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การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับ
แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต การดาเนินงานแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ระยะที่
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ระยะที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยนาไปทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะ
ศิลปศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จานวน 36 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง และระยะที่ 4 การนาเสนอรูปแบบการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบ
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง และเกณฑ์ในการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (dependent t-test และ independent t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยหลักการ 5 ข้อ ได้แก่ 1) การเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้เกิดความ
สงสัยหรือเกิดความขัดแย้งทางปัญญา แล้วแสวงหาคาตอบจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้วิจารณญาณในการคิดและคัดเลือกข้อมูลด้วย
ตนเองเพื่อให้ได้ข้อสรุปความรู้หรือคาตอบ 2) การมีประสบการณ์ในการสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตรวจสอบ และวิพากษ์วิจารณ์
ข้อมูลความรู้หรือความคิดช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ชัดเจนในสิ่งที่เรียนรู้ มีมุมมองการคิดสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย และ
ส่งเสริมกลยุทธ์ทางปัญญาของผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น 3) การสะท้อนคิดและการเชื่อมโยง
ความรู้หรือความคิดที่ค้นพบและได้รับจากรอบด้าน ช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ 4) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่มีหลายมิติช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ประเมินความรู้ความสามารถทั้งของตนเองและผู้อื่น ตระหนักถึงข้อดีข้อบกพร่อง
ของผลงาน ได้สังเคราะห์ความรู้และมีมุมมองความคิดที่หลากหลายไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และผลงาน 5) การประยุกต์ใช้ข้อมูล
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ไปใช้ในการทางานในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล ช่วยขยายหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างความคิด
หรือความรู้ของผู้เรียน และช่วยพัฒนาการคิดในการเขียนให้มีประสิทธิภาพ โดยมี 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การกระตุ้นความ
สงสัย ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่ ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน และ ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา
2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นพบว่า
2.1 ความสามารถในการเขี ยนภาษาอัง กฤษเชิง โต้แย้ง หลัง การทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและจาแนกตามองค์ประกอบแต่ละด้าน
2.2 ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษากลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและจาแนกตามตามองค์ประกอบแต่ละด้าน
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บทคัดย่อภาษาอังกฤ

{

The purposes of this research and development were: 1) to develop an instructional model based on inquirybased learning and 360 degree feedback approaches to enhance English argumentative writing ability of undergraduate
students, and 2) to study the effectiveness of the developed instructional model. The research procedure was divided into 4
phases. The first phase was to study the basic knowledge related to the instructional model development. The second phase
was to develop the instructional model based on inquiry-based learning and 360 degree feedback approaches to enhance
English argumentative writing ability of undergraduate students. The third phase was to evaluate the effectiveness of the
developed instructional model. The sample was 36 sophomores, English major from one university, and they were selected
by using purposive random sampling. The duration of the experiment was 10 weeks with 3 hours per week. The last phase
was to propose the complete instructional model. The research instruments were the argumentative writing ability test and
the argumentative writing ability rubric. The data were analyzed by using the arithmetic mean, the standard deviation, the
dependent t-test and independent t-test.
The findings of this study revealed that:
1. The 5 principles of the instructional model are: 1) Learning occurs when learners'curiosity are raised, or they
have a controversial decision. Then Learners make attempts to find the answers and select information by using their critical
thinking. 2) Using experiential learning in observing, analyzing, comparing, verifying and criticizing information or ideas promotes
learner understanding in learning, a wide range of creative viewpoints for task creativity and strategic learning, and as a result,
students can bring these benefits to improve their learning. 3) Reflecting and connecting knowledge or ideas obtained from
several sources helps learners think systematically. 4) Learning with a process of multi feedback enhances scaffolding, and as
a result, learners have the chance to evaluate learning and capability of self and others. They also become aware of their
weaknesses and strengths about task management, can synthesize knowledge, and have various points of view for learning
improvement and task development. 5) Applying previous knowledge and new useful information to develop task
performance properly in a variety of situations helps learners improve their schemata, and thinking in writing. This instructional
model consists of 4 stages: 1) stimulating curiosity, 2) making a plan to create new knowledge, 3) creating a new task, and 4)
enhancing learning through reflection.
2. The results of the effectiveness of the developed instructional model demonstrated that:
2.1 The experimental group's post-test mean scores and the control group's post-test mean scores had no
different significance at the level of .05 both in the overall score and scores of each component of English argumentative
writing ability.
2.2 The experimental group had significantly higher post-test mean scores than the pre-test at the level of
.05 both in the overall score and scores of each component of English argumentative writing ability.
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ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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กาลังใจและดูแลจนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ เอกโยคยะ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย ที่
กรุ ณ าสละเวลาในการตรวจพิ จ ารณาและให้ ค าแนะน าในการปรั บ ปรุ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้
ด้วยความเมตตายิ่ง
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกท่านที่กรุณาสละเวลาและ
ให้ข้อแนะนาในการพัฒนาเครื่องมือให้มีคุณภาพสาหรับการวิจัย
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้ทั้งความรู้ คาแนะนา และกาลังใจแก่ผู้วิจัยตลอด
ระยะเวลาการศึกษาด้วยความเมตตายิ่ง
ขอขอบพระคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กรุณาให้ทุนสนับสนุนในการวิจัยครั้งนี้ "ทุน 90 ปี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" กองทุนรัชดาภิเษก รุ่นที่ 39 ครั้งที่ 2/2561 ปีงบประมาณ 2561
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศิณี บารุงไทย ที่กรุณาสละเวลาเป็นผู้ร่วมประเมิน
คะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาทั้งก่อนและหลังการทดลอง
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่ งถูกใช้เป็น ภาษาสากลมี
ความสาคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจาวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา
การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ และการนามาซึ่งมิตรไมตรี ปัจจุบันประชากรประมาณ 380
ล้านคนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (First Language) และมีประชากรอีกประมาณ 720 ล้านคนใช้
ภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาที่ ส อง (Second Language) โดยแนวโน้ ม ของจ านวนผู้ เ รี ย นและใช้
ภาษาอังกฤษทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Graddol, 2006)
การใช้ ภ าษาอั ง กฤษได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั บ ว่ า มี ค วามจ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ เ รี ย น
ระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างความสาเร็จให้แก่ผู้เรียนในอนาคต โดยทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเป็น
ทักษะสาคัญประการหนึ่งในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสาเร็จ
ในหลาย ๆ ด้าน
การเขียนภาษาอังกฤษประกอบไปด้วยการเขียนหลายประเภทที่นักศึกษาจาเป็นต้องเรียนรู้
ซึ่งการเขียนเชิงโต้แย้ง (Argumentative Writing) เป็นการเขียนประเภทหนึ่งที่เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของผู้เรียน และเป็นการเขียนที่ช่วยส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรื อการคิดในเชิง
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ข องผู้ เ รี ย น (Yibo, 2012) และสอดคล้ อ งกั บ หลั ก ในการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษในปัจจุบันที่ต้องคานึงถึงการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เสวนาอย่างมีวิจารณญาณ มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบดี สามารถแยกแยะความจริงจากสิ่งที่
เป็นเรื่องเท็จ (Alsup et al., 2006 อ้างถึงใน Hillocks, 2010) ทั้งนี้การเขียนเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการ
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เนื่องจากการเขียนเป็นเครื่องมื อของการคิด
โดยวิธีที่ดีที่สุดในการคิด คือการอ่านงานเขียนที่ดีและเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านสม่าเสมอ (Condon &
Kelly-Riley, 2004: 1) และการเขียนเชิงโต้แย้งเป็นประเภทของการเขียนที่เป็นหัวใจสาคัญของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นสิ่งสาคัญที่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องรู้เพื่อความสาเร็จในการศึกษา
(Hillocks, 2010)
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง การสอนเกี่ยวกับปัญหา การประเมินหัวข้อภายใต้การ
พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ เป็นทักษะสาคัญที่ผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัยควรได้เรียนรู้ การโต้แย้งมี
ความสาคัญต่อการสื่อสารระดับมหาวิทยาลัยเพราะเป็นแนวคิดที่มีประสิทธิภาพที่สุดสาหรับผู้มีส่วน
ร่วมในการสื่อสารความคิด และเตรียมหลักฐานสนับสนุนความคิดหรือมุมมอง (Crammond, 1998)
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ทักษะการโต้แย้งมีความสาคัญสาหรับระดับมหาวิทยาลัยอย่างมาก โดยเฉพาะการอ่านและ
การเขียนเชิงโต้แย้ง ในการอ่านเชิงโต้แย้ง ผู้เรียนต้องรู้ว่าจะตัดสินอย่างมีวิจารณญาณอย่างไร และ
ตอบสนองต่อสมมติฐานหรือข้อกล่าวอ้างที่นาเสนอในบทอ่าน ส่วนในการเขียนเชิงโต้แย้งผู้เรียนต้อง
แสดงความคิดเห็นของตนเองตามรูปแบบและกลวิธีที่เหมาะสม (Varghese & Abraham, 1998) การ
เขียนเชิงโต้แย้งเป็นงานเขียนที่มีความยากสาหรับทั้งผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และ
ผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนจาเป็นต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติ (Ka-kan-dee & Kaur, 2015)
จากการศึกษาปัญหาของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับการเขียนภาษาอั งกฤษเชิงโต้แย้ง
พบว่ามีปัญหาตามประเด็นดังต่อไปนี้
ปัญหาเกี่ยวกับการเรียบเรียงความคิดในงานเขียน มีนักการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงปัญหา
ดังกล่าวไว้ดังนี้ Ka-kan-dee & Kaur (2015) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาในการเขียนในรายวิชาการ
เขียนขั้นสูงของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัย 2 แห่ง พบว่านักศึกษาไม่
สามารถสร้างประโยคใจความหลักที่มีความชัดเจนได้ เนื่องจากขาดการฝึกฝนการเขียน และไม่
สามารถจัดเรียงความคิดในการเขียนให้มีประสิทธิภาพ และจากการศึกษาวิจัยของ Chaya (2005)
พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไม่สามารถเขียน
เรียงความให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามลาดับ นักศึกษาขาดความตระหนักถึงผู้อ่านกลุ่มเป้าหมาย
ทาให้การเรียบเรียงความคิดในการเขียนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเขียน และมาลี รุ่งไหรัญ
(2550) ได้ศึกษางานเขียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่
เรียนรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ พบว่าผู้เรียนมีปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงความคิด
การพัฒนาความคิดในการเขียน ขาดความคิดริเริ่มในการเขียน มีขอบเขตความคิดที่จากัด นอกจากนี้
Boonprajak (2004) พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษที่เรียนรายวิชาพื้นฐานการเขียน
ไม่สามารถควบคุมใจความหลักในงานเขียนได้ และมีการพัฒนาความคิดจานวนมากเกินไปในแต่ละ
ครั้งทาให้ผู้อ่านสับสนเกี่ยวกับใจความหลัก
ปัญหาเกี่ยวกับการเขียนกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการค้านการกล่าวอ้าง มี
นักการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงปัญหาในประเด็นดังกล่าวไว้ดังนี้ Ka-kan-dee & Kaur (2015) พบว่า
นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 ไม่สามารถสร้างหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือใน
การเขียนเรียงความให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญในการเขียนเรียงความเชิงโต้แย้ง และ
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ของ Chaya (2005) พบว่ า นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 วิ ช าเอกภาษาอั ง กฤษของ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารีไม่ สามารถเขียนกล่าวอ้างได้อย่างชัดเจน ไม่สามารถใช้หลักฐาน
สนับสนุนการเขียนกล่าวอ้างที่มีความชัดเจน และขาดการรวบรวมรายละเอียดที่เพียงพอในการนามา
สนับสนุนการกล่าวอ้าง วิชยา ปิดชามุก (2545) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเขียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
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วิชาเอกภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่เรียนรายวิชาการเขียนระดับย่อหน้า พบว่า
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนประโยคใจความหลัก โดยขาดข้อมูลในส่วนของประโยคใจความ
หลักและรายละเอียดที่ใช้สนับสนุนเนื้อเรื่อง ซึ่งผู้วิจัย ท่านดังกล่าวพบว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ
เน้นเนื้อหาจะช่วยพัฒนาความสามารถของนักศึกษาได้ในระยะยาว ทั้งในส่วนขององค์ประกอบเนื้อหา
และไวยากรณ์ Boonprajak (2004) พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษที่เรียนรายวิชา
พื้นฐานการเขียน ไม่สามารถเขียนประโยคใจความหลัก ไม่สามารถควบคุมใจความหลักในงานเขียนได้
วิ ว รรธน์ อุ ด มยมกกุ ล (2547) ได้ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพงานเขี ย นของนั ก ศึ ก ษาจากคณะต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เรียนรายวิชาการเขียน 5 ซึ่งเป็นการเขียนเชิงโต้แย้ง พบว่านักศึกษามี
ปัญหาในเรื่องคุณภาพของการให้เหตุผลในการเขียนเรียงความ เมื่อพิจารณาจากเรียงความของผู้เรียน
ใน 3 ส่วน คือ การกล่าวอ้าง (Claims) การให้เหตุผลสนับสนุน (Reason) และการค้านมุมมองของ
ฝ่ายค้าน (Refutation to Counter-argument) ส่วน Qin & Karabacak (2010) พบว่านักศึกษาจีน
ที่เรียนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งสามารถเขียนได้ เพียงการกล่าวอ้าง และการให้เหตุผล
สนับสนุน แต่ไม่สามารถเขียนค้านการกล่าวอ้าง (Counterargument) และเขียนค้านมุมมองของฝ่าย
ค้านหรือข้อโต้แย้งได้ (Refutation)
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไวยากรณ์และคาศัพท์ โดย Ka-kan-dee & Kaur (2015) ได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับปัญหาในการเขียนเรียงความของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 ที่เรียนรายวิชาการ
เขียนขั้นสูง พบว่าผู้เรียนมีปัญหาในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์และคาศัพท์ในงานเขียนซึ่งเป็นอุปสรรค
ในการเขียนเรียงความในบริบทของไทย ทาให้ผู้เรียนไม่สามารถถ่ายทอดความคิดในงานเขียนได้อย่าง
สมบูรณ์ รวมถึงไม่สามารถสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจได้อย่างชั ดเจนและส่งผลต่อคุณภาพของงานเขียน
ด้วย มาลี รุ่งไหรัญ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานเขียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตที่เรียนรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ พบว่าผู้เรียนใช้
คาศัพท์ที่สื่อความหมายไม่ชัดเจนตามความหมายที่ต้องการสื่อ ใช้คาศัพท์ไวยากรณ์ไม่เหมาะสมกับ
รูปแบบและเนื้อหาในการเขียน สอดคล้องกับ Tanawong (2014) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของความ
เชื่ อ มโยงของความคิ ด ระหว่ า งประโยค (Cohesion) และความเชื่ อ มโยงของเนื้ อ หาในภาพรวม
(Coherence) ในงานเขียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่
เรียนรายวิชาการเขียน 1 พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความผิดพลาดในการใช้คาเชื่อมในงานเขียน วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง (2554) พบว่านักศึกษาวิชาเอกอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เรียน
วิชาการเขียน มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้คาศัพท์และไวยากรณ์ในการเขียนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
เขียน รวมถึงความสละสลวยในการใช้ภาษาในเนื้อหางานเขียน
จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนการเขียนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกี่ยวกับปัญหาในการเขียนของนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 กระทั่งปัจจุบัน ผู้วิจัยพบว่านักศึกษา
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มีปัญหาหลักในการเขียน 3 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการเขียน ปัญหาเกี่ยวกับ
การกล่ า วอ้ า ง การให้ เ หตุผ ลสนับ สนุ น และการเรี ยบเรี ยงความคิ ด ในงานเขีย น ซึ่ ง ไม่ ว่ าจะเป็ น
นักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ หรือ แม้จะเป็นนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษก็มีปัญหาในประเด็นดังกล่าว
เช่นกัน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry-Based
Learning) Prince & Felder (2006) ได้อธิบายไว้ว่า การเรียนรู้แบบสืบสอบอยู่ภายใต้แนวคิดแบบ
อุปนัย เป็นแนวคิดในการสอนและการเรียนรู้ที่เริ่มต้นด้วยการสังเกตหรือการตีความข้อมูล ผู้เรียน
เรียนรู้ข้อมูลหรือปัญหาโดยการสร้างข้อเท็จจริง มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าการสื่อสาร
เนื้อหาหรือความรู้ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนผ่านการสังเกต ตั้งคาถาม ลงมื อ
แสวงหาคาตอบ เปรียบเทียบ ตรวจสอบข้อมูล อภิปรายความรู้ร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้ได้ข้อสรุปความรู้ที่
สมเหตุสมผล มีการสะท้อนคิดการเรียนรู้และเชื่อมโยงข้อมูลประสบการณ์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความคิดที่เป็นระบบ มีการคิดที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล ซึ่ง จากการทดลองใช้แนวคิด
การเรี ย นรู้ แ บบสื บ สอบของนั ก วิ จั ย หลายท่ า นในการจั ด การเรี ย นการสอน พบว่ า ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการให้เหตุผลของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี (โสมรัศมิ์ ดาหลาย, 2551; สุดารัตน์ ภิรมย์
ราช, 2555; พรเทพ จั น ทราอุ ก ฤษฎ์ , 2556; เสาวรั ต น์ รามแก้ ว , 2552) โดยข้ อ ดี ดั ง กล่ า วของ
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบนับว่าเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเขียนโต้แย้งได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ระหว่างกระบวนการเขียนเชิงโต้แย้ง สามารถคิดพิจารณาหาข้อมูล หลักฐานหรือเหตุผลที่น่าเชื่อถือ
มาใช้ในการเขียนสนับสนุนการกล่าวอ้างหรือประเด็นในการโต้แย้ง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดลาดับ
ความคิ ด และเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ มาใช้ ใ นการพั ฒ นางานเขี ย นได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
(360 Degree Feedback) ซึ่งเป็นแนวคิดที่มาจากการพัฒนาและประเมินความสามารถของบุคคล
ในทางธุรกิจ (London, 2003) ควบคู่กับการศึกษาการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบเดิม พบว่าแนวคิด
ดังกล่าวนอกจากจะมีความสาคัญต่อการสอนเขียนและการพัฒนาคุณภาพของงานเขียนแล้ว ยัง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเชิงรุก มีบริบทในการสื่อสารที่มีความสมจริง (Hyland, 2003) ช่วยเพิ่ม
ความสามารถของผู้เรียนในการวิเคราะห์งานเขียนของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ และช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Keh, 1996) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การใช้ภาษา การตอบสนองต่อ
เนื้อหาการให้ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนร่วมชั้นจนกระทั่งผู้เรียนเห็นปัญหาและข้อบกพร่องที่คล้ายคลึง
กันในงานเขียนของตนและแสดงความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ (Mangelsdorf, 1992) ได้ฝึกสะท้อนคิด
เกี่ยวกับการใช้ภาษาของตนเอง เปรียบเทียบกับข้อมูลป้ อนกลับที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ และ
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นามาพิจารณาแก้ไขงานเขียนของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เรียนจะได้ประโยชน์จากข้อมูล
ป้อนกลับในการฝึกสะท้อนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ (Leibowitz, 2016) นอกจากนี้ยังพบว่าแนวคิด
การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา มีความน่าเชื่อถือและมีความครอบคลุมมากกว่าการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแบบเดิมซึ่งเป็นเพียงการให้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้สอนฝ่ายเดียว เป็นการขยายขอบเขตการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับที่มาจากหลายแหล่งซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ (Tee & Ahmed, 2014) ผู้เรียน
จะได้ฝึกฝนเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการเขียน
(Boud & Molloy, 2013)
ผู้วิจัยได้เรียนรู้ข้อดีของแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ และแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับ
แบบ 360 องศา และไตร่ตรองแล้วว่าหากผู้วิจัยนา 2 แนวคิดการเรียนรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งให้แก่
นักศึกษา จะช่วยแก้ไขปัญหาสาคัญในการเขียนของนักศึกษาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และช่วยให้
นัก ศึ กษามี ค วามรู้ ไ ปใช้ ใ นการพั ฒนางานเขีย นภาษาอั ง กฤษเชิง โต้แ ย้ งให้ มี คุณ ภาพมากขึ้ น โดย
กระบวนการเรี ย นรู้ แ บบสื บ สอบมี ส่ ว นช่ ว ยในพิ จ ารณาหาข้ อ มู ล ที่ พ อเพี ย งและน่ า เชื่ อ ถื อ มาใช้
สนั บ สนุ น การกล่ า วอ้ า ง และช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเชื่ อ มโยงความคิ ด ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ในเนื้ อ หา
การโต้แย้งได้อย่างสมเหตุสมผล ในขณะที่กระบวนการเรียนรู้ผ่านการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 ก็มี
จุดเด่นในการช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้รูปแบบภาษาที่เหมาะสมระหว่างกระบวนการ
เขียนเชิงโต้แย้ง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
สืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
คาถามการวิจยั
1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งมีขั้นตอนและ
องค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร
2. การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา สามารถส่งเสริมความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตได้หรือไม่

6
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิด
การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งหลังการ
ทดลองระหว่างนักศึกษากลุ่มทดลองและนักศึกษากลุ่มควบคุม
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งก่อนและหลัง
การทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลองทั้งในภาพรวม และจาแนกตามองค์ประกอบของความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
สมมติฐานการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบ
สอบ และแนวคิ ด การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ แบบ 360 องศา เพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย น
การสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเชิ ง โต้ แ ย้ ง ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา โดยมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
แนวคิ ด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ สอบมี รากฐานมาจากทฤษฎีก ารสร้ า งองค์ ค วามรู้ด้ ว ยตนเอง
(Constructivism) ซึ่งเน้นการสังเกต การสร้างความขัดแย้งทางปัญญา การลงมือแสวงหาคาตอบด้วย
ตนเองผ่ านการคิดวิเคราะห์ ท าความเข้าใจกับข้อมูล ใช้เหตุผลในการตัดสินและพิจารณาความ
เชื่อมโยงของข้อมูลเพื่อนาไปสู่ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล และนาความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ในสถานการณ์ที่
ใกล้เคียง ซึ่งมีนักการศึกษานาแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านการจัดการ
เรียนการสอนอย่างแพร่หลาย เช่น สุดารัตน์ ภิรมย์ราช (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบสอบที่ มีผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพัฒนาการความสามารถในการให้เหตุผลสูงขึ้น พรเทพ
จันทราอุกฤษฎ์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการรูปแบบ
การสืบสอบแบบโต้แย้ง พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความมีเหตุผลสูงกว่าก่อนเรียนและ
สูงกว่ากลุ่มควบคุม จากข้อค้นพบของงานวิจัยดังกล่าว พบว่ามีประเด็นที่สอดคล้องกัน คือการเรียนรู้
แบบสืบสอบช่วยส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลของผู้เรียน
ด้านการเรียนการสอนภาษา Nurtalina (2013) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อ งผลของการใช้กลวิธีการ
เรียนรู้แบบสืบสอบที่มีต่อความสามารถในการเขียนของผู้เรียนเกรด 8 และพบว่า ผู้เรียนในกลุ่ม
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ทดลองมีคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าผู้เรียนใน
กลุ่มควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Sunarni (2012) ที่พบว่าการประยุกต์ใช้วิธีการสืบสอบ
ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียน และช่วยส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมี
ความหมายในการเรียนการสอนภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศด้วย (Lee, 2014) และจากข้อดี
ดังกล่าว ผู้วิจัยเชื่อว่าหากนาแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเชิ ง โต้ แ ย้ ง จะช่ ว ยพั ฒ นาความสามารถในการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาได้
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่สนับสนุนแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360
องศา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทฤษฎี ก ลุ่ ม พฤติ ก รรมนิ ย ม (Behaviorism) กล่ า วถึ ง การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ว่ า เป็ น การ
เสริมแรงที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีการตอบสนองที่เหมาะสม
ภายหลั ง ได้ รั บ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ (Thorndike, 1913) และสร้ า งความหมายจากงานที่ ท า ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง โดยผู้เรียนจะได้รับ
ความรู้ในการเขียนจากการสะท้อนคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ทาความเข้าใจผ่านกระบวนการให้
ข้อมูลป้อนกลับที่มีหลายมิติ
ทฤษฎี Social Constructivism ของ Vygotsky เชื่ อ ว่ า หากผู้ เ รี ย นได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ
คาชี้แ นะ หรือการเสริมต่อการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถก้าวไปสู่ความเข้าใจระดับ ที่สูงขึ้น
โดยผู้มีส่วนร่วมในโครงสร้างการสนทนาที่มีความสามารถมากกว่าจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มี
ความรู้น้อยกว่า จนกระทั่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Vygotsky, 1978) แนวคิดของทฤษฎี
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง โดยผู้เรียนจะ
ได้รับคาแนะนาหรือข้อมูลป้อนกลับที่มาจากหลายมิติ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองความรู้กว้างขึ้นในการ
พัฒนาและปรับปรุงการเขียนของตนเอง
ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition Theory) มุ่งเน้นเรื่องการรู้คิดหรืออภิปัญญา ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น (Flavell, 1979) 2. การตรวจสอบและ
ควบคุมกระบวนการรับรู้ของบุคคลระหว่างการเรียนรู้ (Nelson & Narens, 1990) และ 3. การวัด
ประเมิ น หรื อการสะท้ อ นคิด ตามผลการเรี ยนรู้ และประสบการณ์ ของบุ ค คล ซึ่ งทฤษฎีดั งกล่า วมี
ความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง โดยผู้เรียนจะเกิดการ
เรี ย นรู้ ผ่ า นการตรวจสอบ การประเมิ น ความถู ก ต้ อ ง การสะท้ อ นคิ ด เกี่ ย วกั บ งานเขี ย นระหว่ า ง
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงงานเขียน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ถึงข้อดีข้อเสียของตนเอง และนา
ความรู้ดังกล่าวไปปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด วิธีการทางาน และพัฒนางานเขียนให้ดียิ่งขึ้น
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ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม พุ ท ธิ นิ ย ม (Cognitivism) เชื่ อ ว่ า การเรี ย นรู้ เ ป็ น กระบวนการทาง
ความคิดที่เกิดจากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูล แล้วดึงข้อมูล
ออกมาใช้ ใ นการกระท าและแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ทฤษฎี ดั ง กล่ า วมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง โดยผู้เรียนจะต้องมีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ หา
ความสัมพันธ์ ตีความและทาความเข้าใจกับข้อมูลหรือข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ แล้วนา
ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนางานเขียนของผู้เรียน
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา ในทางธุรกิจ
และแวดวงการศึกษาด้านการวัดและประเมินผล พบว่ากระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360
องศา เป็นกระบวนการที่มีความยุติธรรม น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพมากกว่าการได้รับข้อมูล
ป้อนกลับจากบุคคลเพียงคนเดียว (อุบลรัตน์ ชูศรี, 2553; ดวงใจ สีเขียว, 2549) ช่วยพัฒนาความรู้
ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คล ท าให้ เ กิ ด ความตระหนั ก รู้ ถึ ง ระดั บ
ความสามารถที่แท้จริงของตนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนการพัฒนาการเรียนรู้ ได้รู้แนวทาง
ในการปรับกลยุทธ์ กลวิธี และการดาเนินการที่มาจากหลายแหล่งและมุมมอง (Drew, 2009; Basu,
2015; Mahar, 2010) และจากข้อดีของกระบวนการดังกล่าว หากผู้สอนนามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน น่าจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
ให้แก่ผู้เรียนได้ โดยเฉพาะในแง่ของการได้รับความรู้ที่มาจากหลายมิติซึ่งสามารถนาไปปรับใช้ในการ
พัฒนาวิธีคิด วิธีการทางาน และผลงานเขียนของผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น
หลังจากผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบสืบสอบ และ
แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่ามีข้อดีหลาย
ประการที่สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของ
นักศึกษา และด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่ได้ศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้งหลังการทดลองสูงกว่านักศึกษาที่ศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเขียนแบบปกติ
2. นักศึกษาที่ได้ศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้ แย้ ง หลั งการทดลองสู งกว่ าก่ อนการทดลองทั้ง ในภาพรวม และจ าแนกตามองค์ ประกอบของ
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีการกาหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น คือ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
2.1 ตัวแปรจัดกระทา คือรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบ
สอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
2.2 ตัวแปรตาม คือความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
3. วิชาที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น คือวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ
ระดับย่อหน้า (English Paragraph Writing) ซึ่งมีคาอธิบายรายวิชา คือศึกษาองค์ประกอบ รูปแบบ
และกระบวนการเขียนในระดับย่อหน้า การฝึกเขียนแนะนาบุคคล ขั้นตอนวิธีการ การอธิบายลักษณะ
การชี้แจงเหตุผล การแจกแจง และการแสดงความเห็น
4. ประเภทของงานเขียนที่ใช้ในการศึกษา คือการเขียนที่มีความยาว 1 ย่อหน้า
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ 10 สัปดาห์ คาบละ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ใช้เวลาในการ
ทดลองโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พั ฒนาขึ้นทั้งหมด 5 วงจร (Loop) วงจรละ 2 คาบ (6
ชั่วโมง)
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจยั
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง หมายถึงความสามารถในการถ่ายทอด
ถ้อยคาผ่านลายลักษณ์อักษรเพื่ออภิปรายความเห็น และใช้ข้อมูล เหตุผลเพื่อสนับสนุน หรือคัดค้าน
ประเด็น
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 2 ด้านดังนี้
1. ความสามารถด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้ง หมายถึง
การที่ผู้เรียน
1.1 สามารถระบุการกล่าวอ้างและค้านการกล่าวอ้างหรือข้อโต้แย้งตามประเด็นได้
อย่างชัดเจน
1.2 สามารถใช้ ข้อ มู ล ตั วอย่ าง หลั ก ฐานในการสนั บ สนุ น การกล่ า วอ้ า งได้ อย่ า ง
สมเหตุสมผล
1.3 สามารถใช้ข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานในการอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
การกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้าง
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2. ความสามารถด้ า นการใช้ ภ าษา และการเรี ย บเรี ย งเนื้ อ หาในการโต้ แ ย้ ง หมายถึ ง
การที่ผู้เรียน
2.1 สามารถใช้ภาษาและลีลาทางภาษาให้เหมาะสมกับประเด็นในการโต้แย้ง
2.2 สามารถเชื่อมโยงใจความและจัดลาดับเนื้อหาการโต้แย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทาให้เข้าใจและติดตามเรื่องราวได้ง่าย
2.3 สามารถใช้คาศัพท์ได้หลากหลาย และถูกต้องในการเขียนโต้แย้ง
2.4 สามารถใช้โครงสร้างประโยคได้หลากหลาย และถูกต้องในการเขียนโต้แย้ง
ผู้วิจัยประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาโดยประเมิน
จากแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง และใช้เกณฑ์ในการประเมินการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งที่ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 4 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน
แบบ Scoring Rubrics ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยให้คะแนนแยกตามองค์ประกอบแต่ละด้าน (Analytical
Score) ของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ หมายถึงการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสังเกต
เกิดความขัดแย้งทางปัญญา แล้วลงมือแสวงหาคาตอบในสิ่งที่สงสัยด้วยตนเอง มีการคิดวิเคราะห์
ทาความเข้าใจกับข้อมูลที่มาจากแหล่งต่าง ๆ ใช้วิจารณญาณและเหตุผลในการตัดสินข้อมูล และ
พิจารณาความเชื่อมโยงของข้อมูลที่ค้นหามาเพื่อนาไปสู่ข้อสรุปความรู้ที่มีความสมเหตุสมผล และนา
ความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ในบริบทหรือสถานการณ์ที่ใกล้เคียง
แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา หมายถึงแนวทางในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และการเสริมต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับหรือการ
ประเมินหลายมิติ ได้แก่
1. มิติของบุคคล ประกอบด้วย ตนเอง ผู้สอน เพื่อน บุคคลอื่น ๆ
2. มิติของวิธีการ ประกอบด้วย ข้อมูลทางตรง ที่มาจากวาจาและตัวหนังสือ ซึ่งมีทั้ง
การให้ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น การแก้ไขให้ การให้คะแนน ข้อมูลทางอ้อม ที่มาจากวาจาและ
ตัวหนังสือ เป็นลักษณะของการใช้คาถามและสัญลักษณ์
3. มิติของรูปแบบประกอบด้วย วาจาและตัวหนังสือ
4. มิติของแหล่งข้อมูล คือแหล่งข้อมูลที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ป้อนกลับ ซึ่งประกอบด้วย รายการตรวจสอบ (ไวยากรณ์ การโต้แย้ง หรือเนื้อหา) คาถามปลายเปิด
เกี่ยวกับงานเขียนของนักศึกษา แบบบันทึกการสะท้อนคิด คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะ
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5. มิติของมุมมอง ประกอบด้วย มุมมองเชิงบวก หมายถึงการกล่าวถึงข้อดีต่าง ๆ ที่
ปรากฏในงานเขียน มุมมองเชิงลบ หมายถึง การกล่าวถึงข้อบกพร่องของงานเขียน และมุมมองเชิง
วิพากษ์ หมายถึงการให้คาแนะนาในการปรับปรุงงานเขียน
6. มิติของเวลา ประกอบด้วย ช่วงก่อนลงมือเขียน ระหว่างการเขียน หลังการเขียน
(มีผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู เพื่อน ตัวผู้เรียน และบุคคลอื่นให้ข้อมูลป้อนกลับ)
โดยกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับหรือการประเมิน ทั้ง 6 มิติดังกล่าว เป็นข้อมูลป้อนเข้าที่
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดไตร่ตรอง สะท้อนคิด ตระหนักรู้ และนามาซึ่งความรู้ที่ผู้เรียนจะนาไปใช้
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางานหรือกระบวนการทางาน และผลงานของตนเองใหม่
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแบบ 360 องศา หมายถึงระบบหรือแบบแผนในการจัดการเรียนการสอนเขียนที่พัฒนาขึ้น
จากการสั งเคราะห์ส าระส าคัญ ของทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เป็นรากฐานของรูปแบบ ซึ่ งมี
หลักการสาคัญของรูปแบบการเรียนการสอน 5 ประการ คือ
1) การเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้เกิดความสงสัยหรือเกิดความขัดแย้ง
ทางปัญญา แล้วแสวงหาคาตอบจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้วิจารณญาณในการคิดและคัดเลือก
ข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้ได้ข้อสรุปความรู้หรือคาตอบ
2) การมี ป ระสบการณ์ ใ นการสั ง เกต วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บ ตรวจสอบ และ
วิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลความรู้หรือความคิดช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ชัดเจนในสิ่งที่เรียนรู้ มีมุมมอง
ในการคิดสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย และส่งเสริมกลยุทธ์ทางปัญญาของผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น
3) การสะท้อนคิดและการเชื่อมโยงความรู้หรือความคิดที่ค้นพบและได้รับจากรอบ
ด้าน ช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ
4) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีหลายมิติช่วยเสริมต่อการเรียนรู้
ผู้เรียนได้ประเมินความรู้ความสามารถทั้งของตนเองและผู้อื่น ตระหนักถึงข้อดีข้อบกพร่องของผลงาน
ได้สังเคราะห์ความรู้และมีมุมมองความคิดที่หลากหลายไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และผลงาน
5) การประยุกต์ใช้ข้อมูลความรู้เดิมและความรู้ใหม่ไปใช้ในการทางานในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล ช่วยขยายหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างความคิดหรือความรู้ของผู้เรียน และ
ช่วยพัฒนาการคิดในการเขียนให้มีประสิทธิภาพ
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รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การกระตุ้ น ความสงสั ย ผู้ ส อนจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
แลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดร่วมกับผู้เรียนคนอื่น ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิด
ความขัดแย้งทางปัญญา ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นตอนที่ 1.1 การสร้างความสนใจ
ในการเรียนรู้ และขั้นตอนที่ 1.2 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่ ผู้เรียนวางแผนค้นคว้าข้อมูลที่ได้รับ
มอบหมาย รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการสืบสอบ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ
ขั้นตอนที่ 2.1 การวางแผนสืบสอบข้อมูล ขั้นตอนที่ 2.2 การสืบสอบข้อมูลเบื้องต้น และขั้นตอนที่ 2.3
การจัดเรียง ความคิด และการตรวจสอบข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน ผู้เรียนนาความรู้เดิมที่มีและความรู้ใหม่ที่ได้
เรียนรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเขียนของตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นตอน
ที่ 3.1 การสืบสอบข้อมูลในการเขียน ขั้นตอนที่ 3.2 การตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลความคิดในการ
เขียน และขั้นตอนที่ 3.3 การเรียบเรียงลายลักษณ์อักษร
ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา ผู้เรียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ตามขอบเขตที่ผู้สอนกาหนดไว้รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงานเขียนของตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น
ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นตอนที่ 4.1 การสะท้อนคิดงานเขียนของตนเอง ขั้นตอนที่
4.2 การวิพากษ์วิจารณ์แบบรอบด้าน ขั้นตอนที่ 4.3 การปรับปรุงงานให้สมบูรณ์ และขั้นตอนที่ 4.4
การสะท้อนคิดจากกระบวนการเรียนรู้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ หมายถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เขียน ซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นก่อนการเขียน ผู้สอนกระตุ้นความสนใจ ทบทวนความรู้เดิมและนาเสนอ
สาระสาคัญในการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ขั้นการเขียน นักศึกษาปฏิบัติงานเขียนครั้งแรก และขั้นหลังการ
เขียน นักศึกษาตรวจสอบและแก้ไขผลงานเขียนให้สมบูรณ์
นักศึกษา หมายถึงนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั
1. เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษา
ให้มีคุณภาพมากขึ้น
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการสอนเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง โดยเน้นให้ผู้ เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการสืบสอบ ร่วมกับ กระบวนการเรียนรู้ผ่านการให้ข้อมูลป้อนกลับ
แบบ 360 องศา
3. นั ก ศึ ก ษาได้ พั ฒ นาความสามารถในการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเชิ ง โต้ แ ย้ ง และน าไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาและชีวิตประจาวัน

บทที่ 2
งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับ แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับ
แบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ/ภาษาที่สอง
1.1 ความหมายของการเขียน
1.2 ประเภทของการเขียน
1.3 การเขียนย่อหน้า
1.4 แนวคิดการสอนเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ
2. การเขียนเชิงโต้แย้ง
2.1 ความหมายของการเขียนเชิงโต้แย้ง
2.2 องค์ประกอบของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
2.3 รูปแบบการโต้แย้ง
2.4 การประเมินผลการเขียน
3. แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
3.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบสืบสอบ
3.2 ทฤษฎีที่เกีย่ วข้องกับแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
3.3 หลักการของแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
3.4 ประเภทของการสืบสอบ
3.5 การเรียนรู้แบบสืบสอบกับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
4. แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
4.1 ความหมายของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
4.2 ความเป็นมาของแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
4.3 ความหมายของการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
4.4 หลักการของแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
4.5 การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศากับการเขียน
4.6 การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศากับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
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5. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
5.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
5.2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
5.3 กระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบสืบสอบ
6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
1. การเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ/ภาษาที่สอง
1.1 ความหมายของการเขียน
Byrne (1991) อธิบายว่าการเขียน หมายถึงการนาตัวอักษรมาจัดเรียงกันเพื่อสร้าง
เป็นคาและประโยคที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และเมื่อนาประโยคหลายประโยคมารวมกันก็จะได้
เนื้อหา การเขียนเป็นการใส่รหัสของข้อความบางชนิด เป็นการถ่ายทอดความคิดให้เป็นภาษา ในขณะ
ที่การอ่านจะเป็นการถอดรหัสหรือตีความตามข้อความที่เขียนไว้
White (1980) อธิบายว่าการเขียน หมายถึงความสามารถในการเขียนประโยคอย่าง
เหมาะสมและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เพื่อใช้ในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ การเขียนควรมีความ
ชัดเจน สื่อความหมาย งานเขียนที่ดีควรมีรูปแบบที่ถูกต้อง มีลีลาที่เหมาะสม และมีความเป็นเอกภาพ
ของหัวเรื่องและใจความหลัก
Widdowson (1985: 49) กล่าวว่าการเขียนคือกิจกรรมในการสื่อสารแบบหนึ่ง เป็น
การถ่ายโอนข้อมูลจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลด้วยการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ การเขียนมีลักษณะเป็น
ข้อความที่แสดงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน ต้องมีความสอดคล้องกับข้อกาหนดของ
สังคมจึงจะสามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้
Gere (1985: 4-16) อธิบายว่า การเขียนมีความหมายในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้ 1)
การเขียน คือการสื่อสาร เป็นการส่งต่อความรู้หรือข้อมูลตามหัวเรื่อง 2) การเขียน คือการแสดง
ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 3) การเขียน คือสิ่งที่เป็นสาธารณะ 4) การเขียน คือสิ่งที่ถูกควบคุมโดย
กฎเกณฑ์ และ 5) การเขียน คือการเรียนรู้
Calderonello & Edwards (1986) เสนอว่าการเขียนเป็นกระบวนการย้อนกลับซึ่ง
หมายความว่า ผู้เขียนต้องย้อนกลับไปกลับมาขณะเขียน กระตือรือร้นกับเนื้อหา มีการเปลี่ยนแปลง
ลาดับการเขียนและคารวมถึงการคิดเนื้อความในทุกระดับเพื่อการสื่อสารกับผู้อ่าน
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Scott (1996) อธิบายไว้ว่าการเขียน หมายถึงวิธีการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็น
ภาษาเขียน เป็นสิ่งที่สาคัญและซับซ้อน เป็นสิ่งที่ยากมากหากถ่ายทอดด้วยภาษาอื่น
Donald (1995: v) อธิ บ ายความหมายของการเขี ย นว่ า หมายถึ ง การถ่ า ยทอด
ความคิดของผู้เขียนเกี่ยวกับบางสิ่ง โดยใช้ข้อความเป็นข้อมูลในการสื่อสารกับผู้อ่าน
Brown (2000: 335) อธิบายว่าการเขียน คือการใช้ภาษาในรูปของตัวอักษรแทน
การพูด เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้สึกของผู้เขียนที่มีความหมายในบริบททางการสื่อสาร
Reid (2000: 3) กล่าวว่า การเขี ยนคือวิธีการเรียนรู้และการสื่อสารเกี่ยวกับการ
พัฒนาความคิดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ และเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
สรุปได้ว่า การเขียน คือการถ่ายทอดความคิด อารมณ์ความรู้สึก และประสบการณ์
ของผู้เขียนผ่านตัวอักษรที่มีการร้อยเรียงกันจากคากลายเป็นประโยคหลายประโยคที่มีความเชื่อมโยง
กันเป็นเนื้อความเพื่อสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจ และเป็นกระบวนการที่ต้องมีก ารปรับเปลี่ยนลาดับการ
เขียนและคารวมถึงเนื้อความให้มีความเหมาะสมในทุกระดับ
โดยการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรี ย นรู้ แ บบสื บ สอบ ร่ ว มกั บ แนวคิ ด การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ แบบ 360 องศา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1.2 ประเภทของการเขียน
ผู้เชี่ยวชาญได้แบ่งประเภทของการเขียนที่แตกต่างกันไว้ดังต่อไปนี้
Phadke & Gaetz (2009) ได้แบ่งประเภทของการเขียนไว้ตามลักษณะของย่อหน้า
(Paragraph) และเรียงความ (Essay) หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเขียน
ไว้ 9 ประเภทดังนี้
1. การให้ตัวอย่าง (Illustration) เป็นการให้ตัวอย่างรูปแบบต่าง ๆ ประกอบการ
อธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจ โดยทั่วไปผู้เขียนจะใช้การเขียนยกตัวอย่างในการสนับสนุนหรือพัฒนาข้อความ
ด้วยการให้ข้อมูลที่มีความเป็นรูปธรรม
2. การบรรยาย (Narration) เป็นการเขียนบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามลาดับ ทั้งที่
เป็นความจริงหรือเรื่องสมมติ และมีหลากหลายรูปแบบทั้งเรียงความ เรื่องสั้น บันทึกประจาวัน บันทึก
และการเขียนเชิงประวัติศาสตร์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือแบบที่เป็นเรื่องเล่าส่วนบุคคล และแบบที่
ให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรม
3. การพรรณนา (Description) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพบุคคล
สถานที่ หรือสิ่งของ ผู้เขียนต้องให้รายละเอียดที่ถูกต้องเท่าที่จะเป็นไปได้ ดึงดูดอารมณ์ความรู้สึก ใน
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การเขียนบรรยายจะใช้การเขียนประเภทอื่น ๆ ร่วมด้วยซึ่งที่พบมากที่สุดคือ การเขียนประเภทการ
พรรณนา (Narration)
4. กระบวนการ (Process) เป็ น การบอกขั้ น ตอนการลงมื อ ท าบางสิ่ ง บางอย่ า ง
อธิบายการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ หรือการทางานของบางสิ่ง มีการแบ่งเป็นขั้นตอน ระยะ ขั้น หรือ
การเคลื่อนไหว
5. การให้นิยาม (Definition) เป็นการเขียนเพื่ออธิบายความหมายของคาศัพท์ให้แก่
ผู้อ่าน ต้องคานึงถึงขอบเขตในสิ่งที่เกี่ยวข้อง และต้องให้นิยามที่มีความชัดเจน ซึ่งมี 2 ประเภท คือ
นิยามที่เป็นประโยคสมบูรณ์ และนิยามที่เป็นการขยายความ เป็นการเขียนหลายประโยค เป็นย่อหน้า
หรือเป็นเรียงความเพื่อสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความหมายที่สมบูรณ์ของคาศัพท์
6. การจั ด แบ่ ง ประเภท (Classification) ต้ อ งค านึ ง ถึ ง การใช้ ห ลั ก การในการจั ด
ประเภท และการแบ่งหัวข้อย่อยอย่างน้อย 2 ประเภท เพื่อเป็นการทาให้ข้อมูลหรือทาให้หัวเรื่อง
กระจ่างขึ้นและเล็กลง เป็นหน่วยที่จัดการได้ง่ายขึ้น
7. การเที ย บเคี ย งและการเปรี ย บเที ย บ (Comparison and Contrast) เป็ น การ
อภิปรายถึงความเหมื อนหรือความแตกต่างของคนหรือสิ่งของ มีวัตถุประสงค์เพื่อตัดสินประเมิน
เกี่ยวกับของสองสิ่ง เป็นการบรรยายหรือทาความเข้าใจเกี่ยวกับของสองสิ่ง ทาให้เห็นข้อดีและข้อเสีย
ของแต่ละตัวเลือก
8. การบอกสาเหตุและผล (Cause and Effect) เป็นการเขียนที่ประกอบด้วยเหตุ
และผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีเหตุหรือผลเดียว มีหลายเหตุหรือหลายผล หรือมีเหตุหรือผลที่
ต่อเนื่องกัน
9. การโต้แย้ง (Argument) เป็นทั้งวัตถุประสงค์ในการเขียนและรูปแบบการเขียน
ผู้เขียนต้องเลือกฝ่ายและพยายามปกป้องฝ่ายของตน พยายามทาให้คนอื่นเชื่อว่ามุมมองของผู้เขี ยนดี
ที่สุด ผู้เขียนต้องเลือกหัวเรื่องที่ตนเองมีความรู้ คานึงถึงผู้อ่านและวัตถุประสงค์ และยืนหยัดในจุดยืน
ของตนพร้อมเตรียมหลักฐานสนับสนุนการกล่าวอ้าง เป็นทักษะการฝึกสนับสนุนความคิดเห็นและการ
โต้แย้งโดยใช้หลักฐานที่เพียงพอ ผ่านการคิดและการเขียนที่มีความสมเหตุส มผล บางครั้งได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นการเขียนเรียงความแบบชักจูงหรือโน้มน้าว (Persuasion) โดยปกติจะเป็นหัวเรื่องที่มี
ความขัดแย้งซึ่งมีหลากหลายมุมมอง ไม่มีมุมมองไหนถูกต้องที่สุด
การแบ่ ง ประเภทในการเขี ย นของ Phadke & Gaetz ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น
สอดคล้องกับ McMURREY (1983) แต่มีความแตกต่างกัน โดย McMURREY ได้เพิ่มการเขียนมาอีก
1 ประเภท คือ การเขียนวิเคราะห์ (Simple Analysis) การเขียนวิเคราะห์ที่ง่ายที่สุดทาได้โดยแบ่งให้
เป็นส่วนย่อยและวิเคราะห์ทีละส่วน การวิเคราะห์หัวเรื่องก่อนเขียนช่วยในการเตรียมการเขียนและ
การวางแผนส่วนประกอบหลักของย่อหน้าหรือเรียงความ โดยแบ่งประเภทของการเขียนวิเคราะห์ได้
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2 ประเภท คือ การวิเคราะห์สิ่งที่มีรูปร่างสามารถแบ่งเป็นชิ้นส่วนย่อยได้ และการวิเคราะห์สิ่งที่ไม่มี
รูปร่าง ได้แก่ เหตุการณ์ สถานการณ์ ความคิด ขนบประเพณี กรอบแนวคิด หรือความเชื่อ ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็นส่วนย่อยในการวิเคราะห์ได้
Winterowd & Murray (1985: 12-14) กล่ า วว่ า การเขี ย นมี ห ลายประเภท อาทิ
การเขียนจดหมาย รายการสิ่งของ แบบฟอร์ม บันทึก รายงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับที่นักวิชาการ
หลายท่ า นกล่ า วไว้ (McMURREY, 1983; Phadke & Gaetz , 2009) แต่ มี ก ารเขี ย นบางประเภท
นอกเหนือจากที่นักวิชาการดังกล่าวระบุไว้ ได้แก่ การประพันธ์บทกวี เป็นการเขียนแสดงความคิดทั้ง
ที่เป็นเรื่องเล่า และเรื่องจริงในทางสร้างสรรค์ ได้แก่ การเขียนกลอนเปล่า (Free Verse) การเขียน
กลอนตามฉันทลักษณ์ (Pattern Poems) บทกวีแบบไฮกุแบบญี่ ปุ่นมี 17 พยางค์ (Haiku) โครง 5
บรรทัด บรรยายเกี่ยวกับสัตว์และสิ่งมีชีวิต (Cinquain) โครง 7 บรรทัด (Diamante) กลอนตลกสั้น ๆ
(Limericks) รายงาน การเขียนอย่างมีวิจารณญาณและการเขียนวิเคราะห์ (Critical Writing and
Analysis) และการเขียนประเภทแบบฝึกหัดเกี่ยวกับรูปแบบการเขียน (Exercises in Style) เป็นการ
ฝึกเขียนย่อหน้าโดยย่อ การเขียนบทสนทนาตามรูปแบบของบทภาพยนตร์ หรือทีวี เรื่องรัก เรื่อง
ลึกลับ นวนิยายวัยรุ่น หรือ นิตยสารรักยอดนิยม การเขียนผลงานในหลายรูปแบบ การเขียนพรรณนา
บุคลิกลักษณะ บทสนทนา การแสดง
Hedge (1988: 21-23) ได้แบ่งประเภทของการเขียนไว้ 3 ประเภทดังนี้
1. การเขียนส่วนตัว (Personal Writing) ประกอบด้วย การเขียนบันทึกประจาวัน
บันทึกรายวัน รายการซื้อของ การเตือนความจา
2. การเขียนเพื่อการศึกษา (Study Writing) ประกอบด้วย การเขียนบันทึกขณะ
อ่าน (การบันทึกการบรรยาย การทาบัตรรวมเป็นหมวดหมู่ การสรุปความ เรื่องย่อ รายงานการ
ทดลอง รายงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รายงานการเยี่ยมเยียน จดหมาย การเขียนเชื้อเชิญ บันทึก
แสดงความเสียใจ บันทึกขอบคุณ บันทึกแสดงความยินดี ข้อความทางโทรศัพท์ การเขียนคาสั่ง /
คาอธิบายสาหรับเพื่อน การเขียนคาสั่ง/คาอธิบายสาหรับครอบครัว
3. การเขียนที่เกี่ยวกับสถาบัน (Institutional Writing) ประกอบด้วย ระเบียบวาระ
บัน ทึ ก การประชุ ม (Minutes) บั น ทึ ก รายงาน ค าวิ จ ารณ์ (Reviews) สั ญ ญา จดหมายธุ ร กิ จ ค า
ประกาศต่อสาธารณชน (Public Notices) คาโฆษณา คาประกอบภาพโฆษณา คาสั่ง สุ นทรพจน์ ใบ
สมัคร ประวัติย่อ บันทึก ข่าว
สรุปได้ว่า ประเภทของการเขียนเกิดขึ้นโดยผู้เขียนและสภาพแวดล้อมของการเขียน
แบ่งออกได้หลายลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 1) แบ่งตามการเขียนทางการศึกษา/การเขียนเกี่ยวกับสถาบัน
2) แบ่งตามการเขียนระดับย่อหน้าหรือเรียงความ 3) แบ่งตามลักษณะของเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ใน
การเขียน และ 4) แบ่งตามการเขียนส่วนตัว
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ในการด าเนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษประเภทการเขียนเชิงโต้แย้ง ซึ่งมีลักษณะเป็นการเขียนระดับ
ย่อหน้า โดยการเขียนเชิงโต้แย้งเป็นการเขียนเพื่อแสดงการกล่าวอ้างและให้เหตุผลสนับสนุนการกล่าว
อ้าง และมีการค้านการกล่าวอ้างหรือหรือประเด็นในการโต้แย้ง
1.3 การเขียนย่อหน้า
1.3.1 องค์ประกอบของการเขียนย่อหน้า
Savage & Shafiei (2007: 5) อธิบายไว้ว่า องค์ประกอบของการเขียนย่อ
หน้าประกอบด้วย ประโยคใจความหลัก (Topic Sentence) เป็นการแนะนาหัวเรื่อง และบอกว่า
ผู้เขียนจะพูดอะไรเกี่ยวกับหัวเรื่อง ประโยคสนับสนุนประโยคใจความหลัก (Supporting Sentences)
เป็นประโยคที่อธิบายและสนับสนุนประโยคใจความหลัก และประโยคสรุป (Concluding Sentence)
เป็นการกล่าวซ้าถึงข้อมูลในประโยคใจความหลักด้วยวิธีการที่ต่างจากเดิม
Reid (1994: 29) กล่ า วว่ า โดยปกติ ย่ อ หน้ า จะประกอบไปด้ ว ย 4-8
ประโยคเกี่ยวกับหัวเรื่อง ย่อหน้าจะเริ่มต้นด้วยประโยคทั่ว ๆ ไปที่เป็นการแนะนาหัวเรื่องซึ่งเรียกว่า
ประโยคใจความหลักที่ประกอบไปด้วยหนึ่งความคิดหลักในหนึ่งย่อหน้า ประโยคใจความหลักจะบอก
ผู้อ่านว่าย่อหน้าดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ประโยคใจความหลักประกอบด้วยถ้อยคาต่าง ๆ ที่
เป็นการอธิบาย บรรยาย และมีประโยคสนับสนุนประโยคใจความหลักตามมา ถ้อยคาต่าง ๆ เหล่านี้
เรียกว่าการควบคุมความคิดหลัก (Controlling Ideas) เพราะทาหน้าที่ควบคุมข้อมูลในย่อหน้า ส่วน
ประโยคปิดท้ายย่อหน้าเรียกว่าประโยคสรุป
Zemach & Rumisek (2005: 12) อธิบายไว้ว่า ส่วนประกอบของย่อหน้า
ประกอบไปด้วย ประโยคใจความหลักซึ่งเป็นใจความสาคัญของย่อหน้า ปกติจะอยู่ประโยคแรกของย่อ
หน้า ประโยคสนับสนุนประโยคใจความหลักเป็นประโยคที่พูดหรืออธิบายเกี่ยวกับประโยคใจความ
หลัก เป็นความคิดที่มีความละเอียดอยู่ถัดมาจากประโยคใจความหลัก และสุดท้ายประโยคสรุปอาจ
พบว่าอยู่ท้ายสุดของย่อหน้า สามารถจบท้ายย่อหน้าได้โดยการกล่าวซ้าถึงใจความหลัก หรือให้คา
วิจารณ์เกี่ยวกับหัวเรื่อง
Phadke & Gaetz (2009: 20) อธิบายว่า การเขียนย่อหน้าประกอบด้วย
ประโยคใจความหลักที่เป็นการกล่าวถึงหัวเรื่อง และแนะนาความคิดที่ผู้เขียนจะพัฒนา ประโยค
เนื้อหาทาหน้าที่สนับสนุนประโยคใจความหลัก และประโยคสรุปจะอยู่ท้ายประโยค เป็นการกล่าว
ทวนซ้าประโยคใจความหลักด้วยวิธีการใหม่ ๆ เป็นการจบท้ายให้น่าสนใจ อาจเป็นการจบท้ายด้วย
การคาดการณ์หรือข้อเสนอแนะ
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กล่ า วโดยสรุ ป การเขี ย นระดั บ ย่ อ หน้ า มี ส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่
ประโยคใจความหลัก ซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งความคิดหลักในหนึ่งย่อหน้า ประโยคสนับสนุนประโยค
ใจความหลักเป็นประโยคที่อธิบายและสนับสนุนประโยคใจความหลัก เป็นความคิดที่มีความละเอียด
และประโยคสรุปเป็นการกล่าวซ้าถึงประโยคใจความหลักโดยใช้ถ้อยคาที่ต่างจากเดิม อาจให้คา
วิจารณ์ การคาดการณ์ หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวเรื่อง
ในการทดลองครั้งนี้นักศึกษากลุ่มทดลองต้องเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง โดยนักศึกษาต้องเขียนงานเขียนที่มี
ความยาว 1 ย่อหน้าตามประเด็นหรือหัวเรื่องในการเขียนซึ่งประกอบไปด้วยประโยคใจความหลัก
ประโยคสนับสนุนประโยคใจความหลัก การค้านข้อโต้แย้ง และการกล่าวสรุป
1.4 แนวคิดการสอนเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre Approach)
Badger & White (2000: 153-159) กล่าวถึงการเขียนตามแนวคิดแบบอรรถฐาน
กระบวนการไว้ว่าการเขียนเป็นส่วนหนึ่งในสถานการณ์ทางสังคม ดังนั้นงานเขียนจะต้องบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะที่ ม าจากสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในขณะที่ ก ารวิ เ คราะห์ อ รรถฐานมุ่ ง เน้ น การใช้
เนื้อความที่ มีลั กษณะเฉพาะ เราจะต้องรวมกระบวนการเขียนซึ่งผู้เขียนผลิตเนื้อความที่สะท้อน
องค์ประกอบภายใต้คาว่า “อรรถฐานกระบวนการ” (Process Genre) ซึ่งมีความครอบคลุมตามที่
ผู้เขียนพิจารณาว่ามุมมองไหนที่ควรเน้น เช่นเดียวกันกับความรู้เกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้ภาษา
ในห้องเรียนผู้สอนจาเป็นต้องสร้างสถานการณ์ซ้าเท่าที่จะเป็นไปได้ และเตรียมให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอ ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนจึงต้องพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ในการเขียนที่
ดึงดู ดใจผู้อ่าน (Tenor) ต้องเป็นข้อมูลที่ชัดเจน และมีวิธีการนาเสนอเรื่องราวด้วยวิธีการต่าง ๆ
(Mode) โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น คาศัพท์ ไวยากรณ์ และการจัดระบบการเขียน ผู้เขียน
ต้องใช้ทักษะที่เหมาะสมกับอรรถฐานหรือวัตถุประสงค์ของการเขียน เช่น การเขียนซ้า และการพิสูจน์
อักษร เพื่อสร้างงานเขียนที่สะท้อนหรือเป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ของงานเขียนต้องใช้ความรู้และทักษะที่แตกต่างกัน ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ใน
การเขียนที่แตกต่างย่อมมีข้อจากัดในตัว อย่างไรก็ตามผู้สอนเป็นผู้เขียนที่มีความชานาญเกี่ยวกับการ
เขียนในหลายวัตถุประสงค์
สาหรับลักษณะเด่นของแนวคิดนี้คือ ผู้เขียนควรใช้ความรู้ในการเขียนและทักษะของ
ตนเองในการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ในการพัฒนาการเขียนตามแนวคิด
นี้จะมีความหลากหลายระหว่างกลุ่มของผู้เรี ยน เพราะผู้เรียนมีพัฒนาการในการเขียนที่แตกต่างกัน
ผู้เรียนที่มีความรู้และมีทักษะที่ดีเกี่ยวกับผลงานเขียนของแต่ละวัตถุประสงค์ อาจจาเป็นต้องใช้ข้อมูล
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เสริมเพียงเล็กน้อย ผู้เรียนบางกลุ่มจะมีความตระหนักรู้ดีว่าผู้อ่านที่มีศักยภาพอาจเกิดความตึงเครียด
เกี่ยวกับงานเขียนได้อย่างไร ผู้เรียนกลุ่มอื่นอาจขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับผู้อ่าน
ตามงานเขียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ในกรณีนี้ผู้เรียนจาเป็นต้องได้รับข้อมูลป้อนเข้า เกี่ยวกับการใช้
ภาษาให้เหมาะสมกับผู้อ่านหรือทักษะในการตัดสินใจว่าผู้อ่านที่มีศักยภาพจะเป็นใคร ข้อมูล เสริมใดที่
จาเป็นต้องใช้สาหรับกลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ในหลายกรณีผู้สอนไม่อาจรู้ได้ว่าผู้เรียนรู้หรือสามารถทา
อะไรได้ก่อนเรียนบ้าง ในกรณีนี้แนวคิด Deep-end Approach อาจจะเหมาะสม ผู้เรียนพยายามทา
ความเข้าใจส่วนประกอบในอรรถฐานกระบวนการ และเปรียบเทียบเนื้อความของพวกเขาหรือทักษะ
ในเนื้อความกับเนื้อความของผู้เชี่ยวชาญ โดยพื้นฐานของการเปรียบเทียบ ผู้เรียนหรือผู้สอนสามารถ
ตัดสินได้ว่าต้องใช้ข้อมูลความรู้ป้อนเข้าหรือทักษะเพิ่ มเติมหรือไม่ หากผู้เรียนขาดความรู้ ผู้สอน
สามารถใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล ที่ มี ศั ก ยภาพ ได้ แ ก่ ผู้ ส อน ผู้ เ รี ย นคนอื่ น ๆ และตั ว อย่ า งงานเขี ย นตาม
วัตถุประสงค์ในการเขียน ผู้สอนอาจเตรียมข้อมูลป้อนเข้าเกี่ยวกับวิธีการสอน ผู้เรียนคนอื่น ๆ อาจทา
เช่นเดียวกันในบริบทของการทางานกลุ่ มที่ผ่อนคลายมากขึ้น แต่บางทีแหล่งข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะ
เกี่ยวกับความรู้ทางบริบทและสัทศาสตร์ตามแนวคิดอรรถฐานกระบวนการ คือกิจกรรมเกี่ยวกับความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับภาษา การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของงานเขียนทาให้พบความเหมือนระหว่าง
เนื้อความที่เขียนด้วยเหตุผลเดียวกัน และมีความเป็นไปได้ว่ากิจกรรมความตระหนักรู้ทางภาษา
ดังกล่าวจะเป็นไปตามการรวบรวมงานเขียนที่มีวัตถุประสงค์ในการเขียนที่สัมพันธ์กัน อุปกรณ์หลัก
สาหรับผู้สอนตามแนวคิดการสอนเขียนแบบนี้ คือการรวบรวมงานเขียนตามประเภทของเนื้อความที่
ผู้เรียนต้องการเขียน ผู้ เรียนอาจสืบสอบชนิดของโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการอธิบาย ชนิดของ
คาศัพท์ที่ใช้ ซึ่ง Dudley-Evans (1997) ได้เสนอแนะกิจกรรมการใช้แผนภาพเพื่อแสดงการจัดระบบ
การเขียนของงานเขียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและการแปลความ ผู้เรียนอาจต้องการข้อมูล เสริมหรือ
ข้อมูลป้อนเข้าเกี่ยวกับทักษะที่จาเป็นสาหรับการเขียน ข้อมูลที่ ดีมาจากการสังเกตผู้เรียนคนอื่น หรือ
ผู้สอน ผู้สอนอาจหาวิธีการสอนทางตรงเกี่ยวกับทักษะที่มีประสิทธิภาพ คิดเกี่ยวกับว่าทาไมตนเองถึง
กาลังเขียนงานเขียน แต่ทางเลือกที่สาธิตโดยครู หรือผู้เขียนที่มีความชานาญคนอื่นเป็นไปได้ว่าอาจมี
การวิจารณ์เพื่ออธิบายกระบวนการทางปัญญาที่อยู่ภายใต้กิจกรรมกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ตัวอย่างเช่น ผู้สอนอาจอธิบายว่าทาไมจึงต้องเลือกข้อมูลบางส่วนและไม่เลือกข้อมูลส่วนอื่น ๆ โดยมี
ภาพที่ 1 แสดงข้อมูลป้อนเข้าที่เป็นไปได้ตามแนวคิดการสอนเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ ซึ่งมี
การใช้เส้นประในภาพเพื่อบ่งชี้ว่าอาจไม่จาเป็นต้องใช้ข้อมูลเสริมเสมอไป
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ภาพที่ 1 ข้อมูลป้อนเข้าที่เป็นไปได้ตามแนวคิดการสอนเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ
จาก Badger & White (2000: 159)

และจากการศึกษาหลักการของแนวคิดดังกล่าวพบว่าต้อ งการเน้นให้ผู้สอนเขียน
ตระหนักถึงลักษณะเฉพาะของงานเขียนแต่ละประเภท ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เน้นส่งเสริมการเขียนเชิง
โต้แย้งให้แก่นักศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของงานเขียนดังกล่าว และ
จัดเตรียมตัวอย่างงานเขียนที่มีความหลากหลายให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์และเรียนรู้ลีลาภาษาของการ
เขียนประเภทดังกล่าว หรืออาจให้ผู้เรียนสืบค้นและวิเคราะห์รูปแบบการใช้ภาษาของงานเขียนเชิง
โต้แย้งด้วยตนเอง เนื่องจากการเขียนแต่ละประเภทต้องใช้ความรู้และทักษะในการเขียนที่แ ตกต่างกัน
ตามวัตถุประสงค์ของงานเขียน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
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2. การเขียนเชิงโต้แย้ง (Argumentative Writing)
2.1 ความหมายของการเขียนเชิงโต้แย้ง
การเขียนเชิงโต้แย้ง คือการเขียนเพื่อนาเสนอการโต้เถียง การสนับสนุนความคิดเห็น
(Supporting Ideas) และการแสดงความคิดเห็นเพื่อคัดค้านประเด็นที่มีความขัดแย้ง (Opposing
Ideas) โดยผู้เขียนควรอยู่ในตาแหน่งที่ชัดเจนและเขียนเพื่อชักจูงอีกฝ่ายให้เห็นด้วยกับผู้เขียน และ
เตรียมสรุปแก้ไขปัญหาหรือกรณีในการโต้เถียง (Dubler & Zarin, 1967)
การเขียนเชิงโต้แย้ง คือการนาเสนอเหตุผลซึ่งเป็นพื้นฐานในการนาเสนอว่าประเด็น
มีความสาคัญอย่างไร และทาไมประเด็นในการโต้แย้งจึงมีความสาคัญ และวิเคราะห์ประเด็นด้วยการ
อธิบายความหมายให้ชัดเจน ในกระบวนการดังกล่าวมีข้อสันนิษฐานที่ซ่อนอยู่ ผู้เขียนควรสันนิษฐาน
ว่ามีฝ่ายหนึ่งที่มีความเห็นตรงข้ามกับประเด็น และสร้างความเห็น อีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็น
ขึ้นมาตามความจาเป็นเพื่อต่อต้านความคิดที่คับแคบ การโต้แย้งเป็นการแสดงให้เห็นว่าทาไมความ
คิดเห็นในมุมมองหนึ่งจึงดีกว่าอีกมุมมองเพื่อทาให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และจาเป็นต้องตรวจสอบ
เหตุผลที่ใช้ในการสนับสนุน และคัดค้านในแต่ละมุมมองอย่างเปิดเผยและยุติธรรม ในการแก้ไขและ
หาข้อสรุปผู้เขียนต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนเสมอ ตรวจสอบและสารวจสมมติฐานและข้อสันนิษฐานด้วย
เหตุและผล ผู้เขียนต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้งในมุมมองของตนเองและมุมมองของผู้อื่น
(Hubert, 1997)
Folse, Vokoun & Solomon (2004: 109) กล่ าวว่า การเขีย นเชิง โต้ แย้ ง คือ การ
เขียนที่ผู้เขียนทาหน้าที่โต้เถียงประเด็น ให้เหตุผลเพื่อสนับสนุนประเด็นตามความคิดเห็นของผู้เ ขียน
และพยายามทาให้ผู้อ่านเชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเขียนเพื่อชักจูงความคิดเห็นของผู้อ่านเกี่ยวกับ
บางสิ่งบางอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับ Reid (1982: 99-102) กล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์ของการเขียนเชิง
โต้แย้ง คือเพื่อนาเสนอความคิดเห็นของผู้เขียน เพื่ออธิบาย ทาให้เกิด ความชัดเจน และแสดงตัวอย่าง
ความคิดของผู้เขียนเพื่อโน้มน้าวผู้อ่านให้เชื่อว่าความคิดเห็นของผู้เขียนถูกต้อง
Reid (2000: 172-173) กล่าวว่าการจูงใจเป็นวัตถุประสงค์ของการเขียนเชิงโต้แย้ง
ผู้เขียนต้องจูงใจฝ่ายตรงข้ามให้ประสบความสาเร็จว่าความคิดเห็นของผู้เขียนถูกต้อง และในการเขียน
เชิงโต้แย้ง ซึ่งเปรียบเสมือนการโต้วาทีอย่างเป็นทางการนั้น โดยปกติจะมีใจความหลัก 2 ด้าน คือด้าน
ที่เห็นด้วยกับประเด็นหรือหัวเรื่อง กับอีกด้านที่ไม่เห็นด้วย สืบเนื่องจากการเขียนเชิงโต้แย้งผู้เขียน
ไม่ได้พบหน้าผู้อ่าน ผู้เขียนจึงต้องใช้หลักฐานที่ดีในการสนับสนุนการโต้เถียง ผู้เขียนต้องคานึงว่าต้องมี
ผู้อ่านที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้เขียน ดังนั้นผู้อ่านที่ไม่เห็นด้วยกับมุมมองของผู้เขียนจะ
เตรียมการคัดค้านการโต้เถียงของฝ่ายค้าน ซึ่ งในการเขียนโต้แย้งบางงานอาจมีมากกว่า 2 ฝ่าย
โดยเฉพาะในกรณีที่ประเด็นการโต้เถียงเป็นปัญหาที่มีทางแก้ไขหลากหลาย

24
การเขียนเชิงโต้แย้ง คือการโต้เถียงโดยให้เหตุผลสนับสนุนใจความหลัก หรือการ
โต้เถียงโดยคัดค้านใจความหลัก การจะทาให้ผู้อ่านเชื่อความคิดของผู้เขียน ผู้เขียนจาเป็นต้องสร้าง
ความสมดุลให้แก่เรียงความ ต้องมีความคิดเห็นที่คัดค้าน (Counterargument) หรือโต้เถียงฝ่ายค้าน
กลับ (Refutation) แม้ว่าผู้เขียนกาลังโต้เถียงด้านหนึ่งของประเด็น (สนับสนุนหรือคัดค้าน) ผู้เขียน
ต้องพิจารณาถึงคนที่มีความคิดเห็นตรงกั นข้ามหรืออยู่อีกฝ่าย เมื่อผู้เขียนเสนอความเห็นที่คัดค้าน
จะต้องเสนอการโต้เถียงความคิดเห็นดังกล่าวกลับด้วย หรือกล่าวได้ว่าผู้เขียนปฏิเสธความคิดเห็นอื่น
และแสดงให้เห็นว่าผิดอย่างไร หากแค่เพียงแสดงความคิดเห็นของผู้เขียน เรียงความก็ไม่ แตกต่างจาก
โฆษณาชวนเชื่อ และผู้อ่านก็จะไม่เชื่อความคิดเห็นของผู้เขียน (Folse, Vokoun & Solomon, 2004)
Ozagac (2005) กล่าวถึงความหมายของการเขียนเชิงโต้แย้งว่า หมายถึง การให้
ข้อมูลและการเสนอการโต้แย้งด้วยการสนับสนุนความคิด ในการโต้แย้งประเด็นผู้เขียนควรเลือกข้างที่
ชัดเจน และพยายามเขียนชักจูงผู้อ่านที่มีความคิดเห็นตรงข้ามหรือขัดแย้งกับผู้เขียนให้ยอมปรับความ
เชื่อตามผู้เขียน
McCUEN & Winkler (2006: 483) กล่าวว่า การเขียนเชิงโต้แย้ง คือการอภิปรายที่
มีการแสดงออกถึงมุมมองการคัดค้านตามหัวเรื่อง ในการเขียนเชิงโต้แย้งที่มีประสิทธิภาพต้องแสดง
เหตุผลอย่างสมเหตุสมผล ใช้หลักฐานในการสนับสนุนประเด็น และมีการคาดคะเนการโต้แย้ง ผู้เขียน
ต้องไม่แสดงเพียงมุมมองของตนเอง แต่ต้องนาเสนอและพิสูจน์ว่าความคิดเห็นของอีกฝ่ายนั้นไม่
ถูกต้องอย่างไร ในการเขียนเชิงโต้แย้งให้น่าเชื่อถือ นอกจากผู้เขียนต้องคานึงถึงความถูกต้ องแล้ว ต้อง
รู้ว่าจะโต้แย้งอย่างไรให้น่าดึงดูดใจ
Phadke & Gaetz (2009: 241) กล่าวว่าการเขียนเชิงโต้แย้ง หมายถึง การเขียนที่
ผู้เขียนต้องเลือกฝ่ายตามประเด็นที่กาหนดขึ้น และพยายามปกป้องฝ่ายของตนหรือพยายามชักจูงให้
ผู้อ่านยอมรับความคิดเห็นของผู้เขียน ในการให้เหตุ ผลสนับสนุนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการ
โต้แย้งผู้เขียนควรพยายามใช้หลักฐานสนับสนุนหลากหลายประเภท ได้แก่ เรื่องราวหรือเหตุการณ์
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นโดยอาจเป็นความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้เขียนต้องคานึงผลที่ตามมา
อย่างสมเหตุสมผลและเตรียมคาตอบสาหรับฝ่ายค้าน
Folse & Pugh (2000: 110) อธิบายว่าการเขียนเชิงโต้แย้ง บางครั้งก็เป็นการเขียน
โน้มน้าวใจ เป็นการอธิบายเหตุผลที่ผู้เขียนเชื่อ ผู้เขียนแบ่งปันการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นและหวังให้
ผู้อื่นร่วมแสดงความคิดเห็น ผู้เขียนใช้ภาษาเขียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป็น การเขียนเพื่อพยายามให้
ผู้อ่านเชื่อและเห็ นด้วยกับประเด็น ต่าง ๆ โดยการเขียนเชิงโต้แย้ง ส่วนมากเป็ นบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ ซึ่งผู้เขียนเลือกประเด็นและอธิบายความสัมพันธ์ของประเด็นดังกล่าวให้แก่ผู้อ่านโดยการ
ให้ความรู้แก่ผู้อ่านเกี่ยวกับหัวเรื่องที่เขียน ทั้งนี้ การเขียนเชิงโต้แย้งที่ดีที่สุดจะต้องอธิบายเหตุผล
ภายใต้มุมมองของผู้เขียนได้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล ผู้เขียนไม่ควรเขียนกล่าวอ้างเกินความจริง
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Smalley & Ruetten (1982) กล่าวว่าการเขียนเชิงโต้แย้ง หมายถึงการแสดงความ
คิดเห็นและให้เหตุผลสนับสนุนในสิ่งที่สองฝ่ายมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง เป็น
การเขียนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้เชื่อถือหรือโน้มน้าวใจ และพยายามทาให้มีความสมเหตุสมผล
เป็นการพิสูจน์ให้ผู้อ่านเห็นว่าความคิดเห็นของผู้เขียนดีกว่าความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้าม
กล่าวโดยสรุปการเขียนเชิงโต้แย้ง หมายถึง การเขียนเพื่อนาเสนอการอภิปรายหรือ
การโต้เถียง โดยให้ข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลที่มีความสมเหตุสมผลในการสนับสนุนและคัดค้านการ
กล่าวอ้างตามประเด็นหรือหัวข้อที่กาหนด รวมถึงมีการตอบโต้ฝ่ายค้านกลับเพื่อทาให้การกล่าวอ้าง
ของผู้เขียนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
จากการศึ ก ษาการใช้ ค าเรี ย ก “Argumentative Writing” ในภาษาไทยพบว่ า มี
หลายคา ได้แก่ การเขียนโต้แย้ง การเขียนเชิงโต้แย้ง การเขียนเชิงสาธก การเขียนเชิงอภิปรายโวหาร
และสาหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้คาว่า “การเขียนเชิงโต้แย้ง ” โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาตามรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น
2.2 องค์ประกอบของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
มี นั ก วิ ช าการหลายท่ า นกล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบของความสามารถในการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งไว้ดังนี้
Smalley & Ruetten (1982) อธิบายว่าองค์ประกอบของความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง ประกอบไปด้วย 1. การจัดระบบการเขียน (Organization) ซึ่งประกอบไป
ด้ ว ย บทเกริ่ น น า การให้ เ หตุ ผ ล (Reasons) การคั ด ค้ า นฝ่ า ยค้ า น (Refutation) และบทสรุ ป
(Conclusion) 2. ความเชื่อมโยงของเนื้อหาในเรียงความ (Coherence) และ 3. ไวยากรณ์
McCuen & Winker (1983) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง ประกอบไปด้วย 1. วัตถุประสงค์ในการเขียน (Purpose) 2. กลวิธีในการเขียน
(Strategy) โดยกลวิธีในการเขียนเชิงโต้แย้ง ประกอบไปด้วย การอ้างเหตุผล (Premise) การคิด การ
ใช้ เ หตุ ผ ลหรื อ หลั ก ฐานสนั บ สนุ น (Evidence) การอ้ า งพยาน (Quote Witness) ฝ่ า ยค้ า น
(Opposition) 3. การควบคุ ม ประเด็ น หลั ก (Controlling Idea) 4. การสนั บ สนุ น ความคิ ด ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ 5. ความมี เ อกภาพ (Unity) และ 6. ความสอดคล้ อ งของเนื้ อ หาในภาพรวมของ
เรียงความ (Coherence)
Bean (2004: 259) กล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบของความสามารถในการเขี ย น
ภาษาอั ง กฤษเชิ ง โต้ แ ย้ ง ว่ า ประกอบไปด้ ว ย 1. การใช้ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ความคิ ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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(Quality of Ideas) หมายถึงการที่ผู้เขียนโต้เถียงได้ตามขอบเขตของหัวเรื่องหรือประเด็นและมีความ
สมเหตุสมผล ใช้ข้อมูลหรือความคิดในการโต้แย้งที่มีความเหมาะสมตามหัวเรื่อง และคัดค้านประเด็น
อย่ า งเหมาะสม 2. การจั ด ระบบและการพั ฒ นาการเขี ย น (Organization and Development)
หมายถึงการที่ผู้เขียนเลือกหัวเรื่องที่มีความเหมาะสมในการเขียน กล่าวถึงประโยคใจความหลักได้
อย่างชัดเจน ถ่ายทอดข้อมูล ความคิดได้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล ใช้คาเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ
เรียบเรียงเนื้อหาในการเขียนที่มี เอกภาพ มีความเชื่อมโยงของเนื้อหาในแต่ละย่อหน้า ใช้ข้อมูล
หลักฐานสนับสนุนความคิดได้อย่างเหมาะสม 3. ความถูกต้อง ชัดเจน และลีลาการใช้ภาษาในการ
เขียน (Clarity and Style) หมายถึงการที่ผู้เขียนสื่อสารเรื่องราวให้เข้าใจได้ชัดเจนและถูกต้อง ใช้ลีลา
ทางภาษาและภาษาที่ เ หมาะสมกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานเขี ย น ใช้ รู ป แบบโครงสร้ า งประโยคได้
หลากหลาย ถู ก ต้ อ ง และเหมาะสม และ 4. การใช้ โ ครงสร้ า งประโยคและกลวิ ธี ใ นการเขี ย น
(Sentence Structure and Mechanics) หมายถึง การที่ผู้ เขีย นเขีย นประโยคได้ถู กต้ องตามหลั ก
ไวยากรณ์ สะกดคาได้ถูกต้อง ประโยคมีความสมบูรณ์ ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับประเภทของงานเขียน
Al-Shaer (2014) กล่าวถึงองค์ประกอบของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงโต้แย้งว่าประกอบไปด้วย 1. มุมมอง (Point of View) หมายถึงมุมมองของผู้เขียนหรือการกล่าว
อ้างที่มีความชัดเจน มีความเฉพาะ กล่าวถึงประโยคใจความหลักได้อย่างชัดเจน มีบทเกริ่นนาที่
สอดคล้องกับผู้อ่านและวัตถุประสงค์ของงานเขียน 2. การพัฒนาการเขียน เนื้อหาและความสมบูรณ์
(Development, Content, and Completeness) หมายถึ ง การกล่ า วอ้ า งของผู้ เ ขี ย นต้ อ งมี ก าร
สนับสนุนความคิดเห็นอย่างเพียงพอและมีความสมบูรณ์ในการพัฒนาเรื่องราว ทุกความคิดมีคุณค่า
และเหมาะสม มีการกล่าวอ้างถึงข้อโต้แย้งจากมุมมองฝ่ายค้าน มีการใช้ข้อมูลสนับสนุนความคิดเห็นที่
รวมถึงข้อเท็จจริง ตัวอย่าง คาบรรยาย สถิติ เป็นต้น 3. ความมีเอกภาพ และความสอดคล้องของ
เนื้อหาระหว่างประโยค (Unity and Coherence) หมายถึง มีการพัฒนาเพียงหนึ่งความคิด/ใจความ
หลักในแต่ละย่อหน้า ทุกความคิดร้อยเรียงกันและสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจน เชื่อมโยงความคิด
ระหว่างประโยค และเชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างย่อหน้าต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล มีการใช้ตัวบ่งชี้ถึง
โครงสร้างการของการโต้แย้ง ได้แก่ การให้เหตุผล การคัดค้าน การโต้แย้ง และอื่น ๆ 4. การจัดระบบ
การเขียน (Organization) หมายถึงการเขียนเรียบเรียงเนื้อหาและความคิดได้อย่างสมเหตุสมผล
น่าสนใจ แต่ละย่อหน้ามีโครงสร้างเป็นไปตามรูปแบบที่เหมาะสม และ 5. การคิด หมายถึงการเขียน
ประโยคใจความหลักได้เหมาะสม ชัดเจน กระตุ้นความคิด โต้แย้งได้อย่างสมเหตุสมผล มีความเป็น
กลาง มีการให้ เหตุผลสนับสนุนที่ชัดเจน มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความคิด สามารถแสดง
ความคิดและสร้างหลักฐานสาหรับการโต้แย้งได้
Preiss et al. (2013) กล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบของความสามารถในการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งว่าประกอบไปด้วย 1. วาทกรรม (Written Discourse) ซึ่งเป็นการใช้คาศัพท์
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ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สะกดถูกต้อง ใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง สาหรับ
โครงสร้างของเนื้อหามีการพัฒนาบทเกริ่นนา ไปสู่บทสรุป มีการใช้วลีและคาเชื่อมที่ถูกต้อง มีความ
สอดคล้องของเนื้อหาในภาพรวม ในแต่ละย่อหน้ามีประโยคใจความหลัก เนื้อหา และ 2. คุณภาพและ
ความสอดคล้องของเนื้อหาในการให้เหตุผลเชิงโต้แย้งในแต่ละย่อหน้า (Quality and Coherence of
Argumentative Reasoning)
Oregon Department of Education (2016) ก ล่ า ว ถึ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งว่าประกอบไปด้วย 1. ความคิดและเนื้อหา (Ideas
and Content) หมายถึงมี ประโยคใจความหลักหรือการกล่าวอ้างที่ชัดเจน มีความเฉพาะ มีการ
พัฒนาการกล่าวอ้างและการคัดค้าน มีการใช้ข้อมูลสนับสนุนประโยคใจความหลักที่เป็นเหตุเป็นผลกัน
น่าเชื่อถือ เหมาะสมกับผู้อ่านและวัตถุประสงค์ในการเขียน 2. การจัดระบบการเขียน (Organization)
หมายถึงการพัฒนาประโยคใจความหลักและการเขียนจัดลาดับโครงสร้างให้น่าสนใจ สามารถติดตาม
เรื่องราวและเข้าใจได้ชัดเจน มีการนาเสนอรายละเอียดที่ทาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกล่าวอ้าง
การคัดค้าน ข้อมูล และการอธิบาย 3. การใช้โทนเสียง (Voice) หมายถึงระดับความเป็นทางการใน
การเขียนตามหัวเรื่อง วัตถุประสงค์ และสอดคล้องตามหลักในการเขียน การใช้โทนเสียงที่เป็นกลาง
ในการเขียนตลอดทั้งเรื่องที่ทาให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวตามข้อความได้อย่างชัดเจน 4. การเลือกใช้คา
(Word Choice) หมายถึ ง การใช้ ค าศั พ ท์ ที่ มี ค วามหลากหลายในการเขี ย นได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง มี
เฉพาะเจาะจง เหมาะสมกับผู้ อ่านและวัตถุประสงค์ในการเขียน เลือกใช้คา วลีและภาษาที่เป็น
ทางการในการเชื่อมโยงและทาให้เห็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนของข้อมูล การกล่าวอ้าง การคัดค้าน
เหตุ ผ ลและหลั ก ฐาน 5. ความคล่ อ งในการเขี ย นประโยค (Sentence Fluency) หมายถึ ง การใช้
รูปแบบโครงสร้างประโยคที่มีความหลากหลาย ความยาวของประโยคที่เขียน และความสอดคล้อง
สัมพันธ์กันของประโยค 6. การใช้ไวยากรณ์และกลไกในการเขียน (Conventions) หมายถึงการใช้
ไวยากรณ์และกลไกในการเขียนอย่างชานาญ ได้แก่ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดคา การใช้
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ เป็นการใช้ไวยากรณ์ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ 7. การใช้แหล่งข้อมูล
(Use of Sources) หมายถึงการใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายและมีคุณภาพ ความถูกต้องในการเขียน
มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์แหล่งข้อมูลในการนามาใช้สืบสอบประเด็น ตอบคาถามหรือแก้ปัญหา
ศิ ว พร ใสโต (2553) ได้ ก าหนดองค์ ป ระกอบของความสามารถในการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งไว้ 2 ส่วน ส่วนแรกประกอบไปด้วยเกณฑ์ในการวัดความสามารถในการเขียน
ในภาพรวม ประกอบด้วย การควบคุมการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้อ่าน และวัตถุประสงค์ของงาน
เขียน และการใช้ภาษาในการสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจ มีความถูกต้องทางไวยากรณ์ (Rhetorical and
Language Control) และส่ วนที่ ส องประกอบไปด้ว ยเกณฑ์ ในการวั ดการโต้ แย้ งตามรูป แบบของ
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Toulmin ประกอบไปด้วยการกล่าวอ้าง (Claim) ข้อมูล หลักฐาน (Data) ฝ่ายค้าน (Opposition)
และการคัดค้านฝ่ายค้าน (Refutation)
วิวรรธน์ อุดมยมกกุล (2547) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความสามารถในการเขียน
เชิงโต้แย้งไว้ 2 ลักษณะ คือในภาพรวม และแยกตามองค์ประกอบดังนี้คือ ส่วนแรกเป็นการประเมิน
การเขียนในภาพรวม ประกอบด้วย การใช้ภาษาให้เหมาะกับผู้อ่านและวัตถุประสงค์ของงานเขียน
(Rhetorical Control) และการใช้ภาษาในการสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจและมีความถูกต้องทางไวยากรณ์
(Language Control) และส่วนที่สองเป็นการประเมินการเขียนฯ แยกตามองค์ประกอบ ประกอบด้วย
การกล่ า วอ้ า ง (Claim) การให้ เ หตุ ผ ล (Reason) และการคั ด ค้ า นฝ่ า ยค้ า น (Rebuttal to
Counterargument)
Jantasin (2015) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเขียนเชิงโต้แย้ง โดยแบ่งเป็น 2
ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกซึ่งยึดตามการวิเคราะห์การโต้แย้งตามรูปแบบของ Toulmin ซึ่งประกอบไปด้วย
บทเกริ่นนา ซึ่งมีภูมิหลัง ประโยคใจความหลัก ลาดับการให้เหตุผล การใช้คาเพื่อแสดงความน่าเชื่อถือ
ของการกล่าวอ้าง (Qualifier) ย่อหน้าเนื้อหาที่ 1 และ 2 ประกอบไปด้วย การกล่าวอ้าง การให้เหตุผล
สนับสนุน การเชื่อมโยงระหว่างการกล่าวอ้างและการให้เหตุผลสนับสนุน (Warrant) และการใช้
คาเชื่อม ย่อหน้าที่ 3 จะมีการคัดค้านการกล่าวอ้างเพิ่มเติม และย่อหน้าสุดท้ายเป็นการสรุป สาหรับ
ส่วนที่สอง ประกอบไปด้วย การใช้รูปแบบภาษาในงานเขียน (Conventions)
Nimehchisalem (2014) ได้สรุปองค์ประกอบของความสามารถในการเขียนเชิง
โต้แย้งไว้ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1. เนื้อหา ประกอบไปด้วย ข้อเรียกร้องของผู้อ่าน ความตระหนักถึง
ผู้อ่าน การใช้คาหรือวลีอย่างเหมาะสม การมีหลักการและเหตุผล 2. การจัดระบบการเขียน ประกอบ
ไปด้วย การเชื่อมโยงความคิดระหว่างประโยค (Cohesion) ความเชื่อมโยงของเนื้อหาในภาพรวม
(Coherence) และการโต้แย้งที่มีประสิทธิภาพ และ 3. ทักษะด้านภาษา (Language Skills) ประกอบ
ไปด้ ว ย กลไกทางภาษา (Mechanics) วากยสั ม พั น ธ์ (Syntax) ความยาวของเรี ย งความ (Essay
Length) และลีลาการใช้ภาษา (Style)
Le (2013) เสนอองค์ประกอบของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
ไว้ดังนี้ คือเนื้อหาและการจัดระบบการเขียน (Content and Organization) ความสอดคล้องของ
เนื้อหาในภาพรวม และความเชื่อมโยงของเนื้อหาระหว่างประโยค (Coherence and Cohesion)
คาศัพท์ และความถูกต้องแม่นยาในการใช้ไวยากรณ์ ซึ่ง Le ปรับปรุงข้อมูลมาจากเกณฑ์การวัด
ความสามารถในการเขียนงานชิ้นที่ 2 ของแบบทดสอบ IELTS
Fahim & Mirzaii (2013) ได้กาหนดองค์ประกอบของความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งไว้ดังนี้ 1. บทเกริ่นนา ประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐาน/ความเป็นมา การ
กาหนดปัญหา ประโยคใจความหลัก 2. ประเด็นหลัก ประกอบไปด้วย ย่อหน้าเนื้อหา การคัดค้านการ
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กล่าวอ้าง (Refutation) และการสรุป 3. การจัดระบบการเขียน ประกอบไปด้วย โครงสร้างการเขียน
(Structure) คาเชื่อม (Transitions) 4. กลไกและลีลาในการเขียน (Mechanics and Style) ประกอบ
ไปด้วย ความคล่องในการใช้ประโยค และความหลากหลายของรูปแบบประโยค (Sentence Flow,
Variety) การใช้คาศัพท์ (Diction) การสะกดคา เครื่องหมายวรรคตอน ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
5.
แหล่งข้อมูล (Sources) ประกอบไปด้วย การใช้แหล่งข้อมูล (Use of Sources) รูปแบบ (Format)
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือ (Relevant/Reliable)
ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ แ ละประยุ ก ต์ อ งค์ ป ระกอบของความสามารถในการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง โดยยึดองค์ประกอบฯ ของนักวิชาการดังต่อไปนี้เป็นหลัก (Bean, 2001: 259;
Oregon Department of Education, 2016; Al-Shaer, 2014; Jantasin, 2015)
สรุปได้ว่า องค์ประกอบของความสามารถในการเขียนภาษาอัง กฤษเชิงโต้แย้ง มี 2
ด้านดังนี้
1) ความสามารถด้านกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการคัดค้านการกล่าว
อ้าง หมายถึงการที่ผู้เรียน
1.1 สามารถหยิบประเด็นมากล่าวอ้างได้อย่างชัดเจน เป็นการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นหรือหัวเรื่อง ที่ทาให้ผู้อ่า นเข้าใจมุมมองหรือจุดยืนของผู้เขียน
ในการโต้แย้งได้ชัดเจน
1.2 สามารถใช้ข้อมูลหรือเหตุผลในการสนับสนุนหรือคัดค้านการกล่าวอ้าง
ได้อย่างเพียงพอ และสมเหตุสมผล เป็นการทาให้ผู้อ่านยอมรับในความสมเหตุสมผลของข้อมูลหรือ
เหตุผลที่นามาใช้สนับสนุนและการคัดค้านการกล่าวอ้างของผู้เขียน
1.3 สามารถอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเด็น
ที่กล่าวอ้าง และข้อมู ล หรือเหตุผลที่นามาใช้สนับสนุนการกล่าวอ้าง หมายถึง การอธิบายข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหรือเหตุผลที่นามาสนับสนุนการกล่าวอ้าง
ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไร
2) ความสามารถด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาในการโต้แย้ง หมายถึง
การที่ผู้เรียน
2.1 สามารถใช้ภาษาและลีลาทางภาษาให้เหมาะสมกับประเด็นในการ
โต้แย้ง หมายถึงการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับการเขียนโต้แย้ง ใช้โครงสร้างประโยคที่มีความซับซ้อน
และใช้คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่โต้แย้ง
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2.2 สามารถเชื่อมโยงใจความ และจัดลาดับเนื้อหาการโต้แย้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทาให้เข้าใจและติดตามเรื่องราวได้ง่าย หมายถึงการใช้คาเชื่อมหลากหลายและถูกต้อง
ในการเชื่อมโยงใจความตามวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อคัดค้าน ได้แก่ However, Nevertheless เพื่อให้
ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ Moreover, Furthermore เพื่อสรุป ได้แก่ In Short, In Conclusion และเพื่อ
แสดงเหตุและผล ได้แก่ As a Result, Because เป็นต้น รวมทั้งสามารถจัดลาดับการเสนอเนื้อหาใน
การโต้แย้งได้อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การเรียงเหตุผลที่สาคัญมากที่สุดไปน้อยที่สุด และจัดการลาดับ
เนื้อหาจากก่อนไปหลัง ตั้งแต่บทนาถึงบทสรุป เป็นต้น
2.3 สามารถเขียนโต้แย้งโดยมีการใช้คาศัพท์ที่หลากหลาย และถูกต้อง
หมายถึงสามารถใช้คาศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการโต้แย้งได้หลากหลายและถูกต้อง ไม่ใช้
คาศัพท์คาเดิมซ้ากันบ่อย ๆ
2.4 สามารถเขียนโต้แย้งโดยมีการใช้โครงสร้างประโยคที่หลากหลาย และ
ถูกต้อง หมายถึงการใช้ภาษาผ่านโครงสร้างประโยครูปแบบต่าง ๆ ในการนาเสนอการโต้แย้ง เช่น การ
ใช้ประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน การใช้ประโยคแบบ Passive Voice หรือวิธีการเริ่มต้น
ประโยคในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวการโต้แย้งได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจนตามประเด็นหรือหัวเรื่องที่แตกต่างกัน
ในการด าเนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย สร้ า งเกณฑ์ ใ นการประเมิ น การเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งโดยยึดตามองค์ประกอบของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
ที่ได้สังเคราะห์ไว้ข้างต้น
2.3 รูปแบบการโต้แย้ง
Rybacki & Rybacki (2000) กล่ า วว่ า การโต้ แ ย้ ง (Argumentation) เป็ น รู ป แบบ
ของเครื่องมือในการสื่อสารให้เหตุผลและพิสูจน์เพื่อให้มีอิทธิพลต่อความเชื่อหรือพฤติกรรมด้วยการ
พูดหรือการเขียน การโต้แย้งมีกรอบแนวคิดในการช่วยให้ผู้อ่านตัดสินได้ว่ามีความสมเหตุสมผลมาก
เพียงใดที่จะเปลี่ยนหรือคงไว้ซึ่งความเชื่อหรือพฤติกรรมนั้น
มีนักวิชาการกล่าวถึ งรูปแบบการโต้แย้งไว้หลายแบบ เช่น รูปแบบการโต้แย้งของ
Rogerian และรูปแบบการโต้แย้งของ Toulmin ซึ่งรูปแบบของ Toulmin เป็นที่นิยมและได้รับการ
ยอมรับอย่างแพร่หลาย
Toulmin ได้ให้คาจากัดความของการโต้แย้งไว้ดังนี้ ลาดับแรก คือการแสดงความ
คิดเห็นผ่านการยืนยัน ความชอบ ทัศนคติ หรือการตัดสิน และถ้อยคาซึ่งเป็นการกล่าวอ้าง (Claim)
ลาดับที่สอง คือข้อมูล (Data/Ground) ที่ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้าง ลาดับที่สาม คือการเชื่อมโยงการ
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กล่ า วอ้ า งกั บ การให้ เ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น (Warrant) ในการโต้ แ ย้ ง จะต้ อ งมี 3 ส่ ว นนี้ เ สมอ ซึ่ ง
นอกเหนือจากนี้ส่วนประกอบของการโต้แย้งตามรูปแบบของ Toulmin ยังมีอีก 3 ส่วนประกอบคือ
Backing (การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทาให้การเชื่อมโยงการกล่าวอ้างกับการให้เหตุผลมีความชัดเจน
มากขึ้น) Qualifier (การบ่งชี้ถึงความน่าเชื่อถือหรือข้อจากัดของการกล่าวอ้าง) และ Rebuttal หรือ
Reservation (การคัดค้านการกล่าวอ้างที่มีข้อบกพร่อง)
กระบวนการเขียนโต้แย้งตามรูปแบบของ Toulmin เป็นกระบวนการทางความคิด
ในการแก้ปัญหา โดยเป้าหมายของผู้เขียน คือการทาให้ผู้อ่า นเชื่อและเปลี่ยนฝ่ายหรือมุมมองเดิมที่มี
อยู่ไปเป็นฝ่ายเดียวกับผู้เขียน
2.3.1 รูปแบบการโต้แย้งของ Toulmin
Rybacki & Rybacki (2000) ได้อธิบายถึงส่วนประกอบของการโต้แย้งตาม
รูปแบบของ Toulmin ไว้ดังต่อไปนี้
1) การกล่าวอ้าง/ข้อสรุป (Claims) เหตุผลในการโต้แย้ง จะเริ่มต้นเมื่อ
ผู้สนับสนุนเริ่มการกล่าวอ้าง การกล่าวอ้าง หมายถึงความคิดเห็น เป็นการสรุปข้อมูลตามหัวเรื่อง
(Topic) ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจและยอมรับข้อสรุปของคุณว่าเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือ การกล่าวอ้าง คือการ
สรุปที่ผู้ฟังหรือผู้อ่านสามารถเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการกล่าวอ้างของคุณ การกล่าวอ้างเริ่มต้น
และจบลงตามกระบวนการของการโต้แย้ง การกล่าวอ้างเริ่มต้นกระบวนการโดยแสดงว่าผู้โต้แย้งอยู่
ฝ่ายใด การกล่าวอ้างใช้ในตอนจบกระบวนการด้วยโดยแสดงในสิ่งที่ผู้ฟังหรือผู้อ่านถูกคาดหวังให้
ยอมรับว่าถูกต้องหรือมีความเป็นไปได้ การโต้แย้งเกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้าง มุ่งให้ความสาคัญว่าการ
โต้แย้งสามารถสนับสนุนข้อพิสูจน์และการให้เหตุผล และแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ และความ
เป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริง ซึ่งแบ่งลักษณะของการกล่าวอ้างได้ 4 ลักษณะที่มีหน้าที่ต่างกันดังนี้
(Rybacki & Rybacki, 2000: 74)
การกล่าวอ้างเชิงข้อเท็จจริง (Factual Claims) คือการกล่าวอ้าง
เกี่ ย วกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ในอดี ต ปั จ จุ บั น และอนาคต ตั ว อย่ า งเช่ น “A cure for cancer will be
discovered by the year 2010.”
การกล่าวอ้างเชิงนิยาม (Definition Claims) คือการกล่าวอ้างว่า
บางสิ่ ง บางอย่ า งถู ก นิ ย ามหรื อ แบ่ ง ชนิ ด อย่ า งไร ตั ว อย่ า งเช่ น “Mass media are commonly
considered to be television, radio, film, recordings, magazines, newspapers, and
books.”
การกล่ า วอ้ า งเชิ ง ค่ า นิ ย ม (Value Claims) คื อ การกล่ า วอ้ า ง
เกี่ยวกับการตัดสิน หรือการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับบางสิ่ง ตัวอย่างเช่น “Television advertising is
more effective than newspaper advertising.”
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การกล่าวอ้างเชิงนโยบาย (Policy Claims) คือการกล่าวอ้างว่า
ควรทาบางสิ่งบางอย่าง ตัวอย่างเช่น “You should floss your teeth once a day.”
2) ข้อมูล (Grounds/Data) เป็นการให้เหตุผลซึ่งเป็นองค์ประกอบของการ
โต้แย้งที่ต้องเสนอให้กับผู้ฟังหรือผู้อ่านเพื่อให้เขาตอบคาถามเหล่านี้ได้ เช่น ข้อมูลอะไรที่ใช้สนับสนุน
การกล่าวอ้าง หรือการกล่าวอ้างขึ้นอยู่กับพื้นฐานของอะไร เหตุผลโดยทั่วไปที่ผู้อ่าน (Audience) รู้
และยอมรับอาจเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว และผู้เขียนอาจใช้สิ่งเหล่านี้สนับสนุนการกล่าวอ้าง อาจเพิ่มข้อมูล
เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการยอมรับการกล่าวอ้างของผู้เขียนว่าเป็นความจริง
3) การอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อกล่าวอ้าง และ
ข้อมูลหรือเหตุผลที่นามาใช้สนับสนุนการกล่าวอ้าง (Warrant) เป็นการแสดงให้เห็นว่าบุคคลยอมรับ
ความถูกต้องของเหตุผลหรือไม่ สามารถยอมรับอย่างมั่นใจถึงความถูกต้องในการกล่าวอ้างหรือไม่
Warrant เป็นการทาให้เห็นว่าเหตุผลที่มีอยู่มีความสมเหตุสมผลสาหรับผู้อ่านเพื่อใช้อ้างอิงถึงการ
กล่าวอ้าง เป็นการให้ข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะว่าผู้โต้แย้งให้เหตุผลอย่างไร เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลและการกล่าวอ้าง วิธีการที่ง่ายที่สุดในการแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ คือ
การถ่ายทอดคาพูดว่าคุณให้เหตุผลอย่างไร จากเหตุผลไปสู่การกล่าวอ้างในการแสดงความคิดเห็น
4) การนาเสนอข้อมูลเพิ่มที่มีความชัดเจนเพื่อทาให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
การกล่าวอ้างกับการให้ข้อมูลสนับสนุนการกล่าวอ้างน่าเชื่อถือมากขึ้น (Backing) เป็นการสร้างความ
น่าเชื่อถือให้แก่ Warrant ส่งเสริมความคิดในการให้ เหตุผลแต่ละแบบ หรือตามความคิดที่ผู้อ่านมี
ความรู้เพื่อช่วยให้การสนับสนุนข้อเท็จจริงที่อยู่ในใจผู้เขียนนาไปสู่การกล่าวอ้างได้ สาหรับชนิดของ
ข้อมูลที่ผู้โต้แย้งใช้สนับสนุน Warrant อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลทั่ว ๆ ไปหรือข้อมูลเฉพาะขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของสถานการณ์ ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนทาหน้าที่อ้างเหตุผลเพื่ อนาพาเหตุผลไปสู่ข้อเท็จจริง
อาจไม่ต้องกล่าวถึง Backing ปล่อยให้ผู้อ่านจินตนาการด้วยตนเอง ถ้าผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับหัวเรื่อง
ที่โต้แย้งหรือคุ้นเคยกับการใช้เหตุผล และอาจไม่จาเป็นต้องมี Backing และ Warrant อย่างไรก็ตาม
ในบริบทที่ ผู้อ่านไม่ มีพื้นความรู้มาก่ อน ผู้โต้แย้งต้องให้คาแนะนาเป็นอย่างดีในการจัดเตรียมทั้ง
Warrant และ Backing เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับมุมมองหรือฝ่ายของตน
5) คาที่บ่งชี้ถึงระดับความน่าเชื่อถือของการกล่าวอ้าง (Qualifiers) เป็น
การแสดงให้เห็นระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ผู้โต้แย้งใช้ในการกล่าวอ้าง การกล่าวอ้างไม่ได้มี
คุณภาพเสมอไป ในบางกรณีผู้โต้แย้งมั่นใจในความน่าเชื่อถือของการกล่าวอ้าง แต่ถ้าในการสอบสวน
หัวเรื่องมีการพบข้อยกเว้นหรือตัวอย่างซึ่งไม่สามารถยืนยันข้อกล่าวอ้างของคุณ คุณต้องพิจารณาถึง
ข้อยกเว้นเหล่านั้นในการโต้แย้งของคุณ
Modal Qualifiers ที่ใช้บ่อยในการแสดงระดับความน่าเชื่อถือในส่วนของ
การสรุ ป เพื่ อ สนั บ สนุ น การโต้ แ ย้ ง ได้ แ ก่ sometimes, presumably necessarily, certainly,
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perhaps, maybe, in certain cases, at this point in time, with the exception of, in all
probability การใช้ Modal Qualifiers เหล่านี้บ่งชี้ถึงความน่าเชื่อถือหรือข้อจากัดของการกล่าวอ้าง
การกล่าวอ้างที่มีคุณภาพเป็นการเตรียมผู้โต้แย้งด้วยวิธีการกล่าวอ้างที่ก้าวหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ
ซึ่งความน่าเชื่อถือหรือการประยุกต์ใช้ของการกล่าวอ้างไม่ได้เป็นจริงเสมอไป
6) การคั ด ค้ า นการกล่ า วอ้ า ง (Rebuttal) เป็ น การจ ากั ด การกล่ า วอ้ า ง
ข้อความที่อาจไม่ถูกต้อง ซึ่งการใช้ข้อคัดค้านช่วยหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการให้เหตุผลและสะท้อน
ว่าเรากาลังรับมืออยู่กับสิ่งที่ถูกต้องโดยทั่ว ๆ ไปไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอย่างสิ้นเชิง
2.3.2 รูปแบบการโต้แย้งของ Rogerian
Wood (2001: 344-352) อธิ บ ายว่ า การโต้ แ ย้ ง ของ Rogerian เป็ น ที่
แพร่หลายเพราะมีวิวัฒนาการมาจากเทคนิคดั้งเดิมที่ประยุกต์ขึ้นโดย Carl Roger นักจิตบาบัด ซึ่ง
นั บ ว่ า เป็ น เทคนิ ค ที่ มี ป ระโยชน์ ใ นการช่ ว ยลดความขั ด แย้ ง และเป็ น การสร้ า งข้ อ มู ล สนั บ สนุ น
(Common Ground) ระหว่างผู้คนที่มีหลายฝ่ายและอาจแสดงความไม่เป็นมิตรต่อกัน ข้อมูลที่ใช้
สนับสนุนอาจไม่ประสบความสาเร็จในสถานการณ์ดังกล่าว แต่ผู้ที่คัดค้านทั้ง 2 ฝ่ายสามารถหาบางสิ่ง
ที่ เ ห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ถ้ า พยายามเพี ย งพอ การใช้ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น เป็ น การค้ น พบถึ ง สิ่ ง ที่ ส องฝ่ า ยมี
เหมือนกัน แทนที่จะใช้ Rebuttal เพื่อแสดงให้เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามผิด แต่การโต้แย้งของ Rogerian
กลับต้องการให้ผู้โต้แย้งไม่เพียงแค่อธิบายว่าฝ่ายตรงข้ามถูกต้องอย่างไร แต่ต้องระบุถึงสถานการณ์ที่มี
คุณค่าด้วย การเขียนโต้แย้งของ Rogerian เป็นการลดความรู้สึกคุกคามของผู้เขียนและความขัดแย้ง
กับผู้อ่าน การใช้กลวิธีการโต้แย้งของ Rogerian ให้ประสบผลสาเร็จ มีวิธีดังนี้คือ ผู้เขียนต้องทาให้
ผู้อ่านรู้ว่าผู้เขียนเข้าใจผู้อ่าน โดยกล่าวทวนซ้าถึงฝ่ายค้านในการสรุปโดยการใช้ภาษาที่แสดงความ
เป็นกลาง ผู้เขียนต้องทาให้ผู้อ่านที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าฝ่ายเขาก็มีคุณค่าในบางบริบทและภายใต้
บางเงื่อนไข และต้องทาให้ผู้อ่านเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายมีคุณค่า รวมถึงประเภทของประสบการณ์ ทัศนคติ
และการรับรู้เหมือนกัน และมีความสาคัญตามแบบฉบับของแต่ละฝ่าย
โดยการเขี ย นโต้ แ ย้ ง ตามแบบของ Rogerian ไม่ ไ ด้ มี ลั ก ษณะเป็ น การ
จัดลาดับตามรูปแบบการเขียนแต่แบ่งออกเป็นช่วง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ผู้เขียนนาเสนอประเด็นและแสดงให้เห็นว่าเข้าใจฝ่ายค้านโดยการกล่าว
ทวนซ้า (Restating)
2. ผู้เขียนแสดงให้เห็นว่าในบริบทไหนและภายใต้เงื่อนไขใดที่ฝ่ ายค้านมี
คุณค่า ต้องไม่ทาให้ฝ่ายค้านรู้สึกว่าผิดอย่างสิ้นเชิง
3. ผู้เขียนกล่าวถึงฝ่ายของตนเอง รวมถึงบริบทที่มีคุณค่า

34
4. ผู้เขียนกล่าวให้เห็นว่าฝ่ายค้านจะได้ประโยชน์อย่างไรเมื่อมีการประยุกต์
กับส่วนประกอบของฝ่ายผู้เขียน เป็นการพยายามในท้ายที่สุดเพื่อแสดงให้เห็ นถึงองค์ประกอบที่ทาให้
สมบูรณ์จากทั้งสองฝ่าย และเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันในส่วนที่แต่ละฝ่ายขาด
Reid (2000: 181-182) ได้อธิบายไว้ว่ากลวิธีในการเขียนโต้แย้งตามรูปแบบ
ดั้งเดิมจะเผชิญหน้า โดยตรง เป็นสงครามต่อต้านฝ่ายค้านและพยายามเอาชนะ อย่างไรก็ตามการ
เขียนโต้แย้งอย่างมีประสิทธิภาพใช้ลักษณะการเขียนที่มีเหตุผล และยึดแนวคิดการเผชิญหน้าแบบไม่
รุนแรง เป็นแนวคิดการโต้แย้งของ Rogerian ที่มีประสิทธิภาพเพราะเน้นการสื่อสารมากกว่าการ
เอาชนะ ในประเด็นที่มีความอ่อนไหวมากหรือมีความขัดแย้งสูงยิ่งเหมาะสมกับการใช้การโต้แย้งของ
Rogerian และแน่นอนว่าในการเขียนต้องมีการคัดค้าน (Refutation) ในการเขียนโต้แย้งส่วนมากใช้
การผสมผสานระหว่างการโต้แย้งแบบดั้งเดิมร่วมกับการโต้แย้งของ Rogerian โดยต้องคานึงถึงผู้อ่าน
ด้วย ในการเขียนซึ่งมีผู้อ่านทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้เขียน จึงต้องใช้
ลักษณะการเขียนที่มีเหตุผลและมุ่งหาแนวทางแก้ไขที่เป็นการประนีประนอม
โดยกลวิธีที่มีประโยชน์ที่ทาให้การโต้แย้งของ Rogerian ประสบผลสาเร็จ
มีดังนี้ คือ
1. หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแบบการทาสงคราม ด้วยการสร้างข้อสนับสนุน
การระบุให้เห็นว่าผู้เขียนร่วมรับรู้ความเชื่อของผู้อ่าน ค่านิยม และความห่วงใย
2. นาเสนอคุณลักษณะของผู้เขียนในลักษณะว่าเป็นผู้ที่เข้าใจผู้อ่าน และมี
ความเห็นอกเห็นใจ
3. กล่าวถึงความคิดเห็นในส่วนที่สนับสนุนประเด็นอย่ างถูกต้อง ไม่กล่าว
เกินความจริง
4. ควบคุมการโต้แย้งให้เป็นไปอย่างประนีประนอม หรือเป็นการแก้ไข
ปัญหาอย่างยืดหยุ่น
Reid (1989: 32-34) ได้ ย กตั ว อย่ า งโครงสร้ า งการเขี ย นโต้ แ ย้ ง ของ
Rogerien ไว้ดังนี้ คือ บทนา เป็นการเกริ่นนา และระบุข้อกล่าวอ้างหรือใจความหลัก การคัดค้านของ
ฝ่ า ยค้ า น (Opposing Arguments) เป็ น การคั ด ค้ า นการกล่ า วอ้ า ง การโต้ แ ย้ ง ของผู้ เ ขี ย น (Your
Arguments) เป็ น การแสดงมุ ม มองของผู้ เ ขี ย นตามประเด็ น ในการโต้ แ ย้ ง และการแก้ ไ ขปั ญ หา
(Resolution) เป็นการนาเสนอจุดยืนที่ประนีประนอมระหว่างมุมมองของผู้เขียนและมุมมองของฝ่าย
ค้าน การกล่าวถึงทางแก้ไขปัญหา และแสดงให้เห็นข้อดีของทั้งสองฝ่าย
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ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ มีการประยุกต์ใช้หลักการโต้แย้งของ Toulmin ในการ
สอนเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งให้แก่นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย โดยประยุกต์ใช้องค์ประกอบในการ
โต้แย้งขั้นปฐมภูมิซึ่งประกอบด้วย การกล่าวอ้าง การใช้ข้อมูล หลักฐานในการสนับสนุนการกล่าวอ้าง
การอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้าง และเพิ่ม
การค้านข้อกล่าวอ้างหรือข้อโต้แย้งซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการโต้แย้งขั้นทุติยภูมิ เพื่อให้ผู้เขียน
ได้มีการพิจารณาทั้งสองมุมมองของประเด็นการโต้แย้งซึ่งทาให้การโต้แย้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีก
ทั้งยังเป็นส่วนประกอบสาคัญของการเขียนเชิงโต้แย้งที่ช่วยให้การโต้แย้งมีความน่าเชื่อถือ
2.4 การประเมินผลการเขียน
Hyland (2003) และ Reid (1993) อธิบายการประเมินผลการเขียนโดยมีแนวคิดใน
การประเมินที่สาคัญ 2 แบบ คือ
2.4.1 การให้คะแนนเชิงภาพรวม (Holistic Scoring)
มาตราส่ ว นในภาพรวมเป็ น การให้ ค ะแนนการเขี ย นแบบบู ร ณาการ
พฤติกรรมแต่ละด้าน วิธีการนี้มีเป้าหมายในการให้คะแนนการเขียนในภาพรวมผ่านความประทับใจ
ส่วนบุคคลที่มีต่อคุณภาพของตัวอย่างงานเขียน แนวคิดนี้เป็นการสะท้อนความคิดในลักษณะที่งาน
เขียนเป็นภาพรวมเดียวซึ่งเป็นมาตรวัดที่ บูรณาการคุณภาพที่มีของงานเขียน แนวคิดนี้จะขัดแย้งกับ
การตามหาข้อผิดพลาดในการประเมินแบบดั้งเดิม ซึ่งแนวคิดนี้จะอธิบายถึงข้อดีมากกว่าที่จะเขียน
อธิบายจานวนมากเกี่ยวกับข้อบกพร่องของผู้เขียน แม้ว่าการใช้การวัดแบบนี้จะสะดวก อย่างไรก็ตาม
การลดการเขียนด้วยวิธีการให้คะแนนแบบนี้ผู้สอนจะไม่ได้รับข้อมูลที่มีการวินิจฉัยซึ่งผู้สอนสามารถให้
ข้อมูลป้อนกลับในการสอนของผู้สอนได้ นอกจากนี้แนวคิดนี้ต้องการการตอบสนองต่อเนื้อหาใน
ภาพรวม ผู้อ่านต้องได้รับการฝึกหัดอย่างดีเพื่อตอบสนองไปในแนวทางเดียวกับคุณลักษณะต่าง ๆ
คาแนะนาในการให้ค ะแนนที่เรียกว่า Rubrics ถูกใช้เพื่อช่วยผู้ให้คะแนน
เตรียมคาอธิบายที่สัมพันธ์กับความสามารถที่มีลักษณะเฉพาะหรือกฎเกณฑ์ในการเขียน บาง Rubrics
มี 9-10 ระดับแต่ผู้ให้คะแนนไม่สามารถแบ่งแยกได้มากกว่า 9 ระดับ และ Rubrics ในภาพรวมมี
ระหว่าง 4-6 ระดับ Rubrics ถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทและเพื่อสะท้อนเป้าหมายของ
รายวิชาและสิ่งที่ผู้สอนพิจารณาว่าเป็นการเขียนที่ดี โดยมีตัวอย่าง Rubric สาหรับการให้คะแนน
เรียงความในภาพรวมดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การให้คะแนนการเขียนเชิงภาพรวม จาก Hyland (2003)
เกรด
คุณลักษณะ (Characteristics)
(Grade)
A
กล่ าวถึง ใจความหลั กอย่ างชัด เจน มี ก ารจัด ระบบการเขีย นอย่ างดีแ ละมี ความ
สอดคล้องของเนื้อหา ใช้คาศัพท์ได้มีประสิทธิภาพ และมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
เพียง 2-3 ที่
B
ใจความหลั กค่อนข้างชัดเจน มีการจัดระบบการเขียนและความสอดคล้องของ
เนื้อหาปานกลาง ใช้คาศัพท์ได้ดีและมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ มี
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการสะกดคาและการใช้เครื่องหมายวรรคตอนเล็กน้อย
C

D

E

มีการกล่าวถึงใจความหลักแต่ไม่ชัดเจน จัดระบบการเขียนเรียงความไม่ดี และขาด
ความสอดคล้องของเนื้อหา ใช้คาศัพท์ได้ระดับปานกลาง มีทั้งข้ อผิดพลาดที่สาคัญ
และข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อยๆ ทางไวยากรณ์ และมีข้อผิดพลาดในการสะกดคาและ
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
แทบจะไม่ มี ใ จความหลั ก หรื อ ไม่ มี ก ารพั ฒ นาใจความหลั ก ที่ สั ม พั น ธ์ กั น การ
จัดระบบการเขียนเรียงความและความสอดคล้องของเนื้อหาค่อนข้างไม่ดี การใช้
คาศัพท์ไม่เหมาะสม มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เกิดขึ้นบ่อย มีข้อผิดพลาดในการ
สะกดคาและการใช้เครื่องหมายวรรคตอนบ่อย
ไม่มีใจความหลัก การจัดระบบการเขียนเรียงความและความสอดคล้องของเนื้อหา
ค่อนข้างไม่ดี การใช้คาศัพท์ไม่เหมาะสม มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เกิดขึ้นบ่อย มี
ข้อผิดพลาดจานวนมากเกี่ยวกับการสะกดคาและการใช้เครื่องหมายวรรคตอน

นอกจากนี้ ยั ง มี เ กณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนงานเขี ย นในภาพรวมที่ Reid (1993) ได้
ยกตัวอย่างไว้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
6 คะแนน แสดงถึงความสามารถที่ชัดเจนในการเขียน ทั้งในระดับการใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับผู้อ่าน และวัตถุประสงค์ของงานเขียน (Rhetorical Level) และระดับวากยสัมพันธ์
(Syntactic Level) โดยอาจมี ข้ อ ผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ น บ้ า ง อธิ บ ายงานเขี ย นได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จัดระบบการเขียนและพัฒนาเนื้อหางานเขียนได้เป็นอย่างดี ใช้รายละเอียดในการสนับสนุนประโยค
ใจความสาคัญหรือแสดงถึงความคิดได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม แสดงถึงความสละสลวยในการใช้
ภาษาอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นความหลากหลายของระบบคาและวลีในประโยค (Syntactical
Variety) และการใช้คาศัพท์ที่เหมาะสม
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5 คะแนน แสดงถึงความสามารถในการเขียนทั้งในระดับการใช้ภาษาให้เหมาะสม
กับผู้อ่านและวัตถุประสงค์ของงานเขียน (Rhetorical Level) และระดับวากยสัมพันธ์ (Syntactic
Level) โดยมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง โดยงานเขียนอาจกล่าวถึงงานเขียนบางส่วนได้มีประสิทธิภาพ
มากกว่าส่วนอื่น โดยรวมแล้วจัดระบบและพัฒนาเนื้อหางานเขียนได้เป็นอย่างดี ใช้รายละเอียด
สนับสนุนประโยคใจความหลักหรือแสดงความคิด แสดงถึงความสละสลวยในการใช้ภาษา แสดงความ
หลากหลายของระบบคาและวลีในประโยค และคาศัพท์
4 คะแนน แสดงความสามารถส่ วนหนึ่งในการเขี ยนทั้ งในระดั บการใช้ ภาษาให้
เหมาะสมกับผู้อ่านและวัตถุประสงค์ของงานเขียน และระดับวากยสัมพันธ์ โดยงานเขียนจะกล่าวถึง
หัวเรื่องในการเขียนอย่างพอเพียง แต่อาจมีข้อผิดพลาดในบางส่วนของชิ้นงาน มีการจัดระบบและ
พัฒนาเนื้อหางานเขียนอย่างเพียงพอ ใช้รายละเอียดบางส่วนในการสนับสนุนประโยคใจความหลัก
หรือแสดงความคิด แสดงความสละสลวยในการใช้ภาษาอย่างพอเพียง แต่อาจไม่สอดคล้องกับระบบ
คาและวลีในประโยค และอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบางส่วนที่ทาให้ความหมายไม่ชัดเจน
3 คะแนน แสดงถึ ง ความสามารถในการพั ฒ นาการเขี ย นบางส่ ว น แต่ ยั ง คงมี
ข้ อ ผิ ด พลาดเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งระดั บ การใช้ ภ าษาให้ เ หมาะสมกั บ ผู้ อ่ า นและวั ต ถุ ป ระสงค์ และระดั บ
วากยสัมพันธ์ หรือทั้งสองระดับ งานเขียนอาจแสดงให้เห็นข้อบกพร่องดังต่อไปนี้เพียง 1 ประเด็นหรือ
มากกว่านั้น มีการจัดระบบหรือการพัฒนาเนื้อหางานเขียนที่ไม่เพียงพอ รายละเอียดที่ใช้สนับสนุน
หรื อ แสดงการสรุ ป อ้ า งอิ ง ไม่ เ หมาะสมหรื อ ไม่ เ พี ย งพอ การใช้ ค าไม่ เ หมาะสมอย่ า งเด่ น ชั ด มี
ข้อผิดพลาดในโครงสร้างประโยคเกิดขึ้นบ่อย ๆ
2 คะแนน ไม่ค่อยแสดงถึงความสามารถในการเขียน งานเขียนมีข้อบกพร่องอย่าง
รุนแรงดังต่อไปนี้เกิดขึ้นเพียง 1 ประเด็นหรือมากกว่านั้น การจัดระบบการเขียนไม่ดี หรือไม่มีการ
พัฒนาเนื้อหางานเขียน มีรายละเอียดเล็กน้อยหรือไม่มี หรือไม่เกี่ยวข้องมีข้อผิดพลาดมาก และเกิดขึ้น
บ่อยในโครงสร้างประโยคมีปัญหาเกิดขึ้นจานวนมาก
1 คะแนน ไม่มีความสามารถในการเขียน โดยงานเขียนอาจไม่มีความสอดคล้อง
สัมพันธ์กันของเนื้อหา อาจไม่มีการพัฒนาเนื้อหาการเขียน และอาจมีข้อผิดพลาดในการเขียนจานวน
มากเกิดขึ้นซ้า ๆ
2.4.2 การให้คะแนนเชิงวิเคราะห์ส่วนประกอบย่อยของงานเขียน (Analytical
Scoring Methods)
กระบวนการให้คะแนนเชิงวิเคราะห์ต้องการให้ผู้อ่านตั ดสินเนื้อความโดย
เทียบกับเกณฑ์การเขียนที่ดี ผู้ประเมินต้องให้คะแนนตามแต่ละประเภทซึ่งช่วยให้แน่ใจได้ว่าลักษณะ
สาคัญไม่ถูกรวมอยู่เพียงหนึ่งเดียว เป็นการให้ข้อมูลที่มากกว่าการให้คะแนนในเชิงภาพรวมเพียงอย่าง
เดียว การให้คะแนนเชิงวิเคราะห์อธิบายได้ชัดเจนถึงคุณลักษณะสาคัญที่ประเมินโดยการแบ่งแยก
และให้ค่าน้าหนักตามแต่ส่วนประกอบ ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าในการแยกระหว่างเนื้อความที่
แย่กว่ากัน มีการใช้ Rubrics ในการแบ่งแยกมาตรวัดสาหรับเนื้อหา การจัดระบบการเขียน และ
สาหรั บไวยากรณ์ ค าศั พท์ และกลไกในการเขี ยนบางครั้ง จะแยกออกจากกั น และสิ่ งเหล่ านี้ ถู ก
กาหนดค่าให้เป็นตัวเลข วิธีการให้คะแนนเชิงวิเคราะห์ช่วยฝึกผู้ประเมิน หรือผู้สอนด้วยการสนับสนุน
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ให้ ส ะท้ อ นคิ ด จากคุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ที่ มี ค วามเฉพาะของคุ ณ ภาพในการเขี ย น ขณะที่ ผู้ ส อนให้
รายละเอียดข้อมูลเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยและการสอนที่มีประโยชน์ ประโยชน์ของ
การใช้ตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งที่สอน ช่วยให้ผู้สอนมีเป้าหมายสาหรับ
การเขียนที่ ไม่ดีได้ชัดเจน และเตรียมกรอบแนวคิดที่ชัดเจนสาหรับการให้ข้อมูลป้อนกลั บและการ
ทบทวน เกณฑ์เหล่านี้สามารถชี้แนะในรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าจะได้รับการประเมินงานเขียน
อย่างไร และคุณลักษณะใดบ้างที่ผู้สอนให้ความสาคัญในการเขียน โดยมีตัวอย่าง Rubric ในการให้
คะแนนเชิงวิเคราะห์ส่วนประกอบย่อยของงานเขียน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการให้คะแนนการเขียนแบบวิเคราะห์ส่วนประกอบย่อยของงานเขียน จาก Reid
(1993)
คะแนน
31-40
ดีมาก
ถึงยอดเยี่ยม

รูปแบบและเนื้อหา (Format and Content) 40 คะแนน
งานมีความสมบูรณ์ครบถ้วน รูปแบบการใช้ภาษาถูกต้องสาหรับงานเขียน
เป็นไปตามลักษณะเด่นของประเภทงานเขียน มีความคิดที่ดี การใช้ข้อมูล
มีความสัมพันธ์กัน มีการใช้แนวคิดหลักที่สาคัญ มีการพัฒนาความคิดอย่าง
เหมาะสม เหมาะกับผู้อ่าน

21-30
งานมีความสมบูรณ์แม้จะมีรายละเอียดที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สัมพันธ์กัน
ปานกลางค่อนข้าง บางส่วน ถูกต้องตามประเภทงานเขียน ส่วนมากเป็นไปตามลักษณะเด่น
ดี ถึงดี
ของงานเขียน การพัฒนาความคิดเป็นที่น่าพอใจ การใช้ข้อมูลสัมพันธ์กันดี
มีการใช้บางแนวคิดหลัก ค่อนข้างเหมาะกับผู้อ่าน
11-20
ปานกลาง ถึงแย่
1-10
ไม่เพียงพอ

โดยทั่วไปเพียงพอแต่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลไม่สัมพันธ์กัน มี
ข้อจากัดเรื่องความคิด การใช้ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันปานกลาง มีการใช้
แนวคิ ด หลั ก เล็ ก น้ อ ย การพั ฒ นาความคิ ด เกื อ บจะไม่ เ พี ย งพอ ไม่ ค่ อ ย
เหมาะสมกับผู้อ่าน
งานมี ความไม่สมบูรณ์ ประเภทของงานเขียนไม่ถูกต้อง ไม่สัมพันธ์กั น
หรือไม่ถูกต้อง มีข้อจากัดเกี่ยวกับความคิด ข้อมูลไม่สัมพันธ์กัน ไม่มีการใช้
แนวคิดหลัก การพัฒนาความคิดไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมกับผู้อ่าน

39
ตารางที่ 2 แสดงการให้คะแนนการเขียนแบบวิเคราะห์ส่วนประกอบย่อยของงานเขียน (ต่อ)
การจัดระบบในการเขียน และความเชื่อมโยงของเนื้อหาในภาพรวม
คะแนน
20 คะแนน
(Organization and Coherence)
16-20
ติดตามเรื่องราวได้ง่าย จัดระบบการเขียนในการพัฒนาบทเกริ่นนา เนื้อหา
ดีมาก ถึงยอดเยี่ยม บทสรุปได้เป็นอย่างดี รายละเอียดที่ใช้สนับสนุนมีความสัมพันธ์กันและ
น่าเชื่อถือ เนื้อหามีความสมเหตุสมผลตลอดเรื่องราว ย่อหน้าต่าง ๆ มี
เอกภาพ ใช้คาเชื่อมและการอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11-15
ปานกลาง
ถึงดี

ติดตามเรื่องราวส่วนมากได้ง่าย จัดระบบการเขียนและพัฒนาบทเกริ่นนา
เนื้อหา และสรุปได้น่าพอใจ มีรายละเอียดสนับสนุนที่สัมพันธ์กัน เนื้อหา
ส่วนมากมีความสมเหตุสมผล มีความสละสลวยของเรื่องราวปานกลาง ย่อ
หน้าต่าง ๆ มีเอกภาพ มีการใช้คาเชื่อมมากเกิน และหรือน้อยไปบ้างแต่มี
ความถูกต้อง การอ้างอิงส่วนมากมีความถูกต้อง
6-10
ติดตามเรื่องราวได้ยากบางส่วน จัดระบบการเขียนในส่วนบทเกริ่นนา
พอใช้
เนื้ อ หา และสรุ ป ได้ ชั ด เจนแต่ ไ ม่ ค่ อ ยดี มี ร ายละเอี ย ดสนั บ สนุ น เพี ย ง
ถึงแย่
บางส่วน เนื้อหาไม่สอดคล้องสัมพันธ์กันหรือซ้าซ้อน ย่อหน้าต่าง ๆ ขาด
เอกภาพ มีการใช้คาเชื่อมมากไป และหรือน้อยไปบ้าง และมีบางส่วนที่ผิด
การอ้างอิงไม่ถูกต้อง
1-5
ติดตามเรื่องราวได้ยาก มีหลักฐานปรากฏเกี่ยวกับการจัดระบบการเขียน
ข้อมูลไม่เพียงพอ เพี ย งเล็ ก น้ อ ย บทเกริ่ น น า และบทสรุ ป อาจมี ไ ม่ ค รบ มี ร ายละเอี ย ด
สนับสนุนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ไม่มีการพัฒนาเนื้อหาที่ชัดเจน ย่อ
หน้าต่าง ๆ ไม่เหมาะสม ไม่ มีการใช้คาเชื่อมหรือใช้ไม่ถูกต้อง มีความไม่
เข้าใจเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีการอ้างอิง

40
ตารางที่ 2 แสดงการให้คะแนนการเขียนแบบวิเคราะห์ส่วนประกอบย่อยของงานเขียน (ต่อ)
คะแนน

โครงสร้างประโยค และคาศัพท์ 40 คะแนน
(Sentence Construction and Vocabulary)
31–40
ใช้ประโยคได้หลากหลาย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีความยาวของ
ดีมาก ถึงยอดเยี่ยม ประโยคที่หลากหลาย ใช้คาเชื่อมได้มีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อผิดพลาดที่
สาคัญในเรื่องความสอดคล้องของประธาน-กริยา กาล จานวน บุคคล คา
น าหน้ า นาม สรรพนาม และบุ พ บท ใช้ ค าศั พ ท์ ไ ด้ ห ลากหลาย มี
ประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของคา การใช้สานวนมี
ประสิทธิภาพ ใช้ภาษาในสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
21–30
ใช้ประโยคได้หลากหลาย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีความยาวของ
ปานกลาง ถึงดี ประโยคที่หลากหลายบ้าง ใช้คาเชื่อมผิดเล็กน้อย ไม่มีข้อผิดพลาดซ้า ๆ
ในเรื่องความสอดคล้องของประธาน-กริยา กาล จานวน บุคคล คานาหน้า
นาม สรรพนาม และบุพบท และไม่ค่อยมีประโยคที่ไม่สมบูรณ์ มีการใช้
คาศัพท์ที่หลากหลาย มีข้อผิดพลาดบ้างแต่ไม่ทาให้เข้าใจคลาดเคลื่อน ใช้
รูปแบบคาได้ดี สานวนส่วนมากมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาในสถานการณ์
และบริบทต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
11–20
มีข้อจากัดส่วนมากในเรื่องความหลากหลายของการใช้ประโยคที่มีความ
พอใช้ ถึงแย่
ถูกต้อง มี ความหลากหลายเล็ก น้อยในเรื่องความยาวของประโยค ใช้
คาเชื่อมไม่เหมาะสมหรือขาดหายไป มีการใช้ไวยากรณ์ผิดพลาดซ้า ๆ มี
การใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ที่เด่นชัด มีข้อจากัดเรื่องความหลากหลายของ
การใช้ คาศัพท์ ที่บ างครั้ง ก่อ ให้ เกิด ความไม่เ ข้า ใจ มีก ารควบคุม การใช้
รูปแบบคาปานกลาง มีการใช้สานวนที่ไม่เหมาะสมบางครั้ง และอาจมีการ
ใช้ภาษาในสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้อง
1–10
มีข้อจากัดในเรื่องความหลากหลายของประโยคที่ต้องพยายามทาความ
ข้อมูลไม่เพียงพอ เข้ า ใจ ใช้ ป ระโยคได้ ถู ก ต้ อ งเพี ย งประโยคสั้ น ๆ ง่ า ย ๆ ใช้ ค าเชื่ อ มไม่
เหมาะสมหรือขาดหายไป มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์จานวนมากที่ทาให้
เกิดความไม่เข้าใจ ใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์บ่อย ๆ มีข้อจากัดในเรื่องความ
หลากหลายของคาศัพท์ รูปแบบคาค่อนข้างแย่ ใช้สานวนไม่เหมาะสม ใช้
ภาษาในสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง

41
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างเกณฑ์ในการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งโดย
ดัดแปลงจากเกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วนประกอบของ Reid (1993) เกณฑ์ในการประเมิ นการ
เขียนภาษาอั งกฤษเชิงโต้ แ ย้ง ของ Jantasin (2015) (ดัด แปลงมาจากเกณฑ์ ของ Krieger-James,
2012) และของ Oregon Department of Education (2006) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3 และ
ตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างเกณฑ์การประเมินการเขียนเชิงโต้แย้งแบบที่ 1 จาก Jantasin (2015)
บทนา
ภูมิหลัง
ประโยคใจความหลัก
การจัดลาดับการให้เหตุผล

3 คะแนน
ยอดเยี่ยม

2 คะแนน
เพียงพอ

การใช้คาเพื่อแสดงความน่าเชื่อถือ
ของการกล่าวอ้าง (Qualifier)
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 1
การกล่าวอ้าง (Claim)
การให้เหตุผลสนับสนุน (Evidence) ยอดเยี่ยม
การเชื่อมโยงการกล่าวอ้างและการ
ให้เหตุผลสนับสนุน (Warrant)
การใช้คาเชื่อม
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 2
การกล่าวอ้าง

พอเพียง

การให้เหตุผลสนับสนุน
การเชื่อมโยงการกล่าวอ้างและการ
ให้เหตุผลสนับสนุน
การใช้คาเชื่อม
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 3
การกล่าวอ้าง

ยอดเยี่ยม

พอเพียง

ยอดเยี่ยม

พอเพียง

การให้เหตุผลสนับสนุน
การเชื่อมโยงการกล่าวอ้างและการ
ให้เหตุผลสนับสนุน
การใช้คาเชื่อม

ยอดเยี่ยม

พอเพียง

1คะแนน
มีการนาเสนอ
ไม่ชัดเจน
มีการจัดลาดับ
เหตุผล
มีการนาเสนอ

การกล่าวอ้าง
สัมพันธ์กับเหตุผล
ไม่ชัดเจน
ชัดเจน
เหมาะสม
การกล่าวอ้าง
สัมพันธ์กับเหตุผล
ไม่ชัดเจน
ชัดเจน
เหมาะสม
ไม่ชัดเจน
การกล่าวอ้าง
สัมพันธ์กับเหตุผล
ไม่ชัดเจน
ชัดเจน
เหมาะสม

คะแนน
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ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างเกณฑ์การประเมินการเขียนเชิงโต้แย้งแบบที่ 1 (ต่อ)
3 คะแนน
การคัดค้านการกล่าวอ้าง
(Rebuttal/Counterargument)
การสรุป

รูปแบบการใช้ภาษา

สรุปคะแนน

2 คะแนน

1คะแนน
มีการนาเสนอ
มีการสรุป
คะแนน
การโต้แย้ง

คะแนน

/26

5 คะแนน
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
เล็กน้อยไม่ทาให้
ความหมายผิดพลาด
ติดตามเรื่องราวได้
ง่าย ขาดการใส่ใจ
อย่างรอบคอบ
เกี่ยวกับการใช้
รูปแบบภาษา มี
ข้อผิดพลาดเล็กน้อย
เกี่ยวกับการใช้
คาศัพท์ การสะกด
คา เครื่องหมาย
วรรคตอน

3 คะแนน
มีข้อผิดพลาดที่ชัดเจน
เกิดขึ้นทาให้ผู้อ่าน
สับสนกับเนื้อหา และมี
จานวนมากแต่ไม่ส่งผล
กระทบต่อความหมาย
ของงานเขียนใน
ภาพรวม

1คะแนน
มีข้อผิดพลาดที่
ชัดเจนเกิดขึ้น
บ่อย ทาให้ผู้อ่าน
สับสนและมี
จานวนมากซึ่ง
ส่งผลต่อ
ความหมายของ
งานเขียนใน
ภาพรวม

คะแนน
การโต้แย้ง /26

คะแนนรูปแบบการใช้
ภาษา/5

คะแนนรวม
ทั้งหมด/31
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินการเขียนเชิงโต้แย้ง แบบที่ 2 จาก Oregon Department
of Education (2006)
ความคิด และเนื้อหา (Ideas and Content)
6 งานเขียนมีความชัดเจนและสมบูรณ์ ตรงประเด็น
และน่าสนใจ ใจความสาคัญโดดเด่น และมีการ
สนับสนุนโดยใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และมีจานวนมาก
พอ เหมาะสมกับผู้อ่านและวัตถุประสงค์ในการเขียน
- ใจความหลัก และการกล่าวอ้างมีความเฉพาะ
ชัดเจน ตรงประเด็น และมีการควบคุมความคิด
- รายละเอียดที่ใช้สนับสนุนมีความโดดเด่น สัมพันธ์
กัน และตระหนักในการเลือกใช้ความคิดที่ซับซ้อนใน
การสื่อสาร แนวคิดหลัก ข้อมูล การสนับสนุนการ
กล่าวอ้าง ใจความหลัก และหรือวัตถุประสงค์ได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยา
- แหล่งข้อมูลที่ใช้สนับสนุนมีความน่าเชื่อถือ แม่นยา
- มีการอธิบายตามหัวเรื่องได้อย่างสมบูรณ์ ลึกซึ้ง การ
เขียนมีความเชื่อมโยงและแสดงให้เห็นถึงความรู้ความ
เข้าใจที่ลึกซึ้ง
- มีการพัฒนาการกล่าวอ้าง และการคัดค้านการกล่าว
อ้างได้อย่างสมบูรณ์ บ่งชี้จุดแข็งและมีการจากัดการ
คาดคะเนความรู้ ความกังวล ค่านิยม และอคติที่อาจ
เกิดขึ้นของผู้อ่านทั้งสองฝ่าย
- รายละเอียดมีความสัมพันธ์กันและนาเสนอใจความ
หลักที่สาคัญ หรือการกล่าวอ้าง โดยใช้ข้อเท็จจริง การ
ขยายความ รายละเอียดที่เป็นรูปธรรม การอ้างอิง
หรือข้อมูลหลักฐานอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับผู้อ่านและ
วัตถุประสงค์ในการเขียน

5 งานเขียนมีความชัดเจน ตรงประเด็น และน่าสนใจ
ใจความหลักโดดเด่น และมีการสนับสนุนโดยใช้
ข้อมูลที่เหมาะสมกับผู้อ่านและวัตถุประสงค์ในการ
เขียน
- ใจความหลัก และการกล่าวอ้างมีความชัดเจน ตรง
ประเด็น และมีการควบคุมความคิด
- รายละเอียดที่ใช้สนับสนุนมีความสัมพันธ์กัน และ
ตระหนักถึงการเลือกใช้การสื่อสารความคิดที่ซับซ้อน
แนวคิดหลัก ข้อมูล การสนับสนุนการกล่าวอ้าง
ใจความหลัก และหรือวัตถุประสงค์ในการเขียน
- ใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้องแม่นยา
- อธิบายเรื่องราวตามหัวเรื่องได้อย่างสมดุล สมบูรณ์
การเขียนมีความเชื่อมโยง และแสดงให้เห็นถึงความรู้
ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
- กล่าวอ้าง และการคัดค้านการกล่าวอ้างได้อย่าง
ชัดเจน บ่งชี้จุดแข็ง และข้อจากัดเกี่ยวกับการ
คาดการณ์ความรู้ ความกังวล ค่านิยม และอคติที่
อาจเกิดขึ้นได้ของผู้อ่านทั้งสองฝ่าย
- รายละเอียดมีความสัมพันธ์กัน และสร้างใจความ
หลักสาคัญ/การกล่าวอ้างโดยใช้ข้อเท็จจริงที่สาคัญ
รายละเอียดที่เป็นรูปธรรม การอ้างอิง หรือข้อมูล
หลักหลักฐานอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับผู้อ่านและ
วัตถุประสงค์ในการเขียน
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินการเขียนเชิงโต้แย้งแบบที่ 2 จาก (Oregon Department
of Education, 2006) (ต่อ)
ความคิด และเนื้อหา (Ideas and Content)
4 การเขียนมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ความคิดตรงประเด็น
ผู้อ่านสามารถเข้าใจใจความหลักและเหตุผลได้ชัดเจน
มีการสนับสนุนที่โดดเด่นและสัมพันธ์กัน
- มีการบ่งชี้วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ใจความหลัก
การกล่าวอ้างชัดเจน มีการคัดค้านการกล่าวอ้าง
- รายละเอียดที่ใช้สนับสนุนโดยทั่วไปมีความสัมพันธ์
กัน มีการคาดการณ์ความรู้สาคัญ ความกังวล ค่านิยม
และอคติที่เกิดขึ้นได้ของผู้อ่าน
- แหล่งข้อมูลที่ใช้เหมาะสม มีการสนับสนุนการกล่าว
อ้าง ใจความหลักและหรือวัตถุประสงค์ในการเขียนที่
ถูกต้องแม่นยา
- มีการอธิบายการกล่าวอ้างหรือหัวเรื่องพร้อม
รายละเอียดสนับสนุนที่สมดุลกับใจความหลัก มีการ
เชื่อมโยงและแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
ปรากฏอยู่บ้าง
- รายละเอียดโดยทั่วไปสัมพันธ์กัน มีความเฉพาะ ใช้
ข้อเท็จจริง การอ้างอิงหรือข้อมูลหลักฐานอื่น ๆ ที่
เหมาะสมกับผู้อ่านและวัตถุประสงค์ในการเขียน

3 ผู้อ่านสามารถตีความใจความหลักได้ แม้
วัตถุประสงค์และผู้อ่านเป้าหมายอาจยากที่จะรับรู้
ได้ มีการนาเสนอรายละเอียดที่ไม่ค่อย
เฉพาะเจาะจง ไม่ค่อยสาคัญ กว้างเกินไป หรือไม่
เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องในบางครั้ง

2 ใจความหลักและวัตถุประสงค์ในการเขียนมีบางส่วน
ไม่ชัดเจน หรือมีการพัฒนาที่กว้างเกินไป
- ผู้อ่านอาจต้องการให้มีการอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และใจความหลัก
- การพัฒนาไม่ชัดเจน และมีเนื้อหาไม่เพียงพอ
- รายละเอียดไม่สัมพันธ์กันอาจทาให้เนื้อความกระจัด
กระจาย
- อาจมีการกล่าวถึงรายละเอียดซ้า ๆ จานวนมาก

1 งานเขียนขาดความคิดหลักหรือวัตถุประสงค์
- ความคิดค่อนข้างจากัดหรือไม่มีความชัดเจน
- การพัฒนาไม่สมบูรณ์ หรืองานเขียนสั้นเกินไปใน
การแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความคิดหนึ่งความคิด

-วัตถุประสงค์ในการเขียน และใจความหลักมีความ
กากวม ต้องคาดเดา
- มีการสนับสนุนความคิด แต่รายละเอียดจากัด ไม่
สม่าเสมอ ไม่เกี่ยวกับหัวเรื่องอยู่บ้าง ต้องคาดเดา
หรือเป็นเนื้อหาทั่วไปเกินไป
- รายละเอียดไม่สะท้อนถึงเหตุผลที่ดี แหล่งข้อมูล
อาจมาจากสานวน การเหมารวม หรือแบบสอบถาม
ข้อมูล
- ในการเขียนเชิงโต้แย้ง ไม่มีการเขียนคัดค้านการ
กล่าวอ้าง กล่าวถึงแบบไร้ประสิทธิภาพ หรือตีความ
ผิดพลาด งานอาจอ้างอิงตามการสังเกตทั่ว ๆ ไป ไม่
มีความเฉพาะ

46
การจัดระบบการเขียน (Organization)
6 การจัดระบบการเขียนช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ความคิดหลัก จัดลาดับและโครงสร้างการเขียนได้
น่าสนใจ และทาให้ผู้อ่านติดตามเรื่องราวได้ง่าย
- การจัดลาดับเรื่องราวและย่อหน้ามีการแบ่งช่วงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสร้างสรรค์ โครงสร้างการ
เขียนเหมาะสมกับหัวเรื่อง สามารถติดตามเรื่องราวได้
ง่าย
- เริ่มต้นได้ดี ชักชวนให้ผู้อ่านสนใจ มีบทสรุปปิดท้ายที่
น่าเชื่อถือ น่าพึงพอใจ มีการสนับสนุนการกล่าวอ้างที่
ชัดเจน มีการนาเสนอข้อมูลหรือคาอธิบาย
- ใช้คาเชื่อมได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ หลากหลาย
ท่ามกลางประโยค ย่อหน้า ความคิดต่าง ๆ
- รายละเอียดที่มีทาให้เห็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจน
ระหว่างการกล่าวอ้าง การคัดค้านการกล่าวอ้าง ข้อมูล
และคาอธิบายเหมาะสมกับการกล่าวอ้างที่นาเสนอ
- เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ได้เป็นอย่างดี มี
ความต่อเนื่องในชิ้นงาน
4 การจัดระบบการเขียนชัดเจน และมีความสอดคล้อง
กันของเนื้อหาในภาพรวม มีการจัดลาดับโครงสร้างใน
การเขียน แต่อาจต้องพยายามแปลความทาความ
เข้าใจ หรือคาดเดาอยู่บ้าง
- การจัดลาดับเรื่องราวและย่อหน้ามีการแบ่งช่วงได้
ชัดเจน มีเหตุผลสอดคล้องกับชิ้นงานที่เขียน
- มีการเริ่มต้นเรื่องราวที่ดี มีการเสนอใจความหลัก
การกล่าวอ้าง หรือการโต้แย้ง แต่อาจยังไม่ค่อยดีนัก
- การสรุปสนับสนุนการโต้แย้ง มีการนาเสนอการกล่าว
อ้าง ข้อมูลหรือคาอธิบาย มีการให้เหตุผลตามหัวเรื่อง
- ติดตามเรื่องราวได้ง่าย มีรายละเอียดที่เหมาะสมกับ
การสนับสนุนการโต้แย้ง มีการใช้ข้อมูลและคาอธิบาย
- มีการใช้แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในงานเขียน
- มีการใช้คาเชื่อมอย่างเพียงพอ มีความหลากหลายอยู่
บ้าง ทาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิด

5 การจัดระบบการเขียนช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ความคิดหลัก จัดลาดับและโครงสร้างการเขียนได้ดี
และทาให้ผู้อ่านติดตามเรื่องราวได้
- การจัดลาดับเรื่องราวและย่อหน้ามีการแบ่งช่วงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างการเขียนเหมาะสม
กับหัวเรื่อง สามารถติดตามเรื่องราวได้ง่าย
- เริม่ ต้นได้ดี ชักชวนให้ผู้อ่านสนใจ มีบทสรุปปิด
ท้ายที่น่าเชื่อถือ น่าพึงพอใจ มีการสนับสนุนการ
กล่าวอ้าง มีการนาเสนอข้อมูลหรือคาอธิบาย
- ใช้คาเชื่อมได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ มีความ
หลากหลายในการใช้อยู่บ้างท่ามกลางประโยคย่อ
หน้าความคิดต่าง ๆ
- รายละเอียดที่มีทาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
การกล่าวอ้าง การคัดค้านการกล่าวอ้าง ข้อมูลและ
คาอธิบายเหมาะสมกับการกล่าวอ้างที่นาเสนอ
- เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ได้เป็นอย่างดี
มีความต่อเนื่องในชิ้นงาน
3 มีความพยายามที่จะจัดระบบการเขียน อย่างไรก็
ตามโครงสร้างการเขียนในภาพรวมไม่สอดคล้องกัน
ขาดรายละเอียด
- มีการจัดลาดับเรื่องราวและย่อหน้ามีการแบ่งช่วง
อยู่บ้าง แต่ลาดับหรือความสัมพันธ์ระหว่างความคิด
อาจไม่ชัดเจน
- ไม่มกี ารพัฒนาเริ่มต้นเรื่องราวที่ดี หรือเป็นการ
นาเสนอแบบตรง ๆ เกินไปว่าจะเขียนเกี่ยวกับอะไร
- บทสรุปอาจเป็นการสรุปหรือกล่าวซ้ารายละเอียด
ที่นาเสนอ (เช่น เหล่านี้คือเหตุผลทั้งหมดซึ่ง…)
- เนื้อหามีการใช้รายละเอียดสนับสนุน แต่การจัด
วางเนื้อหาอาจไม่ได้สนับสนุนการโต้แย้งโดยตรง มี
การใช้ข้อมูลหรือคาอธิบาย
- การจัดลาดับการเขียนอาจผิดพลาดในบางจุด
ในขณะที่มีความชัดเจนในส่วนอื่น
- มีการใช้คาเชื่อมที่เหมาะสมอยู่บ้าง แต่ใช้ซ้า ๆ กัน
อยู่ไม่กี่แบบ (เช่น คาสันธาน การใช้ตัวเลขบอก
ลาดับ เป็นต้น) อาจใช้คาเชื่อมมากเกินไป และอาจ
ลืมใช้คาเชื่อมในบางครั้ง
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2 ขาดการจัดลาดับโครงสร้างการเขียนที่ชัดเจน มีการ
ใช้เครื่องหมายในการจัดลาดับการเขียนบางครั้ง
อย่างไรก็ตามผู้อ่านเข้าใจและติดตามเรื่องราวได้ยาก
ผู้อ่านต้องอ่านซ้าไปซ้ามา หรือเนื้อความมีความสั้น
เกินไปที่จะแสดงให้เห็นถึงทักษะในการจัดระบบการ
เขียน
- มีความพยายามในการจัดลาดับเรื่องราว แต่ลาดับ
หรือความสัมพันธ์ระหว่างความคิด การกล่าวอ้าง
ข้อมูล และการโต้แย้งมีความไม่ชัดเจนอยู่บ่อยครั้ง
- การเริ่มต้น เนื้อหา และหรือบทสรุปอาจตกหล่นไป
หรือไม่มีการพัฒนาที่ชัดเจน
- ในภาพรวม การใช้คาเชื่อมยังขาดหายไป ไม่มี
ประสิทธิภาพ หรือการโต้แย้งที่ปรากฏเป็นเหมือน
รายการข้อ ๆ หรือดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกัน
- จัดลาดับรายละเอียดที่ใช้สนับสนุนผิดที่หรือไม่มีการ
จัดลาดับในชิ้นงาน ทาให้ผู้อ่านเกิดความสับสนอยู่
บ่อยครั้ง

1 งานเขียนขาดความสอดคล้องของเนื้อหาใน
ภาพรวม การจัดลาดับการเขียนไม่มีความเชื่อมโยง
ขาดความชัดเจนในการจัดลาดับโครงสร้างในการ
เขียน แม้จะอ่านซ้าไปซ้ามา ก็ยังคงทาให้ผู้อ่าน
สับสน
- การแบ่งช่วงย่อหน้าเป็นไปแบบไม่สามารถคาดเดา
ได้ และการจัดลาดับเรื่องราวไม่มีความชัดเจน
- ไม่มีการบ่งชี้ถึงการเริ่มต้น ส่วนของเนื้อหา และ
หรือบทสรุป
- ไม่มีการใช้คาเชื่อม หรือใช้ได้ไม่มีประสิทธิภาพ
- การดาเนินเรื่องในภาพรวมทาให้รู้สึกอึดอัดอยู่
ตลอดเวลา ผู้อ่านรู้สึกตึงเครียดกับข้อมูลหรือ
รายละเอียด หรือรู้สึกรีบเร่งมากเกินไป
- ขาดการจัดลาดับการเขียนที่ชัดเจน หรือขาด
ใจความหลัก การกล่าวอ้าง ข้อมูลหรือการโต้แย้ง
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การเลือกใช้คา (Word Choice)
6 คาที่ใช้สื่อให้เข้าใจข้อความที่ต้องการสื่อสารได้เป็น
อย่างดีน่าสนใจ ถูกต้อง เหมาะสมกับผู้อ่านและ
วัตถุประสงค์ในการเขียน ผู้เขียนใช้คาศัพท์หลากหลาย
และเลือกใช้อย่างรอบคอบและจัดวางได้เหมาะสม
- คาที่ใช้ในการเขียนมีความถูกต้อง มีความเฉพาะ มี
ความน่าเชื่อถือ ทาให้การเขียนมีคุณภาพ
- คาศัพท์ที่ใช้ดึงดูดความสนใจ/โดดเด่น มีความ
หลากหลาย ใช้คาศัพท์ที่มีความเฉพาะ สานวนที่
ส่งเสริมคุณภาพในภาพรวมของข้อความที่ใช้สื่อสาร
- เลือกใช้คา วลี และภาษาทางวิชาการได้อย่าง
รอบคอบ ทาให้เกิดความเชื่อมโยงของความคิดระหว่าง
ประโยค และทาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
การกล่าวอ้าง/การคัดค้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผล
และหลักฐาน
- คาที่ใช้กระตุ้นให้เกิดภาพ ใช้ลีลาการเขียนในการ
สื่อสารรายละเอียดได้อย่างชัดเจน
4 คาที่ใช้สื่อให้เข้าใจได้ถึงข้อความที่ตั้งใจสื่อสาร
ผู้เขียนใช้คาศัพท์หลากหลายได้ตรงตามหน้าที่ของคา
และเหมาะสมกับผู้อ่านและวัตถุประสงค์ในการเขียน
- ใช้คาศัพท์เฉพาะได้ถูกต้อง ตรงตามหน้าที่ของคา
- ใช้ภาษาทางวิชาการได้ถูกต้องในการสื่อสารข้อมูล
สร้างการกล่าวอ้าง/การคัดค้านการกล่าวอ้าง การ
โต้แย้งหรือคาอธิบาย
- ใช้ภาษาเฉพาะหรือสานวนภาษาที่ทาให้ผู้อ่านสับสน
- มีการหลีกเลี่ยงการใช้คาหรือสานวนที่ไม่เหมาะสม
และเลือกใช้การเปรียบเทียบรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่าง
รอบคอบ

5 คาที่ใช้สื่อให้เข้าใจข้อความที่ต้องการสื่อสารได้
น่าสนใจ ถูกต้อง เหมาะสมกับผู้อ่านและ
วัตถุประสงค์ในการเขียน ผู้เขียนใช้คาศัพท์
หลากหลาย และเลือกใช้อย่างรอบคอบและจัดวาง
ได้เหมาะสม
- คาที่ใช้ในการเขียนมีความถูกต้อง มีความเฉพาะ
ทาให้การเขียนมีคุณภาพ
- คาศัพท์ที่ใช้ มีความหลากหลาย ใช้คาศัพท์ที่มี
ความเฉพาะ ใช้สานวนภาษาที่ส่งเสริมคุณภาพใน
ภาพรวมของข้อความที่ใช้สื่อสาร
- เลือกใช้คา วลี และภาษาทางวิชาการได้อย่าง
รอบคอบ ทาให้เกิดความเชื่อมโยงของความคิด
ระหว่างประโยค และทาให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล การกล่าวอ้าง/การคัดค้านการกล่าว
อ้าง การให้เหตุผล และหลักฐาน
- คาที่ใช้กระตุ้นให้เกิดภาพ และใช้ลีลาในการเขียน
ได้อย่างรอบคอบช่วยส่งเสริมความเข้าใจ
3 การใช้ภาษาไม่ถูกต้อง ขาดความหลากหลาย
หรือไม่เหมาะสมกับผู้อ่านและวัตถุประสงค์ในการ
จัดวาง ใช้คาไม่หลากหลาย ใช้คาและวลีง่าย ๆ
- เลือกใช้คาได้เหมาะสม แต่ไม่ค่อยดึงดูดความ
สนใจผู้อ่าน
- ใช้สานวนภาษาทั่ว ๆ ไป ไม่น่าสนใจ หรือพยายาม
ใช้แต่ดูเยอะเกินไป
- ใช้คาได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะใช้คาผิด
พลาดบ้างบางครัง้ ใช้ศัพท์สานวนเฉพาะมากเกินไป
หรือไม่เหมาะสม
- มีการใช้สานวนภาษาที่มากเกินจาเป็นปรากฏอยู่
บ่อย ๆ
- เนื้อความสั้นเกินไปที่จะแสดงให้เห็นความ
หลากหลายในการเลือกใช้คา
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2 ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง ทาให้เข้าใจความหมายผิดพลาด
- ไม่มีสีสันในการใช้คา ดูธรรมดา หรือไม่ถูกต้อง ขาด
ความหลากหลายในการใช้คา
- สานวนภาษาที่ใช้ทาให้ข้อความที่ต้องการสื่อสาร
ผิดพลาด
- ไม่มีการใช้คาศัพท์เฉพาะ ใช้แต่คาศัพท์พื้น ๆ ง่าย ๆ

1 งานเขียนใช้คาศัพท์ที่จากัดหรือใช้คาศัพท์ผิด
จานวนมากที่ทาให้เข้าใจความหมายไม่ชัดเจน ใช้
ภาษาในการสื่อสารไม่ถูกต้อง กว้างเกินไป
- การใช้คาในการสื่อสารล้มเหลว คาที่ใช้ไม่มีความ
เฉพาะ กว้างเกินไป
- ใช้คาศัพท์ได้ไม่หลากหลาย ค่อนข้างจากัด
- คาบางคาที่ใช้ไม่เหมาะสมกับเนื้อความ ไม่ถูกต้อง
ไม่เพียงพอ
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ความคล่องในการใช้ประโยค (Sentence Fluency)
6 เขียนได้อย่างลื่นไหล มีประสิทธิภาพ ใช้ประโยค
5 เขียนได้อย่างลื่นไหล มีการใช้ประโยคอย่าง
อย่างประณีตมีความสอดคล้อง มีความหลากหลายของ รอบคอบ มีความหลากหลายของคาศัพท์ที่ทาให้
อ่านได้ง่าย ประทับใจ สนุก
คาศัพท์ที่ทาให้อ่านได้ง่าย ประทับใจ สนุก
- ท่วงทานองที่ใช้ในการสื่อสาร เคลื่อนจากประโยค
-จังหวะ ท่วงทานองที่ใช้ในการสื่อสาร ลื่นไหลจาก
ไปสู่ประโยค
ประโยคไปสู่ประโยค
- มีความหลากหลายในการใช้โครงสร้างประโยค
- มีความหลากหลายของระบบการใช้วลีและประโยค ความยาวของประโยค และการเริ่มต้นที่สร้างความ
โครงสร้างประโยค ความยาวของประโยค และการ
สนใจให้แก่เนื้อหา
- โครงสร้างประโยคส่งเสริมความเข้าใจในเรื่อง
เริ่มต้นที่สร้างความสนใจให้แก่เนื้อหา
ความหมาย และมีการควบคุมโครงสร้างประโยค
- โครงสร้างประโยคช่วยเพิ่มความสนใจเกี่ยวกับ
เป็นอย่างดี
ความคิดหลัก หรือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
- มีใช้วลี หรือกลุ่มคา และคาพูดสนทนาได้อย่าง
ความคิด
- รูปแบบโครงสร้างประโยคที่หลากหลายทาให้เกิดการ เหมาะสม
ผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพและความสละสลวย
- มีการควบคุมการใช้โครงสร้างประโยคเป็นอย่างดี
4 การเขียนมีความลื่นไหล มีการเชื่อมโยงระหว่างวลี
หรือประโยคได้เป็นอย่างดี รูปแบบประโยคมีความ
หลากหลายบ้าง ทาให้อ่านเข้าใจได้ง่าย
- การเขียนมีท่วงทานองที่เป็นธรรมชาติ ผู้อ่านติดตาม
เรื่องราวได้ง่าย
- มีความหลากหลายในการใช้วลีและระบบประโยคที่
พอเพียงในส่วนของความยาวในการเริ่มต้นประโยค
จังหวะ การเชื่อมโยง
- ควบคุมการใช้ประโยคความเดียวได้อย่างมีคุณภาพ
แต่ใช้ประโยคความซ้อนมากเกินไป มีการใช้กลุ่มคา
และวลีได้มีประสิทธิภาพ
- มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้ลีลาภาษา ส่วนใหญ่มี
การใช้คาพูดในการสนทนาที่เป็นธรรมชาติ

3 การเขียนไม่ค่อยลื่นไหล บางครั้งใช้โครงสร้างได้
ไม่ดีทาให้ผู้อ่านอ่านได้ไม่ลื่นไหล ต้องอ่านซ้าไปซ้า
มา
- เนื้อความบางส่วนทาให้ผู้อ่านติดตามเรื่องราวได้
ง่าย แต่มีบางส่วนไม่เป็นเช่นนั้น
- โครงสร้างประโยค ความยาว การเริ่มต้นมีความ
หลากหลาย แม้ว่าจะมีการใช้สิ่งที่ซ้ากันเกิดขึ้น
- ใช้ประโยคความเดียวได้ดี แต่ขาดการควบคุมการ
ใช้ประโยคความซ้อนเล็กน้อย ทาให้มีมากเกินไป
- ใช้ประโยคได้ถูกต้องตามไวยากรณ์ แต่อาจขาด
คุณภาพ
- มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้ลีลาภาษาเกิดขึ้นซ้า
ๆ ส่วนใหญ่มีการใช้คาพูดในการสนทนาที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ

2 การเขียนไม่ลื่นไหล โครงสร้างที่ใช้เข้าใจได้ยาก ทา
ให้ผู้อ่านอ่านได้ช้าลง ต้องอ่านซ้าไปซ้ามา
- ผู้อ่านติดตามเนื้อความส่วนสาคัญของเนื้อหาได้ยาก
- รูปแบบประโยคไม่มีความหลากหลาย (เช่น ประธานกริยา หรือ ประธาน-กริยา-กรรม)
- มีการใช้โครงสร้างประโยคที่ใช้ไม่ถูกต้องจานวนมาก
- เนื้อหาสั้นเกินไปที่จะแสดงให้เห็นถึงความ
หลากหลาย และการควบคุมการใช้ประโยค

1 การเขียนยากในการติดตามเรื่องราว ประโยค
ต่าง ๆ ไม่มีความสมบูรณ์ หรือเข้าใจได้ยาก
- เนื้อความไม่จูงใจให้อ่าน ไม่ลื่นไหล
- การลาดับคาทาให้สับสน ใช้คาและวลีผิดพลาด
บ่อย
- โครงสร้างประโยคที่ใช้ทาให้เข้าใจความหมาย
ผิดพลาดบ่อย
- ประโยคที่ใช้ไม่มีความเชื่อมโยงของเนื้อหาระหว่าง
ประโยค ทาให้เกิดความสับสน
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การใช้ภาษา (Conventions)
6 การเขียนแสดงให้เห็นถึงความชานาญในการใช้
รูปแบบภาษาได้ตามมาตรฐาน (เครื่องหมายวรรคตอน
การสะกดคา ตัวพิมพ์ใหญ่ ไวยากรณ์ การใช้ภาษา)
และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยส่งเสริมการสื่อสาร
ข้อผิดพลาดมีน้อยมาก ผู้อ่านอ่านภาพรวมแล้วเข้าใจ
เรื่องราวได้ง่าย

5 การเขียนแสดงให้เห็นถึงการใช้รูปแบบภาษาใน
การเขียนที่เป็นมาตรฐาน (เครื่องหมายวรรคตอน
การสะกดคา ตัวพิมพ์ใหญ่ ไวยากรณ์ การใช้ภาษา)
และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยส่งเสริมการ
สื่อสาร ข้อผิดพลาดมีน้อยทาให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราว
ได้
- ควบคุมการใช้ภาษาได้ดี ชัดเจน
- มีการใช้รูปแบบภาษาอย่างชานาญ มีผลต่อการใช้
- ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้มีประสิทธิภาพ ทาให้
ผู้อ่านติดตามเรื่องราวได้ดี
ลีลาภาษา
- ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ดี มีประสิทธิภาพ ทาให้ - การสะกดคาถูกต้อง แม้จะเป็นคายาก
- มีข้อผิดพลาดเรื่องตัวพิมพ์ใหญ่เล็กน้อย
ผู้อ่านติดตามเรื่องราวได้ดี
- ใช้ไวยากรณ์ และภาษาได้ถูกต้อง ช่วยสนับสนุน
- การสะกดคาถูกต้อง แม้จะเป็นคาที่ยาก
เรื่องความชัดเจนและลีลาการใช้ภาษา
- การใช้ภาษาและไวยากรณ์ถูกต้อง ส่งเสริมในเรื่อง
- แสดงถึงทักษะในการใช้ภาษาได้หลากหลาย
ความชัดเจนและลีลาการใช้ภาษา
เนื้อความยาว มีประสิทธิภาพ มีความซับซ้อน
- มีการใช้รูปแบบภาษาที่หลากหลายในชิ้นงานที่ยาว มี
- มีสิ่งที่ต้องแก้ไขเพียงน้อยนิด และจาเป็นต้องแก้ไข
ประสิทธิภาพ มีความซับซ้อนเพื่อแสดงถึงทักษะที่มี
- มีสิ่งที่ต้องแก้ไขเพียงน้อยนิด หรือไม่จาเป็นต้องแก้ไข
4 การเขียนแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการควบคุมการ
ใช้ภาษา (เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดคา ตัวพิมพ์
ใหญ่ ไวยากรณ์ การใช้ภาษา) มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
บ่อย เป็นความผิดเล็ก ๆ ข้อผิดพลาดไม่ส่งผลต่อ
ความหมายและความเข้าใจในการอ่าน
- โดยทั่วไปใช้ภาษาได้ถูกต้อง แม้ว่าจะใช้ได้ค่อนข้าง
จากัด
- การใช้เครื่องหมายวรรคตอนลงท้ายประโยค และ
ภายในประโยคโดยทั่วไปมีความถูกต้อง
- การสะกดคาทั่ว ๆ ไปถูกต้อง
- โดยรวมใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ได้ถูกต้อง
- บางครั้งใช้ไวยากรณ์ และภาษาผิด แต่ไม่ทาให้เข้าใจ
ความหมายผิด หรือไม่ทาให้ผู้อ่านสับสน
- จาเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดปานกลาง ความหมาย
ชัดเจน

3 การเขียนแสดงถึงข้อจากัดในการใช้ภาษาที่เป็น
มาตรฐาน
(เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดคา ตัวพิมพ์ใหญ่
ไวยากรณ์ การใช้ภาษา) มีข้อผิดพลาดที่ส่งผลต่อ
ความเข้าใจ
- มีการใช้รูปแบบภาษาขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม
เนื้อความง่ายเกินไป หรือสั้นเกินไปที่จะตัดสินความ
ชานาญในการใช้ภาษา
- การใช้เครื่องหมายวรรคตอนลงท้ายประโยค
โดยทั่วไปมีความถูกต้อง มีความผิดพลาดบ่อยใน
การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในประโยค
- มีข้อผิดพลาดในการสะกดคาของคาทั่ว ๆ ไปซึ่งทา
ให้เกิดปัญหากับผู้อ่าน
- มีการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง
- มีข้อผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์และภาษาซึ่งทา
ให้เกิดปัญหากับผู้อ่าน แต่ไม่ส่งผลต่อความเข้าใจ
เรื่องความหมาย
- มีข้อผิดพลาดสาคัญที่จาเป็นต้องแก้ไข
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การใช้ภาษา (Conventions)
2 การเขียนแสดงถึงความสามารถที่มีน้อยในการใช้
ภาษาตามมาตรฐาน มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยที่ส่งผล
ต่อความเข้าใจในการอ่าน
- มีข้อผิดพลาดในการใช้รูปแบบภาษาขั้นพื้นฐาน
เกิดขึ้น
- มีข้อผิดพลาดจานวนมากในการใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนจบประโยค และภายในประโยค
- มีข้อผิดพลาดเรื่องการสะกดคาเกิดขึ้นบ่อย สร้าง
ปัญหาให้กับผู้อ่าน
- การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ไม่คงที่ หรือไม่ถูกต้อง
- มีข้อผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์ และภาษาที่ส่งผล
ต่อความเข้าใจในการอ่าน และความหมาย
- งานเขียนต้องได้รับการแก้ไขประเด็นที่สาคัญก่อนจึง
จะสมบูรณ์

1 มีข้อผิดพลาดจานวนมากในการใช้ภาษา การ
สะกดคา การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ และเครื่องหมายวรรค
ตอน สร้างปัญหาให้ผู้อ่านซ้าแล้วซ้าอีก และทาให้
เข้าใจเนื้อหาได้ยาก มีความรุนแรงและความถี่ของ
ข้อผิดพลาดในภาพรวมที่ทาให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเป็น
เรื่องยากในการจดจ่อกับข้อความ และต้องอ่านซ้า
ไปมาเพื่อทาความเข้าใจความหมาย
- ใช้ภาษาได้ค่อนข้างจากัด รวมถึงมีข้อผิดพลาด
บ่อย
- มีการลืมใช้เครื่องหมายวรรคตอนพื้นฐาน หรือใช้
ไม่ถูกต้อง (รวมถึงเครื่องหมายวรรคตอนท้าย
ประโยค)
- มีการสะกดคาทั่ว ๆ ไป ผิดบ่อย ส่งผลเสียอย่าง
มากต่อความเข้าใจในการอ่าน
- มีการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แบบไม่สม่าเสมอ
- งานเขียนจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขจานวนมาก

โดยเกณฑ์การประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากเกณฑ์ฯ ของ Jantasin (2015) Reid (1993) และ Oregon Department of
Education (2006) ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย 2 ด้านที่ใช้ในการประเมินแบบทดสอบความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง ได้แก่ ด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการค้านข้อ
โต้แย้ง และด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาในการโต้แย้ง มีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
ภาคผนวก ข
3. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry-Based Learning)
3.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบสืบสอบ
การเรียนรู้แบบสืบสอบ คือ กระบวนการที่ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียนรู้ของ
ตนเอง การตั้งคาถาม การตรวจสอบความจริงอย่างทั่วถึง การสร้างความเข้าใจ ความหมายและ
ความรู้ใหม่ ผู้เรียนอาจใช้ความรู้ใหม่ในการตอบคาถามเพื่อพัฒนาการแก้ปั ญหาหรือสนับสนุนฝ่าย
หรือมุมมอง มักมีการนาเสนอความรู้ให้ผู้อื่นและอาจมีผลต่อการกระทา (Alberta Education, 2004)
การเรียนรู้แบบสืบสอบเป็นแนวคิดในการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้คาถามกับผู้เรียน
ใช้ความคิดและการสังเกตเป็นศูนย์กลางของประสบการณ์เรียนรู้ นักการศึกษาทาหน้าที่เชิงรุกผ่าน
กระบวนการสร้างวัฒนธรรมที่มีการท้าทายความคิด ทดสอบ จากัดความใหม่และพิจารณาในแง่การ
ปรับปรุง นาพาผู้เรียนจากจุดที่สงสัยไปยังจุดที่มีความเข้าใจและตั้งคาถามต่อไป (Scardamalia,
2002)
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Kuklthau, Maniotes & Caspari อธิบายว่า การสืบสอบไม่ใช่แค่การตอบคาถาม
ง่าย ๆ หรือการได้มาซึ่งคาตอบที่ถูกต้อง การสืบสอบเป็นการค้นหาความจริง การสารวจ การค้นหา
การสืบหา การวิจัย การติดตามและศึกษา เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เรียน การ
เรียนรู้จากผู้อื่นในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Kuklthau, Maniotes & Caspari, 2007: 2)
การเรียนรู้แบบสืบสอบเป็นแนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดการสร้างสรรค์ของ
การรวมแนวคิดที่ดีที่สุดในการเรียนการสอน ครอบคลุมถึงการเรียนการสอนแบบชัดแจ้ง (Explicit
Instruction) และกลุ่มย่อย และการสอนแบบชี้นาในการพยายามสร้างความสนใจและความคิดให้
ผู้เรียน เป็นการนาพาผู้ เรียนไปสู่ หนทางของความสงสัยใคร่รู้อย่างมีปัญ ญาและเข้าใจ (Natural
Curiosity, 2011: 7)
Hazari, North & Moreland (2009) กล่ า วว่ า การเรี ย นการสอนแบบสื บ สอบ
แตกต่างจากการเรียนการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพราะผู้เรียนมีบทบาทหลัก ผู้เรียน
สร้ า งการตี ค วามเกี่ ย วกั บ ความรู้ ด้ ว ยตนเองตามประสบการณ์ เ ดิ ม และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับบริบท
Thomson (2006) อธิ บ ายว่ า การเรี ย นรู้ แ บบสื บ สอบเป็ น การเรี ย นรู้ แ บบสร้ า ง
ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Learning) เป็นกิจกรรมการสืบสอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิด
เชิงรุก การมีส่วนร่วมในการสืบสอบ การค้นหา และแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้
กรอบแนวคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับบริบทของโลกแห่งความเป็นจริง นอกจากนี้การ
เรียนรู้แบบสืบสอบยังเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชั้นเรียนที่มีการวิเ คราะห์ข้อมูล การสร้างแรงบันดาลใจ
ให้มีการทางานร่วมกันและการสื่อสารระหว่างผู้เรียน (Thompson, 2006)
Prince & Felder (2006) ได้อธิบายไว้ว่าการเรียนรู้แบบสืบสอบอยู่ภายใต้แนวคิด
แบบอุปนัยในการสอนและการเรียนรู้ เป็นแนวคิดในการสอนและการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากการสั งเกต
หรือการตีความข้อมูล หรือปัญหาที่ซับซ้อนในโลกที่เป็นจริง ผู้เรียนเรียนรู้ข้อมูลหรือปัญหาโดยการ
สร้างข้อเท็จจริง กระบวนการ แนวทางของหลักการ การสอนแบบอุปนัยครอบคลุมการสอนด้วย
วิธีการเรียนรู้แบบสืบสอบ การใช้ปัญหาเป็นฐาน การใช้โครงงานเป็นฐาน และการสอนโดยใช้กรณี
เป็นฐาน รวมถึงการเรียนรู้แบบค้นหา ซึ่งวิธีการสอนภายใต้แนวคิดแบบอุปนัยดังกล่าวมีคุณลักษณะ
ดังนี้ คือ 1. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าการสื่อสารเนื้อหา
หรือความรู้ 2. เป็นการเรียนรู้เชิงรุกเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ด้วยการลงมือทา เช่น ผู้เรียนอภิปราย
คาถามและแก้ปัญหา (Prince & Felder, 2006) 3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบชี้นาตนเองซึ่ง
ผู้ เ รี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการเรี ย นรู้ ข องตนเองมาก 4. อยู่ ภ ายใต้ พื้ น ฐานทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้
Constructivism (Bruner, 1990)
การเรียนรู้แบบสืบสอบมี ความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน
การเรี ย นรู้ แ บบค้ น หา การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐาน และการเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์
(Experiential Learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือ หรือการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเป็นฐาน (Jong et al.,
2011)
Turkmen กล่ าวว่า การสื บสอบ หมายถึง กระบวนการความตั้ง ใจในการวิ นิจ ฉั ย
ปัญหา การวิจารณ์การทดลอง และการแบ่งแยกตัวเลือก การวางแผนการค้นหาความจริง การค้นหา
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ข้อสรุปที่มาจากการคาดเดา การค้นหาข้อมูล การสร้างรูปแบบ การโต้เถียงกับเพื่อนและการสร้างการ
โต้แย้งที่มีความเชื่อมโยงของเนื้อหา (Turkmen, 2009: 3)
Rapp กล่ า วว่ า การเรี ย นรู้ แ บบสื บ สอบมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ทฤษฎี Social
Constructivism ของ Vygotsky การเรี ย นรู้ แ บบสื บ สอบจึ ง หมายถึ ง ความรู้ ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ผ่ า น
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Rapp, 2005)
กระบวนการสืบสอบ คือทุกสิ่งที่สอนโดยใช้การสืบสอบรวมถึงทัศนคติ กลวิธี และ
แนวคิด เป็นการค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปัญหาหรือสงสัย ความเข้าใจ และการทาสิ่งต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา ต้องการให้ผู้ เรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมเชิงรุกในการสนทนาและในการเรียนรู้ ซึ่ ง
Ralph Tyler เป็นผู้เสนอกระบวนการสืบสอบแทนที่การเรียนรู้แบบท่องจาที่มีมายาวนาน (Wilhelm,
2007: 9)
การเรียนรู้แบบสืบสอบเป็นกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ผู้เรียนต้องตั้ง
คาถามและตรวจสอบซึ่ งท าให้ ผู้ เ รี ย นได้รั บ ความรู้ แ ละพั ฒ นาความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ กรอบแนวคิ ด
หลักการ รูปแบบ และทฤษฎี ผู้เรียนจะเกิดการรับรู้เข้าใจผ่านการสืบสอบ ในการจัดการเรียนการ
สอน แนวคิด เนื้อหา การสอน และการประเมินต้องสะท้อนการรับรู้เข้าใจผ่านการสืบสอบ (National
Research Council, 1996: 124)
ประสบการณ์เรียนรู้แบบสืบสอบเป็นการเรียนที่ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงและมา
จากการพัฒนาการอธิบายผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่างสมเหตุสมผล (Karplus &
Their, 1967)
Neubey (2010) กล่าวถึงการสืบสอบว่าเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทสาคัญใน
การเรียนรู้ของตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากการนาเสนอปัญหาแก่ผู้เรียน คาแนะนา และ
เครื่องมือในการค้นหาคาตอบ ผู้เรียนเผชิญกับปัญหาโดยมีผู้สอนให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งสามารถ
หาคาตอบได้
Beyer (1979) กล่าวว่า การสืบสอบเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ การดาเนินการและ
การประเมิน เป็นประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องผ่านกระบวนการดังกล่าวและพัฒนาหรือใช้ความรู้
เดิมและทัศนคติ
การเรียนรู้แบบสืบสอบ เป็นการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงหลักการไปสู่การปฏิบัติและ
รวบรวมข้อเท็จจริงโดยมีการลาดับเหตุผล การสืบสอบต้องการการระบุข้อเท็จจริง และข้อสันนิษฐาน
การใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การพิจารณาขอบเขตทางเลือก และการกระตุ้นกระบวนการทาง
ปัญญาผ่านการสังเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์หลักการและการประเมินในสิ่งที่ทา ผู้เรียนมีส่วนร่วม
หลักในการเรียนรู้ของตนเอง เป็นผู้เรียนเชิงรุก (French, 2005)
การเรียนรู้แบบสืบสอบ เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีประสบการณ์ผ่านปรากฏการณ์ใน
การเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดหรือหัวเรื่อง เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การ
เรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการเป็นฝ่ายซึมซับความรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากกว่าการฟังและการอ่าน ผู้เรียน
จะได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การประเมินหลักฐาน การมีประสบการณ์และการอภิปราย และการ
พูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับความเข้าใจ ผู้เรียนเรี ยนรู้ร่วมกับผู้อื่นในการแก้ปัญ หาและวางแผนการ
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ตรวจสอบ เมื่อมีการร่วมมือกันเรียนรู้ผ่านการสืบสอบจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการ
ค้นพบด้วยตัวผู้เรียนเอง (BSCS, 2006)
กล่าวโดยสรุปการเรียนรู้แบบสื บสอบ หมายถึง การเรียนรู้ที่ใช้คาถามกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสงสัย ลงมือค้นหาคาตอบและตรวจสอบด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงที่ทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิด หลักการ รูปแบบ และทฤษฎีต่าง ๆ
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การให้เหตุผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
การพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง และมีการอภิปรายความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้การเรียนรู้
ประสบความสาเร็จ โดยมีผู้สอนให้คาชี้แนะตามความจาเป็น
ในการท าวิจั ยครั้ งนี้ ผู้วิ จัย ได้ป ระยุก ต์ใ ช้กระบวนการเรี ยนรู้แ บบสืบสอบในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งให้แก่ผู้เรียน
3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
3.2.1 ทฤษฎี Constructivism
ทฤษฎี Constructivism มีความเชื่อว่าผู้เรียนแต่ละคนต้องสร้างความรู้และ
ทักษะเชิงรุกด้วยตนเอง (Bruner, 1990) ไม่ว่าจะมีความจริงที่ยุติธรรมหรือไม่ แต่ละบุคคลต้องสร้าง
ความจริงของตนเองผ่านประสบการณ์และการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เป็นประสบการณ์ส่วน
บุคคลกับสิ่งใหม่ ๆ บุคคลต้องกลั่ นกรองข้อมูลผ่านโครงสร้างทางปัญ ญา (โครงสร้างความรู้ ) ซึ่ ง
สัมพันธ์กับความรู้เดิม ความเชื่อและการไตร่ตรองล่วงหน้าเพื่อทาความเข้าใจกับข้อมูล (Prince &
Felder, 2006) หลักการของทฤษฎี Constructivism การเรียนรู้ คือกระบวนการเชิงรุก การสร้าง
ความรู้ใหม่โดยเชื่อมโยงกับความรู้เก่าของผู้เรียน การทาให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา ผู้สอนสามารถ
ออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ที่มีความหมายซึ่งจะนาไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ยืน ยาว
บุคคลสาคัญที่มีผลงานตามทฤษฎีนี้ ได้แก่ Dewy Bruner Vygotsky Piaget ทฤษฎี Constructivism
มี 2 รู ป แบบ คื อ Cognitive Constructivism ของ Piaget เป็ น ทฤษฎี พั ฒ นาการทางปั ญ ญา ซึ่ ง
Piaget เสนอว่ า บุ ค คลต้ อ งสร้ า งความรู้ ด้ ว ยตั ว เขาเองและสร้ า งความรู้ ผ่ า น ประสบการณ์
ประสบการณ์จะช่วยในการสร้างโครงสร้างความรู้หรือวิธีการทางปัญญาและนาไปสู่การเรียนรู้ และ
ในทางตรงกั น ข้ า มกั บ Social Constructivism จะเน้ น ในเรื่ อ งบริ บ ทการเรี ย นรู้ ท างสั ง คม ส่ ว น
Vygotsky เจ้าของทฤษฎี Social Constructivism มีความเชื่อว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสาคัญ
ต่อกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือการเรียนรู้
แบบร่วมมือมีผลต่อความเข้าใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน ภาษาเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และมา
ก่อนความรู้หรือการคิด เพื่อให้มีความหลากหลายผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการใช้ภาษา
( Powell & Kalina, 2 0 0 9 : 2 4 5 ) Vygotsky เ ป็ น ผู้ ส นั บ ส นุ น ค น ส า คั ญ ข อ ง ท ฤ ษ ฎี Social
Constructivism ได้เสนอแนะว่าประวัติทางวัฒนธรรม บริบททางสังคมและภาษามีบทบาทสาคัญใน
รูปแบบและระดับพัฒนาการของเด็ก นอกจากนี้ Vygotsky ได้เสนอแนวคิดเรื่องพื้นที่รอยต่อของ
พัฒนาการ (Zone of Proximal Development) ซึ่ งหมายถึ งศั กยภาพทางปัญ ญาของบุ คคลเมื่ อ
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ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่มีความรู้หรือเพื่อนที่มีความรู้มากกว่า การให้ความช่วยเหลือผู้เรียนจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถก้าวไปสู่ความเข้าใจระดับต่อไปได้ ผู้เรียนทาความเข้าใจกับข้อมูลใหม่โดยใช้
ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ การทาความเข้ าใจกับข้อมูลใหม่เป็นกระบวนการเชิงรุก หรืออาจกล่าวได้ว่า
บุคคลสามารถเรียนรู้แนวคิดและความคิดที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยตนเองได้โดยการได้รับความ
ช่วยเหลือจากเพื่อนผู้มีประสบการณ์มากกว่า (Vygotsky, 1978) การเรียนรู้แบบสืบสอบหรือการ
เรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ บู ร ณาการกั น คื อ ลั ก ษณะของห้ อ งเรี ย นตามทฤษฎี Social Constructivism
(Powell & Kalina, 2009: 244) และตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ Constructivism การสอนที่ มี
ประสิทธิภาพต้องนาเสนอประสบการณ์โดยเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยง
กับโครงสร้างความรู้เดิมที่มีอยู่ กระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนเชิงรุก เป็นผู้เรียนแบบนาตนเอง (SelfDirected Learners) จัดโอกาสในการเรียนรู้ที่สมจริง และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทางานในกลุ่ม
ย่อย เป็นการเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ จัดโอกาสเพื่อทดสอบความเข้าใจในปัจจุบันที่
พอเพียงของผู้เรียน (Hoover, 1996) เพราะความรู้ต้องถูกสร้างด้วยตัวผู้เรียนเอง ซึ่งต้องใช้เวลา
เช่นกันและหมายความว่าการเรียนรู้ตามแนว Constructivism ควรให้เวลากับผู้เรียนในการสะท้อน
คิดเกี่ยวกับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับและดูว่าเชื่อมโยงกับความรู้ในปัจจุบันที่มีอยู่หรื อไม่ และ BSCS
(2006) กล่าวว่าตามมุมมองของทฤษฎี Constructivism ผู้เรียนต้องแสดงความคิดในขณะนั้นออกมา
มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต วัตถุ อุปกรณ์ในการพัฒนาขอบเขตประสบการณ์ตามการคิดของผู้เรียน
สะท้อนการคิดผ่านการเขียนและการแสดงออกของผู้เรียน เปรียบเทียบสิ่งที่ต นเองคิดกับผู้อื่น และ
เชื่อมโยงประสบการณ์เรียนรู้กับโลกแห่งความเป็นจริง
หลั ง จากผู้วิ จั ย ได้ ศึ กษาความหมายและทฤษฎี ร ากฐานของแนวคิ ด การ
เรียนรู้แบบสืบสอบแล้ว ผู้วิจัยจึงดาเนินการสังเคราะห์หลักการของแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสังเคราะห์
หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยมีรายละเอียดของหลักการฯ ในข้อ 3.3
3.3 หลักการของแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสังเคราะห์หลักการของแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ โดย
เริ่มจากการศึกษาความหมาย กระบวนการเรียนรู้ และขั้นตอนการเรียนรู้แบบสืบสอบจากเอกสาร
หนังสือ งานวิจัยของนักวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาหลักการของทฤษฎี Constructivism
ซึ่งเป็นรากฐานของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ จากนั้นผู้วิจั ยจึงวิเคราะห์คา
สาคัญ (Key Words) ที่เป็นลักษณะสาคัญของแนวคิดการเรียนรู้ดังกล่าวจากเอกสารทั้งหมดดังที่ได้
กล่าวมา และนามาสังเคราะห์เป็นหลักการของแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบได้ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงหลักการของแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
หลักการของแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
1) การเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสงสัยหรือมีความขัดแย้งทาง
ปัญญา แล้วลงมือแสวงหาคาตอบจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง
2) การมีประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการสังเกต ตีความ สะท้อนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
เปรียบเทียบความคิดของตนเองกับผู้อื่น และตรวจสอบข้อมูล ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่
ชัดเจนในสิ่งที่เรียนรู้ พัฒนาการคิดในการเขียนและการจัดลาดับความคิด
3) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มาจากแหล่งต่าง ๆ และระหว่างข้อมูลและ
ความรู้ใหม่กับประสบการณ์เดิมช่วยส่งเสริมการคิดอย่างมีระบบ
4) การปรับขยายโครงสร้างความคิดหรือความรู้ของผู้เรียนเกิดจากการประยุกต์ข้อสรุป
ความรู้ที่ค้นพบไปใช้ในการอธิบายเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใหม่ ๆ ทีม่ ีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่ง
ผู้เรียนต้องใช้วิจารณญาณและการคิดอย่างสมเหตุสมผล

3.4 ประเภทของการสืบสอบ
3.4.1 การสืบสอบแบบปลายเปิด (Open or Full Inquiry)
การสอบสืบสอบประเภทนี้ เป็นแนวคิดแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย
เริ่มต้นจากคาถามของผู้เรียน จากนั้นผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียนออกแบบและดาเนินการตรวจสอบหรือ
ทดลองและสื่อสารเกี่ยวกับผลที่ได้ (National Research Council, 1996) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการ
ทางานตามความเป็นจริงของนักวิทยาศาสตร์ การสืบสอบแบบปลายเปิดต้องใช้การคิดระดับสูง และ
เป็นการปฏิบัติของผู้เรียนโดยตรงกับมโนทัศน์ ข้อมูล เครื่องมือ และอื่น ๆ ผู้เรียนตั้งคาถามที่ชี้แนะถึง
การตรวจสอบด้วยตัวพวกเขาเองซึ่งเป็นกุญแจสาคัญสู่การสืบสอบแบบปลายเปิด
3.4.2 การสืบสอบแบบชี้แนะแนวทาง (Guided Inquiry)
ในการสอนตามการสืบสอบแบบชี้แนะแนวทาง ผู้สอนทาหน้าที่ช่วยผู้เ รียน
พัฒนาการสืบสอบในชั้นเรียน ผู้สอนเลือกคาถามในการตรวจสอบให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนในกลุ่มย่อยช่วย
ผู้สอนตัดสินใจว่าจะดาเนินการตรวจสอบอย่างไร ผู้สอนหาเวลาที่เหมาะสมในการสอนทักษะเฉพาะที่
จาเป็นสาหรับการตรวจสอบแบบปลายเปิดในอนาคตต่อไป การสืบสอบแบบชี้แนะแนวทางจะนาไปสู่
การสืบสอบแบบปลายเปิด เมื่อผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งไม่สามารถ
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ตรวจสอบได้โดยตรงในชั้นเรียน ผู้สอนหรือผู้เรียนสามารถเตรียมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่นามา
ประยุกต์ใช้ได้จากหลายแหล่งข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการตรวจสอบ
3.4.3 การสืบสอบแบบคู่ (Coupled Inquiry)
การสืบสอบแบบคู่ คือการรวมระหว่างการสืบสอบแบบชี้แนะแนวทางกับ
การสืบสอบแบบปลายเปิด เริ่มต้นจากการเชิญชวนเข้าสู่การตรวจสอบแบบชี้แนะแนวทาง ผู้สอน
เลือกคาถามเพื่อตรวจสอบ โดยมีเป้าหมายตามมาตรฐานเฉพาะ (Martin, 2001) หลังจากการสืบสอบ
แบบชี้แนะแนวทาง แนวคิดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีบทบาทมากขึ้นในการนาการสืบสอบแบบเปิดสู่การ
ปฏิบัติ แนวคิดการสืบสอบแบบชี้แนะแนวทางตามมาด้วยการสืบสอบแบบปลายเปิดส่งผลให้เกิด
คาถามจากผู้เรียนที่สัมพันธ์กับมาตรฐานจากการตรวจสอบครั้งแรก มีการสารวจมโนทัศน์ที่มีความ
เฉพาะในการสอนผู้เรียนค่อนข้างมาก ช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมกับมโนทัศน์
ที่เป็นนามธรรม คล้ายกับแนวคิดวงจรการเรียนรู้ดังนี้คือ 1. การเชิญชวนเข้าสู่การสืบสอบ 2. ผู้สอน
เริ่มชี้แนะแนวทางการสืบสอบ 3. ผู้เรียนเริ่มการสืบสอบแบบปลายเปิด 4. การแก้ปัญหาในการสืบ
สอบ 5. การประเมิน ซึ่งวงจรดังกล่าวนาผู้เรียนกลับเข้าสู่การสืบสอบแบบปลายเปิดด้วยตัวผู้เรียนมาก
ขึ้น (Martin, 2001)
3.4.4 การสื บ สอบแบบครูเ ป็นผู้ กาหนดแนวในการท ากิจ กรรม (Structured
Inquiry)
การสืบสอบแบบครูเป็นผู้กาหนดแนวทางในการทากิจกรรม หมายถึงการ
สืบสอบแบบนาทางซึ่งเป็นการสืบสอบแบบชี้แนะแนวทางโดยผู้สอนเป็นผู้ดาเนินการเป็นหลัก ผู้เรียน
ทาตามคาสั่งของผู้สอนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความเฉพาะ บางครั้งแนวคิดดังกล่าวเหมาะสมในการใช้
ในห้องเรียน อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในชิ้นงานมีข้อจากัดจากคาสอนของครูแบบง่าย ๆ
ก็คือการทาตามคาสั่งของหนังสือคู่มือที่ไม่ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเชิงรุก ซึ่งอาจโต้แย้งได้ว่าการสืบสอบ
ประเภทนี้ไม่เป็นการสืบสอบที่แท้จริง การคิดของผู้เรียนจานวนมากเกิดขึ้นเมื่อผู้สอนอนุญาตให้
ผู้เรียนเลือกและตัดสินใจในการตรวจสอบในชั้นเรี ยน (Clough & Clark, 1994) วิธีการในการเพิ่ม
แนวคิดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้มากขึ้นรวมถึงการขอให้ผู้เรียนช่วยวางแผนกระบวนการที่จาเป็น
สาหรับการตรวจสอบ ไม่มีการเตรียมตารางข้อมูลไว้ให้จนกระทั่งผู้เรียนต้องพิจารณาว่าจะสร้างตาราง
ด้วยตนเองได้อย่างไร ให้ผู้เรียนตั ดสินว่าควรใช้ข้อมูลไหนหรือควรเก็บรวบรวมข้อมูลไหนแทนการ
กาหนดวิธีการ และให้ผู้เรียนอธิบายว่าควรปรับปรุงการทดลองอย่างไรเพื่อการตรวจสอบที่ดีขึ้น
สาหรับประเภทของการสืบสอบที่ผู้วิจัยวิเคราะห์และนามาปรับใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนและแนวทางการจัดการเรียนการสอน คือการสืบสอบแบบชี้แนะแนวทาง
การสืบสอบแบบคู่ และการสืบสอบแบบที่ผู้สอนเป็นผู้กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีผู้สอนเป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มทดลองตามความจาเป็นขณะเรียนรู้
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3.5 การเรียนรู้แบบสืบสอบกับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
จากการศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกระบวนการเรียนรู้
แบบสืบสอบ พบว่าแนวคิดดังกล่าวสามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดที่เป็นระบบ สามารถให้เหตุ
ผลได้อย่างสมเหตุสมผล สามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนจะ
เกิดการเรียนรู้ผ่านการสังเกต ตั้งคาถามในสิ่งที่สงสัยอย่างต่อเนื่อง และลงมือสืบสอบหาคาตอบด้วย
ตนเองอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และอภิปรายความรู้ร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้
ได้มาซึ่งคาตอบหรือข้อสรุปที่สมเหตุสมผล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งให้แก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนจะเกิดความสามารถดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการเขียน
ที่มีการผนวกกระบวนการสืบสอบในขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น ผู้เรียนสามารถคิดหาข้อมูล เหตุผลหรือหลักฐานมาใช้ในการสนับสนุนการกล่าว
อ้างได้อย่างสมเหตุสมผล ผ่านวงจรการตั้งคาถาม สืบสอบ สร้างความรู้ อภิปราย และสะท้อนคิด
ระหว่างกระบวนการเรียนรู้ และยังช่วยให้สามารถเรียบเรียงเนื้อหาหรือความคิดได้เป็นระบบมากขึ้น
ผู้เรียนจะได้รับความรู้และข้อมูลที่จะนามาใช้ในการเขียนจากกระบวนการสืบสอบ โดยผู้สอนจะให้คา
ชี้แนะตามความจาเป็นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
เมื่อผู้วิจัยได้สังเคราะห์หลักการของแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ และการนา
หลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลายวิชาทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และการสอนเขียนภาษาอังกฤษ พบว่าต่างมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการเขียนและการคิดให้เหตุผล
การเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ การเรียบเรียงความคิดและความรู้ได้อย่างเป็นระบบ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
พิ จ ารณาเลื อ กแนวคิ ด นี้ ม าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งให้แก่นักศึกษา
4. แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
4.1 ความหมายของการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
Keh (1996) กล่ า วว่ า ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ คื อ องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานของแนวคิ ด
กระบวนการในการเขียน และอาจให้นิยามได้ว่าข้อมูลป้อนกลับเป็นปัจจัยป้อนเข้าจากผู้อ่านถึงผู้เขียน
เกี่ยวกับผลการจัดเตรียมข้อมูลของผู้เขียนสาหรับการปรับปรุงแก้ไข
Riley & Mackiewitz (2003) กล่าวถึงความหมายของข้อมูลป้อนกลับว่าเป็นวิธีการ
มาตรฐานที่ครูส่วนมากเตรียมคาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไขงานของผู้เรียน
Winnie & Butler (1994: 5740) อธิบายว่าข้อมูลป้อนกลับคือข้อมูลสาหรับผู้เรียน
ในการยืนยัน เพิ่มเติม เขียนใหม่ เปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลในความทรงจาไม่ว่าข้อมูลจะเป็นความรู้หลัก
ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญา ความเชื่อเกี่ยวกับตนเองหรืองานย่อย หรือกลยุทธ์ทางปัญญาและกลวิธี
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Kulhavy (1977) กล่ าวว่า ข้ อมู ลป้ อนกลับ ไม่ จ าเป็น ต้อ งเป็ นตั ว เสริม แรง เพราะ
ข้อมูลป้อนกลับสามารถถูกยอมรับ ปรับเปลี่ยน หรือไม่เป็นที่ยอมรับได้ ข้อมูลป้อนกลับโดยตัวมันเอง
แล้วไม่มีอานาจทาให้เกิดการกระทาต่อไปได้ ข้อมูลป้อนกลับไม่จาเป็นต้องให้ครู ผู้เรียน เพื่อนและ
บุคคลอื่นเป็นผู้ให้ ผู้เรียน เพื่อนและบุคคลอื่น ๆ ก็สามารถค้นหาข้อมูลป้อนกลับได้ และผู้เรียน
สามารถพบข้อมูลป้อนกลับได้โดยบังเอิญด้วย ทั้งนี้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิผ ลต้องกล่าวถึงบริบท
ในการเรียนรูแ้ ละสามารถเข้าใจได้
Kulhavy & Wager (1993) กล่าวว่าสามารถให้ความหมายของข้อมูลป้อนกลับได้ 3
มุมมอง อันดับแรก ข้อมูลป้อนกลับในมุมมองการให้แรงกระตุ้น เช่น การยกย่องเป็นตัวกระตุ้นในการ
เพิ่มพฤติกรรมโดยทั่วไป (ได้แก่ การเขียน หรือกิจกรรมการปรับปรุงแก้ไขโดยรวม) มุมมองที่สอง
ข้อมูลป้อนกลับเป็นการเสริมแรง อาจเป็นการให้รางวัลหรือการลงโทษตามพฤติกรรมแต่ก่อน มุมมอง
ที่สามเกี่ยวข้องกับข้อมูล ข้อมูล ป้อนกลับอาจประกอบด้วยข้อมูลที่ผู้เรียนใช้ในการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถตามคาแนะนาที่มีความเฉพาะ
Narciss (2008) ให้นิยามข้อมูลป้อนกลับว่าเป็นข้อมูลตอบกลับทั้งหมดที่เตรียมให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเรียนของผู้เรียนหรือความสามารถของผู้เรียน มีความแตกต่างระหว่าง
แหล่งข้อมูลป้อนกลับจากภายนอก (ได้แก่ เพื่อนหรือครู) และจากข้อมูลป้อนกลับจากภายใน (ผู้เรียน)
โดยข้อมูลป้อนกลับจะมีผลที่ดีมากต่อการเรียนรู้ในสภาพการณ์ที่มีความแน่นอน อย่างไรก็ตามผลที่
เกิ ด อาจไม่ มี ห รื อ เป็ น ไปในทางลบขึ้ น อยู่ กั บ สภาพการณ์ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน (BangertDrowns et al., 1991)
Mory (2003) กล่าวถึงความหมายของข้อมูลป้อนกลับไว้ 4 มุมมองในการสนับสนุน
การเรียนรู้ มุมมองแรก ข้อมู ลป้อนกลับเป็นสิ่งกระตุ้นเพื่อเพิ่มอัตราการตอบสนองหรือความถูกต้อง
มุมมองที่สอง ข้อมูลป้อนกลับเป็นตัวเสริมแรงที่เชื่อมโยงการตอบสนองอย่างอัตโนมัติกับการกระตุ้น
เดิม (เน้นที่การตอบสนองที่ถูกต้อง) มุมมองที่สาม ข้อมูลป้อนกลับเป็นข้อมูลที่ผู้เรียนสามารถใช้
ตรวจสอบความสมเหตุ ส มผลหรื อ เปลี่ ย นแปลงการตอบสนองเดิ ม (เน้ น ที่ ก ารตอบสนองความ
ผิดพลาด) มุมมองสุดท้าย ข้อมูลป้อนกลับเป็นการจัดเตรียมคาแนะนาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียน
สร้างโครงสร้างภายในและวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง
Kluger & DeNisi (1996: 235) กล่าวว่าข้อมูลป้อนกลับเป็นเสมือนการกระทาจาก
ตัวแทนภายนอกในการเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับบางแง่มุมของผลการปฏิบัติงาน ในชั้นเรียนส่วนมากผล
การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ความสาเร็จ หรือทัศนคติเกี่ยวกับงานที่กาลังเรียนรู้ ข้อมูล
ป้อนกลับโดยทั่วไปอาจประกอบด้วยการวิพากษ์ วิจารณ์และคาแนะนาที่มีโครงสร้าง แต่สามารถเป็น
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการชมเชยได้ด้วย
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Hattie & Timperley (2007) อธิบายว่าข้อมูลป้อนกลับคือข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์ใน
การลดช่องว่างระหว่างปัจจุบันที่เป็นและสิ่งที่ควรจะเป็นหรือสามารถเป็นไปได้ ข้อมูลป้อนกลับเป็น
ข้อมูลที่จัดเตรียมโดยตัวแทน ได้แก่ ผู้สอน เพื่อน หนังสือ ผู้ปกครอง ตนเอง ในแง่มุมของการปฏิบัติ
หรือความเข้าใจของบุคคลซึ่งช่วยลดความแตกต่างหรือความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เข้าใจและสิ่งที่มุ่งให้
เข้าใจ ข้อมูลป้อนกลับที่ช่วยลดความแตกต่างมีหลายวิธี เช่น ผ่า นกระบวนการทางจิตใจ การเพิ่ม
ความพยายาม แรงจูงใจหรือการมีส่วนร่วม การเตรียมกระบวนการทางความคิดที่มีความแตกต่างให้
ผู้เรียน การปรับโครงสร้างความเข้าใจ การยืนยันว่าผู้เรียนถูกหรือผิด การบ่งชี้ว่าควรมีข้อมูลมากกว่า
นี้ การชี้ให้เห็นทิศทางที่ผู้เรียนสามารถทาได้สาเร็จ การระบุกลวิธีทางเลือกเพื่อให้เข้าใจข้อมูลที่มี
ความเฉพาะ โดยข้อมูลป้อนกลับจะเกิดขึ้นหลังการสอน
กล่าวโดยสรุป ข้อมูลป้อนกลับ หมายถึงข้อมูลหรือคาแนะนาสาหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขงานเขียน และเป็นกระบวนการวิเคราะห์การเรียนรู้ โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับทั้งจาก
ภายนอกซึ่งหมายถึง ครู เพื่อน และจากภายในคือ ตัวผู้เรียนเอง ข้อมูลป้อนกลับอาจถูกใช้เป็นได้ทั้ง
ตัวกระตุ้นและการเสริมแรงช่วยให้ผู้เขียนมีความรู้ที่จะนาไปปรับเปลี่ยนความรู้ โครงสร้างความเข้าใจ
ความเชื่อ กลยุทธ์ทางปัญญาและกลวิธี เพื่อใช้ในการพัฒนางานเขียนให้มีประสิทธิภาพ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ
360 องศามาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง ร่วมกับแนวคิดการ
เรียนรู้แบบสืบสอบให้แก่นักศึกษากลุ่มทดลอง ส่วนนักศึกษากลุ่มควบคุมได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบปกติที่มีผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการให้ความรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่งาน
เขียนของผู้เรียน
4.1.1 ประเภทของข้อมูลป้อนกลับ
1. ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ทางตรง (Direct Corrective Feedback) Ellis et al.
(2008) กล่าวว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับทางตรง คือข้อมูลป้อนกลับที่จัดเตรียมรูปแบบภาษาที่ถูกต้อง
ให้แก่ผู้เรียนเมื่อผู้เรียนเกิดข้อผิดพลาด นอกจากนี้ Bitchner (2010) กล่าวว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ทางตรง คือการเตรียมรูปแบบการแก้ไขทางตรงตามรูปแบบการขีดฆ่าทางสัทศาสตร์หรือโครงสร้างที่
เหนือกว่าหรือใกล้เคียงกับข้อผิดพลาด อาจประกอบด้วยการเตรียมขีดฆ่าคา วลี หรือพยางค์ที่ไม่
จาเป็นออก เพิ่มคา วลี หรือพยางค์ที่หายไป และเตรียมรูปแบบหรือโครงสร้างที่ถูกต้อง การให้ข้อมูล
ป้อนกลับทางตรงครอบคลุมถึงการอธิบายกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ (Meta-Linguistic Explanation)
การเตรียมหลักไวยากรณ์และตัวอย่างการใช้ที่ถูกต้อง และบางครั้งก็มีการสอนรูปแบบเฉพาะ (FormFocused) เพื่ อ ช่ ว ยให้ ค าอธิ บ ายชั ด เจน ซึ่ ง นั ก วิ จั ย หลายท่ า นพบว่ า ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ทางตรงมี
ประสิทธิภาพมากกว่าทางอ้อม (Hedgecock & Lefkowitz, 1996) เช่นเดียวกับ Chandler (2003)
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กล่าวถึงข้อมู ลป้อนกลั บทางตรงไว้ว่าช่วยให้ผู้เรียนสังเกตเห็นรูปแบบที่ถูกต้องจากครูได้ในทันที
ผู้เรียนจะไม่มีข้อมูลในการแก้ไขงานหากไม่มีข้อมูลดังกล่าว
2. ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ทางอ้ อ ม (Indirect Corrective Feedback) Ellis
(2008) อธิบายว่าข้อมูลป้อนกลับทางอ้อมเป็นการใช้หลากหลายกลวิธีที่ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถ
แก้ไขข้อผิดพลาดได้ด้วยตนเอง Bitchener & Knoch (2010) อธิบายว่าข้อมูลป้อนกลับทางอ้อมเป็น
การบ่งชี้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้เตรียมการแก้ไข โดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ 1. ขีดเส้นใต้ หรือวงกลม
ข้อผิดพลาด 2. บันทึกจานวนข้อผิดพลาดไว้บริเวณขอบกระดาษเพื่อให้ผู้เขียนแก้ไขปัญหา จากข้อมูล
ผลการวิ จั ย Ferris (2002) กล่ า วว่ า การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ทางอ้ อ มมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพระยะยาวต่ อ
ความสามารถในการเขียนของผู้เรียนมากกว่าแบบทางตรงเพราะผู้เรียนได้สะท้อนคิดและแก้ไขปัญหา
ความสามารถในการเขียนของตนเอง ซึ่งช่วยทาให้มีการตรวจสอบความสามารถของตนเองในระยะ
ยาว
3. ข้อมูลป้อนกลับแบบเฉพาะเจาะจง (Focused Corrective Feedback)
มีเป้าหมายเฉพาะตามคุณลักษณะทางสัทศาสตร์ (ได้แก่ ข้อผิดพลาดในการใช้คานาหน้านาม) จะไม่มี
การแก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่ได้กาหนดไว้ตามเป้าหมาย Ellis et al. (2008) กล่าวว่าข้อมูลป้อนกลับแบบ
เฉพาะเจาะจงมีประโยชน์ในการพัฒนาความถูกต้องของผู้เรียนมากกว่าแบบไม่เจาะจง มีความเป็นไป
ได้ที่ผู้เรียนจะสังเกตเห็น และรับรู้เข้าใจการแก้ไขที่กาหนดตามประเภทของข้อผิดพลาด ซึ่งมีลักษณะ
ของการสอนไวยากรณ์แบบชัดแจ้ง
4. ข้อมูลป้อนกลับแบบไม่เจาะจง (Unfocused Corrective Feedback)
เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดในเนื้อความของผู้เรียนโดยไม่คานึงถึงประเภทของข้อผิดพลาด
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ทั้ ง 4 ประเภท
ดังกล่าวในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษากลุ่มทดลองซึ่งศึกษาตามรูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้น และนักศึกษากลุ่มควบคุมที่ศึกษาตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ
4.1.2 การให้ข้อมูลป้อนกลับกับการเขียน
การให้ข้อมูลป้อนกลับจากบุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะจากครู ผู้สอน หรือจาก
เพื่อนร่วมชั้น (Peer Feedback) ต่างมีความสาคัญกับการพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียนเพราะ
ผู้เรียนจะได้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับงานเขียนของตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับที่นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ดังนี้
ในทางทฤษฎีการได้รับข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนร่วมชั้นจะมีประสิทธิภาพ
มากหากผู้เรียนได้ฝึกให้ข้อมูลป้อนกลับในหลากหลายรูปแบบของความผิดพลาดที่มีความเฉพาะซึ่ง
เน้นย้าในวัตถุประสงค์ของบทเรียนมากกว่ามองหาความผิดพลาดโดยทั่วไป (Keh, 1996) คุณค่าของ
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การช่วยผู้ เรี ยนให้มี ส่ วนร่วมในการแก้ไขเป็นการปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหาผ่ านการแก้ไ ข
ข้อผิดพลาดอย่างมีระบบและผ่านการคัดสรร (Ferris & Robert, 2006) และบทบาทของการสอน
ไวยากรณ์ในชั้นเรียนนับว่าเป็นสิ่งสาคัญในการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับข้อผิดพลาดร่วมกับการสอน
ไวยากรณ์ และการฝึกหัดกลวิธีจนกระทั่งผู้เรียนเรียนรู้ที่จะแก้ไขงานเขียนได้ด้วยตนเอง (Ferris &
Helt, 2000) ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกันเป็นคู่หรือกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
งานเขียน ซึ่งพบว่าการที่ผู้เรียนได้รับข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนร่วมชั้ นหลายคนช่วยพัฒนางานเขียนได้
มากกว่าการได้รับข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนคนเดียว และการได้รับข้อมูลป้อนกลับจากหลายแหล่งช่วย
ปรับปรุงประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ (Cho, 2004) การที่ผู้เรียนได้ทางานร่วมกันในกลุ่มเดิมทา
ให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและคุ้นเคยกับเพื่อนมากขึ้ นซึ่ง Nelson & Murphy (1992) กล่าวเน้นว่าเมื่อ
ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมชั้นในการให้ความร่วมมือกัน ก็มีแนวโน้มในการใช้คาแนะนาของ
เพื่อนร่วมชั้นเมื่อปรับปรุงแก้ไขงานเขียนของเขา
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ข้อมูลป้อนกลับเป็น การ
สนทนาที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาจช่วยส่งเสริม
การสะท้อนคิดของผู้เรียน (Quinton & Smallbone, 2010) ความสามารถในการตรวจสอบ การ
ประเมิ น การเขี ย นของตนเอง รวมถึ ง ความสามารถในการรู้ เ ท่า ทั น ความคิ ด ของตนเองและการ
ตระหนักรู้ เกี่ยวกับตนเองในฐานะผู้เขียน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสาคัญในการสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่อง
ดังกล่าวขณะศึกษา (Boud & Molloy, 2013) ถ้าข้อมูลป้อนกลับเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ จะต้องมีการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีการตอบสนองอย่างไรกับข้อมูลป้อนกลับรวมถึงผลกระทบ
ของข้อมูลป้อนกลับที่ให้เพื่อนและได้รับจากเพื่อน (Falchikov, 2005)
Krashen (1984: 11) กล่าวว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างกระบวนการ
เขียนเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนมากกว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับในตอนท้ายสุด การให้ข้อมูลป้อนกลับ
ส่งผลดีต่อคุณภาพงานเขียนของผู้เรียนเพราะผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ข้อบกพร่อง ทบทวนและแก้ไขงาน
เขียน และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนในการปรับปรุงแก้ไขงานเขียน และท้ายที่สุดผู้เรียนก็จะเป็น
ผู้เขียนที่พึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องได้รับข้อมูลป้อนกลับอีก
ผู้ ส อนหลายคนตระหนั ก และเชื่ อ ว่ า ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ในรู ป แบบของการ
ปรับปรุงแก้ไข และการให้คาวิพากษ์วิจารณ์แก่ผู้เรียนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการเขียน ผู้สอนใช้เวลา
มากและพยายามให้ข้อมูลป้อนกลับแก่งานเขียนของผู้เรียน (Zamel, 1985: 80) ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เงื่อนไขในการให้ข้อมูลป้อนกลับของผู้เขียนเป็นลักษณะเชิงวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งช่วยส่งเสริมการปรับปรุง
งานเขียน (Mory, 1996)
การให้ข้อมูลป้อนกลับมีความสาคัญและเป็นประโยชน์กับงานเขียนของ
ผู้ เ รี ย นเพราะผู้ เ ขี ย นสามารถปรั บ ปรุ ง แนวคิ ด ของผู้ อ่ า นโดยมี เ พื่ อ นหลายคนให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ
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(Multiple Peer Feedback) การวิ จ ารณ์ ที่ ห ลากหลายสามารถลดจุ ด บกพร่ อ งและสิ่ ง ที่ ข าดหาย
เพราะการวิจารณ์จากหลายคนหมายถึงการจับผิดหลายข้อผิดพลาด ช่วยลดผลกระทบทางลบของ
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ถูกต้อง และความหลากหลายของการวิจารณ์ตามปัญหาอาจเป็นการโน้ม
น้าวใจหรือเป็นจุดเด่นสาหรับผู้เรียนเมื่อปรับปรุงแก้ไขงานของเขา (Cho, 2004)
การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนร่วมชั้น เป็นประโยชน์สาหรับผู้เขียนและ
สาหรับผู้อ่านระหว่างกระบวนการเขียน ดังนี้คือ อันดับแรกเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเชิงรุก
บริบทในการสื่อสารที่สมจริง ความหลากหลายและสมจริงของผู้อ่าน (Hyland, 2003) อันดับที่สอง
ช่วยพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และวิจารณญาณ ช่วยเพิ่มความสามารถของผู้เรียนในการวิเคราะห์งาน
เขียนของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ และช่วยให้ผู้เรียนพึ่งพาตนเองได้ (Keh, 1996) อันดับที่สาม
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การใช้ภาษา ตอบสนองต่อเนื้อหาจากการใช้ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนร่วมชั้น
จนกระทั่งผู้เรียนเห็นปัญหาที่คล้ายคลึงกันและข้อบกพร่องในงานเขียนของตนและการแสดงความคิด
ที่สร้างสรรค์ใหม่ ๆ (Mangelsdorf, 1992) อันดับสี่ เป็นการเสนอสภาพแวดล้อมที่ไม่บั่นทอนจิตใจ
และลดความหวาดกลัวเกีย่ วกับการเขียน (Hyland, 2003)
กล่าวโดยสรุป การให้ข้อมูลป้อนกลับมีความสาคัญต่อกระบวนการเขียน ไม่
ว่าจะเป็นการฝึกให้ข้อมูลป้อนกลับหรือการฝึกใช้ข้อมูลป้อนกลับเพราะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกสะท้อนคิด
ตรวจสอบและประเมินงานเขียนของตนเอง และหาทางปรับปรุงแก้ไขงานเขียนของตนเองจากข้อมูล
ป้อนกลับที่ได้รับซึ่งส่งผลให้งานเขียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้สามารถแบ่งวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับตามบุคคลได้ดังนี้
1. การให้ข้อมูลป้อนกลับโดยครูผู้สอน (Teacher Feedback) เป็นวิธีการ
มาตรฐานที่ ผู้ ส อนใช้ ม ากที่ สุ ด ในการให้ ค าแนะน าในการแก้ ไ ขงานเขี ย นแก่ ผู้ เ รี ย น (Riley &
Mackiewitz, 2003) ซึ่งแบ่งประเภทของการให้ข้อมูลป้อนกลับจากครูผู้สอนได้ ดังนี้
1.1 ข้อมูลป้อนกลับที่ชัดเจน (Explicit Feedback) คือการเตรียม
รูปแบบที่ถูกต้อง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. การแก้ไขที่ชัดเจน (Explicit Correction) เป็นการ
กล่าวถึงความผิดพลาดของงานเขียนอย่างเปิดเผยและให้รูปแบบที่ถูกต้อง 2. ข้อมูลป้อนกลับทาง
ไวยากรณ์ (Metalinguistic Feedback) เป็นการให้คาวิจารณ์ ข้อมูล หรือคาถามเกี่ยวกับรูปแบบที่ดี
ของคาพูดของผู้เรียน จะไม่ให้รูปแบบที่ถูกต้องในทันทีแต่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการแก้ไขให้
สาเร็จ ซึ่งข้อมูลป้อนกลับประเภทนี้ครอบคลุมข้อมูลทางไวยากรณ์ที่ผู้เรียนสามารถอ้างถึงเมื่อคาตอบ
ไม่ถูกต้อง (Lyster & Ranta, 1997)
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1.2 การเคลื่อนไหวอย่างมีปฏิสัมพันธ์ของครู (Prompt) ถูกใช้เพื่อ
ดึงความสนใจผู้เรียนไปยังรูปแบบและส่งเสริมให้ผู้เรียนปรับปรุงความถูกต้องของงานเขียนที่ยังไม่
ถูกต้อง แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่
1.2 . 1 ก า ร ข อ ค า อ ธิ บ า ย ที่ ชั ด เ จ น (Clarification
Requests) ผู้สอนจะใช้คาพูดในลักษณะที่ทาเป็นไม่เข้าใจหรือกล่าวซ้า เช่น “ขอโทษนะ ฉันไม่เข้าใจ”
1.2.2 การให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ท างไวยากรณ์
(Metalinguistic Clues) เพื่อให้ผู้เรียนใช้ตรวจสอบแก้ไขงานให้ถูกต้องโดยไม่ให้รูปแบบที่ถูกต้องแก่
ผู้เรียน
1.2.3 การใช้คาถามในการหารูปแบบที่ถูกต้องจากผู้เรียน
(Elicitation)
1.2.4 การกล่าวซ้าถึงคาพูดของผู้เรียนที่ผิดในเชิงคาถาม
(Repetition)
1.3 Recasts เป็นการสร้างวลีใหม่โดยเปลี่ยนส่วนประกอบของ
ประโยคหนึ่งส่วนหรือมากกว่านั้น (ประธาน กริยา หรือกรรม) โดยยังคงอ้างถึงความหมายหลักของ
คาพูด เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบบอกเป็นนัยเพราะครอบคลุมถึงการแก้ไขและการตรวจสอบ
ยืน ยั น โดยไม่ ร ะบุถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ของความผิ ด พลาด เป็ น ความสามารถของผู้ เ รี ยนในการสั ง เกต
ข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่สัมพันธ์ระหว่างข้อผิดพลาดของรูปแบบที่ถูกต้อง (Long, 1996)
2. การให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยเพื่อน เป็นความเท่าเทียมทางสถานะของ
ผู้เรียนในการให้ข้อมูลป้อนกลับ เป็นรูปแบบการประเมินในการคัดค้านกับข้อมูลป้อนกลับจากครู และ
เป็นรูปแบบการเรียนรู้แ บบร่วมมือ (Collaborative Learning) เมื่อพิจารณาจากมุมมองของการ
ประเมิ น แบบต่ อเนื่อ ง ความแตกต่ างระหว่ างข้ อมู ลป้ อนกลั บจากครู และผู้ เรี ยน คื อ ผู้ เรี ยนไม่ ใ ช่
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งตรงข้ามกับครู ข้อมูลป้อนกลับที่ได้จากผู้เรียนจึงมีความหลากหลาย การตัดสินหรือ
คาแนะนาจากเพื่อนอาจมีบางส่วนถูก ไม่ถูกเลย หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด อย่างไรก็ตามข้อมูล
ป้อนกลับจากเพื่อนก็มีประโยชน์สาหรับการเรียนรู้ ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากความแตกต่างจากข้อมูล
ป้อนกลับที่ได้รับจากผู้สอน (Topping, 1998) เนื่องจากการขาดความชัดเจนในเรื่องความรู้จึงส่งผล
ต่ อ ความหมายของข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ซึ่ ง Miao et al. (2006) พบว่ า ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากเพื่ อ นมี
ประสิทธิภาพมากกว่าผู้สอนเพราะผู้เรียนจะทาการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องจาก
ความไม่แน่ใจในข้อมูลป้อนกลับของเพื่อนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ
สิ่งที่เรียน ในขณะที่ข้อมูลป้อนกลับที่ได้รั บจากครูผู้สอนทาให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แก้ไขงานด้วยตนเอง
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น้อยกว่า หรือผู้เรียนอาจเข้าใจเอาเองว่าผู้สอนระบุข้อผิดพลาดทั้งหมดในงานเขียนให้แล้ว และไม่มี
อะไรต้องปรับปรุงแก้ไขอีก
3. การประเมินตนเอง (Self-Evaluation/Self-Assessment) การประเมิน
ตนเองเป็นกระบวนการในการประเมินสิ่งที่ผู้เรียนสะท้อนคิดและประเมิน คุณภาพของงานและการ
เรียนรู้ของตนเอง ตัดสินสิ่งที่สะท้อนคิดตามเป้าหมายหรือกฎเกณฑ์ เป็นการระบุข้อดีข้อเสียของงาน
และปรับปรุงแก้ไข (Andrade & Du, 2007) การประเมินทุกแบบประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2
ประการ คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรฐานของความสามารถที่คาดหวัง และการตัดสินเกี่ยวกับ
คุณภาพของความสามารถตามมาตรฐานดังกล่าว (Boud, 1995) การประเมินตนเองในการเขียนจะ
ทาให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยกับหลักการและรูปแบบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แต่ขณะที่ผู้เรียน
พยายามใช้ความคิดในรูปแบบที่ชัดเจน มักมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับไวยากรณ์และความคิดที่หลากหลาย
การประเมินตนเองเกิดขึ้นพร้อมกับแนวคิดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และแนวคิดการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน
(Learner Autonomy) เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงกลยุทธ์ในการเรียน และส่งเสริมการ
แก้ไขงานด้วยตนเอง ทาให้ผู้สอนไม่ใช่ศูนย์กลางการเรียนรู้อีกต่อไป เป็นการเตรียมพร้อมผู้เรียนให้มี
ความรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของตนเอง (Oscarson, 1989) เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงตนเองผ่านการสะท้อนคิดและลงมือปฏิบัติ การประเมินจะมีบทบาทสาคัญในกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และจะช่วยเพิ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน (Roberts, 2006)
นอกจากนี้สามารถแบ่งวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับได้ 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลป้อนกลับด้วยวาจา (Verbal Feedback) การให้ข้อมูลป้อนกลับ
ด้วยวาจาต้องการเวลาหรือความสนใจจากครูไม่เกิน 2-3 นาที อุปสรรคของการให้ข้อมูลป้อนกลับทาง
วาจา คือเรื่องการให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยซื่อตรงมากกว่าเป็นไปตามกลวิธี (Siewert, 2011) การให้
ข้อ มู ล ป้ อ นกลั บด้ ว ยวาจาอาจประกอบด้ ว ยข้อ คิ ดเห็ นสั้ น ๆ บ่ง ชี้ ถึ งค าตอบที่ถู ก ต้อ ง BanggertDrown et al. (1991) กล่าวว่าหากมีเพียงการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยวาจาเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนจะ
ไม่จดจาข้อมูล คาตอบที่ผิดที่ต้องแก้ไขระหว่างเวลาการเรียนการสอน ซึ่งส่วนมากจะได้รับการแก้ไข
ภายหลัง
2. ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ด้ ว ยการเขี ย น (Written Feedback) การให้ ข้ อ มู ล
ป้อนกลับด้วยการเขียนต้องได้รับความสนใจและเวลาจากครูมาก วัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูล
ป้อนกลับด้วยการเขียน คือการทาให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับแนวคิดที่สอนในประเด็นที่มีความ
เฉพาะ เป็นการเตรียมโอกาสให้ผู้เรียนแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง (Kulhavy, 1977) ซึ่งการที่ผู้เรียน
สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ด้วยตนเองจะช่วยให้ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก
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ในการดาเนิน การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยประยุ กต์ใช้ข้อมูลป้อ นกลับที่มีความ
หลากหลายทั้งวิธีการ รูปแบบ และบุคคลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งมีการพิจารณาเพิ่มเติมในมิติ
ของเวลา มุมมอง และแหล่งข้อมูล เพื่อใช้ในการส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้งให้แก่นักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
4.1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลป้อนกลับ
Brookhart (2008) กล่ า วว่ า ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ มี ม า
ยาวนานและเกิ ด ขึ้ น จากมุ ม มองทางจิ ต วิ ท ยาที่ เ รี ย กว่ า ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม พฤติ ก รรมนิ ย ม
(Behaviorism) การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกได้รับการพิจารณาว่าเป็นการเสริมแรงทางบวก ส่วน
การให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบได้รับการพิจารณาว่าเป็นการลงโทษ ทั้งนี้การเสริมแรงและการลงโทษ
ต่างส่งผลต่อการเรียนรู้
งานวิจัยทางการศึกษาให้คุณค่ากับบทบาทของผู้เรียนในกระบวนการให้
ข้อมูลป้อนกลับ นักทฤษฎีทางการศึกษาไม่ได้อธิบายการเรียนรู้ตามทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมเกี่ยวกับ
ความเชื่อมโยงของการตอบสนองการกระตุ้ น แต่ผู้เรียนต้องสร้างความหมายจากงานที่ทาไม่ใช่
ตอบสนองต่อการกระตุ้น การสร้างความหมายต้องใช้การควบคุมกระบวนการคิดของบุคคลซึ่งถูก
เรียกว่าเป็นการกากับตนเอง (Self-Regulation) การให้ข้อมูลป้อนกลับทั้งจากภายนอก คือครู และ
จากภายใน คือตัวผู้เรียนเองต่างส่งผลต่อความรู้และความเชื่อ ข้อมูลป้อนกลับทั้งสองรูปแบบช่วย
ผู้เรียนในเรื่องการกากับตนเอง หมายถึง การตัดสินใจตามเป้าหมายการเรียนรู้ การคิดกลวิธีในการ
บรรลุเป้าหมาย และการสร้างชิ้นงาน และหากพิจารณาจากอีกมุมมองหนึ่ง การให้ข้อมูลป้อนกลับ
เป็ น ส่ ว นประกอบส าคั ญ ของกระบวนการประเมิ น ผลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Formative Assessment
Process) ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลแก่ครูและผู้เรียนว่าจะต้องทาอย่างไรให้สัมพันธ์กับเป้าหมายการเรียนรู้
การให้ข้อมูลป้อนกลับจะมีประสิทธิภาพมากถ้าทาได้อย่างดี ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับอยู่
ภายใต้ 2 แนวคิ ด คื อ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สติ ปั ญ ญา (Cognitive) และปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ แรงกระตุ้ น
(Motivational Factors)
นอกจากนี้ Thurlings et al. (2013) กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลป้อนกลับไว้ดังนี้
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม เน้นพฤติกรรมที่สังเกตได้ของผู้เรี ยน
ซึ่งเป็นการดาเนินการผ่านการกระตุ้นจากคาชมและการลงโทษ ทฤษฎีกลุ่มนี้เทียบเคียงการเรียนรู้กับ
ความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบหรือความถี่ของพฤติกรรมที่สังเกตได้ การเรียนรู้จะประสบความสาเร็จ
เมื่อมีการตอบสนองที่เหมาะสมเกิดขึ้นจากการกระตุ้นตามสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะ ทฤษฎี
กลุ่มพฤติกรรมนิยมให้ความสาคัญกับผลที่เกิดจากพฤติกรรมซึ่งตอบสนองแรงเสริม และมีแนวโน้มจะ
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เกิดขึ้นอีกในอนาคต ครูมีบทบาทในการชี้แนะผู้เรียนผ่านหลักสูตรในขั้นตอนย่อย ๆ ผู้เรียนต้องสร้าง
ผลงานจากสิ่งที่ครูสั่ง ซึ่งเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่ากระบวนการให้ข้อมูลป้อ นกลับในทางทฤษฎีพฤติกรรม
นิยมนั้นมีลักษณะเป็นแนวเส้นตรง คือเมื่อมีการให้ข้อมูลป้อนกลับก็จะมีผลลัพธ์เกิดขึ้นตามมาใน
ภายหลัง
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม พุ ท ธิ นิ ย ม (Cognitivism) เชื่ อ ว่ า การเรี ย นรู้ เ ป็ น
กระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมาย ความสัมพันธ์ของข้อมูล
และการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระทาและแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นกระบวนการทางปัญญาของมนุษย์
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ตนเอง ทฤษฎีดังกล่าวเป็นกระบวนการเกี่ยวกับข้อมูลของมนุษย์
โดยครูผู้สอนวางโครงสร้างหลักสูตรและชี้แนะผู้เรียนผ่านหลักสูตร ผู้เรียนดาเนินการตามกระบวนการ
เชิ ง รุ ก ตี ค วาม และใช้ ห ลั ก สู ต ร เรี ย นรู้ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง ต่ า ง ๆ เป็ น การบ่ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
กระบวนการของข้ อมู ล ป้ อนกลั บ ที่เ ริ่ม จากการให้ข้ อมู ล ป้อ นกลับ โดยผู้ เรี ยนดาเนิน การไปตาม
กระบวนการ และมีผลลัพธ์เกิดขึ้นในท้ายที่สุด กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นแนวเส้นตรง
ทฤษฎีอภิปัญญา (Meta Cognitivism Theory/Metacognition Theory)
อภิปัญญาหรือการรู้คิด (Metacognition) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมกิจกรรมทางปัญญาใน
กระบวนการเรียนรู้ของบุคคล (Flavell, 1979) โดยการรู้คิดประกอบไปด้วย 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้
คิ ด (Metacognitive Knowledge) ซึ่ ง หมายถึ ง ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การท างานของสมอง (Cognitive
Tasks) กลวิธีและกระบวนการความรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น (Flavell, 1979) 2. การ
ควบคุมหรือกากับ (Regulation) หมายถึงการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการรับรู้ของบุคคล
ระหว่างการเรียนรู้ (Nelson & Narens, 1990) ประกอบไปด้วย การวางแผน (Planning) เป็นการ
เลือกวิธีการที่เหมาะสมและการจัดสรรวิธีการที่มีผลต่อความสามารถ การตรวจสอบ (Monitoring)
คือการตระหนักถึงความเข้าใจและผลการปฏิบัติงานของบุคคล และการประเมิ น (Evaluation)
หมายถึงการประเมินผลงานและการควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล 3. การวัดประเมินหรือการ
สะท้อนคิดตามผลของการเรียนรู้และประสบการณ์ของบุคคล กิจกรรมการรู้ คิด คือการตัดสินใจ
ภาพรวมของผลลัพธ์จากประสบการณ์การเรียนรู้ มีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน มีการใช้กลวิธีเพื่อ
นาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดของบุคคล (Flavell, 1979) การรู้คิดเป็นทั้งความรู้
เกี่ ย วกั บ กระบวนการคิ ดและการควบคุม กระบวนการคิ ด Weinert อธิ บายว่า ถ้ า ผู้เ รี ยนมั่ นใจว่ า
สามารถแก้ ปั ญ หาได้ ก็ มี แ นวโน้ ม จะท าได้ ดี ขึ้ น การมี เ ป้ า หมาย ความเข้ า ใจอย่ า งมี ส ติ และ
ความสามารถในการพูดหรือเขียนเกี่ยวกับงานและการสรุปอ้างอิงไปยังงานอื่น ๆ ได้เป็นปัจจัยสาคัญ
ในการกาหนดว่างานที่ได้รับเป็นการรู้คิดหรือไม่ (Weinert, 1987) ผู้สอนจะทาหน้าที่ชี้แนะผู้เรียนใน
กระบวนการควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน เช่น การวางแผน และการตรวจสอบ ผู้เรียน
รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นได้ว่ากระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับเริ่มต้นที่ผู้เรียน
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จากนั้นผู้ สอนให้ข้อมูล ป้อนกลับและผู้เรียนก็พัฒนาก้าวไปสู่ขั้นต่อไป เป็นกระบวนการที่มีความ
ต่อเนื่องเป็นวงจร โดยมีการดึงผู้เรียนกลับมายังขั้นแรกเพื่อตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง
ทฤษฎี Social Constructivism จัดอยู่ในกลุ่มแนวคิด Constructivism ซึ่ง
มุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล และเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมมีความสาคัญใน
การสร้างความหมายตามความเป็นจริง ทฤษฎีนี้เน้นบทบาทของผู้เรียนในการมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความรู้เชิงรุก Vygotsky กล่าวว่าการพัฒนาทางสติปัญญาเกิดขึ้นครั้งแรกตามระดับทางสังคม และ
เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ในการทาความเข้าใจผู้อื่นและสร้างความรู้ตามระดับสังคมที่ช่วยให้ผู้เรียนมี
ความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้ อมนั้น ๆ (Vygotsky, 1978) Vygotsky ได้เสนอแนวคิดเรื่องพื้นที่
รอยต่อของพัฒนาการ (Zone of Proximal Development) ซึ่งหมายถึงศักยภาพทางปัญญาของ
บุคคลเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่มีความรู้หรือเพื่อนที่มีความรู้มากกว่า เป็นการเสริมต่อการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถก้าวไปสู่ความเข้าใจระดับต่อไปได้ ผู้เรียนทาความเข้าใจกับข้อมูลใหม่โดยใช้
ความเข้ า ใจเดิ ม ที่ มี อ ยู่ การท าความเข้ า ใจกั บ ข้ อ มู ล ใหม่ เ ป็ น กระบวนการเชิ ง รุ ก ความรู้ เ ดิ ม คื อ
จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการศึกษาตัวอย่างที่หลากหลายและจากการเปลี่ยน
บริบทของการกระตุ้นให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนมีบทบาทในการชี้แนะกระบวนการดังกล่าว ส่วน
เพื่อนมีความเกี่ยวข้องกับ กระบวนการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน กระบวนการให้ข้อมูล
ป้อนกลับจะเริ่มต้นจากผู้เรียน โดยมีเพื่อนร่วมชั้นหลายคนและผู้สอนร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
ผู้เรียน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นวงจรและทาให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น
ผู้ วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีรากฐานของแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับดังที่ไ ด้
กล่าวมาข้างต้นร่วมกับความหมายของแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา และสังเคราะห์
เป็นหลักการของแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา ซึ่งมีรายละเอียดในข้อ 4.4
4.2 ความเป็นมาของแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา หรือที่รู้จักในชื่อเรียกอื่น ๆ ว่า การ
ประเมิ น แบบครบวงจร (Full-Circle Appraisal) ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากผู้ ป ระเมิ น หลายคน (MultiRater Feedback) ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากหลายแหล่ ง ข้ อ มู ล (Multi-Source Feedback) ข้ อ มู ล
ป้ อ นกลั บ จากล่ า งขึ้ น บน (Upwards Feedback) การวิ จ ารณ์ ค วามสามารถเป็ น กลุ่ ม (Group
Performance Review) การประเมิน 360 องศา (360 Degree Appraisal) ข้อมูลป้อนกลับรอบด้าน
(All-Round Feedback) และการประเมินจากเพื่อน (Peer Appraisal) ศัพท์เฉพาะทั้งหมดดังกล่าว
ล้วนสื่อความหมายถึงสิ่งเดียวกัน แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดทางธุรกิจที่ใช้ในการพัฒนาและการ
ประเมินพฤติกรรมการทางานหรือความสามารถในการทางานของบุคคล ซึ่งมีความครอบคลุมมากขึ้น
เนื่องจากตามหลักการของการให้ข้อมูลป้อนกลับจะมีความหลากหลายมิติในการให้ข้อมูลป้ อนกลับ
ได้แก่ ความหลากหลายในส่วนของผู้ประเมิน แหล่งข้อมูล และวิธีการในการรวบรวมข้อมูล สาหรับ
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลป้อนกลับมีหลายรูปแบบ ได้แก่ แบบสอบถามทั้งรูปแบบการใช้กระดาษ
ออนไลน์ การบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Ward, 2004) กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ประเมิน
หลายคนถูกนาไปใช้ในปี 1996 โดยสถานประกอบการจานวนมาก และยังมีบริษัทรวมถึงห้างหุ้นส่วน
ทางธุรกิจนาไปใช้อย่างแพร่หลาย (Chivers & Darling, 1999:16) การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360
องศามีลักษณะของการเป็นเครื่องมือที่มีจุดเริ่มต้นมาจากแบบสารวจเชิงทัศนคติของพนักงาน การ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนาส่วนบุคคล และศูนย์กลางการวัดประเมิน (Chivers
& Darling, 1999:16)
แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ในการนาไป
ประยุกต์ใช้เพราะการได้รับข้อมูลจากหลายมุมมองจะทาให้บุคคลได้ภาพที่ชัดเจนและแม่นยาเกี่ยวกับ
สมรรถนะหรือความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานทั้งด้านบวกและด้านลบมากกว่าการได้รับ
ข้อมูลจากบุคคลเพียงคนเดียว (Carlson, 1998) ผู้รับการประเมินได้ใช้กระบวนการเปรียบเทียบการ
ให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ของตนเองเปรี ย บเทีย บกั บ ข้ อ มู ล จากผู้ อื่น ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม มุม มองในเรื่ อ งการ
ตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) เกี่ยวกับการกระทาและข้อบกพร่องของตนเอง (Carlson,
1998) บุคคลจะสามารถเข้าใจข้อดีและข้อเสียของตนเอง และสามารถพัฒนาปรับปรุงความสามารถ
และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ (Church & Bracken, 1997) นอกจากนี้กระบวนการดังกล่าวยังช่วย
คลี่คลายและแก้ไขความขัดแย้งโดยช่วยให้บุคคลมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นด้วย
เนื่องด้วยแนวคิดดังกล่าวมีประโยชน์ที่ครอบคลุมในการพัฒนาความสามารถในการ
ทางานของบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับจากบุคคลเพียงคนเดียว ผู้วิจัยจึง
สนใจนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในครั้งนี้เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.3 ความหมายของการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ แบบ 360 องศา หรื อ ที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี ว่ า เป็ น การประเมิ น จาก
หลากหลายแหล่งข้อมูล คือกระบวนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคลโดยมีการให้
ข้อมูลป้อนกลับจากหลายบุคคล ได้แก่ ผู้บริหาร ลูกน้อง ทีมงาน และลูกค้า (Armstrong, 2009:
615-643)
Lepsinger & Lucia (1997: 6) ได้นิยามวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
ไว้ว่าเป็นกระบวนการของข้อมูลป้อนกลับซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของบุคคลและผลกระทบของการปฏิบัติงานจากหัวหน้า (Bosses) ลูกน้อง (Direct Reports) เพื่อน
ร่วมงาน (Colleagues) สมาชิกผู้ร่วมทีม (Fellow Members) ลูกค้า (Customers) และผู้จาหน่าย
(Suppliers) โดยทั่วไปมีการนาข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศาไปใช้ 2 ลักษณะ คือ เป็นการพัฒนา
และประเมิน และเป็นวัตถุประสงค์ในการบริหารความสามารถ (Ward, 2004)
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London (2003) กล่าวว่าแนวคิ ดข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา คือ การได้รับ
ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากหลายบุ ค คล และหลายแหล่ ง ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ นร่ ว มงาน ลู ก ค้ า
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวผู้ถูกประเมินเอง และอื่น ๆ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบเดิม
จะมีแต่ผู้บริหารเป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับฝ่ายเดียว นอกจากนี้กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360
องศา ยั ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ม าตรฐาน ซึ่ ง พิ จ ารณาจากหลากหลายมิ ติ ข อง
สมรรถนะของบุคคล โดยประโยชน์ที่สาคัญ ของแนวคิดนี้มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคคลมากกว่าเชิง
ประเมิน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับและผู้รับ
ข้อ มู ล ป้อนกลั บแบบ 360 องศา หมายถึง การรวบรวมและเป็นกระบวนการวัด
ประเมินที่มีผู้ประเมินหลายคนในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคคล (Bookman, 1999) กระบวนการ
ดั ง กล่ า วรวมถึ ง การสั ง เกตและการรั บ รู้ จ ากบุ ค คลรอบข้ า งของผู้ รั บ การประเมิ น ซึ่ ง เป็ น ผู้ สั ง เกต
พฤติกรรมและทักษะ มุมมองเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศาเป็นการระบุถึง
ช่องว่างระหว่างการรับรู้และความสามารถที่พึงประสงค์ มีทั้งกระบวนการที่เป็นทางการ (มีคาถามที่
เตรียมไว้เฉพาะตามขอบเขตเนื้อหา) และกระบวนการที่ไม่เป็นทางการ (การสัมภาษณ์สั้น ๆ กับเพื่อน
ร่วมงาน) เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (ผู้ถูกประเมิน) กระบวนการให้ข้อมูลแบบ 360 องศา
เป็นการเตรียมมุมมองจากหลายบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ถูกประเมิน ซึ่งผู้รับประเมินอาจละเลยต่อ
คาประเมิน แต่ผู้ที่รับทราบอย่างเปิดใจก็จะมีแนวโน้มในการปรับปรุงทักษะและประสิทธิภาพของเขา
(Graham, 2000)
สรุปได้ว่า ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 หมายถึงการพัฒนาความสามารถของบุคคล
ผ่านกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีหลากหลายมิติ ทาให้ข้อมูล ป้อนกลับมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
หากบุคคลรับทราบข้อมูลป้อนกลับอย่างเปิดใจก็จะมีแนวโน้มในการปรับปรุงความสามารถของเขาให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สาหรับการนากระบวนการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของผู้ เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น จะพิจารณา
แบ่งออกเป็น 6 มิติ ได้แก่ 1. มิติของบุคคล ประกอบด้วย ตนเอง ผู้สอน เพื่อน และบุคคลอื่น ๆ 2. มิติ
ของวิธีการ ประกอบด้วย ข้อมูลทางตรงที่มาจากวาจาและตัวหนังสือ ซึ่งมีทั้งการให้ข้อเสนอแนะ/
ความคิดเห็น การแก้ไขให้ การให้คะแนน และข้อมูลทางอ้อมที่มาจากวาจาและตัวหนังสือ เป็ น
ลักษณะของการใช้คาถาม และสัญลักษณ์ 3. มิติของรูปแบบ ประกอบด้วย วาจา และตัวหนังสือ 4.
มิติของแหล่งข้อมูล ประกอบด้วย รายการตรวจสอบ (ไวยากรณ์ การโต้แย้ง หรือเนื้อหา) คาถาม
ปลายเปิดเกี่ยวกับงานเขียนของนักศึกษา แบบบันทึกการสะท้อนคิด คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะ 5.
มิติของมุมมอง ประกอบด้วย มุมมองเชิงบวก หมายถึง การกล่าวถึงข้อดีต่าง ๆ ที่ปรากฏในงานเขียน
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มุมมองเชิงลบ หมายถึง การกล่าวถึงข้อบกพร่องของงานเขียน และมุมมองเชิงวิพากษ์ หมายถึงการให้
คาแนะนาในการปรับปรุงงานเขียน และ 6. มิติของเวลา ประกอบด้วย ช่วงก่อนลงมือเขียน (มี ผู้ให้
ข้อมูล ได้แก่ ครู ตนเอง เพื่อนและหรือบุคคลอื่นให้ข้อมูลป้อนกลับ) ระหว่างการเขียน (มีผู้ให้ข้อมูล
ได้แก่ ตนเอง และเพื่อนให้ข้อมูลป้อนกลับ) หลังการเขียน (มีผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู เพื่อน และหรือ
บุคคลอื่นให้ข้อมูลป้อนกลับ)
4.4 หลักการของแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสังเคราะห์หลักการของแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ
360 องศา โดยเริ่มจากการศึกษาความหมาย และกระบวนการเรียนรู้ด้วยการให้ข้อมูลป้อนกลับ
รูปแบบต่าง ๆ ศึกษาความหมายและกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลั บแบบ 360 องศา จากเอกสาร
หนังสือ งานวิจัยของนักวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาหลักการของทฤษฎีการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งประกอบไปด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม ทฤษฎีอภิปัญญา และทฤษฎี Social Constructivism จากนั้นผู้วิจัย
จึงวิเคราะห์คาสาคัญ (Key Words) ที่เป็นลักษณะสาคัญของแนวคิดการเรียนรู้ดังกล่าวจากเอกสาร
ทั้งหมดดังที่ได้กล่าวมาและสังเคราะห์เป็นหลักการของแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
ได้ดังภาพที่ 3
ภาพที่ 3 แสดงหลักการของแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับ 360 องศา
หลักการของแนวคิดการให้ขอ้ มูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
1) การได้รับข้อมูลป้อนกลับและการประเมินที่มีหลายมิติ หลายมุมมองและวิธีการ ช่วยให้
ผู้เรียนมีความรู้และมุมมองความความคิดที่หลากหลาย สามารถนาไปใช้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ความรู้ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน วิธีคิด ให้มีประสิทธิภาพ
2) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีความรอบด้าน ทาให้ผู้เรียนได้สะท้อน
คิด ตระหนักรู้ถึงความสามารถ และข้อดีข้อบกพร่องในการทางานและผลงานของตนเอง
3) การที่ ผู้ เ รี ย นใช้ วิ จ ารณญาณในการเลื อ กใช้ ข้ อ มู ล ความรู้ หรื อ ค าแนะน าต่ า ง ๆ ให้
เหมาะสมกับการพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพด้วยตนเอง ช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
4) การมีประสบการณ์ในการสังเกต คิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ เปรียบเทียบ ตรวจสอบ
ข้อมูลต่าง ๆ ช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และกลยุทธ์ทางปัญญาของผู้เรียน
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4.5 การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศากับการเขียน
ความสาคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศากับการเขียน สามารถอธิบาย
ได้โดยแบ่งตามวิธีการประเมินรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
4.5.1 การประเมินจากผู้สอน (Teacher Feedback)
Lewis (2002: 15-20) ในชั้นเรียนส่วนมากผู้สอนเป็นแหล่งข้อมูลหลักของ
ข้อมูลป้อนกลับในรูปแบบภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่งในการให้คะแนนแบบดั้งเดิมนั้น หมายถึงการที่
ผู้สอนนั่งอยู่กับปากกาหรือดินสอขณะให้คะแนนงานเขียนของผู้เรียน เป็นการให้คะแนนด้วยคาพูด
หรือสัญลักษณ์ที่มีความเร่งรีบ เช่น การขีดเส้นใต้ หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ ความหลากหลายในการใช้สื่อ
ระยะเวลา หรือ วัต ถุป ระสงค์ ของข้ อมู ลป้ อนกลั บ มีผ ลต่ อการให้ คะแนน เช่น ผู้ สอนอาจใช้ เวลา
ส่วนมากในการแก้ไขงานเขียนมากกว่าเวลาที่ผู้เรียนใช้ในการดูการแก้ไขที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การอัด
เทปเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนแทนการเขียน ผู้เรียนสามารถกลับมาดูได้บ่อยครั้งกว่าการอ่าน
ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นการเขียน แทนที่ผู้สอนจะให้ข้อมูลป้อนกลับเมื่องานเขียนสมบูรณ์แล้ว ผู้สอน
น่าจะให้ข้อ มู ล ป้อ นกลั บ แก่งานเขี ยนฉบั บร่าง ในกระบวนการเขีย นในชั้ นเรีย น ข้อ มูลป้อ นกลั บ
สามารถให้แ ก่ ผู้ เ รียนได้เ ฉพาะบางขั้นตอนและทุกขั้ นตอน ได้แก่ ขั้น การระดมความคิ ด ขั้นการ
จัดลาดับความคิด ขั้นขยายใจความในประโยคใจความหลัก การเขียนในแต่ละส่วน (เช่น บทเกริ่นนา
หรือบทสรุปของเรียงความ) โดยผู้สอนสามารถสร้างความหลากหลายสาหรั บวัตถุประสงค์ในการให้
คะแนนแต่ละประเด็น ปัจจัย เช่นเวลา และความเหมาะสมของข้อมูลป้อนกลับแต่ละประเภทกับ
แต่ละชั้นเรียนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตัวเลือกนั้น ๆ ของผู้สอนในแต่ละวัน การให้ข้อมูลป้อนกลับ
ส่วนบุคคลคือทางเลือกหนึ่ง มีหลายทางเลือกสาหรับผู้สอนในการให้คะแนนงานเขียนของผู้เรียน และ
บางทางเลื อ กช่ วยให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ วนร่ ว มในการเรีย นรู้ ด้ ว ยตนเองมากขึ้ น ซึ่ ง ลั ก ษณะการให้ ข้ อ มู ล
ป้อนกลับ มีหลายแบบ ได้แก่ 1. การพูดคุยเพื่อหารือ (Conferencing) ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
ตัวต่อตัว เป็นโอกาสในการอภิปรายเกี่ยวกับงานเขียนของผู้เรียนโดยมีการผสมผสานระหว่างการให้
คาแนะนาและการสอบถาม ผู้เรียนนั่งเผชิญหน้ากับผู้สอนที่โต๊ะนั่ง หรือผู้สอนอาจเคลื่อนย้ายไปรอบ
ห้องเรียน การประชุมหารือมีประโยชน์ คือผู้เรียนได้รับความสนใจส่วนบุคคลจากผู้สอน ผู้เรียน
สามารถถามคาถามเพื่อความกระจ่างเกี่ยวกับข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับ การให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยวาจา
มีความแตกต่างจากการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการเขียนตัวหนังสือ การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบพูดคุย
เพื่อหารืออาจยากในการจัดสรรเวลาแก่ผู้เรียน ขณะผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง
หากมีการจัดการให้ผู้เรียนส่วนที่เหลือทางานที่มีประโยชน์ในช่วงเวลานั้นด้วย ก็นับว่าผู้สอนสามารถ
กากับผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ด้วย 2. การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับให้ผู้เรียน (Collective Feedback)
โดยผู้สอนจะมองดูงานเขียนของผู้เรียนทุกคน และจดบันทึกประเด็นที่จาเป็นต้องให้ข้อมูลป้อนกลับ
แต่นาเสนอข้อเสนอแนะในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจา หรือเขียนลงกระดาษหรือบนกระดาน
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ผู้สอนจดบันทึกประเด็นอย่างเงียบ ๆ ขณะจดประเด็นจากผู้เรียนทุกคนทีละคน แต่ให้ข้อมูลป้อนกลับ
หรือคาแนะนาแก่ผู้เรียนทั้งชั้นเรียนพร้อม ๆ กัน การให้ข้อ มูลป้อนกลับลักษณะนี้มีข้อดี คือผู้เรียนจะ
ไม่ถูกบ่งชี้ว่าใครทาผิดอะไร ผู้เรียนต้องกระตือรือร้นในการพิจารณางานตนเองเพื่อหาเหตุผลของ
คะแนนที่ได้รับจากผู้สอน และไม่มีผู้เรียนคนใดได้รับข้อเสนอแนะที่มีแต่ความหดหู่ ซึ่งการให้ข้อมูล
ป้อนกลั บในลั กษณะนี้ มี 4 วิธีการด้ว ยกัน คือ การให้คาแนะนาทางวาจาตัวต่ อตัว การให้ข้อมู ล
ป้อนกลับลงบนกระดาษ การสรุปข้อมูลป้อนกลับบนกระดาน และการใช้แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
4.5.2 การประเมินหรือข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อน (Peer Feedback)
ข้อดีของการประเมินหรือการให้ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนต่อการเขียนช่วย
ให้ผู้เรียนตัดสินใจว่าจะใช้คาวิจารณ์ที่ได้รับจากเพื่อนในการค้านกับข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับจากผู้สอน
หรือไม่ การประเมินหรือการให้ข้อมูลป้อนกลับโดยเพื่อนมีข้อดีหลายประการ ซึ่งมีนักวิชาการกล่าวถึง
ไว้ดังนี้ Farrah ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของการให้ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนในการพัฒนาทักษะการเขียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย Hebron University ผลการทดลองพบว่าผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการให้
ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากเพื่ อ นว่ า เป็ น ประสบการณ์ ที่ มี คุ ณ ค่ า ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นมี โ อกาสส าหรั บ การมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ช่วยพัฒนาทักษะการเขียน นอกจากนี้ยังส่ งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความเชื่อมั่น ความสร้างสรรค์ และแรงจูงใจด้วย และช่วยพัฒนาการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมายของผู้เรียนด้วย (Farrah, 2012) Zeqiri ได้ศึกษาบทบาทของการให้ข้อมูลป้อนกลับจาก
เพื่ อ นต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย น โดยทดลองกั บ นั ก ศึ ก ษาของ มหาวิ ท ยาลั ย South East
European University in Tetovo จานวน 45 คน โดยใช้แบบสอบถามกับครูและผู้เรียน และแบบ
การเขียนข้อมูลป้อนกลับจากครูและเพื่อน ผลการทดลองพบว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับมีประโยชน์มาก
ยิ่งขึ้นสาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถสูง ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนช่ วยส่งเสริมคุณภาพในการเขียน
โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหา การจัดระบบการเขียน ช่วยส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนด้วย (Zeqiri, 2011) และ Yaghoubi & Ghanei (2015) ได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับผลของการให้ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนที่มีต่ อการพัฒนาความเชื่อมโยงของเนื้อหาระหว่าง
ประโยค (Cohesion) ของผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่าการให้
ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนช่วยส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงของเนื้อหาระหว่างประโยค และช่วย
พัฒนาความร่วมมือของผู้เรียนระดับกลางสูง (Upper Intermediate)
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4.5.3 การประเมินตนเอง (Self-Assessment/Self-Evaluation)
McMillan และ Hearn พบว่ามี 3 ทฤษฎีที่สนับสนุนการประเมินตนเอง
ของผู้เรียน (McMillan & Hearn, 2008) ได้แก่ 1. ทฤษฎีปัญญานิยมและทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่ ง เป็ น ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แ ละแรงจู ง ใจ (Cognitive and Constructivist Theories of
Learning and Motivation) การประเมิ น ตนเองเป็ น ส่ ว นประกอบของทฤษฎี ดั ง กล่ า ว โดยการ
ตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างความรู้ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของทฤษฎี ผู้เรียน
ประเมินการเรียนรู้ก่อนและระหว่างเรียน ผู้เรียนจัดระบบ ประเมิน ทาความเข้าใจขณะเรียนรู้ ซึ่งการ
ประเมินเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ผู้เรียนต้องเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่กับความรู้ใหม่ และ
ทฤษฎีเ ป้ าหมาย (Goal Theory) มีมุ ม มองทางด้ านแรงจู ง ใจเป็น การน าเสนอทฤษฎีปั ญ ญานิ ย ม
เกี่ยวกับการที่ผู้เรียนทาความเข้าใจเป้าหมายประเภทต่าง ๆ ความสามารถและผลของเป้าหมายต่อ
การประเมิ นตนเอง ความคงอยู่และความสาเร็จ จากงานวิจัยพบว่ามีเป้าหมายสองประเภท คือ
เป้าหมายแบบมุ่งการเรียนรู้ และเป้าหมายแบบมุ่งผลงาน 2. ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition
theory) เกี่ยวข้องกับความสามารถในการตรวจสอบ ประเมิน การปฏิบัติเพื่อปรับปรุงความสามารถ
ของตนเอง รวมถึงการควบคุมทักษะทางด้านปัญญา เช่น การตรวจสอบความเข้าใจ การคาดผลลัพธ์
กิจกรรมการวางแผน การจัดการเวลา การเปลี่ยนกิจกรรมที่มีความแตกต่าง ซึ่งงานเขียนเกี่ยวกับการ
รู้คิดหรืออภิปัญญา มีหลักฐานเชิงประจักษ์และหลักฐานทางทฤษฎีสนับสนุนการตรวจสอบตนเอง
(Self-Monitoring) และการประเมิ น ตนเอง 3. ทฤษฎี ก ารรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเอง (SelfEfficacy Theory) การรับรู้ความสามารถของตนเองมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาการรับรู้เกี่ยวกับ
ตนเองซึ่งนาสู่แรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่กว่า การมีส่วนร่วมของผู้เรียนขึ้นอยู่กับความเชื่อเกี่ยวกับการรับรู้
ความสามารถของตนเองว่าสามารถทาอะไรได้สาเร็จ การประเมินตนเองเชิงบวกจะกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกี่ยวข้องกับหลายแหล่งข้อมูลเพื่อเรียนรู้ต่อไปและตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นในอนาคต ผู้เรียนต้องประเมิน
ตนเองเพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อไรตนเองเรียนรู้ ต้องพยายามเพียงใดจึงจะสาเร็จ เมื่อผิดพลาดต้องใช้กลวิธีใด
จึงจะเหมาะสม ความสามารถในการประเมินตนเองช่วยส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของผู้เรียนเพื่อ
การปฏิบัติงานในอนาคตที่มีความใกล้เคียงกัน การประเมินตนเองช่วยให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองได้ การเรียนรู้ในขั้นต่อไปจะเกิดขึ้นได้หลังจากผู้เรียนรับรู้ว่า
ตนเองจาเป็นต้องเรียนรู้อะไร เป็นการส่งเสริมการสะท้อนคิดของผู้เรียน ส่งเสริมความรับผิดชอบของ
ผู้เรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง และช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
และจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยตนเองหรือ
การประเมินตนเองพบว่าส่งผลดีต่อการเขียนหลายประการ โดย Ross Rolheiser และ HogaboamGray กล่าวไว้ว่าการฝึกประเมินตนเองช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนได้รับข้อมูลป้อนกลับที่ชัดเจนในสิ่งที่
เขาต้องปรับปรุงซึ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อเขามากกว่าข้อมูลป้อนกลับจากผู้สอน ผู้เรียนรู้สึกถึง
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อานาจที่ ได้รับจากผู้ส อนเพราะผู้ สอนเชื่อในการให้เขาประเมินตนเองด้วยความยุติธรรม (Ross,
Rolheiser & Hogaboam-Gray, 1999) ส่ ว น Nimehchisalem และคณะ กล่ า วถึ ง การใช้ ก าร
ประเมินด้วยตนเองของผู้เรียนโดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของผู้เรียน ผู้วิจัย ท่านดังกล่าวพัฒนาแบบประเมินตนเองสาหรับผู้ เรียน
โดยการบูรณาการตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theory of Classical Rhetoric) รูปแบบการโต้แย้ง
ของ Toulmin และตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของ Bachman (Theory
of Communicative Language Ability) โดยแบ่ ง การประเมิ น ออกเป็ น 3 ส่ ว น ตามแนวคิ ด การ
เขียนแบบกระบวนการ (The Process Approach) ได้แก่ ก่อนเขียน (Pre-Writing) ระหว่างเขียน
(Writing) และหลังเขียน (Post-Writing) และพบว่าเครื่องมือดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้เรียนตรวจสอบ
ข้อบกพร่องในการเขียนและปรับปรุงความสามารถในการเขียนเชิงโต้แย้งของตนเอง โดยช่วยแนะนา
ผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้นเขียนโต้แย้งโดยใช้โครงร่างงานเขียน ช่วยผู้เรียนในการตรวจสอบและประเมินการ
เขี ย น และให้ ค าแนะน าในส่ ว นที่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง งานเขี ย นได้ (Nimehchisalem et al., 2014)
นอกจากนี้ Khodadady และ Khodabakhshzade ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ผลของแฟ้ ม สะสมงาน
(Portfolio) และการประเมินตนเองที่มีต่อความสามารถในการเขียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลการ
ทดลองพบว่าการใช้แฟ้มสะสมผลงานและการประเมินตนเองของผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนชาวอิหร่านใน
กลุ่มทดลองมีความสามารถในการเขียนและมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่จะเขียนด้วยตนเองและมี
ความสามารถในการกากับตนเองมากขึ้น (Khodadady & Khodabakhshzade , 2012)
4.5.4 การประเมินโดยใช้หลายวิธีการร่วมกัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ความสนใจกับการประเมินตนเองและการ
ประเมินจากเพื่อน เพราะตามแนวคิดร่วมสมัยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการเรียนรู้ ความ
รับผิดชอบของผู้เรียน ทักษะการรู้คิด (Metacognitive Skills) และรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น
การสื่อสารและความร่วมมือ ผู้สอนที่เข้าใจว่าการสื่อสารและโครงสร้างของความรู้เป็นส่วนสาคัญของ
มโนทัศน์ในการสอนต้องพิจารณาความสาคัญของการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการ
ประเมิน (Spiller, 2012) การมีส่วนร่วมเชิงรุกของผู้เรียนในการออกแบบการประเมิน ทางเลือก
กฎเกณฑ์และการตัดสิน เป็นการเตรียมพร้อมที่ยั่งยืนสาหรับชีวิตการทางานต่อไป ผู้สอนจาเป็นต้อง
พิจารณาแนวทางในการประเมินที่สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ซึ่งการประเมินด้วยตนเองและการประเมินจากเพื่อนมีบทบาทสาคัญมากตามหลักการนี้ (Boud &
Falchikov, 2006) จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใช้การประเมินหลายวิธีการร่วมกันในการเรียน
การสอนเขียนพบว่ามีข้อดีดังนี้ Milhinhos ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินตนเองในทักษะการเขียน
โดยเปรียบเทียบการประเมินจากเพื่อน ผู้สอน และการประเมินตนเองผ่านอีเมล์ ร่วมกับการใช้บันทึก
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การสะท้อนคิด (Reflective Journal) ของผู้เรียน ผลการประเมิน 3 รูปแบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลมี
ความสัมพันธ์กันช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสในการสะท้อนคิดตามข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับ ได้ควบคุมการ
เรียนรู้ของตนเอง ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบมากขึ้น การให้ข้อมูลป้อนกลับจาก
ครูมีความสาคัญมากซึ่งผู้เรียนจะต้องสะท้อนคิดตามข้อมูลที่ได้รับ พิสูจน์และแก้ไขข้อผิดพลาดทาง
ภาษาด้วยตนเอง และได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น การฝึกหัดประเมินเพื่อน การประเมินตนเองพร้อม
กับข้อมูลป้อนกลับจากครูช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความแม่นยาในการประเมินทักษะการเขียนด้วย
ตนเองมากขึ้น และจากการพิจารณาบันทึกการสะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับการประเมิน
ตนเอง การประเมินจากเพื่อนและการใช้แนวคิดกระบวนการในการเขียน พบว่าผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
การสอนโดยใช้แนวคิดกระบวนการ และเห็นว่าการประเมินจากเพื่อนและจากตนเองช่วยให้ตัวผู้เรียน
ได้รู้ข้อดีและข้อเสียของตนเอง และตรวจสอบข้อผิดพลาดของตนเองได้ดีขึ้นในส่วนของเนื้อหา ความ
แม่นยา ขอบเขตของภาษาที่ใช้ การจัดระบบ ความเชื่อมโยงของเนื้อหาระหว่างประโยค และการ
เขียนให้ดึงดูดใจผู้อ่านกลุ่มเป้าหมาย (Milhinhos, 2012) นอกจากนี้ Khatira ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ผลการใช้ข้อมูลป้อนกลับด้วยวาจาและด้วยการเขียน ทั้งแบบรายคู่และรายกลุ่ม และความช่วยเหลือ
จากครูในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบเล่าเรื่องของผู้เรียนจานวน 24 คน ซึ่งพบว่าช่วย
พัฒนาทักษะการเขียนเรียงความแบบเล่าเรื่องในกระบวนการเขียนหลังจากผู้เรียนได้รับคาวิจารณ์จาก
ครูผู้สอน ผู้เรียนจะไตร่ตรองการโต้แย้ง ทบทวนหลักฐาน ปรับปรุงใจความหลัก และจัดระบบการ
เขียนเนื้อหาใหม่ (Khatira, 2013)
จากการศึกษาข้อดีของการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา ที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการเขียนของผู้เรียน โดยแยกพิจารณาถึงประโยชน์ของข้อมูลป้อนกลับที่มาจากมิติ
ต่าง ๆ และการใช้ข้อมูลป้อนกลับที่มาจากหลายมิติร่วมกัน พบว่าต่างมีข้อดีที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการเขียนประเภทต่าง ๆ ดีขึ้นมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละองค์ประกอบของการ
เขียนแต่ล ะประเภท ซึ่ ง ผู้ วิจั ย คาดว่า หากน ากระบวนการให้ ข้อมูลป้ อนกลั บแบบ 360 องศา มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความสามารถในการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาได้ ด้วยเหตุนี้จึงนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
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4.6 การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา กับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการให้
ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา ซึ่งมีความหลากหลายมิติ โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพิจารณาแบ่งมิติ
ของข้อมูลป้อนกลับ ไว้ดังนี้คือ 1.มิติของบุคคล ประกอบด้วย ตนเอง ผู้สอน เพื่อน บุคคลอื่น ๆ 2. มิติ
ของวิธีการ ประกอบด้วย ข้อมูลทางตรง ที่มาจากวาจา และตัวหนังสือ ซึ่งมีทั้งการให้ข้อเสนอแนะ/
ความคิดเห็น การแก้ไขให้ การให้คะแนน ข้อมูลทางอ้อม ที่มาจากวาจา และตัวหนังสือ เป็นลักษณะ
ของการใช้ คาถาม และสั ญ ลั กษณ์ 3. มิติของรูปแบบประกอบด้วย วาจา ตัวหนังสือ 4. มิติของ
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย รายการตรวจสอบ (ไวยากรณ์ การโต้แย้ง หรือเนื้อหา) คาถามปลายเปิด
เกี่ยวกับงานเขียนของนักศึกษา แบบบันทึกการสะท้อนคิด คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะ 5. มิติของ
มุมมอง ประกอบด้วย มุมมองเชิงบวก หมายถึง การกล่าวถึงข้อดีต่าง ๆ ที่ปรากฏในงานเขียน มุมมอง
เชิงลบ หมายถึง การกล่าวถึงข้อบกพร่องของงานเขียน และ มุมมองเชิงวิพากษ์ หมายถึงการให้
คาแนะนาในการปรับปรุงงานเขียน และ 6. มิติของเวลา ประกอบด้วย ช่วงก่อนลงมือเขียน (มีผู้ให้
ข้อมูล ได้แก่ ครู ตนเอง เพื่อนและหรือบุคคลอื่นให้ข้อมูลป้อนกลับ) ระหว่างการเขียน (มีผู้ให้ข้อมูล
ได้แก่ ตนเอง และเพื่อนให้ข้อมูลป้อนกลับ) หลังการเขียน (มีผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู เพื่อน และหรือ
บุคคลอื่นให้ข้อมูลป้อนกลับ) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ระหว่างกระบวนการเขียนเชิงโต้แย้ง โดย
ผู้เรียนจะเกิดความตระหนักรู้ถึงการใช้ภาษาในการโต้แย้งที่เหมาะสม การใช้คาศัพท์ โครงสร้าง
ประโยคที่หลากหลาย การพัฒนาเนื้อหาการโต้แย้งให้มีความสมเหตุสมผล ผ่านกระบวนการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแบบ 360 องศา
ทั้ ง นี้ ห ากผู้ วิ จั ย น าทั้ ง แนวคิ ด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ สอบ และแนวคิ ด การให้ ข้ อ มู ล
ป้ อ นกลั บ แบบ 360 องศามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งให้แก่นักศึกษา น่าจะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนา
ความสามารถดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในส่วนของความสามารถด้านการกล่าวอ้าง การให้
เหตุผลสนับสนุน และการค้านการกล่าวอ้าง และด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียบเนื้อหาในการ
โต้แย้ง
5. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
5.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบตาม
หลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่าง ๆ มีการใช้วิธีสอน และเทคนิคการสอน
ต่าง ๆ ในขั้นตอนหรือกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามหลักการของ
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รูปแบบการเรียนการสอน ผ่านการพิสูจน์ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบแล้วว่าสามารถทาให้
ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี, 2551: 222, 477)
รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึงแผนหรือรูปแบบที่สามารถใช้ออกแบบการเรียน
การสอนที่มีสภาพการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้ากันในชั้นเรียน และใช้ในการออกแบบสื่ อการเรียน
การสอน ได้แก่ หนังสือ ภาพยนตร์ เทป โปรแกรมและหลักสูตรคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (คอร์สการ
เรียนรู้ระยะยาว) แต่ละรูปแบบการเรียนการสอนจะช่วยชี้แนะการออกแบบการสอนเพื่อช่วยให้
ผู้เรียนบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน (Joyce & Weil, 1986: 2)
รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึงกระบวนการที่มีลักษณะเป็นขั้นตอนเพื่อทาให้
ประสบผลสาเร็จตามผลการเรียนรู้ที่มีความเฉพาะ รูปแบบการเรียนการสอนมีหลักการเฉพาะรูปแบบ
ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นรากฐาน วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่รูปแบบการสอนจะต้อง
ทาให้บรรลุผล และหลักฐานในการสนับสนุนประสิทธิภาพของรูปแบบ รูปแบบการเรียนการสอนเน้น
กระบวนการและผลลัพธ์ เป็นไปตามลาดับขั้นตอน ทุกรูปแบบการเรียนการสอนมีผลต่อผู้เรียนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมสาหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงหรือมีผลโดยตรงต่อผู้เรียน ได้แก่ ทักษะการ
เรียนรู้ที่มีความเฉพาะ (Anderson, 1984: 521-522)
รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึงการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่มีความเฉพาะ
สามารถใช้ออกแบบและทาให้เกิดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่แท้จริง ผู้สอนสามารถเลือกใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนได้เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ตามรูปแบบ (Joyce & Weil, 1972: 25)
กล่าวโดยสรุ ป รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนในการออกแบบการ
เรียนการสอน กระบวนการหรือขั้นตอนในการสอนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ
หรือแนวคิดต่าง ๆ ที่เป็นรากฐานของรูปแบบ และได้รับการพิสูจน์ ทดสอบแล้วว่าสามารถทาให้
ผู้เรียนบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
5.2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ 1. ปรัชญา หลักการ แนวคิด
หรือความเชื่อพื้นฐานของรูปแบบ 2. สภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการ 3. การ
จัดระบบ คือการจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมาย 4. การอธิบายวิธี
สอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่ช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด (ทิศนา
แขมมณี, 2551: 211-212)
รูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เป้าหมายของ
รูปแบบการเรียนการสอน หลั กการหรือแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ ขั้นตอนการสอน และการ
ประเมินผลการใช้รูปแบบ (Joyce & Weil, 2000: 13-14)
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กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย ปรัชญา
หลักการ แนวคิดพื้นฐาน สภาพการจัดการเรียนการสอน การจัดระบบ วิธีสอนและเทคนิคการสอน
เป้าหมายของรูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนการสอน และการประเมินผลการใช้รูปแบบ
5.3 กระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
มีนักวิชาการได้กล่าวไว้ถึงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังต่อไปนี้
ทิศนา แขมมณี (2551: 199-201) กล่าวว่าในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมี
10 ขั้นตอนสาคัญดังต่อไปนี้ 1. กาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 2. ศึกษา
ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดองค์ประกอบและเป็นแนวทางในการจัดความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบรูปแบบ 3. ศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ค้นพบองค์ประกอบสาคัญที่ช่วยทาให้นา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. กาหนดองค์ประกอบสาคัญของรูปแบบ
5. จัดกลุ่มขององค์ประกอบ 6. จัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 7. จัดผังรูปแบบแสดงขั้นตอนของ
รูปแบบและแสดงให้เห็นความสั ม พันธ์ขององค์ประกอบ 8. ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
9. ประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน 10. ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
Joyce & Weil (1986: 12-14) กล่าวว่าในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาจ
ออกแบบให้ใช้ได้อย่างกว้างขวางหรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะโดยต้องมีทฤษฎีรองรับ และมี การ
ทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพในการนาไปใช้ในสถานการณ์จริง และปรับปรุงก่อนนาไปใช้ โดย
ถ้านารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ได้ตรงกับจุดมุ่งหมายจะเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ก็สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นที่เหมาะสมได้
Joyce et al. (1992) กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนว่ามีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้อค้นพบจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาปัจจุบัน
จากการสังเกตหรือสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 2. กาหนดหลักการ เป้าหมายและองค์ประกอบอื่น ๆ ของ
รูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานและมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ 3.
กาหนดแนวทางในการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียน การเตรียมการสอน การ
จัดสภาพการเรียนการสอน เพื่อให้นารู ปแบบการเรีย นการสอนไปใช้ได้อ ย่างมี ประสิท ธิภาพ 4.
ประเมิ นรูปแบบการเรียนการสอนเชิงทฤษฎีโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือประเมินความเป็ นไปได้ในเชิ ง
ปฏิบัติการโดยนารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ 5. การปรับปรุงรูปแบบการเรียน
การสอน มี 2 ระยะ คือระยะก่อนนารูปแบบไปใช้โดยประเมินเชิงทฤษฎีเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
และระยะหลังนารูปแบบไปทดลองใช้ โดยอาศัยข้อมูลจากการทดลองใช้เป็น ตัวชี้นาในการปรับปรุง
และอาจมีการทดลองซ้าจนกว่าจะได้ผลที่น่าพอใจ
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กล่าวโดยสรุปการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมีขั้นตอนที่สาคัญดังนี้ คือ 1. มี
การกาหนดจุดมุ่งหมายของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งอาจออกแบบให้ใช้ได้อย่างกว้างขวางหรือใช้
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะ 2. ศึ ก ษาทฤษฎี หรื อ หลั ก การ ผลการวิ จั ย สภาพปั ญ หาในปั จ จุ บั น
การสอบถามจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบ จัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบอย่างเป็นระบบ 3. แสดงผังขั้นตอนของรูปแบบที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบของ
รูปแบบ 4. ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 5. ประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน 6. ปรับปรุง
รูปแบบการเรียนการสอน
ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยใช้ 2 แนวคิด
ที่สาคัญ คือแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ และแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศาเป็น
ฐานในการสังเคราะห์หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน และนาหลักการและวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบการเรียนการสอนมาพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอน รวมถึงกาหนดแนวทางในการประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน และมีการนา
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการเขียนเชิงภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
งานวิจัยในประเทศ
วไลพร ฉายา (2551) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของการฝึกกลวิธีอภิปัญญาที่มีต่อการ
เขี ย นเรี ย งความเชิ ง บรรยายและเรี ย งความเชิ ง โต้ แ ย้ ง ของนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพการเขียนทั้งสองแบบของนักศึกษากลุ่มทดลองสูงขึ้น
ผู้วิจัยได้เสนอแนะว่าควรฝึกการใช้กลวิธีดังกล่าวในการวางแผน ตรวจสอบและการประเมินงานเขียน
โดยบูรณาการกับการสอนเขียนที่เน้นกระบวนการตั้งแต่ขั้นก่อนการเขียน การเขียนฉบับร่างที่ 1 และ
การเขียนฉบับสุดท้าย
ศิวพร ใสโต (2553) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานเขียนเรียงความเชิงโต้แย้งของ
นิ สิ ต เอกภาษาอั ง กฤษที่ ไ ด้ รั บ การสอนเขี ย นแบบเน้ น กระบวนการและวิ เ คราะห์ รู ป แบบ (The
Integrated Process-Genre Approach) ผลการทดลองพบว่ านิ สิต มี พัฒ นาการในการเขีย นดี ขึ้ น
จากการพิจารณางานเขียนฉบับร่างที่ 1 และฉบับสุดท้าย พบว่าคะแนนการเขียนของนิสิตมีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีองค์ประกอบและโครงสร้างการเขียนครบ ได้แก่
ข้อกล่าวอ้างหรือใจความหลักที่ชัดเจน (Claim/Thesis Statement) เหตุผลหรือหลักฐานสาหรับ
สนับสนุนข้อกล่าวอ้าง (Data/Evidence) การค้านข้อกล่าวอ้าง (Counter-argument/Opposition)
และเหตุผลหักล้างฝ่ายตรงข้ามหรือการค้านมุมมองของฝ่ายตรงข้าม (Refutation)
อังคณา ทองพูน พัฒนศร (2553) ได้ศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการใช้ คาเชื่อมในการเขียน
เชิงโต้แย้งระหว่างนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ และนักศึกษาที่เป็น
เจ้าของภาษา และได้ศึกษาการใช้คาเชื่อมในงานเขียนที่มีระดับคะแนนการเขียนต่างกันในนักศึกษา
ไทย ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่าทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาที่เป็นเจ้าของภาษามีรูปแบบการใช้คาเชื่อมที่
ค่อนข้างคล้ายคลึงกันใน 3 ด้าน คือด้านความหมาย ตาแหน่ง และคาเชื่อมที่ใช้บ่อย ๆ สาหรับงาน
เขียนเชิงโต้แย้งของนักศึกษาไทยที่มีระดับคะแนนต่างกัน พบว่างานเขียนที่คะแนนสูงจะมีการใช้
คาเชื่อมมากกว่างานเขียนที่คะแนนน้อย และมีการใช้จานวนคาและกลุ่มคาเชื่อมต่าง ๆ มากกว่าทั้ง
ทางด้านกลุ่มความหมายและหน้าที่ของคาเชื่อม
งานวิจัยต่างประเทศ
Qin & Karabacak (2010) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการวิเคราะห์ส่วนประกอบการโต้แย้งของ
Toulmin ในงานเขียนเชิงโต้แย้งของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โดยทดลองกับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ พบว่าในงานเขียนมีการใช้การกล่าวอ้าง และข้อมูลเหตุผล
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แต่มีการใช้การค้านการกล่าวอ้าง และเหตุผลหักล้างฝ่ายตรงข้ามหรือการค้านมุมมองของฝ่ายค้านใน
งานเขียนน้อยมาก
Liu & Braine (2005) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งลั ก ษณะเด่ น ของการเชื่ อ มโยงโครงสร้ า งของ
เนื้อความ (Cohesive Features) ในการเขียนเรียงความเชิงโต้แย้งของนักศึกษาจีน เนื่องจากเป็นสิ่ง
สาคัญในการทาให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อความ จึงเน้นเรื่องการเชื่อมโยงความคิดระหว่างประโยค และความ
สอดคล้ องของเนื้อหาในภาพรวมในการสอนและการประเมินการเขียน โดยในการศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการใช้คาในการเชื่อมโยงใจความในการเขียนเรียงความโต้แย้ง 50 ฉบับ
ของนักศึกษาจีนที่เรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาสามารถใช้คาเชื่อมโยง
ใจความได้หลากหลายในการเขียน และพบว่าในงานเขียนมีความหลากหลายในการใช้คาศัพท์ และ
การเขียนอ้างอิงในงานเขียน
Yibo (2012) ได้ศึกษาวิจัยพบว่าการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (ProblemBased Learning) ในการสอนเขียนเชิงโต้แย้งให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าช่วย
ส่งเสริมทั้งความสามารถในการเขียนเชิงโต้แย้งและความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ของผู้เรียน
ปัญหาหลักในการเขียนเชิงโต้แย้ง คือผู้เรียนไม่สามารถสร้างใจความหลักที่ชัดเจนได้เพราะไม่คุ้นเคย
กับการเขียนประเภทดังกล่าว ผู้เรียนเผชิญกับปัญหาในการเขียนเนื่องจากมีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ
โครงสร้างไวยากรณ์ คาศัพท์ คุณลักษณะการโต้แย้ง การเชื่อมโยงความคิดและเนื้อหา การอ้างอิงใน
งานเขียน และมีปัญหาในการจัดลาดับความคิด
Le (2013) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาการเชื่อมโยงใจความด้วยการวิเคราะห์การดาเนิน
ใจความหลักในเรียงความโต้แย้งของผู้เรียนชาวเวียดนามที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ผลการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณพบว่า คะแนนของผู้เ รี ยนดีขึ้ นทั้ ง ในแง่ ข องคะแนนรวมและคะแนนการ
เชื่อมโยงใจความ ส่วนผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพพบว่าเรียงความที่ได้คะแนนสูงมีแนวโน้มที่จะมีการ
ดาเนินใจความหลักทั้งสี่รูปแบบ และผู้เรียนใช้รูปแบบเหล่านั้นอย่างยืดหยุ่น ทาให้เกิดการเชื่อมโยง มี
ความราบรื่นตลอดตัวบท
Al-Shaer (2014) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลของการใช้ผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) ในการ
สอนเขียนเรียงความโต้แย้งขั้นก่อนการเขียนให้แก่ผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
เพื่อช่วยส่งเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความโต้แย้ง โดยผลการทดลองพบว่าผู้เรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้รับการสอนเขียนโดยใช้ผังมโนทัศน์มีความสามารถในการเขียนเรียงความโต้แย้งดีขึ้นใน
หลายด้าน ได้แก่ มุมมอง ความมีเอกภาพและความสอดคล้องของเนื้อหาในภาพรวมของเรียงความ
การพัฒนาเนื้อเรื่อง การจัดลาดับ และการคิด
Fahim & Mirzaii (2014) ได้ศึกษาการใช้การคิดในเชิงวิพากษ์ในการสนทนาร่วมกับการสอน
เขียนให้กับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในกลุ่มทดลอง เปรียบเทียบกับการใช้
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เพียงการสอนเขียนกับผู้เรียนกลุ่มควบคุมในการสอนเขียนเชิงโต้แย้งให้แก่ผู้เรียนชาวอิหร่าน ซึ่งเรียน
อยู่ที่ Kish Institute of Science and Technology ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนในกลุ่มทดลองมีคะแนน
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุม
Liu & Stapleton (2014) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการค้านการกล่าวอ้าง และการส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณในงานเขียนเชิงโต้แย้ง ได้ทาการทดลองสอนกับนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ซึ่งเป็นนักศึกษาของ Chinese University จานวน 125 คน ผลการวิจัยพบว่าการสอนเขียน
เชิงโต้แย้งโดยใช้การค้านการกล่าวอ้าง เหตุผลหักล้างฝ่ายตรงข้ามหรือการค้านมุมมองของฝ่ายค้าน
(Refuting) มีความสัมพันธ์กับคะแนนการเขียนของผู้เรียนในทางบวก
Ka-kan-dee & Kaur (2015) ได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนระดับอุดมศึกษาของไทยเกี่ยวกับปัญหา
ในการเรียนการสอนเขียนเชิงโต้แย้ง จากผลการสัมภาษณ์ผู้สอนการเขียนเชิงโต้แย้งระดับอุดมศึกษา
พบว่าส่วนมากผู้เรียนไม่สามารถสร้างใจความหลัก ที่ชัดเจนได้เพราะไม่คุ้นเคยกับการเขียนประเภท
ดังกล่าว ผู้เรียนเผชิญกับปัญหาในการเขียนเนื่องจากมีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับโครงสร้างไวยากรณ์
คาศัพท์ คุณลักษณะสาคัญของการโต้แย้ง การจัดเรียงความคิดเข้าด้วยกัน และการสร้างหลักฐานที่
น่าเชื่อถือในการเขียนเรียงความให้มีประสิทธิภาพ
กล่ า วโดยสรุ ป จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ดั ง กล่ า วมี ก ารใช้ ห ลายแนวคิ ด ในการพั ฒ นา
ความสามารถในการเขียนเชิงโต้แย้งของผู้เรียน ได้แก่ การใช้กลวิธีอภิปัญญา การใช้ผังมโนทัศน์การใช้
แนวคิดการสอนเขียนร่วมกับแนวคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการสนทนา และมีการใช้รูปแบบ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งช่วยส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงโต้แย้งและความสามารถ
ในการคิดเชิงวิพากษ์ของผู้เรียน ทั้งนี้ผู้สอนต้องพิจารณาและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีและข้อจากัด
ของแนวคิดต่าง ๆ ก่อนนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแก่ผู้เรียนเพื่อช่วยส่งเสริม ความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการดาเนินการวิจัยในครั้ งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการใช้ผังมโนทัศน์ และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีการตรวจสอบการรู้คิดของตนเองระหว่างการเรียนรู้
รวมถึงได้ฝึกวิพากษ์วิจารณ์ตามประเด็นการเรียนรู้หรือสถานการณ์ที่มีความหลากหลายเพื่อช่วย
พัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งให้แก่นักศึกษากลุ่มทดลอง
6.2 งานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
งานวิจัยในประเทศ
โสมรัศมิ์ ดาหลาย (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลของการพัฒนามโนทัศน์โดยใช้กระบวนการ
สืบสอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการพัฒนามโนทัศน์โดยใช้กระบวนการสืบ
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สอบมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ สู ง กว่ า และมี ค วามสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ
เสาวรัตน์ รามแก้ว (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้ ก ารสื บ สอบแบบแนะแนวทางที่ มี ต่ อ มโนทั ศ น์ แ ละความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การสืบสอบแบบแนะแนวทางมีมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล สร้าง
ข้อความคาดการณ์ สรุป และตรวจสอบมโนทัศน์ได้ด้วยตนเอง
สุดารัตน์ ภิรมย์ราช (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลของการใช้เทคนิคการคิด -สนทนา-เขียน
(Think-Talk-Write) ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบสอบที่ มีต่อความสามารถ
ในการให้เหตุผลและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งพบว่านักเรียนมี
พัฒ นาการในการให้ เ หตุ ผ ลและการสื่ อ สารทางคณิ ต ศาสตร์ ข องสู ง ขึ้ น อย่ า งเป็ น ล าดั บ สามารถ
วิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ข องแนวคิ ด แสดงข้ อ สรุ ป ของข้ อ มู ล ใช้ ข้ อ สรุ ป ที่ เ ป็ น กฎเกณฑ์ ท าง
คณิตศาสตร์มาอธิบายเพื่อยืนยันหรือคัดค้านได้อย่างสมเหตุสมผล
พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดย
บูรณาการรูปแบบการสื บสอบแบบโต้แย้งและแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้แบบจาลองเป็นฐานเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการรู้วิทยาศาสตร์และความมีเหตุผลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยความมีเหตุผลสูงกว่า
ก่อนเรียน และสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ และแสดงพฤติกรรมความมีเหตุผลสูงกว่านักเรียนที่
เรียนแบบปกติ
งานวิจัยต่างประเทศ
Amaral & Garrison (2002) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการช่วยเพิ่มความสาเร็จให้ผู้เรียนชาว
อังกฤษด้วยการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการสืบสอบ ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนเกรด 6 ซึ่งเป็นชาว
อังกฤษที่ได้รับการเรียนการสอนตามแนวคิดการสืบสอบมีความสาเร็จเพิ่มขึ้นตามจานวนปีที่เข้าร่วม
โครงการ โดยระยะเวลาที่ ผู้ เ รี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการนี้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ คะแนนในวิ ช า
วิทยาศาสตร์ การเขียน การอ่าน และคณิตศาสตร์ หรือกล่าวได้ว่าผู้เรียนชาวอังกฤษเกรด 6 ที่ได้รับ
การสอนแบบสืบสอบตามโครงการนี้มีคะแนนสูงขึ้นในวิชาวิทยาศาสตร์ การเขียน การอ่าน และ
คณิตศาสตร์ ตามจานวนชั้นปีที่เพิ่มขึ้น
Sunarni (2012) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้วิธีการสืบสอบเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ของผู้เรียนเกรด 2 ซึ่งจากการสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ และการทดสอบ ผลการ
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วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการประยุกต์ใช้วิธีการสืบสอบเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียนเกรด 2 ตาม
วงจร 1 2 และ 3 สามารถช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียนได้
Nurtalina (2013) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งผลของการใช้ ก ลวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ แ บบสื บ สอบที่ มี ต่ อ
ความสามารถในการเขียนของผู้เรียนเกรด 8 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนในกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอน
เขียนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบสืบสอบมีคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน และสูงกว่าคะแนนหลังเรียนของผู้เรียนกลุ่มควบคุม
Lee (2014) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการสอนด้ ว ยการสื บ สอบในการสอนภาษาที่ ส องและ
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจากการใช้แบบสอบถามผู้เรียนเพื่อประเมินข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความชอบ
แนวคิดการสืบสอบ พบว่าผู้เรียนกระตือรือร้นกับการสอนแบบสืบสอบและบ่งชี้ว่าการสอนแบบสืบ
สอบช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจสื่อการเรียนรู้ และจากข้อมูลเชิงคุ ณภาพพบว่าการสอน
แบบสืบสอบช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในชั้นเรียนและส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและมีความหมาย
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบสืบสอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พบว่าช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ และมีความสามารถในการให้เหตุผลสูงขึ้น และพบว่ามี
งานวิจัยที่นาแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบไปใช้ในการสอนเขียนแล้วช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การเขียนสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงพิจารณานาแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบไปใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง ซึ่งคาดว่า
น่าจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงโต้แย้งได้ดีขึ้นเพราะแนวคิดดังกล่าวมีส่วนช่วยใน
การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลซึ่งมีความสาคัญต่อการเขียนเชิงโต้แย้งให้มีประสิทธิภาพ
6.3 งานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
งานวิจัยในประเทศ
วิชยา ปิดชามุก (2545) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการเขียนอนุเฉทของนักศึกษาสถาบันราชภัฏที่
ได้ รั บ วิ ธี ก ารให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ แตกต่ า งกั น ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ศึ ก ษาทั้ ง 3 กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล
ป้อนกลับแบบเน้นไวยากรณ์ แบบเน้นเนื้อหา และแบบผสมผสานมีคะแนนความสามารถในการเขียน
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยกลุ่มที่ได้รับข้อมูลป้อนกลับแบบเน้นเนื้อหามีคะแนน
โดยรวม คะแนนในองค์ประกอบด้านเนื้อหาและคะแนนในองค์ประกอบด้านไวยากรณ์สูงกว่ากลุ่มที่
ได้รับข้อมูลป้อนกลับแบบเน้นไวยากรณ์ และกลุ่มที่ได้รับข้อมูลป้อนกลับแบบผสมผสาน
อนงค์พร พะวรรัมย์ (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานสอนของ
ครูระหว่างการประเมินตนเองกับการประเมินแบบ 360 องศา โดยมีครูที่รับการประเมินจานวน 44
คน ได้รับข้อมูลจาก 5 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มครูที่ประเมินตนเอง 2. เพื่อนร่วมงานของครู 3. หัวหน้าหมวด
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4. ผู้บริหาร 5. นักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินตนเองกับการประเมินโดยนักเรียน และผล
การประเมินตนเองกับการประเมินโดยเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ปานกลาง ผลการประเมินตนเอง
กับการประเมินแบบ 360 องศา ที่มีแหล่งผู้ประเมิน 5 แหล่ง และ 4 แหล่ง ซึ่งมีการกาหนดน้าหนัก
คะแนนเท่ากันมีความสัมพันธ์กันปานกลางและสูง นอกจากนี้ยังพบว่าแหล่งผู้ประเมินที่เป็นนักเรียน
และเพื่อนร่วมงานมีความคลาดเคลื่อนแบบปล่อยคะแนน ส่วนแหล่งผู้ประเมินที่เป็นหัวหน้าหมวด ครู
และผู้บริหารมีความคลาดเคลื่อนแบบกดคะแนน
ดวงใจ สี เขี ยว (2549) ได้ศึ กษาวิจั ยเรื่อ งการพัฒ นาระบบการประเมิน นิสิ ตนั กศึ กษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูตามแนวคิดการประเมินแบบ 360 องศา โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุป
อ้างอิง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1 เพื่อพัฒนาระบบการประเมิ น กลุ่มตัวอย่างระยะที่ 2
เพื่อทดลองใช้ระบบประเมิน และระยะที่ 3 เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการประเมินหลังการ
ทดลองใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์เอกสาร ซึ่ง
จากการนาระบบการประเมินไปทดลองใช้พบว่าองค์ประกอบของระบบการประเมิน ทุกรายการมี
ความเหมาะสมในระดับมาก และระบบการประเมินมีมาตรฐานในด้านการใช้ประโยชน์ ความเป็นไป
ได้ ความเหมาะสม ความถูกต้องครอบคลุมในระดับมากทุกด้าน ผู้ใช้ระบบและผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อระบบการประเมินนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อุบลรัตน์ ชูศรี (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครู ตามแนวคิดการประเมินแบบ 360 องศา กรณีศึกษาโรงเรียนสามบ่อวิทยา อาเภอระโนด
จังหวัดสงขลา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู/ผู้บริหาร 19 คน และ
นักเรียน 375 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติง านของครู ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดการประเมินแบบ 360 องศา ประกอบด้วยการดาเนินงาน 4
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 เป้าหมายการประเมิน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของครู ขั้นที่ 2
องค์ประกอบในการประเมิน ขั้นที่ 3 การประเมิน มีแหล่งผู้ให้ข้อมูล 4 แหล่ง ขั้นที่ 4 การแจ้งผลการ
ประเมิน ซึ่งจากการวิจัยพบว่าครูมีการพัฒนาการปฏิบัติงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลการประเมินครั้งที่
1 ในภาพรวมครูและผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
ตามแนวคิดการประเมินแบบ 360 องศาอยู่ในระดับมาก
จิ ต ติ ม า กาวี ร ะ และศิ ริ ลั ก ษณ์ อุ ส าหะ (2555) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งผลของการให้ ข้ อ มู ล
ป้ อ นกลั บ โดยการเขี ย นของครู ช นิ ด ต่ า ง ๆ ที่ มี ต่ อ การเขี ย นของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ รี ย น
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้เรียนต้องเขียนเรียงความ 3 รูปแบบคือ
การเล่าเรื่อง การบรรยาย และการเปรียบเทียบ โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากครูแบบทางตรง (Direct
Feedback) แบบรหัส (Coded Feedback) และแบบขีดเส้นใต้ (Uncoded Feedback) ผลการวิจัย
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พบว่ า ผู้ เ รี ย นมี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพของการเขี ย นมากขึ้ น และมี ข้ อ ผิ ด พลาดในการเขี ย นลดลง
ข้อผิดพลาดที่พบมากคือการใช้คาผิด โครงสร้างประโยค คากริยา คานาหน้านาม และส่วนเติมท้าย
คานามตามลาดับ
กมลพร อ่องเพชร (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน
ร่วมกับการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างครูกับนักเรียนต่อความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้เรียนต้องเขียนเชิงสารคดี 2 ชิ้น และมีบันทึกของนักเรียนพบว่า
ผลของการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบทางตรงมีผลต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
มากกว่าข้อมู ล ป้อนกลั บแบบทางอ้อม โดยการให้ข้อมูลทางตรงมีผลต่อการเขียนของผู้เรียนที่ มี
ความสามารถสูง แต่การให้ข้อมูลป้อนกลับทั้งสองรูปแบบไม่มีผลต่อความสามารถในการเขียนของ
ผู้เรียนที่มีความสามารถต่า และพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นเชิ งบวกต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ
ทางตรงมากกว่าแบบทางอ้อม
งานวิจัยต่างประเทศ
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ของ Miao et al. (2006) เรื่ อ งการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการให้ ข้ อ มู ล
ป้อนกลับจากเพื่อนและครูในชั้นเรียนการเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศของผู้เรียนชาวจีน
โดยผู้เรียนกลุ่มทดลองได้รับข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อน และผู้เรียนกลุ่มควบคุมได้รับข้อมูลป้อนกลับ
จากครู ผลจากแบบสารวจข้อมูลจากผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม การบันทึกวิดีโอและการสัมภาษณ์จากผู้เรียน
12 คน พบว่าผู้เรียนกลุ่มทดลองใช้ทั้งข้อมูลป้อนกลับจากผู้สอนและเพื่อนในการปรับปรุงงานเขีย น
แต่มีการนาข้ อมู ล ป้อนกลั บจากผู้ สอนไปใช้พัฒนาการเขียนมากกว่า อย่ างไรก็ตามการให้ข้อมู ล
ป้อนกลับจากเพื่อนเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนอย่างมาก และพบว่าการให้ข้อมูล
ป้อนกลับจากเพื่อนส่งผลให้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับความหมาย ผู้เรียนมีการสื่อสารและเข้าใจกัน
ส่งผลให้ลดความเข้าใจผิดในเรื่องความหมายหรือการตีความตามที่ผู้เรียนต้องการสื่อสาร
Drew (2009) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องมุมมองข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศาในการพัฒนาความ
เป็นผู้นาของแต่ละบุคคล จากผลของการพูดคุยแบบกึ่งทางการซึ่งจัดขึ้นในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก เพื่อ
พิ สู จ น์ ถึ ง ความส าคั ญ ของการรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการเรียนรู้และการพัฒนาที่มีต่อผู้รับการประเมิน เพื่อจะได้แสดงออกตามข้อมูล
ป้อนกลับที่ได้รับ และในส่วนบทบาทขององค์กรในการช่วยเหลือการรับรู้ความสามารถของตนเองตาม
โปรแกรม 360 องศา ผลการวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมมีความเห็นว่าการฝึกหัดให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นโอกาส
ที่ดีในการพัฒนาความสามารถของพวกเขา และเป็นการทาให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติตามหัวข้อในการพัฒนาตามคาแนะนาที่ได้รับจากข้อมูลป้อนกลับ การสนับสนุนที่ ผู้เข้าร่วม
ได้รับในกิจกรรมการให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการพัฒนาที่มีผลต่อการตอบสนอง
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ทางบวก ผู้เข้าร่วมรับรู้ความสามารถของตนเองว่าการได้รับข้อมูลป้อนกลับจากหลายแหล่งข้อมูลมี
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถในการเรียนรู้
Mahar (2010) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศากับการประเมิน
แบบเดิมสาหรับการพัฒนาวิชาชีพของครูในระดับการศึกษา K-12 ซึ่งมุ่งเน้นทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
การรับรู้ของครูถึง คุณภาพของการให้ ข้อมูลป้อนกลับที่ได้ รับจากการประเมิ นแบบเดิมกับข้อมู ล
ป้อนกลับจากหลายแหล่งข้อมูล โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้พบว่ากระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับจาก
หลายแหล่งมีประโยชน์มากกว่าวิธีการประเมินแบบเดิมในส่วนปริมาณของขอบเขต รวมถึงการพัฒนา
ตามเป้าหมายการพัฒนาวิชาชีพ การบ่งชี้ถึงความจาเป็นของการพัฒนาทางวิชาชีพและการเตรียม
ข้อมูลป้อนกลับที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
Ting & Qian (2010) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องกรณีศึกษาของการให้ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนที่
ส่งผลต่อการเรียนเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของผู้เรียนชาวจีน ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนใช้
ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนในการปรับปรุงแก้ไขเบื้องต้น มีการพัฒนาความคล่องในการเขียนและมีการ
พัฒนามากในส่วนของความถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยทาให้เกิดการแก้ไขด้วยตนเองในกลุ่มผู้เรียน
และเป็นการปลูกฝังความเป็นนักอ่านและนักเขียนที่มีวิจารณญาณที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
Kipchumba (2014) ได้ศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพของการประเมินแบบ 360 องศาในการ
ฝึกหัดทรัพยากรบุคคลในประเทศเคนยา ผลการวิจัยพบว่าการใช้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศาเป็น
ประโยชน์ในกระบวนการบริหารจัดการความสามารถในการปฏิบัติงานที่กว้างขึ้น แต่ต้องมีการสื่อสาร
ที่ชัดเจนว่าจะใช้การให้ข้อมู ลป้อนกลับแบบ 360 องศาอย่างไร งานวิจัยนี้ทาให้เห็นถึงความชัดเจน
เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสียและโอกาสของระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา มีประโยชน์อย่าง
มากต่อการพัฒนาความสามารถในระดับฝ่ายบริหาร ข้อค้นพบและคาแนะนามีความสาคัญต่อการ
บริหารจัดการเมื่อวางแผนสาหรับการประเมินความสามารถ เช่นเดียวกับการวิจารณ์ความสามารถ
ส่วนบุคคล
Basu (2015) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบูรณาการข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและกระบวนการพัฒนา การปฏิบัติงานของ
องค์กรบริหารจัดการโดยการตรวจสอบและการจัดการการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคลใน
องค์กร พบว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา ช่วยลดความอยุติธรรมของผู้บริหารในการ
ประเมิ น แบบเดิ ม พนั ก งานจะได้ รั บ การประเมิ น จากผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ นร่ ว มงาน ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
บุคคลภายนอกและภายใน ผู้จัดการระดับรองลงมา และผู้นาในองค์กร ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจมาก
ขึ้นเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของพนักงาน การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศาเป็นระบบการบริหาร
จัดการคุณลักษณะความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายและมุ่งเน้นความสามารถในปัจจุบัน
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และอนาคต มีประโยชน์จากสองมุมมอง คือจากมุม มองการพัฒนาของพนักงาน และอื่น ๆ ในบริบท
มิติขององค์กร เช่น แง่มุมทางกลยุทธ์ กลวิธี และการดาเนินการ
Fung (2015) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการเขียนเรียงความเชิงโต้แย้งเป็นกลุ่มของ
นักศึกษาด้วยการประเมินตนเอง ผลการทดลองพบว่าการใช้การประเมินตนเองส่งผลดีต่ อการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนของผู้เรียน งานกลุ่มช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมและสติปัญญาของ
ผู้เรียนอ่อน ส่วนผู้เรียนเก่งก็ได้พัฒนาความรอบคอบเกี่ยวกับความคิด การทดสอบหลังเรียนพบว่า
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการคิด มีขอบเขตคาศัพท์ที่ใช้กว้างขึ้น ใช้ภาษาเหมาะสมและมีการจัดระบบ
การเขียนที่ดีขึ้น ความสอดคล้องของการประเมินทาให้เห็นถึงความตระหนักและสติสัมปชัญญะที่มาก
ขึ้นเกี่ยวกับข้อผิดพลาด การใช้การประเมินตนเองในชั้นเรียนช่วยพัฒนาทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ความสามารถในการเขียนของผู้เรียน
Iraji, Enayat & Momeni (2016) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลของการประเมินด้วยตนเองและการ
ประเมิ น จากเพื่ อ นที่ มี ต่ อ ความสามารถในการเขี ย นเชิ ง โต้ แ ย้ ง ของผู้ เ รี ย นชาวอิ ห ร่ า นซึ่ ง เรี ย น
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยผู้เรียนกลุ่ม
ทดลองใช้การประเมินตนเองและการประเมินจากเพื่อน ส่วนผู้เรียนกลุ่มควบคุมใช้การประเมินจาก
ผู้สอน ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนซึ่งในกลุ่มทดลองมีความสามารถในการเขียนหลังการทดสอบหลังเรียน
สูงขึ้น โดยการประเมินดังกล่าวมีประโยชน์สาหรับผู้เรียนในการเอาชนะอุปสรรคในการเขียนเชิง
โต้แย้งได้ ทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถใช้การประเมินพัฒนาการเขียนเชิงโต้แย้งได้
นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความความตระหนักรู้ในตนเองและเพิ่มแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนด้วย
Sotoudehnama (2016) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลของการตรวจสอบจากเพื่อน (Peer Review)
ที่มีต่อประสิทธิภาพในการเขียนของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในมุมมองแบบสากล
และแบบท้องถิ่น โดยมีการแบ่งผู้เรียนออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่มีความสามารถสูงและต่า กลุ่มที่
หนึ่งทาหน้าที่ให้ข้อมูลป้อนกลับ กลุ่มที่สองทาหน้าที่รั บข้อมูลป้อนกลับ ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูล
ป้อนกลับมีพัฒนาการในการเขียนมากกว่าผู้รับ และมีความยุติธรรมทั้งในมุมมองแบบสากลและ
ท้องถิ่นของการเขียนตามระดับความสามารถของผู้เรียน
จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ
360 องศา ในการเขียนเรียงความประเภทต่าง ๆ พบว่าช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพงานเขียน
ได้ดีขึ้น มีความตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้นเกี่ยวกับข้อผิดพลาด มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ มีความก้าวหน้าในการคิด มีขอบเขตคาศัพท์ที่ใช้กว้างขึ้น ใช้ภาษาเหมาะสมและมีการ
จัดระบบการเขียนที่ดีขึ้น ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมความสามารถในการเขียนของ
ผู้เรียน ผลการประเมินมีความเป็นธรรม บุคคลได้ทราบข้อดีและข้อเสียของตนเองและนาคาแนะนาที่
ได้รับไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถของตนเอง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงนาแนวคิดการให้
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ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ แบบ 360 องศา ซึ่ ง มี ข้ อ ดี ห ลายประการที่ น่ า จะช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งได้ดีขึ้น มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อช่วยพัฒนา
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งให้แก่นักศึกษา

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัย และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบ
สอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มีการดาเนินงาน 4 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 (R1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
1.1 ศึกษาปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1.2 ศึกษาข้อมู ล แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวกับแนวคิด การเรียนรู้ แบบสื บสอบ และ
แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
ระยะที่ 2 (D1) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.1 พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ และ
แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เป็นฐาน
2.2 จัดทาเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน
2.3 ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ระยะที่ 3 (R2) การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
3.1 เตรียมการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
3.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 ดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
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ระยะที่ 4 (D2) การนาเสนอการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบสืบสอบร่วมกับแนวคิดการให้ข้ อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
4.1 สรุปข้อค้นพบจากผลการทดลองใช้และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
4.2 จัดท ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกั บ
แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับสมบูรณ์
การดาเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต แสดงไว้ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 กรอบการวิจัย
ระยะที่ 1 (R1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
1.1 ศึกษาปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1.2 ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ และแนวคิดการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแบบ 360 องศา

ข้อความรู้เกี่ยวกับปัญหาการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต

ข้อความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ และแนวคิดการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา

องค์ประกอบของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง

ระยะที่ 2 (D1) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิด
การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.1 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ และแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับ
แบบ 360 องศา เป็นฐาน
2.2 จัดทาเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน
2.3 ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ
360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ฉบับร่าง
1. หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
3. แนวทางการจัดการเรียนการสอน

4. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
5. การวัดและประเมินผล

95
ภาพที่ 4 กรอบการวิจัย (ต่อ)
ระยะที่ 3 (R2) การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
3.1 เตรียมการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
3.1.1 เลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในการกาหนดมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา และ
ระดับชั้นปี และใช้การสุ่มอย่างง่ายในการเลือกห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
3.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1 แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
3.2.2 เกณฑ์ในการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
3.3 ดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
3.3.1 กาหนดแบบแผนการทดลอง โดยมีกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุม มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
3.3.2 ดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
กลุ่มทดลอง
(E)

ทดสอบก่อน
การทดลอง
(O1)

ศึกษาโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น (X)

ทดสอบหลัง
การทดลอง
(O2)

กลุ่มควบคุม
(C)

ทดสอบก่อน
การทดลอง (O1)

ศึกษาโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบปกติ

ทดสอบหลัง
การทดลอง (O2)

3.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.3.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
3.3.3.1.1 การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้งของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง
3.3.3.1.2 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขี ยนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งหลังการทดลองระหว่าง
นักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติทดสอบ Independent T-Test
3.3.3.1.3 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งก่อนและหลังการทดลอง
ของนักศึกษากลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติทดสอบ Dependent T-Test
3.3.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์จากงานเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษากลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง งานเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งในชั้นเรียน และบันทึกผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคาบเรียนของกลุ่มทดลอง

ระยะที่ 4 (D2) การนาเสนอการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับสมบูรณ์
4.1 สรุปข้อค้นพบจากผลการทดลองใช้และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
4.2 จัดทารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับสมบูรณ์
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ระยะที่ 1 (R1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
การดาเนินการในระยะนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ศึกษาปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งโดยศึกษา
เอกสารและงานวิจัย และสัมภาษณ์ผู้สอนรายวิชาการเขียนให้แก่ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา จากนั้นจึงนา
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิเ คราะห์ แ ละสรุ ป เป็ น ปั ญ หาการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเชิง โต้ แ ย้ ง ซึ่ งแต่ ล ะขั้ น ตอน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการรวบรวมปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งที่เกิดขึ้นในสภาพจริง
1.1.2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งในระดับปริญญาบัณฑิต
โดยการสัมภาษณ์และสารวจความคิดเห็นของนักวิชาการด้านการสอนภาษาและผู้สอนรายวิชาการ
เขียนในระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาในปัจจุบัน
1.1.3 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แล้วสรุปปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษา
ได้ 3 ด้านตามลาดับ ดังนี้
1.3.1.1 ปัญหาด้านการเรียบเรียงความคิดในงานเขียน พบว่านักศึกษาไม่สามารถ
สร้างประโยคใจความหลักที่มีความชัดเจนได้เนื่องจากขาดการฝึกฝนการเขียนที่เพียงพอ และไม่
สามารถจัดเรียงความคิดในการเขียนให้มีประสิทธิภาพ นักศึกษาไม่สามารถเขียนเรียงความให้มีความ
ชัดเจนและเป็นไปตามลาดับ ขาดความตระหนักถึงผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายทาให้การเรียบเรียงความคิดใน
การเขียนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเขียน มีปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงความคิด การพั ฒนา
ความคิดในการเขียน การขาดความคิดริเริ่มในการเขียน มีความคิดในการเขียนไม่กว้างไกล มีการลอก
แบบในตัวอย่างที่ได้เรียนมาเขียน มีก ารพัฒนาความคิดจานวนมากเกินไปในแต่ละครั้งซึ่งเป็นการทา
ให้ผู้อ่านสับสนเกี่ยวกับใจความหลัก
1.3.1.2 ปัญหาด้านการเขียนกล่าวอ้าง การให้ เหตุผลสนับสนุน และการค้านการ
กล่าวอ้าง พบว่านักศึกษาไม่สามารถสร้างหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุนที่แข็งแกร่งในการเขียนเชิง
โต้แย้ง ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญในการเขียนเรียงความเชิงโต้แย้ง ไม่สามารถเขียนกล่าวอ้างได้อย่าง
ชัดเจน ขาดการรวบรวมรายละเอียดที่เพียงพอในการนามาเขียนสนับสนุนการกล่าวอ้าง ขาดข้อมูลใน
ส่วนของประโยคใจความหลัก และขาดรายละเอียดที่ใช้สนับสนุนเนื้อเรื่อง มีปัญหาในเรื่องคุณภาพ
ของการให้เหตุผล (Reason) ในงานเขียน และไม่มีการค้านการกล่าวอ้าง
1.3.1.3 ปัญหาด้านการใช้ไวยากรณ์และคาศัพท์ พบว่าผู้เรียนมีปัญหาเกี่ยวกั บการ
ใช้โครงสร้างไวยากรณ์และคาศัพท์ในงานเขียนอย่างเหมาะสมซึ่งเป็นอุปสรรคในการเขียนเรียงความ
ในบริบทของไทย ทาให้ผู้เรียนไม่สามารถถ่ายทอดความคิดในงานเขียนได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงไม่
สามารถสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจได้อย่างชัดเจนซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของงานเขียน ผู้เรีย นใช้คาศัพท์ที่สื่อ
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ความหมายไม่ชัดเจนตามความหมายที่ต้องการสื่อ ใช้คาศัพท์ไวยากรณ์ไม่เหมาะสมกับรูปแบบและ
เนื้อหาในการเขียน มีปัญหาเกี่ยวกับความผิดพลาดในการใช้คาเชื่อมในงานเขียน การใช้คาศัพท์และ
ไวยากรณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับงานเขียน รวมถึงความสละสลวยในการใช้ภาษาในงานเขียนด้วย
1.1.4 ผู้วิจัยนาผลการศึกษาสภาพปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
มาวิเคราะห์ร่วมกับการศึกษาความหมายและองค์ประกอบของการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง แล้ว
สรุปความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งที่นักศึกษาควรได้รับการส่งเสริม แบ่งออกเป็น
2 ด้าน ได้แก่
1.4.1.1 ความสามารถด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุ ผลสนับสนุน และการค้านข้อ
โต้แย้ง หมายถึงการที่ผู้เรียน
1.4.1.1.1 สามารถระบุการกล่าวอ้างและค้านการกล่าวอ้างหรือข้อโต้แย้ง
ตามประเด็นได้อย่างชัดเจน
1.4.1.1.2 สามารถใช้ข้อมูล ตั วอย่าง หลักฐานในการสนับสนุนการกล่าว
อ้างได้อย่างสมเหตุสมผล
1.4.1.1.3 สามารถใช้ ข้ อ มู ล ตั ว อย่ า ง หลั ก ฐานในการอธิ บ ายให้ เ ห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างการกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนการ
กล่าวอ้าง
1.4.1.2 ความสามารถด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาในการโต้แย้ง
หมายถึง การที่ผู้เรียน
1.4.1.2.1 สามารถใช้ภาษาและลีลาทางภาษาให้เหมาะสมกับประเด็นใน
การโต้แย้ง
1.4.1.2.2 สามารถเชื่อมโยงใจความและจัดลาดับเนื้อหาการโต้แย้งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทาให้เข้าใจและติดตามเรื่องราวได้ง่าย
1.4.1.2.3 สามารถใช้คาศัพท์ได้หลากหลาย และถูกต้องในการเขียนโต้แย้ง
1.4.1.2.4 สามารถใช้โครงสร้างประโยคได้หลากหลาย และถูกต้องในการ
เขียนโต้แย้ง
จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการที่จะพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้งให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตได้นั้น ผู้สอนต้องเลือกแนวคิด ทฤษฎีที่ สามารถพัฒนา
ผู้เรียนทั้ง 2 ด้านขององค์ประกอบของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง คือ 1. ด้าน
การกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้ง และ 2. ด้านการใช้ภาษา และการเรียบ
เรียงเนื้อหาในการโต้แย้ง
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1.2 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการในขั้น นี้มี วัตถุ ประสงค์ เพื่อ ศึก ษาแนวคิ ดทฤษฎีที่ จะนามาใช้ ในการพั ฒนา
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง ทั้ง 2 ด้าน ซึ่งได้แก่ 1. ด้านการกล่าวอ้าง การให้
เหตุผลสนับสนุน และการค้านการข้อโต้แย้ง 2. ด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาในการ
โต้แย้ง โดยผู้วิจัยวิเคราะห์แ ละสั งเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ บทความและงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสรุปแนวคิดสาคัญได้ดังนี้
1.2.1 แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
การเรียนรู้แบบสืบสอบเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการสังเกต การกระตุ้นให้เกิดความสงสัย ใช้การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ใหม่กับความรู้และประสบการณ์เดิมที่มีเพื่อนาไปสู่การสรุป และ
นาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ โดยสามารถสรุปหลักการของแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบได้
ดังนี้
1.2.1.1 การเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสงสัยหรือมี
ความขัดแย้งทางปัญญา แล้วลงมือแสวงหาคาตอบจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง
1.2.1.2 การมีประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการสังเกต ตีความ สะท้อนคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ เปรียบเทียบความคิดของตนเองกับผู้อื่น และตรวจสอบข้อมูล ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
ที่ชัดเจนในสิ่งที่เรียนรู้ พัฒนาการคิดในการเขียนและการจัดลาดับความคิด
1.2.1.3 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มาจากแหล่งต่าง ๆ และระหว่าง
ข้อมูลและความรู้ใหม่กับประสบการณ์เดิมช่วยส่งเสริมการคิดอย่างมีระบบ
1.2.1.4 การปรั บ ขยายโครงสร้ า งความคิ ด หรื อ ความรู้ ข องผู้ เ รี ย นเกิ ด จากการ
ประยุกต์ข้อสรุปความรู้ที่ ค้นพบไปใช้ในการอธิบายเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งผู้เรียนต้องใช้วิจารณญาณและการคิดอย่างสมเหตุสมผล
1.2.2 แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการประเมิน และการ
พัฒนาความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงานของบุคคล โดยมีกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับจาก
หลายมิติเพื่อช่วยให้เกิดการสะท้อนคิด และการตระหนักรู้ถึงข้อดีและข้อบกพร่องในการทางานของ
บุคคล รวมถึงได้รับความรู้ คาแนะนาที่สามารถนาไปใช้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขการทางานของตนเอง
และประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ โดยสามารถสรุปหลักการของแนวคิดการให้ ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360
องศา ได้ดังนี้
1.2.2.1 การได้รับข้อมูลป้อนกลับและการประเมินที่มีหลายมิติ หลายมุมมองและ
วิธีการ ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และมุมมองความความคิดที่หลากหลาย สามารถนาไปใช้ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างความรู้ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน วิธีคิด ให้มีประสิทธิภาพ
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1.2.2.2 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีความรอบด้าน ทาให้
ผู้เรียนได้สะท้อนคิด ตระหนักรู้ถึงความสามารถ และข้อดีข้อบกพร่องในการทางานและผลงานของ
ตนเอง
1.2.2.3 การที่ผู้เรียนใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้ข้อมูล ความรู้ หรือคาแนะนา
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพด้วยตนเอง ช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน
1.2.2.4 การมีประสบการณ์ในการสังเกต คิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ เปรียบเทียบ
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และกลยุทธ์ทางปัญญาของผู้เรียน
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ระยะที่ 2 (D1) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับ
แนวคิ ด การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ แบบ 360 องศา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ในระยะที่ 2 ผู้ วิ จัย กาหนดกรอบแนวคิ ดพื้ น ฐานในการพั ฒ นารูป แบบการเรี ย น
การสอน โดยนาข้อมูลจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน การวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการในการส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต และสาระสาคัญของแนวคิด 2 แนวคิด มากาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อ
นาไปใช้ในการกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ดังภาพที่ 5
ภาพที่ 5 แสดงกรอบแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
วิเคราะห์ปัญหาในการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้งของนักศึกษา

วิเคราะห์หลักการของ
แนวคิดการเรียนรู้แบบ
สืบสอบ

วิเคราะห์หลักการของ
แนวคิดการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแบบ 360 องศา

กาหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
สืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศาเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
จัดทาเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน
ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
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2.1 พัฒนารูป แบบการเรียนการสอนเพื่อส่ งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ และแนวคิดการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เป็นฐาน
2.1.1 กาหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
เป็นการนากรอบแนวคิดของการวิจัยที่ได้มากาหนดองค์ประกอบของรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและการส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1.1.1 การกาหนดหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
เป็นการกาหนดแนวทางในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง โดยนาสาระสาคัญของแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ และแนวคิดการให้
ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา มากาหนดเป็นหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งมีหลักการ
สาคัญ 5 ประการ ได้แก่
1) การเรียนรู้เกิ ดจากการที่ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้เกิดความสงสัยหรือเกิด
ความขัดแย้งทางปัญญา แล้วแสวงหาคาตอบจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้วิจารณญาณในการคิดและ
คัดเลือกข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้ได้ข้อสรุปความรู้หรือคาตอบ
2) การมีประสบการณ์ในการสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตรวจสอบ
และวิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลความรู้หรือความคิดช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ชัดเจนในสิ่งที่เรียนรู้ มี
มุมมองในการคิดสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย และส่งเสริมกลยุทธ์ทางปัญญาของผู้เรียน ซึ่ง ส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น
3) การสะท้อนคิดและการเชื่อมโยงความรู้หรือความคิดที่ค้นพบและได้รับ
จากรอบด้าน ช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ
4) กระบวนการให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ที่ มี ห ลายมิ ติ ช่ ว ยเสริ ม ต่ อ การเรี ย นรู้
ผู้เรียนได้ประเมินความรู้ความสามารถทั้งของตนเองและผู้อื่น ตระหนักถึงข้อดีข้อบกพร่องของผลงาน
ได้สังเคราะห์ความรู้และมีมุมมองความคิดที่หลากหลายไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และผลงาน
5) การประยุกต์ใช้ข้อมูลความรู้เดิมและความรู้ใหม่ไปใช้ในการทางานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล ช่วยขยายหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างความคิดหรือความรู้ของ
ผู้เรียน และช่วยพัฒนาการคิดในการเขียนให้มีประสิทธิภาพ
โดยแสดงผลการสังเคราะห์หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนฯ ไว้ในภาพที่ 6
และแสดงผลการสังเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
และความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งไว้ในภาพที่ 7
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ภาพที่ 6 แสดงผลการสังเคราะห์หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
หลักการของแนวคิดการเรียนรู้
แบบสืบสอบ
1. การเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้เรียน
ได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสงสัย
หรือมีความขัดแย้งทางปัญญา แล้ว
ลงมือแสวงหาคาตอบจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วย
ตนเอง

2. การมีประสบการณ์เรียนรู้ผ่าน
การสังเกต ตีความ สะท้อนคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ
ความคิดของตนเองกับผู้อื่น และ
ตรวจสอบข้อมูล ช่วยให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจที่ชัดเจนในสิ่งที่เรียนรู้
พัฒนาการคิดในการเขียนและการ
จัดลาดับความคิด
3. การเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลที่มาจากแหล่งต่าง ๆ
และระหว่างข้อมูลและความรู้ใหม่
กับประสบการณ์เดิมช่วยส่งเสริม
การคิดอย่างมีระบบ

4. การปรับขยายโครงสร้าง
ความคิดหรือความรู้ของผู้เรียนเกิด
จากการประยุกต์ข้อสรุปความรู้ที่
ค้นพบไปใช้ในการอธิบาย
เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใหม่ ๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งผู้เรียน
ต้องใช้วิจารณญาณและการคิด
อย่างสมเหตุสมผล

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
สืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูล
ปอนกลับแบบ 360 องศา

หลักการของแนวคิดการให้
ข้อมูลปอนกลับ
แบบ 360 องศา

1. การเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนถูก
กระตุ้นให้เกิดความสงสัยหรือเกิดความ
ขัดแย้งทางปัญญา แล้วแสวงหาคาตอบจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้วิจารณญาณใน
การคิดและคัดเลือกข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้
ได้ข้อสรุปความรู้หรือคาตอบ

1. การได้รับข้อมูลป้อนกลับ
และการประเมินที่มีหลายมิติ
หลายมุมมองและวิธีการ ช่วย
ให้ผู้เรียนมีความรู้และมุมมอง
ความความคิดที่หลากหลาย
สามารถนาไปใช้ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างความรู้
กระบวนการสร้างสรรค์
ผลงาน วิธีคิด ให้มี
ประสิทธิภาพ

2. การมีประสบการณ์ในการสังเกต
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตรวจสอบ และ
วิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลความรู้หรือความคิด
ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ชัดเจนในสิ่งที่
เรียนรู้ มีมุมมองในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน
ที่หลากหลาย และส่งเสริมกลยุทธ์ทาง
ปัญญาของผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น
3. การสะท้อนคิดและการเชื่อมโยงความรู้
หรือความคิดที่ค้นพบและได้รับจากรอบ
ด้าน ช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่เป็น
ระบบ
4. กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีหลาย
มิตชิ ่วยเสริมต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนได้
ประเมินความรู้ความสามารถทั้งของตนเอง
และผู้อื่น ตระหนักถึงข้อดีข้อบกพร่องของ
ผลงาน ได้สังเคราะห์ความรู้และมีมุมมอง
ความคิดที่หลากหลายไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้และผลงาน
5. การประยุกต์ใช้ข้อมูลความรู้เดิมและ
ความรู้ใหม่ไปใช้ในการทางานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล
ช่วยขยายหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ความคิดหรือความรู้ของผู้เรียน และช่วย
พัฒนาการคิดในการเขียนให้มีประสิทธิภาพ

2. การเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่มีความรอบด้าน
ทาให้ผู้เรียนได้สะท้อนคิด
ตระหนักรู้ถึงความสามารถ
และข้อดีข้อบกพร่องในการ
ทางานและผลงานของตนเอง
3. การที่ผู้เรียนใช้
วิจารณญาณในการเลือกใช้
ข้อมูล ความรู้ หรือคาแนะนา
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการ
พัฒนาผลงานให้มี
ประสิทธิภาพด้วยตนเอง ช่วย
เสริมต่อการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน
4. การมีประสบการณ์ในการ
สังเกต คิดวิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์ เปรียบเทียบ
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ช่วย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้
และกลยุทธ์ทางปัญญาของ
ผู้เรียน

หมายเหต การใช้เส้นลักษณะต่าง ๆ ในแผนภาพนี้มีความเท่าเทียมกัน ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ลักษณะเส้นดังกล่าว
เพื่อช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ชัดเจนเท่านั้น
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2.1.1.2 การกาหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
เป็นการกาหนดเป้าหมายสาคัญที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังได้รับการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.1.1.3 กาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนฯ
ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ แ นวทางในการจั ด การเรีย นการสอนจากหลั ก การของ
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีทั้งหมด 6 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) จัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย โดยใช้
วิจารณญาณในการคิดและแสวงหาความรู้หรือคาตอบในหลายมุมมอง
2) เตรียมข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลายให้ผู้เรียนได้สังเกต
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตรวจสอบ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
3) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ระบวนการให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ที่ มี ห ลายมิ ติ ใ นทุ ก
กระบวนการเรี ยนรู้เ พื่อ ช่ว ยเสริม ต่อ การเรีย นรู้ ให้ แก่ ผู้เ รีย น ทาให้ผู้ เรี ยนตระหนัก รู้ถึ งข้ อดี และ
ข้อบกพร่องของผลงานของตนเอง
4) ส่ ง เสริ มให้ ผู้เ รีย นมีก ารอภิป ราย วิพ ากษ์ วิจ ารณ์ แลกเปลี่ย นความ
คิดเห็นหรือข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ และข้อมูลป้อนกลับกับผู้อื่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
และปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดในงานเขียน
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการ
สะท้อนคิด และเชื่อมโยงประสบการณ์ความรู้เดิมกับความรู้ ใหม่เกี่ยวกับการใช้ภาษาตามรูปแบบของ
งานเขียน
6) กระตุ้นให้ผู้เรียนนาเสนอสิ่งที่สงสัยหรือประเด็นที่มีความขัดแย้งทาง
ปัญญา และฝึกอธิบายคาตอบหรือข้อสรุปความรู้ที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ฝึกวางแผน
การแสวงหาความรู้ และประเมินข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
โดยน าเสนอผลการสั ง เคราะห์ แ นวทางการจั ด การเรี ย นการสอนของ
รูปแบบการเรียนการสอนฯ ไว้ในภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 แสดงผลการสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนฯ
หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้
ข้อมูลป้อนกลับ
แบบ 360 องศา

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ และ
แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา

1. การเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้เกิด
ความสงสัยหรือเกิดความขัดแย้งทางปัญญา แล้ว
แสวงหาคาตอบจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้
วิจารณญาณในการคิดและคัดเลือกข้อมูลเพื่อให้ได้
ข้อสรุปความรู้หรือคาตอบ

1. จัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สงสัย โดยใช้วิจารณญาณในการคิดและแสวงหาความรู้
หรือคาตอบในหลายมุมมอง

2. การมีประสบการณ์ในการสังเกต วิเคราะห์
เปรียบเทียบ ตรวจสอบ และวิพากษ์วิจารณ์ข้อมูล
ความรู้หรือความคิดช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่
ชัดเจนในสิ่งที่เรียนรู้ มีมุมมองในการคิดสร้างสรรค์
ผลงานที่หลากหลาย และส่งเสริมกลยุทธ์ทางปัญญา
ของผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น
3. การสะท้อนคิดและการเชื่อมโยงความรู้หรือ
ความคิดที่ค้นพบและได้รับจากรอบด้าน ช่วยให้
ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ
4. กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีหลายมิติช่วย
เสริมต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ประเมินความรู้
ความสามารถทั้งของตนเองและผู้อื่น ตระหนักถึงข้อดี
ข้อบกพร่องของผลงาน ได้สังเคราะห์ความรู้และมี
มุมมองความคิดที่หลากหลายไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้และผลงาน
5. การประยุกต์ใช้ข้อมูลความรู้เดิมและความรู้ใหม่ไป
ใช้ในการทางานในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
สมเหตุสมผล ช่วยขยายหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ความคิดหรือความรู้ของผู้เรียน และช่วยพัฒนาการ
คิดในการเขียนให้มีประสิทธิภาพ

2. เตรียมข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลายให้
ผู้เรียนได้สังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตรวจสอบ และ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง
3. ส่งเสริมให้มีกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีหลาย
มิติในทุกกระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วยเสริมต่อการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงข้อดีและ
ข้อบกพร่องของผลงานของตนเอง
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการอภิปราย วิพากษ์วิจารณ์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ
และข้อมูลป้อนกลับกับผู้อื่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดในงานเขียน

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ในการสะท้อนคิด และเชื่อมโยง
ประสบการณ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เกี่ยวกับการใช้
ภาษาตามรูปแบบของงานเขียน
6. กระตุ้นให้ผู้เรียนนาเสนอสิ่งที่สงสัยหรือประเด็นที่มี
ความขัดแย้งทางปัญญา และฝึกอธิบายคาตอบหรือ
ข้อสรุปความรู้ที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ
ฝึกวางแผนการแสวงหาความรู้ และประเมินข้อมูลที่มา
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

หมายเหตุ การใช้เส้นลักษณะต่าง ๆ ในแผนภาพนี้มีความเท่าเทียมกัน ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ลักษณะเส้นดังกล่าวเพื่อช่วยให้มองเห็น
ความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ชัดเจนเท่านั้น
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2.1.1.4 การกาหนดขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
เป็นการพัฒนาขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน โดยสังเคราะห์จากแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกระตุ้นความสงสัย
ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดร่วมกับผู้เรียน
คนอื่น ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา
วัตถุประสงค์
เพื่อทาให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย มีความขัดแย้งทางความคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น
ตามมุมมองของตนเองเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับผู้อื่น
ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1.1 การสร้างความสนใจในการเรียนรู้
ผู้ ส อนน าเสนอประเด็ น เรื่ อ งราว สถานการณ์ หรื อ ตั ว อย่ า งต่ า ง ๆ ที่
น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสังเกต ตั้งข้อสงสัย และสนใจในการเรี ยนรู้ตามประเด็นหรือเรื่องราว
เหล่านั้น
ขั้นตอนที่ 1.2 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ประเด็น เรื่องราว สถานการณ์ต่าง ๆ โดยผู้สอนใช้
คาถามนาในการคิด จากนั้นผู้เรียนสืบสอบข้อมูลจากผู้อื่นเพื่อนามาเปรียบเทียบกับประสบการณ์
ความรู้ของตนเอง รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดหรือมุมมองกับผู้อื่น
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่
ผู้เรียนวางแผนค้นคว้าข้อมูล ที่ได้รับมอบหมาย และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบ
สอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนค้นคว้าข้อมูลตามบริบทต่าง ๆ ที่กาหนดหรือตัดสินใจเลือก
ด้วยตนเอง
ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนที่ 2.1 การวางแผนสืบสอบข้อมูล
ผู้เรียนตรวจสอบความคิด หรือมุมมองของตนเองเกี่ยวกับประเด็น เรื่องราว
สถานการณ์ที่ ผู้ส อนได้นาเสนอไปแล้วในขั้นตอนที่ 1 หรือกาหนดขึ้นใหม่แต่มีความเชื่อมโยงกัน
จากนั้นวางแผนการค้นคว้าข้อมูลตามข้อสงสัย แล้วทบทวนและปรับปรุงแผนการสืบสอบ
ขั้นตอนที่ 2.2 การสืบสอบข้อมูลเบื้องต้น
ผู้เรียนลงมือค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามข้อสงสัยหรือแผนที่
ได้กาหนดไว้ จากนั้นอ่านทาความเข้าใจข้อมูลที่มีคร่าว ๆ เพื่อเลือกข้อมูลเก็บไว้ และพิจารณาข้อมูลที่
ตัดสินใจเลือกไว้อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อคัดเลือกข้อมูลที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 2.3 การจัดเรียงความคิด และตรวจสอบข้อมูล
ผู้เรียนเรียบเรียงความคิด และข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการสืบสอบ จากนั้น
ตรวจสอบข้อมูล และสืบสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง แล้วแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบข้อมูลกับเพื่อน
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
ผู้เรียนนาความรู้เดิมที่มีและความรู้ใหม่ที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนา
โครงร่างงานเขียนและผลงานเขียนของตนเอง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ข้อมูล ประสบการณ์ความรู้ที่มีในการสร้างผลงานเขียนตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้
ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 3.1 การสืบสอบข้อมูลในการเขียน
ผู้เรียนระดมความคิดเพื่อเขียนโครงร่างงานเขียน (Outline) ตามประเด็น
หรือสถานการณ์ในการเขียนที่ผู้สอนระบุไว้ และลงมือสืบสอบข้อมูลตามโครงร่างงานเขียนของตนเอง
ขั้นตอนที่ 3.2 การตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนข้อมูลความคิดในการเขียน
ผู้ เ รี ย นตรวจสอบข้ อ มู ล และความคิ ด ของตนเองในโครงร่ า งงานเขี ย น
แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบกับเพื่อน และหรืออาจมีผู้สอน หรือบุคคลอื่นร่วมให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย
จากนั้นผู้เรียนพิจารณาคาแนะนาต่าง ๆ ที่ได้รับ ก่อนลงมือสืบสอบและปรับเปลี่ยนข้อมูลในโครงร่าง
ใหม่
ขั้นตอนที่ 3.3 การเรียบเรียงลายลักษณ์อักษร
ผู้เรียนลงมือเขียนงานตามโครงร่างงานเขียนที่กาหนดไว้ และประยุกต์ใช้
ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ในการเขียนให้สาเร็จตามโครงร่างที่กาหนดไว้
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ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา
ผู้ เ รี ยนสะท้ อ นคิ ดเกี่ ย วกั บ สิ่ งที่ ไ ด้ เรี ย นรู้ ต ามขอบเขตที่ ผู้ส อนกาหนดไว้ รวมถึ ง
แนวทางในการพัฒนาผลงานเขียนของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ ผู้ เ รีย นสะท้ อนคิด เกี่ย วกับ สิ่ง ที่ ได้ เ รีย นรู้ ห รือ ปฏิบั ติ ปั ญ หาหรื ออุ ป สรรค
ระหว่างกระบวนการเรียนรู้และวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ตระหนักรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนในการ
เรียนรู้ของตนเองรวมถึงแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเขียนที่มีบริบท
ใกล้เคียงกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 4.1 การสะท้อนคิดงานเขียนของตนเอง
ผู้เรียนทบทวนงานเขียนของตนเองโดยเปรียบเทียบกับโครงร่างงานเขียนที่
ได้กาหนดไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและค้นหาข้อผิดพลาด หลังจากนั้นจึงลงมือสืบสอบข้อมูล
เพิ่มเติม และลงมือปรับปรุงแก้ไขงานเขียนด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 4.2 การวิพากษ์วิจารณ์แบบรอบด้าน
ผู้เรียนวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อนโดยการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่ผลงานเขียน โดยมีผู้สอนและอาจมีบุคคลอื่นร่วมให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย ข้อมูลป้อนกลับที่
ผู้เรียนให้แก่เพื่อน และผู้สอนหรือบุคคลอื่นให้แก่ผู้เรียนมีทั้งทางตรงที่เป็นการแก้ไขให้เลย และ
ทางอ้อมที่เป็นการใช้คาถามและสัญลักษณ์ กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไขด้วย
ตนเอง สามารถให้ข้อมูลป้อนกลับได้ทั้งทางวาจาและการเขียน และสามารถใช้แบบตรวจสอบรายการ
เกี่ยวกับไวยากรณ์และการโต้แย้งหรือเนื้อหา คาถามปลายเปิดเกี่ยวกับผลงานของผู้เรียน หรือการให้
คาแนะนาเป็นทางเลือกในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานเขียน
ขั้นตอนที่ 4.3 การปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์
ผู้เรียนตรวจสอบข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับทั้งหมด ตีความ ทาความเข้าใจ
ข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับ และหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานเขียนจนกว่าจะได้งานเขียนฉบับที่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 4.4 การสะท้อนคิดจากกระบวนการเรียนรู้
ผู้เรียนสะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเองเกี่ยวกับงานเขียนที่ ได้ปฏิบัติ การ
เขียนโครงร่าง การสืบสอบข้อมูล การให้ข้อมูลป้อนกลับ การสะท้อนคิดเกี่ยวกับข้อมูลป้อนกลับที่
ได้รับ และการแก้ไขงานเขียน เพื่อนาความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานเขียนของตนเอง
ต่อไป
โดยผู้วิจัยแสดงผลการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการ
เรียนการสอนฯ ไว้ในภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 แสดงผลการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
เรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้
ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
1. จัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสงสัย โดยใช้วิจารณญาณในการคิดและแสวงหา
ความรู้หรือคาตอบที่ถูกต้อง
2. เตรียมข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย
ให้ผู้เรียนได้สังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตรวจสอบ
และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
3. ส่งเสริมให้มีกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มี
หลายมิติในทุกกระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วยเสริมต่อ
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงข้อดี
และข้อบกพร่องในการทางานของตนเอง
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการอภิปราย วิพากษ์วิจารณ์
เปรียบเทียบความคิดเห็น แลกเปลี่ยนคาแนะนาหรือ
ข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ และข้อมูลป้อนกลับกับ
ผู้อื่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
ข้อมูลหรือความคิดในงานเขียน
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ในการสะท้อนคิด และเชื่อมโยง
ประสบการณ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เกี่ยวกับการใช้
ภาษาตามรูปแบบของงานเขียน
6. กระตุ้นให้ผู้เรียนนาเสนอสิ่งที่สงสัยหรือประเด็นที่
มีความขัดแย้งทางปัญญา และฝึกอธิบายคาตอบหรือ
ข้อสรุปความรู้เกี่ยวกับประเด็นนั้น ๆ ในหลายมุมมอง
พร้อมทั้งฝึกวางแผนการแสวงหาความรู้ และประเมิน
ข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
ขั้นตอนที่ 1 การกระตุ้นความสงสัย
การ ั กิ กรรมการเร รู้ ห้ ู้เร ลกเปล มุมมอง
ความคิ ละความรู้ร่วมกับ ู้เร ค อ เก วกับ
ส า การณ์ ่าง ส่งเสริม ห้เกิ ความขั ้ง าง
ป า
1.1 การสร้างความสนใจในการเรียนรู้
1.2 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ความรู้
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่
ู้เร วาง ค้ คว้าข้อมูล ้รับมอบหมา รวบรวม
ละเร บเร งข้อมูล ้ ากการสบสอบ
2.1 การวางแผนสืบสอบข้อมูล
2.2 การสืบสอบข้อมูลเบื้องต้น
2.3 การจัดเรียงความคิด และตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
ู้เร าความรู้เ ิม ม ละความรู้ หม่ ้เร รู้มา ช้
การสร้างสรรค์ ลงา เข ของ เอง
3.1 การสืบสอบข้อมูลในการเขียน
3.2 การตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลความคิดในการ
เขียน
3.3 การเรียบเรียงลายลักษณ์อักษร
ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา
ู้เร สะ ้อ คิ เก วกับสิง ้เร รู้ ามขอบเข
ู้สอ กาห ว้ รวม ง ว าง การป ิบั ิงา เข
ของ เอง ห้มคุณภาพมากข
4.1 การสะท้อนคิดงานเขียนของตนเอง
4.2 การวิพากษ์วิจารณ์แบบรอบด้าน
4.3 การปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์
4.4 การสะท้อนคิดจากกระบวนการเรียนรู้

หมายเหตุ การใช้เส้นลักษณะต่าง ๆ ในแผนภาพนี้มีความเท่าเทียมกัน ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เส้นดังกล่าวเพื่อช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์
ของข้อมูลได้ชัดเจนเท่านั้น
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2.1.1.5 การวัดและประเมินผล
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ร่ ว มกั บ แนวคิ ด การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ แบบ 360 องศา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มีรายละเอียดของคู่มือการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนอยู่ใน ภาคผนวก ค และสาหรับการวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
ของนักศึกษา ผู้วิจัยดาเนินการโดยให้นักศึกษาทาแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิ ง โต้ แ ย้ ง ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง การทดลอง และใช้ เ กณฑ์ ใ นการประเมิ น การเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในการตรวจให้คะแนนผลงานเขียนของนักศึกษาทั้งก่อนและ
หลังการทดลอง ซึ่งพิจารณาตามองค์ประกอบของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้ง และด้านการใช้
ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาในการโต้แย้ง
2.2 จัดทาเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน
2.2.1 เอกสารรูปแบบการเรียนการสอน
ผู้วิจัยจัดทาเอกสารรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อบรรจุแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการประเมินผล เพื่อให้ผู้ที่นารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช้เกิดความเข้าใจและ
สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเอกสารรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย
2.2.1.1 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอน
2.2.1.2 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
2.2.1.3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
2.2.1.4 แนวทางการจัดการเรียนการสอน
2.2.1.5 ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน
2.2.1.6 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
2.2.1.7 การวัดและประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน
2.2.1.8 แนวทางในการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้
2.2.1.9 เงื่อนไขในการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
2.2.2 เอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนประกอบไปด้วย คู่มือการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น และ
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
2.2.2.1 คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
คู่ มื อ การใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนเป็ น การอธิ บ ายแนวทางการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
และบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในแต่ละขั้นตอน ซึ่งปรากฏอยู่ในภาคผนวก ค
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2.2.2.2 ตัว อย่ า งแผนการจั ด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่
พัฒนาขึ้น
การจัดทาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ที่
นารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ทราบถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งผู้วิจัยกาหนดขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการทดลองสอน โดยวิเคราะห์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตของสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งใช้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
และจากการศึกษาคาอธิบายรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า พบว่ามีเนื้อหาเป็นรายวิชาที่
มุ่งให้นักศึกษาศึกษาองค์ประกอบ รูปแบบและกระบวนการเขียนในระดับย่อหน้า การชี้แจงเหตุผล
และการแสดงความคิดเห็นในการเขียน ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้ในการสอนเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง โดยสามารถระบุความเหมาะสมในการใช้ทดลองการวิจัยในรายวิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า ได้ดังนี้
1) นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า มีพื้นฐาน
และประสบการณ์ ใ นการเขี ย น สามารถน าความรู้ ทางการเขี ย นระดั บ พื้ นฐานมาใช้ ใ นการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
2) นั ก ศึ ก ษาจะได้ ฝึ ก เขี ย นภาษาอั ง กฤษเชิ ง โต้ แ ย้ ง ตามเนื้ อ หา และ
รายละเอียดที่เหมาะสมกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3) นั ก ศึ ก ษาจะได้ ฝึ ก งานเขี ย นที่ ส อดคล้ อ งกั บ สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษา และ
สามารถนาไปใช้จริงในการศึกษาปัจจุบันและอนาคต
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่จั ดทาประกอบไปด้วย สาระสาคัญ จุดประสงค์
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ง
นอกจากนี้ผู้วิจัยลาดับเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษากลุ่มทดลอง ซึ่ง
ได้รับการศึกษาตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น จานวน 5 วงจร (Loop) และนักศึกษากลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น
ระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยแสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงเนื้อหาการเรียนรู้ในระยะเวลา 10 สัปดาห์

สัปดาห์

1-2

เนื้อหา
(ใช้สอนกลุม่ ทดลองซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น และ
ใช้สอนกลุ่มควบคุมซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ)
ส่วนประกอบของการเขียนระดับย่อหน้า

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

3-4

องค์ประกอบในการโต้แย้งตามรูปแบบของ Toulmin

6

5-6

หลักการใช้ภาษาในการเขียนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การเขียน
บรรยาย การเขียนอธิบายขั้นตอน และการเขียนเชิงโต้แย้ง

6

7-8

ประเภทของคาเชื่อม (Transitional Words)

6

9-10

ไวยากรณ์พื้นฐานสาหรับการเขียนระดับย่อหน้า

6

6

ผู้วิจัยนาเสนอบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
ของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไว้ในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 บทบาทของผูส้ อนและผู้เรียนตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 1 การกระตุน้ ความสงสัย
ขั้นตอนที่ 1.1
การสร้างความสนใจใน
การเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 1.2
การเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้

ผู้สอน
- เตรียมสถานการณ์ ตัวอย่างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นในการจัดการเรียนการสอน
- ใช้คาถามประเภทต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สังเกต คิด
วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้สอนนาเสนอ
ผู้เรียน
- สังเกต คิดวิเคราะห์ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สอนนาเสนอ
- ร่วมแสดงความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สอนนาเสนอ
- คิดคาถาม ตั้งข้อสังเกตหรือข้อสงสัย หรือเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สอนนาเสนอ
ผู้สอน
- ตัดสินใจเลือกหรือเสนอแนะวิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ให้ผู้เรียน
แล้วให้ผู้เรียนร่วมกันเลือกวิธีการนาเสนอความคิดด้วยตนเอง
- คอยตรวจตราให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการบอกเล่าประสบการณ์หรือ
ความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สอนนาเสนอ
ผู้เรียน
- แลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองของตนเองกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน อาจทาเป็น
รายคู่หรือกลุ่มย่อย วิธีการนาเสนอความคิดอาจใช้วิธีการเขียนผ่านกระดาษ
E-mail Blog Facebook หรือใช้วิธีการเดินสัมภาษณ์ในชั้นเรียน ผลัดกัน
นาเสนอความคิดรอบวงผ่านการเขียนหรือพูด หรือผลัดกันบอกเล่ากับคู่ โต้วาที
และอาจมีการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียน
- เปรียบเทียบข้อมูล ประสบการณ์ความรู้ของตนเองกับผู้เรียนคนอื่น
- ตรวจสอบสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนในชั้นเรียน
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ตารางที่ 6 บทบาทของผูส้ อนและผู้เรียนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้น (ต่อ)
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสร้างความรูใ้ หม่
ขั้นตอนที่ 2.1
ผู้สอน
การวางแผนการสืบสอบ - เสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการสืบสอบให้ผู้เรียน
- ช่วยตรวจสอบหรือให้คาแนะนาเกี่ยวกับแผนการสืบสอบข้อมูลของผู้เรียน
ผู้เรียน
- ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องสืบสอบ หรือได้รับมอบหมาย
- วางแผนการสืบสอบข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มย่อย หรือคู่ของตนเอง
ขั้นตอนที่ 2.2
การสืบสอบข้อมูล
เบื้องต้น

ผู้สอน
- จัดเตรียมหรือเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ผู้เรียนสามารถใช้ในการสืบสอบ
ผู้เรียน
- ตรวจสอบข้อสงสัยหรือประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการค้นคว้าตามแผนการที่กาหนด
ไว้
- สารวจข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
- พิจารณาคัดเลือกแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ลงมือแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่คัดเลือกไว้
- อ่านวิเคราะห์ข้อมูลคร่าว ๆ และอ่านอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อตรวจสอบข้อมูล
ที่ค้นคว้ามาว่าใช้ได้หรือไม่
- อ่านทาความเข้าใจ และสรุปข้อมูลที่มีอีกครั้ง
- ตรวจสอบข้อมูลและแผนด้วยตนเอง หรือแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะกับเพื่อน
ร่วมชั้นเกี่ยวกับแผนและข้อมูลที่ได้จากการสืบสอบของผู้เรียน โดยอาจทาเป็นคู่
หรือกลุ่มย่อย
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ตารางที่ 6 บทบาทของผูส้ อนและผู้เรียนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้น (ต่อ)
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 2.3
การจัดเรียงความคิด
และตรวจสอบข้อมูล

ผู้สอน
- ช่วยให้คาชี้แนะ หรือตรวจสอบความถูกต้องของงานของผู้เรียนตามความ
จาเป็น
ผู้เรียน
- ทบทวนข้อมูลที่ได้จากการสืบสอบ
- เรียบเรียงข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาความถูกต้องแล้วลงในใบงานที่ได้รับ
มอบหมาย
- ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเอง
- แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบงานกับเพื่อน หรือกลุ่มอื่น หรือร่วมกันตรวจสอบทั้ง
ชั้นเรียนพร้อมกับผู้สอน

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
ขั้นตอนที่ 3.1
ผู้สอน
การสืบสอบข้อมูลในการ - นาเสนอตัวอย่างการเขียนโครงร่างงานเขียน หรือให้ผู้เรียนค้นหาและ
เขียน
ตรวจสอบด้วยตนเอง แล้วช่วยให้คาชี้แนะตามความจาเป็น

ขั้นตอนที่ 3.2
การตรวจสอบ และ
ปรับเปลี่ยนข้อมูล
ความคิดในการเขียน

ผู้เรียน
- ค้นหารูปแบบและวิธีการเขียนโครงร่างของงานเขียน และพิจารณาเลือกใช้
ตามความเหมาะสมด้วยตนเอง และหรือเลือกใช้จากแบบอย่างที่ผู้สอนนาเสนอ
- วางแผนการสืบสอบข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยอาจใช้แผนที่
ความคิด (Mind Map) ผังกราฟิก (Graphic Organizer) หรือแผนภาพ
(Diagram) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสืบสอบ
- ลงมือเขียนโครงร่างของงานเขียนตามข้อมูลที่ได้จากการสืบสอบ
- ลงมือสืบสอบข้อมูล
ผู้สอน
- ช่วยตรวจสอบ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับโครงร่างงานเขียนของผู้เรียนตาม
ความจาเป็น
ผู้เรียน
- ตรวจสอบ และหาวิธีปรับปรุงโครงร่างงานเขียนให้ดียิ่งขึ้น
- แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบโครงร่างงานเขียนกับเพื่อนและปรับปรุงให้สมบูรณ์
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ตารางที่ 6 บทบาทของผูส้ อนและผู้เรียนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้น (ต่อ)
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 3.3
การเรียบเรียงลาย
ลักษณ์อักษร

ผู้สอน
- นาเสนอทางเลือกที่น่าสนใจในการนาเสนองานเขียนของผู้เรียน นอกเหนือจาก
ใบงานที่ทาในกระดาษ เช่น Blog E-mail Facebook เป็นต้น
ผู้เรียน
- ลงมือเขียนงานตามโครงร่างงานเขียนที่กาหนดไว้ โดยใช้ความรู้ และข้อมูลที่มี
ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง

ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 4.1
ผู้สอน
การสะท้อนคิดงานเขียน - เตรียมเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะใช้ในการสะท้อนคิดเกี่ยวกับงานเขียนของผู้เรียน
ของตนเอง
ผู้เรียน
- สะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเองตามประเด็นการเรียนรู้ที่สาคัญในการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ และปรับปรุงแก้ไขงาน
ด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 4.2
ผู้สอน
การวิพากษ์วิจารณ์แบบ - เตรียมเครื่องมือที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนใช้
รอบด้าน
ประเมินผลงานเขียนของตนเองและเพื่อน (เช่น แบบตรวจสอบรายการ คาถาม
ปลายเปิด ข้อเสนอแนะหรือคาวิจารณ์)
- นาเสนอแนวทางในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน
- วิพากษ์วิจารณ์งานเขียนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน อาจสนทนา
เป็นรายบุคคล เขียนสรุปภาพรวมของข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับงานของผู้เรียนทั้ง
ชั้นเรียนบนกระดาน หรือเขียนคาวิจารณ์ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
- เสนอแนะบุคคลอื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน
ผู้เรียน
- ร่วมฝึกให้ข้อมูลป้อนกลับร่วมกับผู้สอนหรือเพื่อนร่วมชั้นก่อนปฏิบัติจริง
- แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบผลงานกับเพื่อน อาจทาเป็นรายคู่ หรือกลุ่มย่อย
ประมาณ 3 คน โดยอาจผลัดกันเป็นผู้ตรวจสอบ ผู้รับการตรวจสอบ ผู้ประเมิน
การตรวจสอบ
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ตารางที่ 6 บทบาทของผูส้ อนและผู้เรียนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้น (ต่อ)
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 4.3
การปรับปรุงผลงานให้
สมบูรณ์

ผู้สอน
- สังเกตการณ์ และให้คาชี้แนะแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับตาม
ความจาเป็น

ขั้นตอนที่ 4.4
การสะท้อนคิดจาก
กระบวนการเรียนรู้

ผู้เรียน
- นาข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับจากเพื่อน ผู้สอน และบุคคลอื่น (ถ้ามี) มาพิจารณา
- ตรวจสอบและปรับปรุงโครงร่างงานเขียน และวางแผนสืบสอบข้อมูลเพิ่มเติม
ในกรณีที่จาเป็น
- ปรับปรุงแก้ไขงานเขียนโดยเลือกใช้ข้อมูลป้อนกลับที่มีให้เหมาะสม
- ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขจนกว่าจะได้งานเขียนฉบับที่สมบูรณ์
ผู้สอน
- เตรียมข้อคาถามให้ผู้เรียนเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการเขียนของผู้เรียน

บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน

ผู้เรียน
- เขียนบันทึกสะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเองตามประเด็นหรือข้อคาถามที่
ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้

2.2.2.3 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหาการเรียนรู้ในระยะเวลา
10 สัปดาห์ ซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมด 5 หัวเรื่อง โดยใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 10
คาบ คาบเรียนละ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในภาคผนวก จ
2.3 ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
2.3.1 นาเอกสารรูปแบบการเรียนการสอน คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ตัวอย่าง
แผนการจัดการเรียนการสอน และตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนการเขียน และการสอนภาษาอังกฤษจานวน 5 ท่าน
พิจารณาตรวจสอบแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งมีค่า IOC เท่ากับ 0.89 ซึ่งหมายความว่าผู้ทรงคุณวุฒิ
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ทั้ง 5 ท่ านเห็น สอดคล้ อ งกัน ว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอน คู่ มือการใช้รูป แบบการเรีย นการสอน
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอน และตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน ได้ให้คาแนะนาในการปรับปรุง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.3.1.1 ส่ว ของรูป บบการเร การสอ
ผู้สอนอาจใช้ คาถามนาแทนการนาเสนอประเด็นโดยตรงในการกระตุ้น
ความสนใจ
ในส่วนของขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนน่าจะมีแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับการใช้วิจารณญาณในการคิด เช่น การประเมินแหล่งข้อมูล และการให้
เหตุผลสนับสนุนการกล่าวอ้าง ซึ่งผู้เรียนควรจะมีพื้นความรู้ในการคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์มาก่อนจึงจะ
ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน
2.3.1.2 ส่ว ของการ ั กิ กรรมการเร การสอ
ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนเลือกเขียนงานเขียนออนไลน์ และควรเพิ่มระยะเวลาใน
แต่ละขั้นตอน หรืออาจลดกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2.3.1.3 ส่ว ของ การ ั การเร รู้
ผู้สอนน่าจะมีการเกริ่นนาให้ผู้เรียนได้ทราบว่ าแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
จะสอนเรื่องอะไรก่อนเริ่มใช้สื่อต่าง ๆ เช่น YouTube ในการกระตุ้นความสนใจผู้เรียนในขั้นตอนการ
สอนขั้นที่ 1
ผู้สอนควรพิจารณาหาสื่อการเรียนรูอ้ ื่น ๆ นอกเหนือจาก YouTube
สาหรับกิจกรรมการให้ข้อมูลป้อนกลับ ผู้สอนควรมีรายละเอียดแจ้ง ให้
ผู้เรียนทราบว่าในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่เพื่อนคนอื่นนั้นมีประเด็นใดบ้าง เช่น เนื้อหา ไวยากรณ์
เป็นต้น และอาจมีการประเมินผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับร่วมด้วย
2.3.2 นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบการเรียน
การสอนมาปรับปรุงแก้ไขร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.3.2.1 เพิมการ ช้คา ามเพอช า ห้ ู้เร ส งความคิ เห็ ้ รงประเ ็ ละ
สอ คล้องกับหัวเรอง ช้ การ ั การเร การสอ มากข เพอกระ ุ้ ห้ ู้เร ้ ช้ความคิ การ
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รว สอบกระบว การเร รู้ของ เองอ ่าง ่อเ อง ซง ู้สอ ้ปรับเพิมคา าม ละกิ กรรมการ ช้
ความคิ ขั อ การ ั การเร การสอ 1-2 โ มรา ละเอ ัง ่อ ป
ขั้นตอนที่ 1 การกระตุ้นความสงสัย
ผู้สอนตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นความสนใจผู้เรียนก่อนนาเสนอตัวอย่างงาน
เขียน คลิปวิดีโอหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องในการจัดการเรียนการสอน โดยเป็น
คาถามที่มีความสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้นาเสนอผู้เรียน
ตัวอย่าง
ในตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ในหัวเรื่อง “องค์ประกอบในการโต้แย้ง
ตามรูปแบบของ Toulmin” ก่อนผู้สอนนาเสนอคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ 2 ยี่ห้อ และให้
ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวิดีโอดังกล่าวตามคาถามที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ ผู้สอนได้เพิ่ม
คาถามเพื่อกระตุ้นความสนใจผู้เรียนในเบื้องต้นไว้ดังนี้
- โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ที่ ผู้ เ รี ย นชื่ น ชอบมากที่ สุ ด และชอบน้ อ ยที่ สุ ด คื อ รุ่ น ใด
เพราะเหตุใด
- ตอนนี้ผู้เรียนใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นไหน เพราะอะไร
- ถ้าจะซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่จะซื้อรุ่นใด เพราะเหตุใด
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่
ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ผู้เรียนเลือกใช้ และกระตุ้นให้ผู้เรียน
ใช้ความคิดในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่เลือกว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด
2.3.2.2 ยืดหยุ่นระยะเวลาในแผนการจัดการเรียนรู้ ในขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิด
เพื่ อ การพั ฒ นา โดยเฉพาะในช่ ว งแรกที่ ผู้ เ รี ย นยั ง ไม่ คุ้ น เคยกั บ กิ จ กรรมในขั้ น ตอนที่ 4.2 การ
วิพากษ์วิจารณ์แบบรอบด้าน โดยอาจลดเวลาในการทากิจกรรมของขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์
ผลงาน และเมื่อผู้เรียนคุ้นเคยกับขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแล้ว อาจปรับใช้ระยะเวลาเดิมที่
กาหนดไว้ตามความเหมาะสม
2.3.2.3 ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทั้ง E-mail และ Facebook เป็นสื่อใน
การจัดการเรียนการสอนในขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งในส่วนของการเขียนโครงร่างงาน
เขียน และการเขียนงานเขียนครั้งที่ 1
ผู้สอนเตรียมตัวอย่างการให้ข้อมูลป้อนกลับให้แก่ ผู้เรียน รวมถึงเพิ่มคาอธิบายในใบ
งานของผู้เรียนเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการให้ผู้เรียนพิจารณาขณะให้ข้อมูลป้อนกลับแก่งานเขียนของ
เพื่อนเพื่อให้ผู้เรียนทราบแนวทางในการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ชัดเจน
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2.3.3 ตรวจสอบรู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยน าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ซึ่ ง พั ฒ นาตาม
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น และได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ไปทดลองใช้
กับนักศึกษาซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ใน
การนาไปใช้ในสภาพการเรียนการสอนจริง จากนั้นนาผลที่ได้จากการทดลองมาปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยนาเสนอตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นซึ่งมี 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกระต้นความสงสัย
จากผลการทดลองสอนพบว่ามีประเด็นที่ต้องแก้ไขดังนี้
1) ผู้เรียนยังไม่คุ้นเคยกับตัวอย่างลักษณะงานเขียนหรือสถานการณ์ที่ผู้สอน
จัดเตรียมมาให้ผู้เรียนวิเคราะห์ ผู้สอนควรใช้คาถามที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียน
ได้สังเกตสิ่งที่ผู้สอนนาเสนอ และร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายคาตอบร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นและ
ผู้สอนได้ถูกทิศทางมากขึ้น
2) ระยะเวลาในการคิดหาคาตอบหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สอนนาเสนอ
น้อยไป ผู้สอนควรเพิ่มเวลาให้ผู้เรียนได้ไตร่ตรองคิดหาคาตอบ
3) ในระยะแรกเพื่อให้ผู้เรียนมีมุมมองความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับประเด็น
ที่ผู้สอนนามาให้ผู้เรียนถกเถียง ควรให้ผู้เรียนทางานเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย และส่งตัวแทนในแต่ละกลุ่ม
ย่อยหรือคู่ของตนเป็นผู้ร่วมอภิปรายคาตอบหรือร่วมแสดงความคิดเห็น และอาจมีการสุ่มเรียกเป็น
รายบุคคลในการทดลองระยะหลัง
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่
จากผลการทดลองสอนพบว่ามีประเด็นที่ต้องแก้ไขดังนี้
1) ผู้สอนควรมีการเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการค้น คว้าที่หลากหลาย
นอกเหนือจากอินเทอร์เน็ต หรือบอกกล่าวให้ผู้เรียนเตรียมมาล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายมากขึ้น
2) ใบงานที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ผู้เรียนสืบสอบยังคงมีความยากสาหรับ
ผู้เรียน ผู้สอนควรเตรียมตัวอย่างที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจใบงานได้ง่ายขึ้น อาจปรับการใช้ภาษาของคาสั่ง
ในใบงาน หรือเพิ่มเติมคาอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
จากผลการทดลองสอนพบว่ามีประเด็นที่ต้องแก้ไขดังนี้
1) ผู้เรียนไม่เข้าใจวิธีการเขียนส่วนประกอบต่าง ๆ ในโครงร่างงานเขียน
บางส่วน ผู้สอนควรเตรียมตัวอย่างการเขียนโครงร่างงานเขียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง และ
อภิปรายเพื่อหาแนวทางในการเขียนให้ถูกต้องร่วมกับเพื่อนและผู้สอน
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2) ผู้เรียนยังไม่ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่งานเขียนของเพื่อนมากนัก มีเพียงการ
วงกลม ทาสัญลักษณ์บ้าง และผู้เรียนใช้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้สอนเป็นหลักในการปรับปรุงงานเขียน
ซึ่งผู้สอนควรเตรียมแนวทางหรือตัวอย่างการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเพิ่มเติม อาจมีการสาธิต
วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้นเรียนก่อนให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา
จากผลการทดลองสอนพบว่ามีประเด็นที่ต้องแก้ไขดังนี้
1) ผู้เรียนมีแหล่งความรู้ที่ใช้ในการใช้ปรับปรุงแก้ไขงาน และในการให้
ข้อมูลป้อนกลับที่จากัด ผู้สอนควรเตรียมแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนเพิ่มเติม เช่น พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
หนังสือคู่มือการสอนเขียน หนังสือไวยากรณ์ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานเขียนของ
ผู้เรียน
2) ผู้เรียนยังไม่ค่อยให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ในกรณีที่ให้เขียนให้
คาแนะนา หรือปรับปรุงแก้ไขในผลงานของเพื่อน ผู้สอนอาจต้องเพิ่มระยะเวลาในการให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนมีเวลาในสืบค้นข้อมูล และปรับปรุงแก้ไขผลงานมากขึ้น และเน้นเป็นกิจกรรม
กลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยในการฝึกให้ข้อมูลป้อนกลับร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน
กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการ
เรียนการสอนตามคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนมา
พิจารณาและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน คู่มือการใช้
รูปแบบการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ก่อนนาไปใช้ในการทดลองเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แสดงการปรับปรงรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียน
การสอน
เอกสาร

ข้อมูลเดิม
ขั้นตอนที่ 1 การกระต้นความสงสัย
ขั้นตอนที่ 1.1 การสร้างความสนใจในการ
เรียนรู้
ผู้ ส อนน าเสนอประเด็ น เรื่ อ งราว
สถานการณ์ หรือตัวอย่างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
เพื่ อ กระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นสั ง เกต ตั้ ง ข้ อ สงสั ย
และสนใจในการเรี ย นรู้ ต ามประเด็น หรื อ
เรื่องราวเหล่านั้น

รูปแบบการ
เรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้
ใหม่
ขั้นตอนที่ 2.1 การวางแผนสืบสอบข้อมูล
ผู้เรียนตรวจสอบความคิด หรือมุมมอง
ของตนเองเกี่ ย วกั บ ประเด็ น เรื่ อ งราว
สถานการณ์ ที่ ผู้ ส อนน าเสนอไปแล้ ว ใน
ขั้นตอนที่ 1 หรือกาหนดขึ้นใหม่แต่มีความ
เชื่ อมโยงกัน จากนั้ นวางแผนการค้ นคว้ า
ข้ อ มู ล ตามข้ อ สงสั ย แล้ ว ทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการสืบสอบ

เอกสาร
ประกอบ
รูปแบบการ
เรียนการสอน

ในขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
บทบาทผู้สอน
นาเสนอวิธีการเขียนโครงร่างเบื้องต้น หรือ
ให้ผู้เรียนค้นหาและตรวจสอบด้วยตนเอง
แล้วช่วยให้คาชี้แนะตามความจาเป็น

ข้อมูลที่ปรับปรงใหม่
ขั้นตอนที่ 1 การกระต้นความสงสัย
ขั้นตอนที่ 1.1 การสร้างความสนใจในการ
เรียนรู้
ผู้ส อนตั้ ง ค ำถำมที่มี ค วำมใกล้เ คี ยงกั บ
ประเด็นเรื่องรำว สถำนกำรณ์ หรือตัวอย่ำง
ต่ำง ๆ ที่ผู้สอนเตรียมมำนำเสนอผู้เรียนเพื่อ
กระตุ้ น ควำมสนใจผู้ เ รี ย นในเบื้ อ งต้ น
จำกนั้ น ผู้ ส อนน าเสนอประเด็ น เรื่ อ งราว
สถานการณ์ หรื อ ตั ว อย่ า งต่ า ง ๆ เพื่ อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสังเกต ตั้ง ข้อสงสัย และ
สนใจในการเรี ย นรู้ ต ามประเด็ น หรื อ
เรื่องราวเหล่านั้น
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้
ใหม่
ขั้นตอนที่ 2.1 การวางแผนสืบสอบข้อมูล
ผู้เรียนตรวจสอบความคิด หรือมุมมอง
ของตนเองเกี่ ย วกั บ ประเด็ น เรื่ อ งราว
สถานการณ์ ที่ ผู้ ส อนน าเสนอไปแล้ ว ใน
ขั้นตอนที่ 1 หรือกาหนดขึ้นใหม่แต่มีความ
เชื่ อ มโยงกั น จากนั้ น วางแผนการค้ น คว้ า
ข้ อ มู ล ตามข้ อ สงสั ย แล้ ว ทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการสืบสอบ รวมถึงตรวจสอบ
ควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและควำม
ถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้น
ในขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
บทบาทผู้สอน
นาเสนอวิธีการเขียนโครงร่างเบื้องต้น และ
เตรียมตัวอย่ำงผลงำนเขียนพร้อมโครงร่ำง
งำนเขียนให้ผู้เรียนวิเครำะห์ด้วยตนเองหรือ
ร่ ว มกั บ เพื่ อ น หรื อ ให้ ผู้ เ รี ย นค้ น หาและ
ตรวจสอบด้วยตนเอง แล้วช่วยให้คาชี้แนะ
ตามความจาเป็น
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ตารางที่ 7 แสดงการปรับปรงรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียน
การสอน (ต่อ)
เอกสาร
เอกสาร
ประกอบ
รูปแบบการ
เรียนการสอน
(ต่อ)

แผนการ
จัดการเรียน
การสอน

ข้อมูลเดิม
ในขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน และ
ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา
ผู้ ส อนระบุ ป ระเด็ น ในการให้ ข้ อ มู ล
ป้ อ นกลั บ แก่ ง านเขี ย นของผู้ เ รี ย นที่ ก ว้ า ง
เกิ น ไป ซึ่ ง จะท าให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ข้ อ มู ล
ป้อนกลับที่ไม่ตรงตามประเด็นที่ต้องการให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ข้อมูลที่ปรับปรงใหม่
ในขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน และ
ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา
ผู้สอนระบุประเด็นที่ชัดเจนในเอกสาร
การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ทั้ ง ส าหรั บ การ
ประเมิ น ตนเอง การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ป้อนกลับระหว่างผู้เรียนและการให้ข้อมูล
ป้ อ นกลั บ จากบุ ค คลอื่ น นอกเหนื อ จาก
ผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลป้อนกลับที่
ตรงประเด็นตามเป้าหมายการเรียนรู้ในแต่
ละแผนการจัดการเรียนการสอน
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ปรับแก้ไขเป็น
ขั้นตอนที่ 4.2 การวิพากษ์วิจารณ์แบบรอบ
“ผู้สอนหรือผู้เรียน หรือทั้งผู้สอนและ
ด้าน
ผู้เรียนร่วมกันสำธิตกำรวิเครำะห์
“ผู้เรียนวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ กระบวนกำรเรียนรู้ของตนเองและเพื่อน
ของตนเองและเพื่อนโดยการให้ข้อมูล
โดยกำรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผลงำนเขียน
ป้อนกลับแก่ผลงานเขียน โดยมีผู้สอนและ ก่อนให้ผู้เรียนวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้
อาจมีบุคคลอื่นร่วมให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย ของตนเองและเพื่อนโดยการให้ข้อมูล
ข้อมูลป้อนกลับที่ผู้เรียนให้แก่เพื่อน และ
ป้อนกลับแก่ผลงานเขียน โดยมีผู้สอนและ
ผู้สอนหรือบุคคลอื่นให้แก่ผู้เรียนมีทั้งทาง อาจมีบุคคลอื่นร่วมให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย
ตรงที่เป็นการแก้ไขให้เลย และทางอ้อมที่ ข้อมูลป้อนกลับที่ผู้เรียนให้แก่เพื่อน และ
เป็นการใช้คาถามและสัญลักษณ์กระตุ้นให้ ผู้สอนหรือบุคคลอื่นให้แก่ผู้เรียนมีทั้งทาง
ผู้เรียนคิดหาข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไข ตรงที่เป็นการแก้ไขให้เลย และทางอ้อมที่
ด้วยตนเอง สามารถให้ข้อมูลป้อนกลับได้ เป็นการใช้คาถามและสัญลักษณ์กระตุ้นให้
ทั้งทางวาจาและการเขียน และสามารถใช้ ผู้เรียนคิดหาข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไข
แบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับไวยากรณ์ ด้วยตนเอง สามารถให้ข้อมูลป้อนกลับได้ทั้ง
และการโต้แย้งหรือเนื้อหา คาถาม
ทางวาจาและการเขียน และสามารถใช้
ปลายเปิดเกี่ยวกับผลงานของผู้เรียน หรือ แบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับไวยากรณ์
การให้คาแนะนา เป็นทางเลือกในการให้
และการโต้แย้งหรือเนื้อหา คาถาม
ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อใช้ในการ
ปลายเปิดเกี่ยวกับผลงานของผู้เรียน หรือ
ปรับปรุงแก้ไขงานเขียน”
การให้คาแนะนา เป็นทางเลือกในการให้
ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขงานเขียน”
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ตารางที่ 7 แสดงการปรับปรงรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียน
การสอน (ต่อ)
เอกสาร

แผนการ
จัดการเรียน
การสอน
(ต่อ)

ข้อมูลเดิม
ปรับคาสั่งในใบงาน และตัวอย่างในใบงาน
ที่ของขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสร้าง
ความรู้ใหม่

ข้อมูลที่ปรับปรงใหม่
ผู้สอนเพิ่มคาอธิบายในใบงาน และใช้ภาษา
ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย รวมถึง
เปลี่ยนตัวอย่างในใบงานที่ทาให้ผู้เรียน
เข้าใจตัวอย่างได้ง่ายขึ้น
ปรั บ ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ชิ้ น งานใน ยืดหยุ่นระยะเวลำในการปฏิบัติงานระหว่าง
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
ขั้ น ต อ น ที่ 3 ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น
และขั้ น ตอนที่ 4 การสะท้ อ นคิ ด เพื่ อ การ และขั้ น ตอนที่ 4 การสะท้ อ นคิ ด เพื่ อ การ
พัฒนา
พัฒนา ตามความเหมาะสม
ในขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
ปรับแก้ไขเป็น
ผู้สอนต้องปรับปรุงแหล่งข้อมูลในการ
ผู้ ส อนเตรี ย มแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มี ค วาม
สืบสอบข้อมูลในการเขียนให้แก่ผู้เรียน
หลากหลายให้ ผู้ เ รี ย นใช้ ใ นการสื บ สอบ
เนื่องจากหากการจัดการเรียนการสอน
ข้ อ มู ล ในการเขี ย นในขั้ น ตอนที่ 3 การ
เกิดขึ้นในชั้นเรียน ผู้เรียนจะมีแหล่งการ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงาน ซึ่ ง ได้ แ ก่ หนั ง สื อ
เรียนรู้ที่ค่อนข้างจากัด
ไวยากรณ์ พจนานุ ก รมภาษาอั ง กฤษ
หนั ง สื อ คู่ มื อ การสอนเขี ย น เอกสารที่
ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ วารสาร
หนังสือพิมพ์ หรือย้ายผู้เรียนไปทากิจกรรม
ในขั้นตอนดังกล่าวที่ห้องสมุด
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ระยะที่ 3 (R2) การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
การดาเนินการในระยะที่ 3 เป็นการพัฒนาเครื่องมือเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
เรียนการสอน ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
3.1 เตรียมการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
3.1.2 การเลือกกลุ่มเป้าหมายมาใช้ในการหาคุณภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการ
เรียนการสอน
ผู้วิจัยเลือกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย แห่งหนึ่ง เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากนักศึกษากลุ่มดังกล่าวมีความรู้พื้นฐานจากการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและวิชาการเขียน 1 มาก่อน และมีปัญหาในการเขียนสอดคล้องกับที่ผู้วิจัย
ได้ทาการศึกษาปัญหาในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็น
สถานศึกษาที่สนับสนุนให้ผู้วิจัยดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารจั บ ฉลากเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้าในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ผลปรากฏว่านักศึกษาห้องที่ 1 มีนักศึกษาจานวน 29 คน เป็น
กลุ่มควบคุมซึ่งศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ ส่วนห้องที่ 2 มีนักศึกษาจานวน 36 คน
เป็นกลุ่มทดลองที่ศึกษาโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น และผู้วิจัย ได้นาแบบทดสอบ
ความสามารถในการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเชิ ง โต้ แ ย้ ง ไปใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งดั ง กล่ า วเพื่ อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษา โดยใช้
สถิติ F-test และการทดสอบด้วยค่าที (T-Test) ซึ่งจากผลการทดสอบดังกล่าว สรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันในทางสถิติ
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3.2 สร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือ 2
ฉบับ ได้แก่ 3.2.1 แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง 3.2.2 เกณฑ์ในการ
ประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง โดยมีรายละเอียดการดาเนินการสร้างเครื่องมือแต่ละฉบับ
ดังนี้
3.2.1 แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
ทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งก่อนและหลังการทดลอง โดยแบบทดสอบนี้
ประเมินโดยใช้เกณฑ์ในการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนใน
การสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้
3.2.1.1 ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้ง และศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ของ
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ใช้นักศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ในด้านจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา และข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า เพื่อนามาใช้ในการกาหนด
เนื้อหาในการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
3.2.1.2 สร้างแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง จานวน
2 ฉบับ ที่มีลักษณะคู่ขนานกัน เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย มีลักษณะเป็นการเขียนย่อ หน้า สาหรับ
การกาหนดเนื้อหาในการสร้างแบบทดสอบฯ ยึดตามจุดมุ่งหมายและข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า โดยมีรูปแบบข้อสอบและจานวนข้อคาถาม 3 ข้อเท่ากัน และมีความยาก
ง่ายใกล้เคียงกัน โดยให้ผู้เรียนเลือก 1 หัวข้อ และเขียน 1 ย่อหน้า ใช้ระยะเวลาในการทาแบบทดสอบ
30 นาที ประเมินโดยใช้เกณฑ์ในการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในข้อ
2.2
3.2.1.3 นาแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา
ความตรงเชิงเนื้อหาและความถูกต้องในการใช้ภาษา แล้วปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3.2.1.4 นาแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนการเขียน
จานวน 5 ท่าน พิจารณาคุณภาพทั้งด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและการใช้ภาษา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
5 ท่ า นมี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า แบบทดสอบที่ ส ร้ า งขึ้ น มี ค วามชั ด เจน และสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด โดยค่า IOC ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
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โต้แย้ง มีค่า IOC เท่ากับ 0.87 ซึ่งหมายความว่าแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงโต้แย้งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช้ได้จริง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คาแนะนาในการปรับแก้แบบทดสอบฯ ซึ่งมี 2 ประเด็นหลัก
ดังนี้
1) คาสั่งในแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
ควรเพิ่มระยะเวลาในการสอบ เป็น 45 นาที เนื่องจากผู้เรียนมีประสบการณ์ค่อนข้างน้อยในการเขียน
ระดับย่อหน้าประเภทการเขียนเชิงโต้แย้ง ปรับเพิ่มจานวนคาในการเขียนเป็นประมาณ 250 คา ระบุ
เกณฑ์การให้คะแนนในคาสั่ง รวมถึงปรับภาษาที่ใช้ในคาสั่งให้สั้น กระชับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่าย
ขึ้น
2) ประเด็นในการเขียนที่กาหนดไว้ในแบบทดสอบความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง 3 ประเด็น ซึ่งใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ควรปรับให้มี
ความยากง่ายใกล้เคียงกัน และอาจมีการเพิ่มคาอธิบายเพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจประเด็นในการเขียน
แต่ละประเด็นมากขึ้น
3.2.1.5 ผู้วิจัยนาคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และได้ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เปลี่ยนคาสั่งในข้อสอบโดยเพิ่มระยะเวลาในการทาแบบทดสอบการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งจากเดิมใช้เวลา 30 นาที แก้ไขใหม่เป็น 45 นาที โดยนักศึกษาต้องเขียน
ระดับย่อหน้า (ประเภทการเขียนเชิงโต้แย้ง) ที่มีความยาวจากเดิม 180 คา แก้ไขใหม่เป็นประมาณ
250 คา และระบุเกณฑ์ในคาสั่งซึ่งเป็นภาษาอังกฤษว่า ผู้เขียนต้องระบุประโยคใจความหลักที่ มีความ
ชัดเจน ให้เหตุผลสนับสนุนที่มีความสมเหตุสมผล พร้อมยกตัวอย่างสนับสนุนคาตอบหรือความคิด
พร้อมสรุป และปรับการใช้ภาษาในคาสั่งให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้น
2) ปรับประเด็นในการเขียนของแบบทดสอบฯ ทั้งก่อนและหลังการทดลอง
ให้มีความยากง่ายใกล้เคียงกัน มีความคู่ขนานกัน เป็นประเด็นที่ไม่แคบหรือกว้างเกินไป และเพิ่มเติม
คาอธิบายในแต่ละประเด็น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจประเด็นที่กาหนดไว้ได้ง่ายขึ้น
กล่ า วโดยสรุ ป หลั ง จากผู้ วิ จั ย ปรั บ ปรุ ง แบบทดสอบความสามารถในการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ข้อสอบ
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งเป็นข้อสอบอัตนัยที่มีลักษณะคู่ขนาน ใช้ประเมิน
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งก่อนและหลังการทดลอง มีรูปแบบ
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ข้อสอบและจานวนข้อคาถาม 3 ข้อเท่ากัน และมีความยากง่ายใกล้เคียงกัน โดยนักศึกษาต้องเลือก
เพียง 1 ข้อคาถามหรือประเด็นในการเขียนเชิงโต้แย้งที่มีความยาว 1 ย่อหน้า มีจานวนคาไม่เกิน 250
คา นักศึกษาต้องระบุประโยคใจความหลักที่มีความชัดเจน ให้เหตุผลสนับสนุนที่มีความสมเหตุสมผล
พร้อมยกตัวอย่างสนับสนุนคาตอบหรือความคิด พร้อมสรุป โดยมีระยะเวลาในการทาแบบทดสอบ 45
นาที
จากนั้นนาแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาซึ่งมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน เพื่ อพิจารณาความเหมาะสมของการใช้ภาษาและเวลาใน
การทาแบบทดสอบ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จานวน 5 ท่าน ใช้
เกณฑ์ในการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในการตรวจแบบทดสอบที่นาไป
ทดลองใช้ แล้วนาคะแนนมาวิเคราะห์หาความสอดคล้องของการตรวจให้คะแนนระหว่างผู้ประเมิน
ก่อนนาไปใช้จริง โดยมีค่าความเชื่อมั่นของการตรวจให้คะแนนการเขียนฯ ระหว่างผู้ตรวจ 2 คน ก่อน
การทดลองเท่ากับ 0.92 และหลังการทดลองเท่ากับ 0.90 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงและได้
นาเสนอข้อมูลไว้ดังตารางที่ 8 และตารางที่ 9 และผลการทดลองใช้แบบทดสอบความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งทั้งก่อนและหลังการทดลอง พบว่าผู้เรียนสามารถเขียนตอบตามประเด็น
ที่กาหนดได้ในเวลาที่กาหนด
3.2.2 เกณฑ์ในการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง (Scoring Rubric)
เกณฑ์ในการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมิน
แบบทดสอบความสามารถในการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเชิ ง โต้ แ ย้ ง ของนั ก ศึ ก ษาทั้ ง ก่ อ นและหลั ง
การทดลอง โดยแบบประเมินมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ที่มี 4 ระดับ โดย
ใช้รูบริคส์ที่กาหนดขึ้นตามองค์ประกอบของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งทั้ง 2
ด้าน ได้แก่ ด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้ง และด้านการใช้ภาษา
และการเรียบเรียงเนื้อหาในการโต้แย้ง โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี้
3.2.2.1 ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง และการสร้างเกณฑ์การประเมินงานเขียน เพื่อกาหนดกรอบของแบบประเมิน
จากนักวิชาการ (Thorndike & Hagen, 1969; Le, 2013; A-Shaer, 2014; Fahim & Mirzaii, 2013;
Bean, 2004; Jantasin, 2015; วิวรรธน์ อุดมยมกกุล , 2547; ศิวพร ใสโต, 2553; Reid, 1993) ซึ่ง
พบว่าเกณฑ์การให้คะแนนแบบวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ (Analytic Scoring) เป็นการให้คะแนนที่
ทั้งผู้สอนและนักศึกษาสามารถใช้วินิจฉัยข้อดีข้อเสียของงานเขียนได้ เป็นเกณฑ์การให้คะแนนที่มี
ประสิทธิภาพในการแบ่งแยกระหว่างเนื้อความที่ดีและไม่ดี ให้กรอบแนวคิดที่ชัดเจนสาหรับการให้
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ข้อมูลป้อนกลับและการทบทวน สามารถใช้ชี้แนะให้นักศึกษารู้แนวทางในการประเมินงานเขียน และ
คุณลักษณะที่ผู้สอนให้ความสาคัญในงานเขียน
3.2.2.2 สร้างแบบประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้ แย้งซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประเมินค่าที่มี 4 ระดับ โดยวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งทั้ง 2 ด้าน ได้แก่
ด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้ง และด้านการใช้ภาษา และการเรียบ
เรียงเนื้อหาในการโต้แย้ง ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนครอบคลุมกระบวนการเขียนที่กาหนดแบบรูบริคส์
สาหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง ผู้วิจัยยึดตามเกณฑ์การประเมิน
แบบวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบย่ อ ยของงานเขี ย น (Analytical Method) ซึ่ ง มี ค วามครอบคลุ ม
องค์ประกอบของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ งที่กาหนดในการวิจัยครั้งนี้ และ
ศึกษาเกณฑ์และการกาหนดค่าน้าหนักของคะแนนในการประเมินความสามารถการเขียนแต่ละด้าน
ได้แก่ ด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้ง และด้านการใช้ภาษา และ
การเรียบเรียงเนื้อหาในการโต้แย้ง
3.2.2.3 นาเกณฑ์ในการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งที่พัฒนาขึ้นไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาและความถูกต้องในการใช้ภาษา แล้ว
ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3.2.2.4 นาแบบทดสอบและเกณฑ์ในการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งที่
ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนการเขียน จานวน 5 ท่าน พิจารณาคุณภาพทั้งด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความถูกต้องในการใช้ภาษา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านมีความเห็นสอดคล้อง
กั น ว่ า เกณฑ์ ป ระเมิ น การเขี ย นภาษาอั ง กฤษเชิ ง โต้ แ ย้ ง มี ค วามเหมาะสมกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
แบบทดสอบฯ โดยเกณฑ์ ป ระเมิ น การเขี ย นภาษาอั ง กฤษเชิ ง โต้ แ ย้ ง มี ค่ า IOC เท่ า กั บ 0.90 ซึ่ ง
หมายความว่าเกณฑ์ประเมินการเขียนภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสม และสามารถ
นาไปใช้ได้จริง
โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ ป ระเมิ น การเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งไว้ 7 ประเด็นที่สาคัญดังนี้
1) ระบุคาอธิบายค่าคะแนนแต่ละระดับให้มีความชัดเจน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่น ไม่มีเลย มีบางส่วน มีเป็นส่วนมาก
2) สิ่งที่จะประเมินต้องมีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของงานเขียน ซึ่งมี
ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่สนับสนุนให้มีการค้านข้อโต้แย้ง และไม่สนับสนุนเนื่องจากอาจยากและซับซ้อนไป
สาหรับการเขียนระดับย่อหน้ารวมถึงระดับความสามารถของผู้เรียน
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3) ปรับเกณฑ์ให้มีการประเมินการจัดระบบการเขียน (Organization) และ
การประเมินการใช้แหล่งข้อมูลหลักฐานในการสนับสนุนประเด็นการโต้แย้ง (Use of Sources of
Evidences)
4) ในเกณฑ์การประเมินการเขียนโต้แย้งควรมี การอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้ภาษาและลีลาทางภาษาในการโต้แย้ง เพื่อให้ผู้ประเมินมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
5) เกณฑ์ข้อ 1 ควรเปลี่ยนเป็น การให้เหตุผลสนับสนุนการกล่าวอ้าง และ
การคัดค้าน (ตัดคาว่าการกล่าวอ้างออก)
6) หลีกเลี่ยงการใช้คาในเกณฑ์การประเมินที่ไม่สามารถประเมินได้ เช่น คา
ว่า “พลั้งเผลอ” เพราะผู้ประเมินไม่มีโอกาสทราบได้เลยว่าการสะกดคาผิดนั้น มาจากความพลั้งเผลอ
หรือสะกดผิดเช่นนั้นอยู่แล้ว
7) ควรมีคาอธิบายภาษาอังกฤษประกอบในแต่ละเกณฑ์เพื่อให้สามารถ
เทียบเคียงกันได้ทั้ง 2 ภาษา
3.2.2.5 ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ปปรึ ก ษาอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ และปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ในการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1) ปรับคาอธิบายค่าคะแนนแต่ละระดับให้มีความชัดเจน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่น หากนักศึกษาได้ค่าคะแนนเป็น 0 ในองค์ประกอบย่อยใด หมายความว่านักศึกษาไม่มี
การระบุ หรือกล่าวถึงสิ่งที่กาหนดไว้ตามความสามารถขององค์ประกอบนัน้
2) ปรับให้มีการประเมินในส่วนของความสามารถในการค้านข้อโต้แย้ง แต่
ปรับให้รวมอยู่ในองค์ประกอบย่อยเดียวกัน คืออยู่ในความสามารถด้านที่ 1 การกล่าวอ้าง การให้
เหตุผลสนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้ง ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย 3 ข้อ คือ 1.1 การกล่าวอ้าง (Claim)
และการค้านข้อโต้แย้ง (Counterclaim/Rebuttal/Counterargument) 1.2 การใช้ข้อมูล ตัวอย่าง
หลักฐานในการสนับสนุนการกล่าวอ้าง (Data/Evidence) 1.3 การใช้ข้อมูลตัวอย่าง หลักฐานในการ
อธิ บ ายให้ เ ห็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการกล่ า วอ้ า ง และการให้ เ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น การกล่ า วอ้ า ง
(Warrant)
3) ในส่วนของการประเมินการจัดระบบการเขียนในการเขียนระดับย่อหน้า
นั้น มีกล่าวแทรกอยู่ในส่วนของเกณฑ์ความสามารถด้านที่ 1 ซึ่งคือ การกล่าวอ้าง การให้เหตุผล
สนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้ง และความสามารถด้านที่ 2 คือ การใช้ภาษา และการเรียบเรียง
เนื้อหาในการโต้แย้งอยู่แล้ว ผู้วิจัยจึงมิได้เพิ่มความสามารถในการจัดระบบการเขียนในเกณฑ์การ
ประเมินตามที่มีผู้ทรงคุณวุฒิแนะนา เพราะจะทาให้เกิดความซ้าซ้อนในการประเมิน
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และตามหลั ก การโต้ แ ย้ ง ตามรู ป แบบของ Toulmin ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ น ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเขียนเชิงโต้แย้งนั้น Toulmin (1958) ให้ความสาคัญกับการ
กล่ า วอ้ า ง การให้ เ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น และการใช้ ข้ อ มู ล ตั ว อย่ า ง หลั ก ฐานในการอธิ บ ายให้ เ ห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างการกล่าวอ้าง และการให้เหตุผลสนับสนุนการกล่าวอ้างเป็นหลัก เพราะเป็น
ส่วนประกอบสาคัญในการโต้แย้งขั้นปฐมภูมิ ส่วนการค้านข้อโต้แย้ งนั้นเป็นส่วนประกอบของการ
โต้แย้งขั้นทุติยภูมิ ซึ่งอาจไม่จาเป็นต้องมีก็ได้
4) อธิบายเพิ่มในส่วนของเกณฑ์การประเมินด้านที่ 2 การใช้ภาษา และการ
เรียบเรียงเนื้อหาการโต้แย้ง ในข้อ 2.1 ซึ่งคือ การใช้ลีลาภาษาในการโต้แย้ง (Style) ว่าหมายถึงการ
ใช้สานวนภาษาในการกล่าวอ้าง และการให้เหตุผลสนับสนุนการโต้แย้งตามประเด็นหรือหัวเรื่องที่
กาหนด
5) พิจารณาปรับเกณฑ์การประเมินข้อ 1.1 ใหม่ คือ การกล่าวอ้าง และ
การค้านข้อโต้แย้ง ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะนา
6) ไม่ใช้คาว่า “พลั้งเผลอ” ในเกณฑ์การประเมินเพราะไม่สามารถประเมิน
ได้อย่างแท้จริงว่านักศึกษาเขียนผิดอยู่แล้วเพราะไม่รู้ หรือเกิดจากความพลั้งเผลอ
7) ปรับให้มีภาษาอังกฤษแทรกในเกณฑ์การประเมินฯ แต่ละข้อเพื่อให้
ผู้ตรวจประเมินงานเขียนเข้าใจความหมายของเกณฑ์การประเมินฯ แต่ละข้อได้ตรงกันทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความสามารถด้านที่ 1 การกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการค้าน
ข้ อ โต้ แ ย้ ง มี อ งค์ ป ระกอบย่ อ ยดั ง นี้ คื อ 1.1 การกล่ า วอ้ า ง ( Claim) และการค้ า นข้ อ โต้ แ ย้ ง
(Counterclaim/Rebuttal/Counterargument) 1.2 การใช้ ข้ อ มู ล ตั ว อย่ า ง หลั ก ฐานในการ
สนับสนุนการกล่าวอ้าง (Data/Evidence) 1.3 การใช้ข้อมูลตัวอย่าง หลักฐานในการอธิบายให้เห็น
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการกล่ า วอ้ า ง และการให้ เ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น การกล่ า วอ้ า ง (Warrant) โดย
องค์ประกอบย่อยทั้ง 3 ข้อ มีคะแนนเต็มข้อละ 3 คะแนน คะแนนรวมของด้านที่ 1 เท่ากับ 9 คะแนน
สาเหตุที่ความสามารถในด้านที่ 1 มีองค์ประกอบย่อย 3 ข้อดังกล่าว เพราะตามหลักการโต้แย้งตาม
รูปแบบของ Toulmin (1953) ขั้นปฐมภูมินั้น ระบุไว้ว่าต้องมีส่วนประกอบดังกล่าวในการโต้แย้ง ส่วน
องค์ประกอบอื่น ๆ ของขั้นทุติยภูมินั้นมีความสาคัญรองลงมาในการโต้แย้ง ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาให้มีการ
ค้านข้อโต้แย้งเพิ่ม เพราะจากการศึกษาความหมายและนิยามการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งนั้น
ผู้เขียนจาเป็นต้องแสดงมุมมองทั้ง 2 ด้านเกี่ยวกับประเด็นหรือหัวเรื่องที่กาหนดเพื่อให้การโต้แย้งมี
ประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ โดยผู้วิจัยพิจารณาให้การกล่าวค้านข้อโต้ แย้งรวมอยู่ในความสามารถข้อ
1.1 การกล่าวอ้าง (Claim) และการค้านข้อโต้แย้ง (Counterclaim/Rebuttal/Counterargument)
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ตามข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และเพราะการเขี ย นระดั บ ย่ อ หน้ า มี ค วามยาวจ ากั ด จึ ง มิ ไ ด้
พิจารณาเพิ่มการกล่าวค้านข้อกล่าวอ้างเป็นองค์ประกอบย่อยใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้ง
คะแนน
1.1 การกล่าวอ้าง
(Claim) และการ
ค้านข้อโต้แย้ง

0
ไม่มีการกล่าวอ้าง
และไม่มีการค้าน
ข้อกล่าวอ้างหรือ
ข้อโต้แย้ง

1
มีการกล่าวอ้างที่
กว้างเกินไป ไม่ค่อย
ชัดเจนหรือไม่
เกี่ยวกับหัวเรื่อง
และหรือไม่มีการ
กล่าวค้าน

2
มีการกล่าวอ้าง
ตามประเด็นหรือ
หัวเรื่องที่ชัดเจน
(Counterclaim/
แต่การค้านไม่ค่อย
Rebuttal/
สัมพันธ์กับการ
Counterargument)
กล่าวอ้างและหรือ
หัวเรื่อง หรือไม่มี
การค้าน
1.2 การใช้ข้อมูล ไม่มีการใช้ข้อมูล
มีข้อมูล ตัวอย่าง
มีข้อมูล ตัวอย่าง
ตัวอย่าง หลักฐาน ตัวอย่าง หลักฐาน หลักฐานส่วนใหญ่ที่ หลักฐานส่วนใหญ่
ในการสนับสนุน
สนับสนุนการกล่าว ไม่ค่อยเพียงพอใน ที่เพียงพอในการ
การกล่าวอ้าง
อ้าง
การใช้สนับสนุน
ใช้สนับสนุนการ
(Data/Evidence)
การกล่าวอ้าง
กล่าวอ้าง
1.3 การใช้ข้อมูล ไม่มีข้อความระบุถึง มีข้อความระบุถึง มีข้อความระบุถึง
ตัวอย่าง หลักฐาน ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ในการอธิบายให้
ระหว่างการกล่าว ระหว่างการกล่าว ระหว่างการกล่าว
เห็นความสัมพันธ์ อ้าง และเหตุผลที่ อ้าง และเหตุผลที่ อ้าง และเหตุผลที่
ระหว่างการกล่าว ใช้สนับสนุนการ
ใช้สนับสนุนการ
ใช้สนับสนุนการ
อ้างและเหตุผลที่ใช้ กล่าวอ้าง
กล่าวอ้าง แต่
กล่าวอ้างเป็นส่วน
สนับสนุนการกล่าว
ข้อความดังกล่าวไม่ ใหญ่ หรือบางส่วน
อ้าง (Warrant)
ค่อยสัมพันธ์กับ
อาจไม่มีข้อความ
ข้อมูล ตัวอย่าง
ระบุไว้ แต่ผู้อ่าน
หลักฐานที่มีอยู่
สามารถเข้าใจได้

3
มีการกล่าวอ้าง
และการค้านการ
กล่าวอ้างตามหัว
เรื่องที่กาหนดได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ทาให้ผู้อ่านเข้าใจ
ได้อย่างชัดเจน
มีข้อมูล ตัวอย่าง
หลักฐานที่
เพียงพอในการ
สนับสนุนการ
กล่าวอ้าง
มีข้อความระบุถึง
ความสัมพันธ์
ระหว่างการกล่าว
อ้าง และเหตุผลที่
ใช้สนับสนุนการ
กล่าวอ้างได้อย่าง
ชัดเจน

ส่วนความสามารถด้านที่ 2 การใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาในการ
โต้แย้ง มีองค์ประกอบย่อยดังนี้ คือ 2.1 การใช้ลีลาภาษาในการโต้แย้ง (Style) หมายถึง การใช้สานวน
ภาษาในการกล่าวอ้าง และการให้เหตุผลสนับสนุนการโต้แย้งตามประเด็นหรือหัวเรื่องที่กาหนด 2.2
การเชื่อมโยงใจความ และการจัดลาดับเนื้อหาการโต้แย้ง (Coherence and Cohesion) 2.3 การใช้
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ค าศั พ ท์ ใ นการเขี ย นโต้ แ ย้ ง (Vocabulary) 2.4 การใช้ โ ครงสร้ า งประโยคในการเขี ย นโต้ แ ย้ ง
(Sentence Structure) โดยองค์ประกอบย่อยทั้ง 4 ข้อ มีคะแนนเต็มข้อละ 3 คะแนน คะแนนรวม
ทั้งหมดของด้านที่ 2 เท่ากับ 12 คะแนน สาเหตุที่องค์ประกอบด้านที่ 2 มีองค์ประกอบย่อย 4 ด้าน
เป็นเพราะผู้วิจัยได้สังเคราะห์ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
มิใช่ความสามารถในการเขียนโดยทั่วไป ผู้เขียนจาเป็นต้องใช้ความสามารถในการเขียนที่มีความ
แตกต่ า งจากการเขี ย นประเภทอื่ น ๆ ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเขี ย นแตกต่ า งกั น ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี
องค์ประกอบย่อยและค่าน้าหนักคะแนนในด้านที่ 2 มากกว่าด้านที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
2) ด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาในการโต้แย้ง
คะแนน
2.1 การใช้ลีลา
ภาษาในการ
โต้แย้ง
(Style) (หมายถึง
การใช้สานวน
ภาษาในการกล่าว
อ้าง และการให้
เหตุผลสนับสนุน
การโต้แย้งตาม
ประเด็นหรือหัว
เรื่องที่กาหนด)

0
ใช้ลีลาภาษาไม่
เหมาะสมในการ
กล่าวอ้าง และการ
สนับสนุนการ
โต้แย้ง ทาให้ผู้อ่าน
ไม่เข้าใจเรื่องราว
การโต้แย้ง

2.2 การเชื่ อมโยง
ใจความ และการ
จั ด ล าดั บ เนื้ อ หา
การโต้แย้ง

การใช้คาเชื่อม
ส่วนมากไม่ถูกต้อง
ไม่มีความ
หลากหลาย ไม่มี
การจัดลาดับเนื้อ
เรื่องการโต้แย้ง ทา
ให้ผู้อ่านสับสน ไม่
เข้าใจเรื่องราว

(Coherence and
Cohesion)

1
ใช้ลีลาภาษาในการ
กล่าวอ้าง และการ
สนับสนุนการ
โต้แย้งไม่ค่อย
เหมาะสม ซึ่งอาจ
ทาให้ผู้อ่านสับสน
หรือไม่ค่อยเข้าใจ
เรื่องราวการโต้แย้ง

2
ใช้ลีลาภาษาส่วน
ใหญ่ได้เหมาะสมใน
การกล่าวอ้าง และ
สนับสนุนการ
โต้แย้ง เหมาะสม
กับผู้อ่าน และ
วัตถุประสงค์ของ
งานเขียน อาจมี
การใช้ลีลาภาษาไม่
เหมาะสมบ้าง แต่
ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจเรื่องราวการ
โต้แย้งในภาพรวม
ได้
มีการใช้คาเชื่อม
มีการใช้คาเชื่อมที่
หลากหลาย แต่อาจ เหมาะสมในการ
มีการใช้คาเชื่อม
เชื่อมโยงเรื่องราว
ผิดพลาดบ้าง การ หรือไม่ค่อยมีแต่ไม่
จัดลาดับเนื้อเรื่อง ทาให้ผู้อ่านเข้าใจ
การโต้แย้งไม่ค่อยดี เรื่องราวผิดพลาด
ซึ่งอาจทาให้ผู้อ่าน ส่วนใหญ่มีการ
สับสนหรือเข้าใจได้ จัดลาดับเนื้อเรื่อง
ยาก
การโต้แย้งที่เข้าใจ
ได้ง่าย

3
ใช้ลีลาภาษาใน
การกล่าวอ้าง และ
การสนับสนุนการ
โต้แย้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับ
ผู้อ่าน และ
วัตถุประสงค์ของ
งานเขียน ทาให้
ผู้อ่านเข้าใจ
เรื่องราวการ
โต้แย้งได้อย่าง
ชัดเจน
ใช้คาเชื่อมได้
หลากหลาย และ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ ในการ
เชื่อมโยงเรื่องราว
มีการจัดลาดับเนื้อ
เรื่องการโต้แย้งได้
อย่างเหมาะสม
เข้าใจได้ง่าย
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คะแนน
2.3 การใช้
คาศัพท์ในการ
เขียนโต้แย้ง

0
ใช้คาศัพท์ได้ไม่
หลากหลาย มี
ข้อบกพร่องในการ
(Vocabulary)
ใช้คาศัพท์ที่ไม่
เหมาะสมกับ
ประเด็นการโต้แย้ง
ใช้ได้ไม่ถูกต้อง
ตามไวยากรณ์หรือ
ผิดความหมาย
จานวนมาก มีการ
สะกดคาผิดบ่อย
ทาให้ผู้อ่านเกิด
ความสับสน ไม่
เข้าใจเรื่องราว
2.4 การใช้
ใช้โครงสร้าง
โครงสร้างประโยค ประโยคได้ไม่
ในการเขียน
หลากหลาย ใช้
โต้แย้ง
โครงสร้างประโยค
(Sentence
แบบเดิมซ้า ๆ กัน
Structure)
ใช้โครงสร้าง
ประโยคผิดพลาด
บ่อย ประโยคที่ใช้
ส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์
ทาให้ผู้อ่านไม่เข้าใจ
เรื่องราวการโต้แย้ง

1
ใช้คาศัพท์ซ้ากัน
บ่อย ใช้คาศัพท์ไม่
ถูกต้องตาม
ไวยากรณ์ หรือใช้
ผิดความหมายบ้าง
มีการสะกดคาผิด
บางครั้งใช้คาศัพท์
ไม่เหมาะสมกับ
ประเด็นการโต้แย้ง
ซึ่งอาจทาให้ผู้อ่าน
สับสน หรือไม่ค่อย
เข้าใจเรื่องราว

2
ใช้คาศัพท์ได้
ถูกต้อง
หลากหลาย
เหมาะสมกับ
ประเด็นการโต้แย้ง
มีการใช้คาไม่
ถูกต้องตาม
ไวยากรณ์ หรืออาจ
มีการใช้คาฟุ่มเฟือย
บ้าง มีการสะกด
คาผิดเล็ก ๆ
น้อย ๆ

3
ใช้คาศัพท์ได้
หลากหลาย
ถูกต้องตาม
ไวยากรณ์ และ
เหมาะสมกับ
ประเด็นการ
โต้แย้ง ซึ่งอาจมี
ข้อผิดพลาด
เล็กน้อยเกิดขึ้น
เช่น การสะกด
คาผิด

ใช้โครงสร้าง
ประโยคซ้า ๆ กัน
บ้าง ไม่ค่อย
หลากหลาย มี
ข้อผิดพลาดในการ
เขียนโครงสร้าง
ประโยค หรือมี
ประโยคบางส่วนที่
ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจ
ทาให้ผู้อ่านสับสน
หรือเข้าใจเรื่องราว
การโต้แย้งได้ยากใน
บางครั้ง

ใช้โครงสร้าง
ประโยคได้หลาย
รูปแบบ และ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ มีการเขียน
โครงสร้างประโยค
ผิดพลาดบ้าง
เล็กน้อย แต่ผู้อ่าน
ยังคงสามารถเข้าใจ
เรื่องราวการโต้แย้ง
ในภาพรวมได้

ใช้โครงสร้าง
ประโยคได้ถูกต้อง
ตามไวยากรณ์ มี
การใช้โครงสร้าง
ประโยค
หลากหลาย
รูปแบบในการ
โต้แย้ง ซึ่งอาจมี
ข้อผิดพลาด
เล็กน้อยเกิดขึ้น
เช่น การใช้
เครื่องหมายวรรค
ตอน

สาหรับเกณฑ์ในการประเมินการเขียนฯ ที่ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยหา
คุณภาพโดยให้ผู้ ท รงคุณวุฒิด้านการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จานวน 2 ท่าน ใช้ตรวจ
แบบทดสอบที่ได้นาไปทดลองใช้ แล้วนาคะแนนมาวิเคราะห์หาความสอดคล้องของการตรวจให้
คะแนนระหว่างผู้ประเมิน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ค่า
สหสัมพันธ์ปรากฏอยู่ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 8 นาเสนอผลการหาค่าความสอดคล้อง (r) ในการตรวจให้คะแนนการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงโต้แย้งของนักศึกษา ก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างผู้ประเมินงานเขียนทั้ง 2 คน
(Inter-Rater Reliability) ในภาพรวม และจาแนกตามองค์ประกอบแต่ละด้าน
ค่าความเชื่อมั่น (Inter-Rater Reliability)
ความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

ด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผล
สนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้ง

0.90

0.78

ด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียง
เนื้อหาในการโต้แย้ง
คะแนนรวมความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง

0.84

0.94

0.92

0.90

จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคะแนนงานเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้งของผู้ประเมินทั้ง 2 คน มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงในภาพรวม ทั้งฉบับก่อนและหลังการ
ทดลอง
นอกจากนี้ผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเขียนอีก 1 ท่าน ได้นาเกณฑ์ ในการ
ประเมินการเขียนฯ ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปใช้ในการวิเคราะห์หาความสอดคล้องของการตรวจให้
คะแนนระหว่างผู้ประเมินงานเขีย นภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งก่อนและหลังการทดลองของนักศึกษา
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ค่า
สหสัมพันธ์ปรากฏอยู่ดังตารางที่ 10
โดยก่ อ นที่ ผู้ วิ จั ย และผู้ ร่ ว มประเมิ น งานเขี ย นอี ก 1 ท่ า นจะให้ ค ะแนนงานเขี ย น
ภาษาอัง กฤษเชิงโต้แย้งก่อนและหลังทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผู้วิจัยได้
จัดเตรียมตัวอย่างงานเขียน 4 ชิ้นที่มีคุณภาพในการเขียนแตกต่างกันพร้อมคาอธิบายประกอบการให้
คะแนนการเขียนฯ ตามเกณฑ์ในการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไป
ปรึกษากับผู้ร่วมประเมินงานเขียน เพื่อให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและประเมินงานเขียนของ
นักศึกษาได้สอดคล้องกัน
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ตารางที่ 9 น าเสนอผลการหาค่ า ความสอดคล้ อ ง (r) ในการตรวจให้ ค ะแนนการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลัง
การทดลอง ระหว่างผู้ประเมินงานเขียนทั้ง 2 คน (Inter-Rater Reliability) ใน
ภาพรวม และจาแนกตามองค์ประกอบแต่ละด้าน

ความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้ง
ด้านการกล่าวอ้าง
การให้เหตุผล
สนับสนุน และการ
ค้านข้อโต้แย้ง
ด้านการใช้ภาษาและ
การเรียบเรียงเนื้อหา
ในการโต้แย้ง
คะแนนรวม
ความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้ง

ค่าความเชื่อมั่น (Inter-Rater Reliability)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
0.83

0.78

0.82

0.93

0.96

0.97

0.93

0.97

0.96

0.97

0.95

0.99

จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคะแนนงานเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้งของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมของผู้ประเมินทั้ง 2 คน มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
ในภาพรวม ทั้งฉบับก่อนและหลังการทดลอง
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3.3 ดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
3.3.1 กาหนดแบบแผนการทดลอง
การทดลองครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ที่มีทั้งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม และมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest Design with
Nonequivalent Groups) (วรรณี แกมเกตุ, 2555: 145-146) โดยมีแบบแผนการทดลองตามภาพที่
9
ภาพที่ 9 แสดงแบบแผนการทดลอง
E

O1

X

O2

C

O1

-

O2

E
C
O1
O2
X

หมายถึง กลุ่มทดลองซึ่งศึกษาตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
หมายถึง กลุ่มควบคุมซึ่งศึกษาตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ
หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง
หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง
หมายถึง การศึกษาตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น

3.3.2 ดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ผู้วิจัยแบ่งการดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเป็น 3
ระยะ ได้แก่
3.3.2.1 ระยะการดาเนินการก่อนการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
3.3.2.1.1 ู้วิ ั สอบก่อ การ ลอง โ ห้ ักศกษากลุ่ม ลอง ละ
กลุ่มควบคุม า บบ สอบความสามาร การเข ภาษาอังกฤษเชิงโ ้ ้ง (ฉบับก่อ การ ลอง)
3.3.2.1.2 ู้วิ ั วาง การ ั การเร การสอ
เป็นการเตรียมผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) การคัดเลือกประเด็นหรือหัวเรื่องในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้รายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า ซึ่งเป็น
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รายวิชาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นประเด็นที่มีความทันสมัย น่าสนใจ มีความหลากหลาย
และตรงตามความสนใจของผู้เรียน
2) การเตรียมตัวอย่างงานเขียนที่ใกล้เคียงกับประเด็นหรือหัวข้อที่
ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติในแต่ละคาบเรียน เพื่อให้ผู้เรียนใช้ประกอบการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานเขียน
แต่ละประเด็น และเตรียมตัวอย่างงานเขียนประเภทอื่น ๆ ให้ผู้เรียนได้ใช้ในการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างการเขียนเชิงโต้แย้งที่ต้องปฏิบัติและงานเขียนประเภทอื่น เช่น การเขียนบรรยาย
การเขียนเปรียบเทียบ การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนอธิบายขั้นตอน เป็นต้น
3) การเตรียมใบงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องปฏิบัติใน
แต่ละคาบ เช่น 1) แบบบันทึกสะท้อนคิด เพื่อให้ผู้เรียนได้สรุปข้อเรียนรู้ที่ได้รับในการปฏิบัติงานเขียน
หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละคาบหรือแผนการจัดการเรียนการสอน 2) แบบประเมินตนเอง เพื่อให้
ผู้เรียนใช้ในการประเมินงานเขียนของตนเองตามประเด็นในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง 3) ตัวอย่าง
การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผลงานเขี ยน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะการให้ข้อมูลป้อนกลับแต่ละ
รู ป แบบ ได้ แ ก่ การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ทางตรงและทางอ้ อ ม การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ที่ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงหรือไม่เฉพาะเจาะจง
4) การเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน คือการกาหนดวิธีสอน
กลวิธีหรือเทคนิคต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสอนเขียนให้แก่ผู้เรียน เช่น วิธีสอนโดยใช้การอภิปราย
ในกลุ่มย่อย วิธีสอนโดยใช้เกม วิธีสอนแบบนิรนัย วิธีสอนอุปนัย วิธีสอนโดยใช้การสาธิต วิธีสอนโดย
ใช้การแสดงบทบาทสมมติ วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ รวมถึงวางแผนการเตรียมความพร้อมในการ
ฝึกให้ข้อมูลป้อนกลับให้แก่ผู้เรียนก่อนนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้จริง
5) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายในการจัดการเรียนรู้
เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างสูงสุด เช่น การใช้โซเชียลมีเดียในการลงมือ
ปฏิบัติงานเขียน หรือกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ
6) ผู้สอนควรศึกษาทาความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งทั้งแบบการวิเคราะห์ในภาพรวม และแบบวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ
ย่อย
3.3.2.2 ระยะการดาเนินการทดลองและเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดย
ดาเนินการทดลองสอนเป็นเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดยในการสอนกลุ่มทดลองผู้วิจัย
ดาเนินการสอนด้วยวิธีการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ส่วน
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กลุ่มควบคุมเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่สร้างขึ้นตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ สาหรับ
ความแตกต่างของขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 10
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้นาเสนอความแตกต่างในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษากลุ่ม
ทดลองซึ่งเรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น และกลุ่ม
ควบคุมที่เรียนรูต้ ามขั้นตอนการจัดการเรียนรูข้ องรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติไว้ดังตารางที่ 11
3.3.2.3 ระยะการดาเนินการหลังการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
ของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงโต้แย้ง (ฉบับหลังการทดลอง)
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ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ขอ้ มูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
และของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ
กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการ ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน
เรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบ
การสอนแบบปกติ
สอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ
360 องศา
ขั้นตอนที่ 1 การกระตุ้นความสงสัย
ขั้นก่อนการเขียน (Pre-writing)
ขั อ 1.1 การสร้างความส
การเร รู้
- การใช้คาถามกระตุ้นความสนใจผู้เรียนเบื้องต้น
เกี่ยวกับตัวอย่างบทความ คลิปวิดีโอ หรือสื่อการ
สอนอื่น ๆ ที่ผู้สอนจะนาเสนอ
- การให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในมุมมอง
ต่าง ๆ รวมทั้งตั้งคาถาม เสนอแนะ บอกข้อสงสัย
หรือข้อสังเกตเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สอนนาเสนอ
ขั อ 1.2 การเชอมโ ง ละ ลกเปล
ประสบการณ์ความรู้
- การผลัดกันบอกเล่าความคิดเห็นของผู้เรียน
เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สอนนาเสนอ
- การแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่
เรียนรู้กับผู้เรียนคนอื่น หรืออภิปรายคาตอบ
ร่วมกันทั้งชั้นเรียน
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่
ขั อ 2.1 การวาง การสบสอบ
- การคิดแผนการสืบสอบตามเรื่องที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้สอน
- การให้ผู้เรียนตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูลที่จะ
นามาใช้เบื้องต้น

- การนาเสนอสถานการณ์ ตัวอย่างงานเขียน หรือคลิป
วิดโี อต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับเนื้อหาทีใ่ ช้ในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจ
- การกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ผู้สอนได้นาเสนอไป
- การใช้คาถามเพื่อทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน
เกี่ยวกับหัวเรื่องที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- การนาเสนอความรู้ตามหัวเรื่องที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ พร้อมยกตัวอย่างและคาอธิบายประกอบให้แก่
ผู้เรียน
- การใช้คาถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
เกี่ยวกับเนื้อหาที่นาเสนอ
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ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
และของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ (ต่อ)
กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการ ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน
เรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบ
การสอนแบบปกติ
สอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ
360 องศา
ขั อ 2.2 การสบสอบข้อมูลเบอง ้
- การลงมือสารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
คัดเลือกข้อมูลตามแผนที่ผู้เรียนกาหนดไว้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ขั อ 2.3 การ ั เร งความคิ ละ รว สอบ
ข้อมูล
- การให้ผู้เรียนสรุปข้อมูลที่ได้จากการสืบสอบลง
ในใบงาน และหรืออาจมีการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
ด้วย
- การแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบ และให้คาแนะนา
แก่งานของเพื่อน และอาจมีการอภิปรายร่วมกัน
ทั้งชั้นเรียน
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
ขั อ 3.1 การสบสอบข้อมูล การเข
- การสืบสอบข้อมูลสาหรับการเขียนโครงร่างงาน
เขียนด้วยตัวผู้เรียนเอง
- การลงมือเขียนโครงร่างการเขียน

ขั้นการเขียน (Writing)

- การให้ผู้เรียนลงมือเขียนโครงร่างงานเขียน
- การเสนอแนะแหล่งข้อมูลในการสืบค้นข้อมูล หรือ
จัดเตรียมข้อมูลไว้ให้ผู้เรียนบางส่วน
- การตรวจสอบและให้คาแนะนาในการปรับเปลี่ยนโครง
ร่างงานเขียนของผู้เรียน
ขั อ 3.2 การ รว สอบ ละปรั บ เปล
- การลงมือเขียนงานเขียนครั้งที่ 1 โดยใช้ข้อมูลจากโครง
ข้อมูลความคิ การเข
ร่างงานเขียนที่ได้รับคาแนะนาในการปรับเปลี่ยนข้อมูล
- การตรวจสอบและปรับปรุง โครงร่างงานเขียน จากผู้สอนแล้ว
ของผู้เรียน
ขั อ 3.3 การเร บเร งลา ลักษณ์อักษร
- การลงมือเขียนงานเขียนตามโครงร่างงานเขียน

141
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
และของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ (ต่อ)
กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการ ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน
เรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
การสอนแบบปกติ
ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360
องศา
ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา
ขั้นหลังการเขียน (Post-writing)
ขั อ 1.1 การสะ ้อ คิ งา เข ของ เอง
- การให้ผู้เรียนตรวจสอบงานเขียนของตนเองผ่าน
การสะท้อนคิดตามข้อคาถามในแบบสารวจ
รายการที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้หรือเครื่องมืออื่น ๆ

- การตรวจสอบผลงานเขียนโดยใช้แบบตรวจสอบ
รายการที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ก่อนส่งผลงานเขียนให้
ผู้สอน
- การตรวจสอบงานเขียนให้แก่ผู้เรียน
- การแก้ไชงานเขียนครั้งสุดท้ายโดยใช้คาแนะนาที่ได้รับ
ขั อ 1.4 การวิพากษ์วิ ารณ์ บบรอบ ้า
จากผู้สอนในการปรับแก้ผลงาน
- การให้ข้อมูลป้อนกลับ แก่ง านเขียนของผู้เรียน - การทบทวนความรู้ให้แก่ผู้เรียนหลังการปฏิบัติชิ้นงาน
โดยผู้สอน เพื่อนร่วมชั้น หรือบุคคลอื่น ๆ
ขั อ 1.4 การปรับปรุง ลงา ห้สมบูรณ์
- การปรับปรุงแก้ไขผลงานเขียนจนสมบูรณ์
ขั อ 1.1 การสะ ้ อ คิ ากกระบว การ
เร รู้
- การให้ผู้เรียนสะท้อนคิ ด การเรียนรู้ในประเด็ น
ต่ า ง ๆ เช่ น สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ปั ญ หาที่ เ ผชิ ญ และ
วิธีการแก้ไข หรือสิ่งที่ยังคงเป็นอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขในอนาคต
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ตารางที่ 11 ความแตกต่างในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษากลุ่มทดลองซึ่งเรียนรู้ตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น และกลุ่มควบคุมที่เรียน
ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ
กลุ่มทดลอง
กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ขั้นตอนที่ 1 การกระตุ้นความสงสัย
- การแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สอนนาเสนอ สิ่งที่เรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนคนอื่น หรืออภิปราย
คาตอบร่วมกันทั้งชั้นเรียน
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่
- การตรวจสอบแหล่งข้อมูล ความรู้ หรือคาตอบที่ผู้เรียนได้จากการสืบสอบด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนกัน
ตรวจสอบกับเพื่อน
- ผู้สอนช่วยให้คาแนะนาในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถหาคาตอบที่ถูกต้อง หรืออธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจสิ่งที่กาลังเรียนรู้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
- ผู้เรียนตรวจสอบและปรับเปลี่ยนแผนการสืบสอบข้อมูลด้วยตนเอง นอกจากนี้อาจแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบ
โครงร่างงานเขียนกับเพื่อน หรือให้ผู้สอนหรือบุคคลอื่นให้ข้อมูลป้อนกลับแก่โครงร่างงานเขียนของผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา
- ผู้เรียนตรวจสอบผลงานเขียนครั้งที่ 1 ด้วยตนเอง นอกจากนี้อาจแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบผลงานเขียนครั้งที่
1 ครั้งที่ 2 และหรืออาจมีครั้งที่ 3 (First Draft, Second Draft, and Final Draft)) กับเพื่อน หรือให้ผู้สอน
หรือบุคคลอื่นให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผลงานเขียนดังกล่าวของผู้เรียน

กลุ่มควบคุม
กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ขั้นก่อนการเขียน
- ผู้สอนใช้คาถามในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เดิมของผู้เรียน และอธิบายคาตอบที่
ถูกต้องให้แก่ผู้เรียนในกรณีที่ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ผิดพลาด
- ผู้สอนใช้คาถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนหลังนาเสนอสาระการเรียนรู้ใหม่ให้แก่ผู้เรียน พร้อม
อธิบายและหรือชี้แจงคาตอบที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียน
ขั้นการเขียน
- ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับแก่โครงร่างงานเขียนของผู้เรียนหลังจากผู้เรียนตรวจสอบด้วยตนเอง
ขั้นหลังการเขียน
- ผู้เรียนตรวจสอบผลงานเขียนครั้งที่ 1 ด้วยตนเอง
- ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับแก่งานเขียนครั้งที่ 1 ของผู้เรียน และให้ผู้เรียนแก้ไขงานเขียนฉบับสมบูรณ์ก่อน
นาส่งผู้สอน
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3.3.3 วิเคราะห์ข้อมูล
3.3.3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ
เป็นผลการประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของ
นักศึกษาก่อนและหลังการทดลอง ตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินการเขียน
เชิงโต้แย้งที่สร้างขึ้นในการประเมินแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
จากนั้นนาคะแนนทั้งหมดมาคานวณโดยใช้โปรแกรม SPSS โดยผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
3.3.3.1.1 การหาค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนน
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษากลุ่ม ทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและ
หลังการทดลอง
3.3.3.1.2 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิ ง โต้ แ ย้ ง หลั ง การทดลองระหว่ า งนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม โดยใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบ
Independent t-test ที่ระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
3.3.3.1.3 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงโต้แย้งก่อนและหลังการทดลองของนักศึกษากลุ่ม ทดลอง โดยใช้สถิติทดสอบ Dependent t-test
ที่ระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
3.3.3.2 ข้อมูลเชิงคณภาพ
เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากงานเขี ย นภาษาอั ง กฤษเชิ ง โต้ แ ย้ ง ก่ อ นและหลั ง การ
ทดลอง งานเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งในชั้นเรียน และบันทึกผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
คาบเรียนของกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
3.3.3.2.1 วิ เ คราะห์ เ อกสารงานเขี ย นภาษาอั ง กฤษเชิ ง โต้ แ ย้ ง จาก
แบบทดสอบก่อนและหลังการทดลอง และงานเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งในชั้นเรียนของนักศึกษา
โดยวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง รวมถึงบันทึก
ข้อมูลของผู้สอนหลังการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคาบเรียน เพื่อนามาวิเคราะห์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
โดยผู้วิจัยนาข้อมูล ดังกล่าวข้างต้น มาวิเคราะห์ร่วมกับคะแนนการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาเพื่อนาไปใช้ในการอภิปรายผล
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ระยะที่ 4 (D2) การนาเสนอการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบ
สอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
4.1 สรุปข้อค้นพบจากผลการทดลองใช้และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
จากการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ผู้วิจัยนาข้อมูลจากผลการ
ทดลองมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินการดังนี้
4.1.1 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน ทั้งข้อมูลการ
ประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของผู้เรียน ข้อมูลการปฏิบัติงานเขียนขณะ
ทดลอง และข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนมาปรับปรุง พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสรุปประเด็นการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนได้ดังนี้
4.1.1.1 เพิ่มขั้นตอนการเรียนการสอนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอนฯ ซึ่งเดิมมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนที่เพิ่มใหม่อยู่แล้ว แต่เนื่องจาก
ผู้วิจัยต้องการให้ผู้ที่จะนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ เข้าใจลักษณะการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนของขั้นตอนดังกล่าวได้ชัดเจนและมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนี้
4.1.1.1.1 เพิ่มขั้นตอนย่อยของขั้นตอนที่ 1 การกระตุ้นความสงสัย จากเดิม
มีแค่ 2 ขั้นตอนย่อย เพิ่มใหม่ให้มี 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1.1 การกระตุ้นความสนใจ ขั อ
1.2 การส ารว ข้ อ มู ล เพ อพั ฒ าความคิ (เพิ ม หม่ ) และขั้ น ตอนที่ 1.3 การเชื่ อ มโยงและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้
4.1.1.1.2 เพิ่มขั้นตอนย่อยของขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้
ใหม่ จากเดิมมีแค่ 3 ขั้นตอนย่อย เพิ่มใหม่ให้มี 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ขั้นตอนที่ 2.1 การวางแผนสืบ
สอบข้อมูล ขั อ 2.2 การประเมิ หล่งข้อมูล ช้ การสบสอบ (เพิม หม่) ขั้นตอนที่ 2.3 การ
สืบสอบข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2.4 การจัดเรียงความคิด และตรวจสอบข้อมูล
4.1.1.2 ปรับคาอธิบายการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนและเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
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วั อ ่าง ่าง
ใหม่)

4.1.1.2.1 ขั อ 1.2 การสารว ข้อมูลเพอพัฒ าความคิ
ู้เร ค้ คว้าข้อมูลเพิมเ ิมเก วกับประเ ็ เรองราว ส า การณ์ หรอ
ู้สอ าเส อ ละ ังคา ามหรอข้อสงสั ห้ ู้เร ร่วมค้ หาคา อบ (เพิ่มขั้นตอนนี้

4.1.1.2.2 ขั อ 2.2 การประเมิ หล่งข้อมูล ช้ การสบสอบ
ู้เร พิ ารณาความ ่าเชอ อของ หล่งข้อมูล เลอก ช้ การสบสอบ
ละปรับเปล ห้เหมาะสม (เพิมขั อ หม่)
4.1.1.2.3 ขั้นตอนที่ 3.1 การสืบสอบข้อมูลในการเขียน
ผู้เรียนระดมความคิดเพื่อเขียนโครงร่างงานเขียน (Outline) ตามประเด็น
หรือสถานการณ์ในการเขียนที่ผู้สอนระบุไว้ และลงมือสืบสอบข้อมูลตามโครงร่างงานเขียนของตนเอง
รวม งสบสอบวิธการอ้างอิงข้อมูล ัวอ ่าง หลักฐา ประเภ ่าง
้ ากการสบสอบลง ลงา
เข เช่ ข้อเ ็ ริง งา วิ ั ลการสารว เป็ ้ (เพิ่มใหม่)
4.1.1.2.4 ขั้นตอนที่ 4.4 การสะท้อนคิดจากกระบวนการเรียนรู้
ผู้เรียนสะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเองเกี่ยวกับงานเขียนที่ได้ปฏิบัติ ทั้ งใน
ส่วนของการเขียนโครงร่าง การสืบสอบข้อมูล การให้ข้อมูลป้อนกลับ การแก้ไขงานเขียน ละ าก
การศกษา ัวอ ่างงา เข
(เพิ่มใหม่) เพื่อนาความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานเขียน
ของตนเองต่อไป
4.1.1.3 เพิ่มการใช้สื่อเทคโนโลยีในการช่วยเสริมประสิทธิภาพในกิจกรรมการเรียน
การสอนในขั้นตอนต่าง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน
4.1.1.4 ปรับระยะเวลาในขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน และขั้นตอนที่ 4 การ
สะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา เพื่อให้ผู้เรียนมีเวลาคิดไตร่ตรองสิ่งที่เรียนรู้และปฏิบัติมากขึ้น
4.1.1.5 เพิ่ ม บุ ค คลที่ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ แก่ ง านเขี ย นของผู้ เ รี ย นที่
นอกเหนือจากผู้สอน ผู้เรียน อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นชาวไทย โดยจัดให้มีอาจารย์ชาว
ต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของภาษาร่วมให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย หรืออาจเชิญมาเป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
ผู้เรียนในบางคาบเรียนหากเป็นไปได้
4.1.1.6 เพิ่มกิจกรรมในขั้นตอนที่ 4.4 การสะท้อนคิดจากกระบวนการเรียนรู้ โดย
เพิ่มการสรุปการนาข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการพัฒนางานเขียนของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเขียนอธิบาย
ว่าได้นาข้อมูลป้อนกลับจากบุคคลใดไปใช้ในการปรับปรุงส่วนใดในงานเขียนบ้าง และแก้ไขใหม่
อย่างไร เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากข้อมูลป้อนกลับที่มีหลายมิติอย่างสมบูรณ์
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นอกจากนี้ผู้สอนควรจัดให้มีการนาเสนอผลงานเขียนของผู้เรียนที่ ทาได้ดีในการ
ปฏิบัติงานเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของแต่ละชิ้นที่ได้รับมอบหมาย พร้อมมีเกณฑ์หรือคาอธิบาย
ประกอบจากผู้สอนว่างานเขียนที่นามาเป็นตัวอย่างมีข้อดีอย่างไรบ้าง อาจนาผลงานดังกล่าวติดบอร์ด
ในชั้นเรียน หรือใช้โซเชียลมีเ ดียในการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนคนอื่น ๆ ได้ศึกษา
ตัวอย่างงานเขียนที่เป็นแบบอย่างที่ดขี องเพื่อน และสะท้อนคิดเพื่อนาไปใช้พัฒนางานเขียนของตนเอง
ในโอกาสต่อไป
4.1.1.7 เพิ่ม บทบาทของผู้สอนและผู้ เรีย นในขั้น ตอนที่ 4.4 การสะท้อ นคิด จาก
กระบวนการเรียนรู้ โดยผู้สอนต้องเตรียมผลการประเมินผลการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน และให้
ผู้เรียนสะท้อนคิดข้อดีข้อบกพร่องในการทาหน้าที่ผู้ ให้ข้อมูลป้อนกลับของตนเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการให้ข้อมูลป้อนกลับครั้งต่อไปให้มีความครอบคลุม ถูกต้องและมีคุณภาพมากขึ้น
4.2 จัดทาเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ์
ผู้วิจัยจัดทาเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ์ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน
เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับสมบูรณ์
ปรากฏอยู่ในบทที่ 4 ผลการวิจัย

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ สอบ
ร่ ว มกั บ แนวคิ ด การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ แบบ 360 องศา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ผู้วิจัยจัดลาดับการนาเสนอผลการวิจัย โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
ผู้วิจัยนาเสนอตามองค์ประกอบดังนี้
1. หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
4. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
5. การวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบไปด้วย
1.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
ของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง
1.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
หลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในภาพรวม และจาแนกตามองค์ประกอบ
แต่ละด้าน
1.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
หลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยจาแนกตามองค์ประกอบย่อยของแต่ละ
ด้าน
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1.4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
ของนักศึกษากลุ่มทดลองในภาพรวม และจาแนกตามองค์ประกอบแต่ละด้าน ก่อนและหลังการ
ทดลอง
1.5 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
ของนักศึกษากลุ่มทดลอง โดยจาแนกตามองค์ประกอบย่อยของแต่ละด้าน ก่อนและหลังการทดลอง
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษากลุ่ม
ทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง
ผลการวิจัยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับ
แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ งของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ผู้วิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีบางประเด็นที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขในส่วนของขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งหลังจากได้แก้ไข
แล้ว พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
หลักการที่สาคัญของรูปแบบการเรียนการสอนมี 5 ประการดังนี้
1.1 การเรี ยนรู้เ กิด จากการที่ ผู้เ รีย นถู กกระตุ้น ให้ เกิ ด ความสงสัย หรื อเกิด ความ
ขัดแย้งทางปัญญา แล้วแสวงหาคาตอบจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้วิจารณญาณในการคิดและ
คัดเลือกข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้ได้ข้อสรุปความรู้หรือคาตอบ
1.2 การมี ป ระสบการณ์ ใ นการสั ง เกต วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บ ตรวจสอบ และ
วิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลความรู้หรือความคิดช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ชัดเจนในสิ่งที่เรียนรู้ มีมุมมอง
ในการคิดสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย และส่งเสริมกลยุทธ์ทางปัญญาของผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น
1.3 การสะท้อนคิดและการเชื่อมโยงความรู้หรือความคิดที่ค้นพบและได้รับจากรอบ
ด้าน ช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ
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1.4 กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีหลายมิติช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนได้
ประเมินความรู้ความสามารถทั้ง ของตนเองและผู้อื่น ตระหนักถึงข้อดีข้อบกพร่ องของผลงาน ได้
สังเคราะห์ความรู้และมีมุมมองความคิดที่หลากหลายไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และผลงาน
1.5 การประยุ ก ต์ ใ ช้ ข้ อ มู ล ความรู้ เ ดิ ม และความรู้ ใ หม่ ไ ปใช้ ใ นการท างานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล ช่วยขยายหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างความคิดหรือความรู้ของ
ผู้เรียน และช่วยพัฒนาการคิดในการเขียนให้มีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้
ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
ผู้วิจัยวิเคราะห์แนวทางในการจัดการเรียนการสอนจากหลักการของรูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีทั้งหมด 6 ข้อ ดังนี้
3.1 จัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย โดยใช้วิจารณญาณ
ในการคิดและแสวงหาความรู้หรือคาตอบในหลายมุมมอง
3.2 เตรียมข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลายให้ผู้เรียนได้สังเกต วิเคราะห์
เปรียบเทียบ ตรวจสอบ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
3.3 ส่ งเสริม ให้ มี กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีหลายมิติในทุกกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงข้อดีและข้อบกพร่องของ
ผลงานของตนเอง
3.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการอภิปราย วิพากษ์วิจารณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแหล่ ง ต่ า ง ๆ และข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ กั บ ผู้ อื่ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาและ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดในงานเขียน
3.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการสะท้อนคิด
และเชื่อมโยงประสบการณ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เกี่ยวกับการใช้ภาษาตามรูปแบบของงานเขียน
3.6 กระตุ้นให้ผู้เรียนนาเสนอสิ่งที่สงสัยหรือประเด็นที่มีความขัดแย้งทางปัญญา
และฝึกอธิบายคาตอบหรือข้อสรุปความรู้ที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ฝึกวางแผนการ
แสวงหาความรู้ และประเมินข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
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4. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
ผู้ วิจัยนาหลั กการและวั ตถุประสงค์ ของรูปแบบการเรียนการสอนมาสังเคราะห์
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน จากนั้นพิจารณาแนวทางการจัด การเรียนการสอนที่สังเคราะห์
ขึ้นแล้วนามากาหนดเป็นขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกระตุ้นความสงสัย
ู้สอ ั กิ กรรมการเร รู้ ห้ ู้เร ลกเปล มุมมอง ละความคิ ร่วมกับ ู้เร ค อ
เก วกับส า การณ์ ่าง ส่งเสริม ห้เกิ ความขั ้ง างป า
วัตถุประสงค์
เพื่อทาให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย มีความขัดแย้งทางความคิด ร่วมแสดงความคิดเห็นตาม
มุมมองของตนเองเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับผู้อื่น ประกอบ
ไปด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1.1 การสร้างความสนใจในการเรียนรู้
ผู้สอนนาเสนอประเด็น เรื่องราว สถานการณ์ หรือตัวอย่างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนสังเกต ตั้งข้อสงสัย และสนใจในการเรียนรู้ตามประเด็นหรือเรื่องราวเหล่านั้น
บ บา ู้สอ
- เตรียมสถานการณ์ ตัวอย่างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับประเด็นใน
การจัดการเรียนการสอน
- ใช้คาถามประเภทต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สังเกต คิดวิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับประเด็นในการจัดการเรียนรู้
บ บา ู้เร
- ร่วมตอบคาถามต่าง ๆ ที่ผู้สอนซักถามในเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ประเด็นการเรียนรู้
- สังเกต คิดวิเคราะห์ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สอนนาเสนอ
- ร่วมแสดงความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สอนนาเสนอ
- คิดคาถาม ตั้งข้อสังเกตหรือข้อสงสัย หรือเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สิ่งที่ผู้สอนนาเสนอ
ขั้นตอนที่ 1.2 การสารวจข้อมูลเพื่อพัฒนาความคิด
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประเด็น เรื่องราว สถานการณ์ หรือตัวอย่างต่าง ๆ ที่
ผู้สอนนาเสนอและตั้งคาถามหรือข้อสงสัยให้ผู้เรียนร่วมค้นหาคาตอบ
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บ บา ู้สอ
- ใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาคาตอบหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็น
ในการจัดการเรียนการสอนได้ถูกทิศทาง
บ บา ู้เร
- ตรวจสอบสิ่งที่ตนเองสงสัยเกี่ยวกับประเด็นในการเรียนรู้ หรือคาถามที่ผู้สอน
ซักถาม
- ค้นหาข้อมูลเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยที่มีอยู่ด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 1.3 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ประเด็น เรื่องราว สถานการณ์ต่าง ๆ โดยผู้สอนใช้คาถามนาในการคิด
จากนั้นผู้เรียนสืบสอบข้อมูลจากผู้อื่นเพื่อนามาเปรียบเทียบกับประสบการณ์ความรู้ของตนเอง รวมถึง
แลกเปลี่ยนความคิดหรือมุมมองกับผู้อื่น
บ บา ู้สอ
- ตัดสินใจเลือกหรือเสนอแนะวิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ให้ผู้เรียน แล้ว
ให้ผู้เรียนร่วมกันเลือกวิธีการนาเสนอความคิดด้วยตนเอง
- คอยตรวจตราให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการบอกเล่าประสบการณ์หรือความ
คิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สอนนาเสนอ
บ บา ู้เร
- แลกเปลี่ยนความคิด มุมมองของตนเองกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน อาจทาเป็นรายคู่
หรือกลุ่มย่อย วิธีการนาเสนอความคิดอาจใช้วิธีการเขียนผ่านกระดาษ E-mail Blog Facebook หรือ
ใช้วิธีการเดินสัมภาษณ์ในชั้นเรียน ผลัดกันนาเสนอความคิดรอบวงผ่านการเขียนหรือพูด หรือผลัดกัน
บอกเล่ากับคู่ โต้วาที และอาจมีการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียน
- เปรียบเทียบข้อมูล ประสบการณ์ความรู้ของตนเองกับผู้เรียนคนอื่น
- ตรวจสอบสิ่งทีไ่ ด้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่
ู้เร วาง ค้ คว้าข้อมูล ้รับมอบหมา รวบรวม ละเร บเร งข้อมูล

้ ากการสบ

สอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนค้นคว้าข้อมูลตามบริบทต่าง ๆ ที่กาหนดหรือตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง
ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนที่ 2.1 การวางแผนสืบสอบข้อมูล
ผู้เรียนตรวจสอบความคิด หรือมุมมองของตนเองเกี่ยวกับประเด็น เรื่องราว สถานการณ์ที่
ผู้สอนได้นาเสนอไปแล้วในขั้นตอนที่ 1 หรือกาหนดขึ้นใหม่แต่มีความเชื่อมโยงกัน จากนั้นวางแผนการ
ค้นคว้าข้อมูลตามข้อสงสัย แล้วทบทวนและปรับปรุงแผนการสืบสอบ
บ บา ู้สอ
- เสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการสืบสอบให้ผู้เรียน
- ช่วยตรวจสอบหรือให้คาแนะนาเกี่ยวกับแผนการสืบสอบข้อมูลของผู้เรียน
บ บา ู้เร
- ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องสืบสอบ หรือได้รับมอบหมาย
- วางแผนการสืบสอบข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเองร่วมกับ
เพื่อนในกลุ่มย่อย หรือคู่ของตนเอง
ขั้นตอนที่ 2.2 การประเมินแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบสอบ
ผู้เรียนพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้ อมูลที่เลือกใช้ในการสืบสอบและปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสม
บ บา ู้สอ
- จัดเตรียมหรือเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ผู้เรียนสามารถใช้ในการสืบสอบ
บ บา ู้เร
- ค้นหาแหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการสืบสอบ
- จัดเรียงแหล่งข้อมูลที่ต้องการใช้ในการสืบสอบ
- ผู้เรียนประเมินความเหมาะสมของแหล่งข้อมูลที่จะนามาใช้ในการสืบสอบ
ขั้นตอนที่ 2.3 การสืบสอบข้อมูลเบื้องต้น
ผู้ เรี ยนลงมื อ ค้นคว้า ข้อมู ลจากแหล่ง เรีย นรู้ต่ าง ๆ ตามข้อสงสัย หรือ แผนที่ไ ด้กาหนดไว้
จากนั้นอ่านทาความเข้าใจข้อมูลที่มีคร่าว ๆ เพื่อเลือกข้อมูลเก็บไว้ และพิจารณาข้อมูลที่ตัดสินใจ
เลือกไว้อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อคัดเลือกข้อมูลที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้
บ บา ู้สอ
- ให้คาชี้แนะเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ผู้เรียนเลือกใช้ในการสืบสอบ
บ บา ู้เร
- ตรวจสอบข้อสงสัยหรือประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการค้นคว้า ตามแผนการที่กาหนดไว้
- สารวจข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
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- พิจารณาคัดเลือกแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ลงมือแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่คัดเลือกไว้
- อ่านวิเคราะห์ข้อมูลคร่าว ๆ และอ่านอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่
ค้นคว้ามาว่าใช้ได้หรือไม่
- อ่านทาความเข้าใจ และสรุปข้อมูลที่มีอีกครั้ง
- ตรวจสอบข้อมูลและแผนด้วยตนเอง หรือแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะกับเพื่อนร่วมชั้น
โดยอาจทาเป็นคู่ หรือกลุ่มย่อยเกี่ยวกับแผนและข้อมูลที่ได้จากการสืบสอบของผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 2.4 การจัดเรียงความคิด และตรวจสอบข้อมูล
ผู้เรียนเรียบเรียงความคิด และข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการสืบสอบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูล
และสืบสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง แล้วแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบข้อมูลกับเพื่อนเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในเบื้องต้น
บ บา ู้สอ
- ช่วยให้คาชี้แนะ หรือตรวจสอบความถูกต้องของงานของผู้เรียนตามความจาเป็น
บ บา ู้เร
- ทบทวนข้อมูลที่ได้จากการสืบสอบ
- เรียบเรียงข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาความถูกต้องแล้วลงในใบงานที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเอง
- แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบงานกับเพื่อน หรือกลุ่มอื่น หรือช่วยกันตรวจสอบทั้งชั้น
เรียนร่วมกับผู้สอน
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
ู้เร าความรู้เ ิม ม ละความรู้ หม่

้เร รู้มา ช้ การสร้างสรรค์ ลงา เข ของ

เอง
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นประยุ ก ต์ ใ ช้ ข้ อ มู ล ประสบการณ์ ค วามรู้ ที่ มี ใ นการสร้ า งผลงานเขี ย นตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 3.1 การสืบสอบข้อมูลในการเขียน
ผู้เรียนระดมความคิดเพื่อเขียนโครงร่างงานเขียน (Outline) ตามประเด็นหรือสถานการณ์ใน
การเขียนที่ผู้สอนระบุไว้ และลงมือสืบสอบข้อมูลตามโครงร่างงานเขียนของตนเอง
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รวมถึงสืบสอบวิธีการอ้างอิงข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานประเภทต่าง ๆ ที่ได้จากการสืบสอบใน
ผลงานเขียน เช่น ข้อเท็จจริง งานวิจัย ผลการสารวจ เป็นต้น
บ บา ู้สอ
- นาเสนอตั วอย่า งงานเขีย นพร้อ มตัว อย่ างการเขี ยนโครงร่ างงานเขี ยน รวมถึ ง
นาเสนอตัวอย่างการอ้างอิงข้อมูล ตัวอย่างหลักฐานที่ได้จากการสืบสอบในงานเขียน หรือให้ผู้ เรียน
ค้นหาและตรวจสอบด้วยตนเอง โดยผู้สอนช่วยให้คาชี้แนะตามความจาเป็น
บ บา ู้เร
- ค้นหารูปแบบและวิธีการเขียนโครงร่างของงานเขียน และพิจารณาเลือกใช้ตาม
ความเหมาะสมด้วยตนเอง และหรือเลือกใช้จากแบบอย่างที่ผู้สอนนาเสนอ
- ศึกษาวิธีการอ้างอิงข้อมูล ตัวอย่างหลักฐานที่ได้จากการสืบสอบในงานเขียน
- วางแผนการสืบสอบข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยอาจใช้แผนที่
ความคิ ด (Mind Map) ผั ง กราฟิ ก (Graphic Organizer) หรื อ แผนภาพ (Diagram) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการสืบสอบ
- ลงมือเขียนโครงร่างของงานเขียนตามข้อมูลที่ได้จากการสืบสอบ
- ลงมือสืบสอบข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3.2 การตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนข้อมูลความคิดในการเขียน
ผู้ เ รี ย นตรวจสอบข้ อ มู ล และความคิ ด ของตนเองในโครงร่ า งงานเขี ย น แลกเปลี่ ย นกั น
ตรวจสอบกับเพื่อน และหรืออาจมีผู้สอน หรือบุคคลอื่นร่วมให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย จากนั้นผู้เรียน
พิจารณาคาแนะนาต่าง ๆ ที่ได้รับ ก่อนลงมือสืบสอบและปรับเปลี่ยนข้อมูลในโครงร่างใหม่
บ บา ู้สอ
- ช่วยตรวจสอบ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับโครงร่างงานเขียนของผู้เรียนตามความ
จาเป็น
บ บา ู้เร
- ตรวจสอบ และหาวิธีปรับปรุงโครงร่างของงานเขียนให้ดียิ่งขึ้น
- แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบโครงร่างกับเพื่อน และปรับปรุงโครงร่างให้สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 3.3 การเรียบเรียงลายลักษณ์อักษร
ผู้เรียนลงมือเขียนงานตามโครงร่างงานเขียนที่กาหนดไว้ และประยุกต์ใช้ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ
ในการเขียนให้สาเร็จตามโครงร่างที่กาหนดไว้
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บ บา ู้สอ
- นาเสนอทางเลือกที่น่าสนใจในการนาเสนองานเขียนของผู้เรียน นอกเหนือจากใบ
งานที่ทาในกระดาษ เช่น Blog E-mail Facebook เป็นต้น
บ บา ู้เร
- ลงมือเขียนงานตามโครงร่างของงานเขียนที่กาหนดไว้ โดยใช้ความรู้ และข้อมูลที่มี
ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง
ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา
ู้เร สะ ้อ คิ เก วกับสิง ้เร รู้ ามขอบเข ู้สอ กาห ว้รวม ง ว าง การ
ป ิบั ิงา เข ของ เอง ห้มคุณภาพมากข
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือปฏิบัติ ปัญหาหรืออุปสรรคระหว่างกระ
บวนการเรียนรู้และวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ตระหนักรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนในการเรียนรู้ของ
ตนเอง รวมถึงแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเขียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 4.1 การสะท้อนคิดงานเขียนของตนเอง
ผู้เรียนทบทวนงานเขียนของตนเองโดยเปรียบเทียบกับโครงร่างงานเขียนที่ได้กาหนดไว้เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและค้นหาข้อผิดพลาด หลังจากนั้นจึงลงมือสืบสอบข้อมูลเพิ่มเติม และลงมือ
ปรับปรุงแก้ไขงานเขียนด้วยตนเอง
ู้สอ
- เตรียมเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะใช้ในการสะท้อนคิดเกี่ยวกับงานเขียนของผู้เรียน
ู้เร
- สะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเองตามประเด็นการเรียนรู้ที่สาคัญในการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้เครื่องมือที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ และปรับปรุงแก้ไขงานด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 4.2 การวิพากษ์วิจารณ์แบบรอบด้าน
ผู้เรียนวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อนโดยการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผลงาน
เขียน โดยมีผู้สอนและอาจมีบุคคลอื่นร่วมให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย ข้อมูลป้อนกลับที่ผู้เรียนให้แก่เพื่อน
และผู้สอนหรือบุคคลอื่นให้แก่ผู้เรียนมีทั้งทางตรงที่เป็นการแก้ไขให้เลย และทางอ้อมที่เป็นการใช้
คาถามและสัญลักษณ์กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไขด้วยตนเอง สามารถให้ข้อมูล
ป้อนกลับได้ทั้งทางวาจาและการเขียน และสามารถใช้แบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับไวยากรณ์และ
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การโต้ แ ย้ ง หรื อ เนื้ อ หา ค าถามปลายเปิ ด เกี่ ย วกั บ ผลงานของผู้ เ รี ย น หรื อ การให้ ค าแนะน า เป็ น
ทางเลือกในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานเขียน
บ บา ผู้สอน
- เตรียมเครื่องมือที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนใช้
ประเมิ น ผลงานเขี ย นของตนเองและเพื่ อ น (ได้ แ ก่ แบบตรวจสอบรายการ ค าถามปลายเปิ ด
ข้อเสนอแนะหรือคาวิจารณ์)
- นาเสนอแนวทางในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน
- วิพากษ์วิจารณ์งานเขียนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน อาจสนทนาเป็น
รายบุคคล เขียนสรุปภาพรวมของข้อดีและ ข้อเสียเกี่ยวกับงานของผู้เรียนทั้งชั้นเรียนบนกระดาน
หรือเขียนคาวิจารณ์ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
- เสนอแนะบุคคลอื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน
บ บา ู้เร
- แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบผลงานกับเพื่อน อาจทาเป็นรายคู่ หรือกลุ่มย่อยประมาณ
3 คน โดยอาจผลัดกันเป็นผู้ตรวจสอบ ผู้รับการตรวจสอบ ผู้ประเมินการตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 4.3 การปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์
ผู้เรียนตรวจสอบข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับทั้งหมด ตีความ ทาความเข้าใจข้อมูลป้ อนกลับที่
ได้รับ และหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานเขียนจนกว่าจะได้งานเขียนฉบับที่สมบูรณ์
บ บา ู้สอ
- สังเกตการณ์ และให้คาชี้แนะแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับตามความ
จาเป็น
บ บา ู้เร
- นาข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับจากเพื่อน ผู้สอน และบุคคลอื่น (ถ้ามี) มาพิจารณา
- ตรวจสอบและปรับปรุงโครงร่างงานเขียน และวางแผนสืบสอบข้อมูลเพิ่มเติมใน
กรณีที่จาเป็น
- ปรับปรุงแก้ไขงานเขียน โดยเลือกใช้ข้อมูลป้อนกลับที่มีให้เหมาะสม
- ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขจนกว่าจะได้งานเขียนฉบับที่สมบูรณ์
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ขั้นตอนที่ 4.4 การสะท้อนคิดจากกระบวนการเรียนรู้
ผู้เรียนสะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเองเกี่ยวกับงานเขียนที่ ได้ปฏิบัติ ทั้งในส่วนของการเขียน
โครงร่างการเขียน การสืบสอบข้อมูล การให้ข้อมูลป้อนกลับ การแก้ไขงานเขียน และจากการศึกษา
ตัวอย่างงานเขียนที่ดี เพื่อนาความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานเขียนของตนเองต่อไป
บ บา ผู้สอน
- เตรียมข้อคาถามให้ผู้เรียนเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการเขียนของผู้เรียน
- นาเสนอตัวอย่างงานเขียนที่ดีของผู้เรียนในการปฏิบัติงานเขียนแต่ละครั้ง
- เตรียมตารางบันทึกการอธิบายการประยุกต์ใช้ข้อ มูลป้อนกลับในการปรับปรุงงาน
เขียนของผู้เรียน
- เตรียมผลการประเมินการให้ข้อมูลป้อนกลับให้แก่ผู้เรียน
บ บา ู้เร
- เขียนบันทึกสะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเองตามประเด็นหรือข้อคาถามที่ผู้สอน
จัดเตรียมไว้ให้
- วิเคราะห์ข้อดีจากตัวอย่างงานเขียนที่ผู้สอนนาเสนอร่วมกับเพื่อนคนอื่น ๆ
- เขียนอธิบายการนาข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับจากบุคคลต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงงานเขียนของผู้เรียน
- ทาความเข้าใจข้อดีและข้อบกพร่องในการทาหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับของตนเอง
จากผลการประเมินการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้
5. การวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบ
สอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา ผู้วิจัยกาหนดแนวทางการวัดประเมินผล
ของรูปแบบการเรียนการสอนโดยดาเนินการวัดและประเมินผลก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด 2 ขั้นตอนดังนี้
1. การประเมิ น ความสามารถในการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเชิ ง โต้ แ ย้ ง ก่ อ นการจั ด
การเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ้น
2. การประเมิ น ความสามารถในการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเชิ ง โต้ แ ย้ ง หลั ง การจั ด
การเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
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โดยมีผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเขียนอีก 1 ท่านเป็นผู้ประเมิน
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้เกณฑ์
ในการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
สืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น เป็นการวิเคราะห์คะแนน
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษา โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามคาถามการ
วิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งมีการนาเสนอตามลาดับดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่ วกับความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนการทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม เพื่อพิจารณาความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง โดยใช้สถิติ F-test
ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษา
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง (คะแนนเต็ม 21 คะแนน)
ความสามารถ
ในการเขียน
ภาษาอังกฤษ
เชิงโต้แย้ง

กลุม่ ทดลอง
(n=36)
กลุม่ ควบคุม
(n=29)
*p <.05

x

s.d.

F

p-value

t

df

p-value

4.04

3.250

2.747

0.102

0.568

63

0.572

3.60

2.883

จากตารางที่ 12 ผู้ วิ จั ย น าค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ของคะแนนความสามารถในการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งมาทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ค่าเอฟ (F-Test) ซึ่งพบว่าความแปรปรวน
ของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากนั้นทดสอบค่ามัชฌิม
เลขคณิตของคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง ของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มด้วย
ค่าที (T-Test) พบว่านักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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1.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งหลัง
การทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในภาพรวมและจาแนกตามองค์ประกอบแต่
ละด้าน
ตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งหลังการทดลอง
ของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในภาพรวมและจาแนกตามองค์ประกอบ
แต่ละด้าน (คะแนนเต็ม 21 คะแนน)
ความสามารถในการ
เขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
ด้านการกล่าวอ้าง การให้
เหตุผลสนับสนุน และ
การค้านข้อโต้แย้ง
ด้านการใช้ภาษา และการ
เรียบเรียงเนื้อหาใน
การโต้แย้ง
คะแนนความสามารถ
ในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
ในภาพรวม

กลุ่มทดลอง
(n=36)

กลุ่มควบคุม
(n=29)

t

df

p-value

x

s.d.

x

s.d.

5.04

1.436

4.45

2.237

1.238

45.65

0.222

5.68

2.630

4.50

3.882

1.399

47.35

0.168

10.72

3.883

8.95

5.941

1.387

46.21

0.172

*p <.05
จากตารางที่ 13 พบว่า คะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง หลังการ
ทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลองและควบคุมกลุ่มในภาพรวม และด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผล
สนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้ง และด้านการใช้ภาษาและการเรียบเรียงเนื้อหาในการโต้แย้งไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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1.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งหลัง
การทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยจาแนกตามองค์ประกอบย่อยของแต่ละ
ด้าน
ตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งหลังการทดลอง
ของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยจาแนกตามองค์ประกอบย่อยของแต่
ละด้าน
ความสามารถในการ
เขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง

กลุ่มทดลอง
(n=36)
x

s.d.

กลุ่มควบคุม
(n=29)
x

t

df

p-value

s.d.

ด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้ง
1.1)

1.74

0.528

1.66

0.733

0.499

49.36

0.620

1.2)

1.69

0.600

1.48

0.871

1.113

47.95

0.271

1.3)

1.61

0.523

1.31

0.880

1.624

43.35

0.112

ด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาในการโต้แย้ง
2.1)
2.2)
2.3)

1.43
1.53
1.36

0.699
0.686
0.672

1.09
1.29
1.10

1.070
1.022
0.929

1.496
1.059
1.252

46..18
47.05
49.52

0.142
0.295
0.216

2.4)

1.36

0.672

1.02

0.977

1.677

63

0.099

*p <.05
หมายเหตุ 1.1 การกล่าวอ้าง และการค้านข้อโต้แย้ง 1.2 การใช้ข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานในการสนับสนุนการกล่าว
อ้าง 1.3 การใช้ข้อมูลตัวอย่าง หลักฐานในการอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้
สนับสนุนการกล่าวอ้าง 2.1 การใช้ลีลาภาษาในการโต้แย้ง 2.2 การเชื่อมโยงใจความและการจัดลาดับเนื้อหาการ
โต้แย้ง 2.3 การใช้คาศัพท์ในการเขียนโต้แย้ง และ 2.4 การใช้โครงสร้างประโยคในการเขียนโต้แย้ง

จากตารางที่ 14 พบว่า คะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งหลังการ
ทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยจาแนกตามองค์ประกอบย่อยของด้านการ
กล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้ง และด้านการใช้ภาษาและการเรียบเรียง
เนื้อหาในการโต้แย้งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ.05
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1.4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของ
นักศึ กษากลุ่ ม ทดลอง ในภาพรวมและจาแนกตามองค์ประกอบแต่ ล ะด้าน ก่อนและหลั งการ
ทดลอง
ตารางที่ 15 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษา
กลุ่มทดลองในภาพรวม และจาแนกตามองค์ประกอบแต่ละด้าน ก่อนและหลังการ
ทดลอง (n=36)
ความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้ง
ด้านการกล่าวอ้าง การ
ให้เหตุผลสนับสนุน และ
การค้านข้อโต้แย้ง
ด้านการใช้ภาษา และ
การเรียบเรียงเนื้อหาใน
การโต้แย้ง
คะแนนความสามารถ
ในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
ในภาพรวม

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง
t

df

p-value

x

s.d.

x

s.d.

2.31

1.400

5.04

1.436

9.107

35

0.000*

1.74

2.082

5.68

2.630

8.539

35

0.000*

4.04

3.250

10.72

3.883

9.640

35

0.000*

*p <.05
จากตารางที่ 15 พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองซึ่งได้รับการศึกษาโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา มี
คะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวม ด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการ
ค้านข้อโต้แย้ง และด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาการโต้แย้ง โดยนักศึกษามีคะแนนหลัง
การทดลองด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาในการโต้แย้งสูงกว่าด้านการกล่าวอ้าง การให้
เหตุผลสนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้ง
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1.5 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของ
นักศึกษากลุ่มทดลอง โดยจาแนกตามองค์ประกอบย่อยของแต่ละด้าน ก่อนและหลังการทดลอง
ตารางที่ 16 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษา
กลุ่ มทดลอง โดยจาแนกตามองค์ประกอบย่อยของแต่ล ะด้าน ก่อนและหลั งการ
ทดลอง (n=36)
ความสามารถในการเขียน ก่อนการทดลอง
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง x
s.d.

หลังการทดลอง
x

t

df

p-value

s.d.

ด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้ง
1.1)
1.2)

1.08
0.72

0.592
0.566

1.74
1.69

0.528
0.600

5.400
7.536

35
35

0.000*
0.000*

1.3)

0.50

0.521

1.61

0.523

10.916

35

0.000*

ด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาในการโต้แย้ง
2.1)
2.2)

0.46
0.43

0.553
0.509

1.43
1.53

0.699
0.686

7.722
10.087

35
35

0.000*
0.000*

2.3)

0.44

0.545

1.36

0.672

7.332

35

0.000*

2.4)

0.40

0.545

1.36

0.672

7.667

35

0.000*

*p <.05
หมายเหตุ 1.1 การกล่าวอ้าง และการค้านข้อโต้แย้ง 1.2 การใช้ข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานในการสนับสนุนการกล่าว
อ้าง 1.3 การใช้ข้อมูลตัวอย่าง หลักฐานในการอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้
สนับสนุนการกล่าวอ้าง 2.1 การใช้ลีลาภาษาในการโต้แย้ง 2.2 การเชื่อมโยงใจความและการจัดลาดับเนื้อหาการ
โต้แย้ง 2.3 การใช้คาศัพท์ในการเขียนโต้แย้ง และ 2.4 การใช้โครงสร้างประโยคในการเขียนโต้แย้ง

จากตารางที่ 16 พบว่านักศึกษากลุ่มทดลองมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้งหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 2 ด้าน และ
เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบย่อยของด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการค้านข้อ
โต้แย้ง พบว่าหลังการทดลองนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยข้อ 1.1 การกล่าวอ้าง และการค้านข้อโต้แย้งสูง
ที่สุด ส่วนด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาการโต้แย้ง พบว่าหลังการทดลองนักศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยข้อ 2.2 ความสามารถในการเชื่อมโยงใจความ และการจัดลาดับเนื้อหาในการโต้แย้งสูง
ที่สุด
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งจากงานเขียน
ภาษาอั ง กฤษเชิ ง โต้ แ ย้ ง ของนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ทดลองก่ อ นและหลั ง การทดลอง โดยจ าแนกตาม
องค์ประกอบของความสามารถในการเขี ยนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งในแต่ละด้าน ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือก
ตัวอย่างงานเขียนของนักศึกษาที่มีสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งในแต่ละองค์ประกอบ
ย่อยที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ทั้งก่อนและหลังการทดลอง โดยมีตัวอย่างที่นามาเสนอ
ดังต่อไปนี้
ด้านที่ 1 ความสามารถด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้ง
ประกอบด้วย 1.1) การกล่าวอ้าง และการค้านข้อโต้แย้ง 1.2) การใช้ข้อมูล ตัวอย่าง
หลักฐานในการสนับสนุนการกล่าวอ้าง 1.3) การใช้ข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานในการอธิบายให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างการกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การกล่าวอ้าง และการค้านข้อโต้แย้ง
ก่อนการทดลอง
นักศึกษาไม่มีการระบุการกล่าวอ้าง การกล่าวอ้างไม่ชัดเจน การกล่าวอ้างไม่สัมพันธ์
กับหัวเรื่องหรือประเด็นที่กาหนดให้ หรือมีรายละเอียดของการกล่าวอ้างมากเกินไป เหมือนเป็นการ
ให้เหตุผลสนับสนุนมากกว่าเป็นการกล่าวอ้าง และไม่มีการกล่าวค้านข้อโต้แย้ง
หลังการทดลอง
นักศึกษาส่วนใหญ่มีการกล่าวอ้างที่สัมพันธ์กับหัวเรื่องหรือประเด็นที่เลือก ส่วนใหญ่
นักศึกษาเขียนได้ชัดเจน แต่มีบางคนที่ยังเขียนกล่าวอ้างกว้างเกินไป แต่สามารถจับประเด็นได้จาก
เนื้อหาส่วนที่เหลือ และนักศึกษาส่วนใหญ่มีการกล่าวค้านข้อโต้แย้งที่สัมพันธ์กับหัวเรื่องหรื อประเด็น
ที่เลือก เช่น
ก่อนการทดลอง
“Social media is modern technology. It made many people aware of
the current events.”
จากตัวอย่างดังกล่าวนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 2) Is social media changing our
lives? ซึ่งมีการกล่าวอ้างที่ไม่ชัดเจน
หลังการทดลอง
“At present, I think phones are important to my life.” (การกล่าวอ้าง)
“The phone doesn’t work as well as the computer but I use it because
it works just as well as the computer.” (การค้า ข้อโ ้ ้ง)
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จากตัวอย่างนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 2) Do mobile phones have an important
influence upon our lives? ซึ่งมี การกล่าวอ้างที่สัมพันธ์กับหัวเรื่อง และมีการค้านที่สัมพันธ์กับ
ประเด็นการโต้แย้ง
ก่อนการทดลอง
“I both agree and disagree.”
จากตัวอย่างดังกล่าวนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 1) Do you agree or disagree with
the following statement? People should live together before marriage. ซึ่งมีการกล่าว
อ้างที่ไม่ชัดเจน
หลังการทดลอง
“I think being single is better than getting married.” (การกล่าวอ้าง)
“But if you get married you will not lonely and will have a consultant
that you can talk about everything. Anyway although you will not lonely but you will
lose freedom forever.” (การกล่าวค้า ข้อโ ้ ้ง)
จากตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาเลื อ กหั ว ข้ อ ที่ 1) Do you agree or disagree with the
following statement? Being single is better than getting married. ซึ่งมีการกล่าวอ้างที่ชัดเจน
และมีการค้านข้อโต้แย้งที่มีประสิทธิภาพ
ก่อนการทดลอง
“Is social media changing my lifves. They’re have three important
advantage”
จากตัวอย่างดังกล่าวนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 2) Is social media changing our
lives? ซึ่งนักศึกษามีการกล่าวอ้างที่ไม่ชัดเจน
หลังการทดลอง
“Mobile phone have an important upon our lives” (การกล่าวอ้าง)
“Many people say that the phone makes someone lazy and make
people communicates less, but mobile phone are extremely helpful and make life
more convenient.” (การกล่าวค้า ข้อโ ้ ้ง)
จากตัวอย่างนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 2) Do mobile phones have an important
influence upon our lives? ซึ่งมีการกล่าวอ้างที่สัมพันธ์กับหัวเรื่อง และแสดงการค้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ก่อนการทดลอง
“Social media is changing people.”
จากตัวอย่างดังกล่าวนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 2) Is social media changing our
lives? และพบว่ามีการกล่าวอ้างที่กว้างเกินไป
หลังการทดลอง
“I reckon that being single is better than getting married.” (การกล่าวอ้าง)
“Some people may argue that If you have no children, you may be
lonely and no one will care for you when you are elderly. However, I think that
everything depends on you. You can choose that you want to be a single or getting
married.” (การกล่าวค้า ข้อโ ้ ้ง)
จากตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาเลื อ กหั ว ข้ อ ที่ 1) Do you agree or disagree with the
following statement? Being single is better than getting married. ซึ่ งมี การกล่ าวอ้ า งที่
สัมพันธ์ชัดเจน และมีการค้านที่สัมพันธ์กับประเด็นการโต้แย้ง
ก่อนการทดลอง
“If we learn only English may be not enough. Therefore, learning a
foreign language is very important whether it is Chinese, Japanese, French or other
language that is popular.”
จากตัวอย่างดังกล่าวนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 2) Do you think universities should
require every student to learn a foreign language? ซึ่งมีการกล่าวอ้างที่ไม่ชัดเจน
หลังการทดลอง
“Learning a foreign language takes time and dedication. The reasons
below may help you to know that learning a language is important.” (การกล่าวอ้าง)
“On the other hand, some people say that learning a foreign language
may have high expenses, but if you have the intention of studying language, you can
learn every languages from the internet without spending money.” (การกล่ า วค้ า ข้ อ
โ ้ ้ง)
จากตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษา เลื อ กหั ว ข้ อ ที่ 3) Do you think learning a foreign
language is necessary for Thais? ซึ่ ง มี ก ารกล่ า วอ้ า งที่ ชั ด เจน และมี ก ารค้ า นข้ อ โต้ แ ย้ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพ
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ก่อนการทดลอง
“There are many reasons to support this sentence.” (เลข 30)
จากตัวอย่างดังกล่าวนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 1) Do you agree or disagree with
the following statement? People should live together before marriage. โดยมีการกล่าว
อ้างที่ไม่ชัดเจน
หลังการทดลอง
“Being single is better than getting married is my opinion.” (ก า ร ก ล่ า ว
อ้าง)
“Many people say that being single so lonely, but I think this is time to
love yourself.” (การกล่าวค้า ข้อโ ้ ้ง)
จากตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาเลื อ กหั ว ข้ อ ที่ 1) Do you agree or disagree with the
following statement? Being single is better than getting married. ซึ่งนักศึกษากล่าวอ้างได้
อย่างชัดเจน และค้านข้อโต้แย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อนการทดลอง
“In my opinions, I agree but little disagree.”
จากตัวอย่างดังกล่าวนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 1) Do you agree or disagree with
the following statement? People should live together before marriage. ซึ่งมีการกล่าว
อ้างที่ไม่ชัดเจน
หลังการทดลอง
“There are three reasons why a foreign language is necessary for
Thais.” (การกล่าวอ้าง)
“On the other hand, somebody say learning a foreign language is
difficult to understand and they don’t have an inspiration to learn it. However, If you
think about future benefits from learning it, you may be interested in a foreign
language and it may be fun more than you think.” (การกล่าวค้า ข้อโ ้ ้ง)
จากตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาเลื อ กหั ว ข้ อ ที่ 3) Do you think learning a foreign
language is necessary for Thais? ซึ่ ง มี ก ารกล่ า วอ้ า งที่ ชั ด เจน และมี ก ารค้ า นข้ อ โต้ แ ย้ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพ
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ก่อนการทดลอง
“The universities require every student to learn a foreign language for
me I think should changing to learn a foreign language. I has 2 reasons of student to
learn a foreign.”
จากตัวอย่างดังกล่าวนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 2) Do you think universities should
require every student to learn a foreign language? ซึ่งมีการกล่าวอ้างที่ไม่ชัดเจน
หลังการทดลอง
“The mobile phone have an important influence upon our lives.” (การ
กล่าวอ้าง)
“Some people say that the mobile phone use a lot of money of
communicate because we must have the internet for communication with friends,
but it is suitable for people who like the convenient to communicate in our lives.”
(การค้า ข้อโ ้ ้ง)
จากตัวอย่างนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 2) Do mobile phones have an important
influence upon our lives? ซึ่งมี การกล่าวอ้างที่สัมพันธ์กับหัวเรื่อง และมีการค้านที่สัมพันธ์กับ
ประเด็นการโต้แย้ง
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1.2 การใช้ข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานในการสนับสนุนการกล่าวอ้าง
ก่อนการทดลอง
นักศึกษาไม่มีข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานในการสนับสนุนการกล่าวอ้าง หรือมีแต่ไม่
เพียงพอ มีความซ้าซ้อนกัน และหรือไม่สัมพันธ์กับการกล่าวอ้าง
หลังการทดลอง
ส่วนใหญ่นักศึกษามีข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานที่เพียงพอในการสนับสนุนการกล่าว
อ้าง แต่สาหรับนักศึกษาบางส่วนที่ก่อนการทดลองไม่มีข้อมูลส่วนนี้ปรากฏในงานเขียน พบว่าหลังการ
ทดลองนักศึกษาสามารถใช้ข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานในการสนับสนุนการกล่าวอ้างได้ แต่ยังมีไม่ค่อย
เพียงพอ
1.3 การใช้ข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานในการอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
การกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้าง
ก่อนการทดลอง
นักศึกษาไม่มีข้อความระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้
สนับสนุนการกล่าวอ้าง หรือมีแต่ข้อความไม่ค่อยสัมพันธ์กับข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานที่มี
หลังการทดลอง
นักศึกษามีข้อความอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้
สนับสนุนการกล่าวอ้างเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าอาจมีบางส่วนที่ไม่มีข้อความอธิบายแต่ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
ได้
โดยมีตัวอย่างงานเขียนของนักศึกษาที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ ความสามารถในข้อ 1.2 การ
ใช้ข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานในการสนับสนุนการกล่าวอ้าง และความสามารถในข้อ 1.3 การใช้ข้อมูล
ตัวอย่าง หลักฐานในการอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุน
การกล่าวอ้างร่วมกัน เช่น
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ก่อนการทดลอง

จากตัวอย่างนักศึกษาเลือกหัวเรื่องที่ 2) Is social media changing our lives?
และพบว่ามีข้อมูลตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เพียงพอในการสนับสนุนการกล่าวอ้าง เหตุผลที่ 1 และ 2 เป็น
เรื่องเดียวกัน และไม่มีการอธิบายให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุน
การกล่าวอ้าง
หลังการทดลอง

จากตัวอย่างดังกล่าวนักศึกษาเลือกหัวเรื่องที่ 2) Do mobile phones have an
important influence upon our lives? พบว่านักศึกษามีข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานที่เพียงพอในการ
สนับสนุนการกล่าวอ้าง และมีข้อความอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกล่าวอ้างและเหตุผลที่
ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้าง
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ก่อนการทดลอง

จากตั วอย่ า งนั ก ศึ กษาเลื อกหั ว เรื่ อ งที่ 1) Do you agree or disagree with the
following statement? People should live together before marriage. นั ก ศึ ก ษ า มี ข้ อ มู ล
ตัวอย่าง หลักฐานที่น้อยเกินไปในการสนับสนุนการกล่าวอ้าง แม้จะพบว่ามีการอธิบายให้เห็น ความ
เชื่อมโยงระหว่างการกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้าง แต่นักศึกษามีข้อมูลน้อยเกินไป
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หลังการทดลอง

จากตัวอย่างดังกล่าวนักศึกษาเลือกหัวเรื่องที่ 1) Do you agree or disagree with
the following statement? Being single is better than getting married. และพบว่านักศึกษา
มีข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานที่เพียงพอในการสนับสนุนการกล่าวอ้าง และมีข้อความอธิบายให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างการกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้าง
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ก่อนการทดลอง

จากตัวอย่างนักศึกษาเลือกหัวเรื่องที่ 2) Is social media changing our lives? ซึ่ง
พบว่ายังมีข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานไม่เพียงพอในการสนับสนุนการกล่าวอ้าง โดยเหตุผลที่ 1 และ 2 มี
ความใกล้เคียงหรือเป็นเรื่องเดียวกัน และมีการอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกล่าวอ้างและ
เหตุผลที่ใช้สนับสนุนเป็นส่วนใหญ่
หลังการทดลอง
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จากตัวอย่างดังกล่าวนักศึกษาเลือกหัวเรื่องที่ 2) Do mobile phones have an
important influence upon our lives? พบว่านักศึกษามี 3 เหตุผลซึ่งเพียงพอในการสนับสนุนการ
กล่าวอ้าง และมีข้อความอธิบายให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุน
การกล่าวอ้าง
ก่อนการทดลอง

จากตัวอย่างนักศึกษาเลือกหัวเรื่องที่ 2) Is social media changing our lives?
พบว่านักศึกษามีข้อมูลตัวอย่างที่ไม่เพียงพอในการสนับสนุนการกล่าวอ้าง แม้จะมีข้อความอธิบายให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกล่าวอ้าง และเหตุผลที่ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้าง แต่ข้อความดังกล่าวไม่
ค่อยสัมพันธ์เหตุผลที่ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้าง
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หลังการทดลอง

จากตัวอย่างดังกล่าวนักศึกษาเลือกหัวเรื่องที่ 1) Do you agree or disagree with
the following statement? Being single is better than getting married. ซึ่งพบว่านักศึกษามี
ข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานที่เพียงพอในการสนับสนุนการกล่าวอ้าง และมีการอธิบายให้เห็นความ
เชื่อมโยงของการกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนได้อย่างชัดเจน
ก่อนการทดลอง

จากตัวอย่างนักศึกษาเลือกหัวเรื่องที่ 3) Do you think universities should
require every student to learn a foreign language? ซึ่งจะพบได้ว่าผู้เรียนมีข้อมูล ตัวอย่าง
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หลักฐานที่ไม่เพียงพอในการสนับสนุนการกล่าวอ้าง และไม่มีข้อความอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างการกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้าง
หลังการทดลอง

จากตัวอย่างดังกล่าว เป็นการเลือกภาพข้อมูลงานเขียนมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ความสามารถข้อ 1.2 และ 1.3 ซึ่งนักศึกษาเลือกหัวเรื่องที่ 3) Do you think learning
a foreign language is necessary for Thais? ซึ่ งพบว่านักศึกษามีข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานส่วน
ใหญ่ที่เพียงพอในการสนับสนุนการกล่าวอ้าง และมีการใช้ข้อความอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
การกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้างได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่
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ก่อนการทดลอง

จากตัวอย่างนักศึกษาเลือกหัวเรื่องที่ 1) Do you agree or disagree with the
following statement? People should live together before marriage. ซึ่ ง พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี
ข้อมูลตัวอย่างหลักฐานไม่เพียงพอในการสนับสนุนการกล่าวอ้าง (มีเพียงเหตุผลที่ 1 และ 3 ที่สัมพันธ์
กั บ การกล่ า วอ้ า ง) มี ก ารใช้ ข้ อ ความอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการกล่ า วอ้ า งและเหตุ ผ ลที่ ใ ช้
สนับสนุนการกล่าวอ้าง แต่ข้อความนั้นไม่ค่อยสัมพันธ์กับข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานที่มี (มีเพียงเหตุผล
ที่ 1 ที่มีข้อความอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้างได้
ชัดเจน)
หลังการทดลอง
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จากตัวอย่างดังกล่าว เป็นการเลือกภาพข้อมูลงานเขียนมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์ความสามารถข้อ 1.2 และ 1.3 ซึ่ง นักศึกษาเลือกหัวเรื่องที่ 1) Do you agree or
disagree with the following statement? Being single is better than getting married. ซึ่ ง
พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี 3 เหตุ ผ ลหลั ก ในการสนั บ สนุ น การกล่ า วอ้ า ง และมี ข้ อ ความอธิ บ ายให้ เ ห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างการกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้างได้ชัดเจน
ก่อนการทดลอง

จากตั วอย่ า งนั ก ศึ กษาเลื อกหั ว เรื่ อ งที่ 1) Do you agree or disagree with the
following statement? People should live together before marriage. และพบว่านักศึกษามี
การใช้ข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานในการสนับสนุนการกล่าวอ้าง 3 ส่วนแต่มีบางส่วนไม่ค่อยสัมพันธ์กับ
การกล่าวอ้าง (เหตุผลที่ 1) และพบว่านักศึกษามีข้อความอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการ
กล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้าง เฉพาะในเหตุผลที่ 2 เท่านั้น
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หลังการทดลอง

จากตัวอย่างดังกล่าว ผู้วิจัยเลือกภาพข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ความสามารถข้อ 1.2 และ 1.3 ซึ่ง นักศึกษาเลือกหัวเรื่องที่ 3) Do you think learning a foreign
language is necessary for Thais? นักศึกษามีข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานที่เพียงพอในการสนับสนุน
การกล่าวอ้าง และมีข้อความอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนการ
กล่าวอ้างได้อย่างสมเหตุสมผล
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ก่อนการทดลอง

จากตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาเลื อ กหั ว เรื่ อ งที่ 3) Do you think universities should
require every student to learn a foreign language? พบว่านักศึกษามีข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐาน
ที่ไม่เพียงพอในการสนับสนุนการกล่าวอ้าง และมีข้อความอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการ
กล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้าง แต่ไม่ค่อยสัมพันธ์กับเหตุผลที่มี
หลังการทดลอง

จากตัวอย่างดังกล่าว เป็นการเลือกภาพข้อมูล งานเขียนมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ความสามารถข้อ 1.2 และ 1.3 ซึ่ง นักศึกษาเลือกหัวเรื่องที่ 2) Do mobile phones
have an important influence upon our lives? โดยนั ก ศึ ก ษามี ข้ อ มู ล ตั ว อย่ า ง หลั ก ฐานที่
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เพียงพอในการสนับสนุนการกล่าวอ้าง และมีข้อความอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกล่าว
อ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้างที่สมเหตุสมผล
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ด้านที่ 2 ความสามารถด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาในการโต้แย้ง
ประกอบด้วย 2.1) การใช้ลีลาภาษาในการโต้แย้ง 2.2) การเชื่อมโยงใจความ และ
การจัดลาดับเนื้อหาการโต้แย้ง 2.3) การใช้คาศัพท์ในการเขียนโต้แย้ง 2.4) การใช้โครงสร้างประโยค
ในการเขียนโต้แย้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การใช้ลีลาภาษาในการโต้แย้ง
ก่อนการทดลอง
นักศึกษาใช้สานวนภาษา และระดับภาษาในการกล่าวอ้าง และสนับสนุนการโต้แย้ง
ตามหัวข้อที่เลือกเขียนได้ยังไม่ค่อยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานเขียนและผู้อ่าน แม้ว่าผู้อ่านจะ
พอเข้าใจเรื่องราวการโต้แย้งได้บ้างก็ตาม
หลังการทดลอง
นักศึกษามี การใช้สานวนภาษา และระดับภาษาส่วนใหญ่ ในการกล่าวอ้าง และ
สนับสนุนการโต้แย้งตามหัวข้อที่เลือกได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานเขียนและผู้อ่านมากกว่า
ก่อนการทดลอง ซึ่งอาจจะมีการใช้สานวนภาษาบางส่วนไม่เหมาะสมอยู่บ้าง แต่ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
เรื่องราวการโต้แย้งในภาพรวมได้ เช่น
ก่อนการทดลอง

จากตัวอย่างภาพข้อมูลส่วนดังกล่าวของงานเขียน ซึ่งนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 2) Is
social media changing our lives? ซึ่งพบว่านักศึกษาใช้สานวนภาษา และระดับภาษาตามประเด็น
ในการโต้ แ ย้ งยั ง ไม่ ค่ อ ยเหมาะสมกั บ วั ต ถุ ประสงค์ ข องงานเขี ย น เช่ น “It can study online on
computer…” แต่ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องราวได้
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หลังการทดลอง

จากตั ว อย่ า งดั ง กล่ า ว นั กศึ กษาเลื อ กหั ว ข้อ ที่ 2) Do mobile phones have an
important influence upon our lives? และพบว่านักศึกษายังใช้สานวนภาษา และระดับภาษาไม่
ค่อยเหมาะสมกับประเด็นการโต้แย้ง แต่ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวในภาพรวมได้ เช่น “Mobile phone
can used to memorize or save the report.”
ก่อนการทดลอง

จากภาพข้อมูลส่วนดังกล่าวของงานเขียน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 1) Do you agree
or disagree with the following statement? People should live together before marriage.
ซึ่งพบว่านักศึกษาใช้สานวนภาษา และภาษาไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานเขียน เช่น “we
should know the people this you want to marry…” แม้ว่าผู้อ่านจะเข้าใจเรื่องราวได้ก็ตาม
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หลังการทดลอง

จากตัวอย่างข้อมูลงานเขียนดังกล่าว นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 1) Do you agree or
disagree with the following statement? Being single is better than getting married. โดย
พบว่านักศึกษาใช้สานวนภาษา และระดับภาษาในบางส่วนยังไม่ค่อยเหมาะสมกับประเด็นในการเขียน
โต้แย้งและวัตถุประสงค์ของงานเขียน เช่น “you don’t have to worry about who will care
about you at home” แต่ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องราวได้
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ก่อนการทดลอง

จากตั ว อย่ า งงานเขี ย นดั ง กล่ า ว นั ก ศึ ก ษาเลื อ กหั ว ข้ อ ที่ 2) Is social media
changing our lives? และพบว่านักศึกษายังใช้สานวนภาษา และระดับภาษาไม่ค่อยเหมาะสมในการ
โต้แย้ง เช่น “facebook is can connected me and friend in application” แต่ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจเรื่องราวได้
หลังการทดลอง

จากตัวอย่างส่วนหนึ่งของงานเขียน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 2) Do mobile phones
have an important influence upon our lives? และพบว่า ส่ ว นใหญ่ นั ก ศึก ษาใช้ ส านวนภาษา
และระดับภาษาได้เหมาะสมกับประเด็นการโต้แย้งและวัตถุประสงค์ของงานเขียน
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ก่อนการทดลอง

จากตัวอย่างงานเป็นส่วนหนึ่งของงานเขียนซึ่ง นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 2) Is social
media changing our lives? ซึ่งนักศึกษายังใช้สานวนภาษา และระดับภาษาไม่ค่อยเหมาะสมกับ
ประเด็ น การโต้ แ ย้ ง และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานเขี ย น เช่ น “my brother like to play game via
social online” “they call talking non sens”
หลังการทดลอง

จากตัวอย่างดังกล่าว เป็นการเลือกภาพข้อมูล งานเขียนมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ความสามารถข้อ 2.1 ซึ่งนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 1) Do you agree or disagree with
the following statement? Being single is better than getting married. และพบว่าส่วนใหญ่
นักศึกษาใช้สานวนภาษา และระดับภาษาในการกล่าวอ้าง และให้เหตุผลสนับสนุนการโต้แย้งได้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานเขียน
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ก่อนการทดลอง

จากตั ว อย่ า งดั ง กล่ า ว ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาเลื อ กหั ว ข้ อ ที่ 3) Do you think universities
should require every student to learn a foreign language? ซึ่งจากตัวอย่างการให้เหตุผลข้อ
ที่ 2 พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาใช้สานวนภาษา และระดับภาษาในการอธิบายเหตุผล และยกตัวอย่าง
ประกอบได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานเขียน อย่างไรก็ตามนักศึ กษามีเนื้อหาในการเขียน
ค่อนข้างน้อยซึ่งน่าจะพิจารณาความสามารถในด้านนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหากมีข้อมูลมากกว่านี้
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หลังการทดลอง

จากตัวอย่างดังกล่าว เป็นการเลือกภาพข้อมูล งานเขียนมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ความสามารถข้อ 2.1 ซึ่งนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 3) Do you think learning a foreign
language is necessary for Thais? ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาใช้สานวนภาษา และระดับภาษาใน
การกล่าวอ้าง และให้เหตุผลสนับสนุนการโต้แย้งได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานเขียน อาจมีบ้าง
ในบางส่วนที่ไม่ค่อยเหมาะสม แต่ไม่ทาให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวการโต้แย้งในภาพรวมผิดพลาด
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ก่อนการทดลอง

จากตัวอย่างดังกล่าว เป็นการเลือกภาพข้อมูลงานเขียนมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ความสามารถข้อ 2.1 ซึ่งนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 1) Do you agree or disagree with
the following statement? People should live together before marriage. ซึ่ ง จากตั ว อย่ า ง
การให้เหตุผลข้อที่ 2 พบว่านักศึกษายังใช้สานวนภาษา และระดับภาษาในการอธิบายเหตุผล และ
ยกตัวอย่างประกอบได้ไม่ค่อยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานเขีย น เช่น “more than the word
‘love’ environment means a lot” “the mother of the man will decide the woman”
ทาให้ผู้อ่านเกิดความสับสน
หลังการทดลอง

จากตัวอย่างดังกล่าว เป็นการเลือกภาพข้อมูล งานเขียนมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ความสามารถข้อ 2.1 ซึ่งนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 1) Do you agree or disagree with
the following statement? Being single is better than getting married.
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ซึ่งนักศึกษาใช้สานวนภาษา และระดับภาษาส่วนใหญ่ได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และประเด็นในการ
เขียนเชิงโต้แย้ง
ก่อนการทดลอง

จากตัวอย่างดังกล่าว เป็นการเลือกภาพข้อมูล งานเขียนมาเฉพาะส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ความสามารถข้อ 2.1 ซึ่งนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 1) Do you agree or disagree with the
following statement? People should live together before marriage. พบว่ า การใช้ ส านวน
ภาษา และระดั บ ภาษาในการอธิ บ ายเหตุ ผ ล และยกตั ว อย่ า งประกอบยั ง ไม่ ค่ อ ยเหมาะสมกั บ
วั ต ถุ ปร ะส งค์ ข อง งาน เขี ย น เช่ น “they can ask for help together” “I agree but little
disagree”
หลังการทดลอง
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จากตัวอย่างดังกล่าว เป็นการเลือกภาพข้อมูล งานเขียนมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ความสามารถข้อ 2.1 ซึ่งนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 3) Do you think learning a foreign
language is necessary for Thais? ซึ่งพบว่านักศึกษาใช้สานวนภาษา และระดับภาษาในการกล่าว
อ้าง และให้เหตุผลสนับสนุนการโต้แย้งได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานเขียน ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
เรื่องราวการโต้แย้งได้อย่างชัดเจน
ก่อนการทดลอง

จากตัวอย่างดังกล่าวเป็นการเลือกภาพข้อมูลงานเขียนมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับ การวิ เคราะห์ ความสามารถข้ อ 2.1 ซึ่ ง นัก ศึ กษาเลื อ กหั ว ข้อ ที่ 3) Do you think universities
should require every student to learn a foreign language? ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้นพบว่าการ
ใช้สานวนภาษา และระดับภาษาในการกล่าวอ้าง และให้เหตุผลสนับสนุนการโต้แย้งของนักศึกษายัง
ไม่ค่อยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานเขียน เช่น “It’s used communication.” แต่ผู้อ่านพอจะ
คาดเดาความหมายและเรื่องราวได้
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หลังการทดลอง

จากตัวอย่างดังกล่าว เป็นการเลือกภาพข้อมูล งานเขียนมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การวิ เคราะห์ค วามสามารถข้อ 2.1 ซึ่ งนั ก ศึก ษาเลื อกหั วข้ อที่ 2) Do mobile phones have an
important influence upon our lives? ซึ่งพบว่านักศึกษาใช้สานวนภาษา และระดับภาษาในการ
กล่าวอ้าง และให้เหตุผลสนับสนุนการโต้แย้งส่วนใหญ่ได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานเขียน อาจ
มีบางส่วนที่ใช้ไม่เหมาะสมบ้าง แต่ไม่ทาผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องราวการโต้แย้งผิดพลาด
2.2 การเชื่อมโยงใจความ และการจัดลาดับเนื้อหาการโต้แย้ง
ก่อนการทดลอง
นั ก ศึ ก ษาบางส่ ว นไม่ ค่ อ ยมี ก ารใช้ ค าเชื่ อ มในการเชื่ อ มโยงใจความ แต่ ส าหรั บ
นักศึกษาบางส่วนมีการใช้คาเชื่อมบอกลาดับเรื่องราว มีนักศึกษาบางคนสะกดคาผิดบ้างเล็กน้อย ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้คาเชื่อมโยงใจความดังนี้
คาเชื่อมบอกลาดับเรื่องราว ได้แก่ first firstly second secondly third
thirdly finally first of all
คาเชื่อมสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลกัน ได้แก่ because and so
คาเชื่อมในการยกตัวอย่าง ได้แก่ for example
คาเชื่อมในการแสดงความคิดเห็น ได้แก่ in my opinion
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ค าเชื่ อ มในการสรุ ป ได้ แ ก่ to sum up in short in conclusion in
summary
ส่วนการจัดลาดับเนื้อหาการโต้แย้ง พบว่าก่อนการทดลองนักศึกษาส่วนใหญ่ยังจัด
เรียบเรียงเนื้อหาไม่เป็นระบบ เช่น นาเสนอข้อมูลสนับสนุนไว้ส่วนแรก และตามด้วยการกล่าวอ้างอยู่
ตรงกลาง และมีข้อมู ล สนับสนุนต่อท้าย หรือมีการกล่าวถึงเหตุผลสนับสนุนประเด็นเดียวกันแต่
จัดเรียงไว้ต้นเรื่องกับท้ายเรื่องสลับไปมาทาให้ผู้อ่านสับสน
การเชื่อมโยงใจความ และการจัดลาดับเนื้อหาการโต้แย้ง
หลังการทดลอง
นักศึกษาทุกคนสามารถใช้คาเชื่อมในการเชื่อมโยงใจความได้ โดยมีการใช้คาเชื่อมใน
การเชื่อมประโยคและเนื้อหาแต่ละส่วนได้หลากหลายมากกว่าก่อนการทดลอง แต่ยังคงมีนักศึกษา
บางคนสะกดคาผิดบ้างเล็กน้อย ซึ่งมีรายละเอียดการใช้คาเชื่อมโยงใจความที่มีเพิ่มเติมจากก่อนการ
ทดลอง ดังนี้
คาเชื่อมบอกลาดับเรื่องราวที่มีเพิ่มเติม ได้แก่ the first reason is that
the second reason is that the last reason is that the first reason is the second reason
is the third reason is
คาเชื่อมในการยกตัวอย่างที่มีเพิ่มเติม ได้แก่ such as for instance
คาเชื่อมสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลกันที่มีเพิ่มเติม ได้แก่ as a result moreover
furthermore
คาเชื่อมบอกความขัดแย้ง ได้แก่ however in contrast on the other
hand but even although even though some people may argue that
คาเชื่อมในการสรุปที่มีเพิ่มเติม ได้แก่ all in all to summarize
ส่ ว นการจั ด ล าดั บ เนื้ อ หาการโต้ แ ย้ ง หลั ง การทดลอง พบว่ า ส่ ว นใหญ่ นั ก ศึ ก ษา
จัดลาดับเนื้อหาในการกล่าวอ้าง ให้เหตุผลสนับสนุนและค้านข้อโต้แย้ง ได้เป็นระบบมากขึ้น ทาให้
ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวการโต้แย้งได้ง่ายกว่าก่อนการทดลอง
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2.3 การใช้คาศัพท์ในการเขียนโต้แย้ง
ก่อนการทดลอง
นักศึกษามีปัญหาในการใช้คาศัพท์ค่อนข้างมาก โดยเป็นการใช้คาศัพท์ผิดไวยากรณ์
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใช้คาผิดหน้าที่ ใช้คาผิดความหมาย สะกดคาผิด ใช้คาศัพท์เดิมซ้า ๆ กัน
หลังการทดลอง
พบว่านักศึกษามีปัญหาในการใช้คาศัพท์ค่อนข้างมาก โดยเป็นการใช้คาศัพท์ผิด
ไวยากรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใช้คาผิดหน้าที่ ใช้คาผิดความหมาย สะกดคาผิด ใช้คาศัพท์เดิมซ้า ๆ
กัน
2.4 การใช้โครงสร้างประโยคในการเขียนโต้แย้ง
ก่อนการทดลอง
นักศึกษายังใช้โครงสร้างประโยคได้ไม่ค่อยถูกต้อง มีการใช้โครงสร้างประโยคที่ไม่
สมบูรณ์ และใช้โครงสร้างประโยคได้ไม่ค่อยหลากหลาย
หลังการทดลอง
นักศึกษามีข้อผิดพลาดในการใช้โครงสร้างประโยคลดลง ส่วนใหญ่ใช้โครงสร้าง
ประโยคได้สมบูรณ์ และใช้โครงสร้างประโยคได้หลากหลายมากขึ้น
โดยมีตัวอย่างงานเขียนของนักศึกษาที่ผู้วิจัยความสามารถในข้อ 2.3 การใช้คาศัพท์
ในการเขียนโต้แย้ง ร่วมกับความสามารถในข้อ 2.4 การใช้โครงสร้างประโยคในการเขียนโต้แย้ง เช่น
ก่อนการทดลอง
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จากตัวอย่างนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 2) Is social media changing our lives?
พบว่านักศึกษามีปัญหาในการใช้คาศัพท์เกี่ยวกับการใช้ประธานและกริยา เช่น “It save money”
กาล การใช้คานาหน้านาม “Advantages of social media” การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ “Second, It can
show” การใช้คาฟุ่มเฟือย “Social media it can help me”
นอกจากนี้พบว่านักศึกษาใช้โครงสร้างประโยคได้ไม่หลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่
เป็นประโยคความเดียว และมีการใช้ผิดไวยากรณ์บ้าง เช่น “I like to use mobile phone playing
social.”
หลังการทดลอง

จากตัวอย่างนักศึกษาเลือกหัวเรื่องที่ 2) Do mobile phones have an important
influence upon our lives? ซึ่ ง พบว่ า นั ก ศึ ก ษายั ง ใช้ ค าศั พ ท์ ไ ด้ ไ ม่ ห ลากหลาย มี ก ารใช้ ค าศั พ ท์
ผิดพลาดในเรื่องการใช้ประธาน-กริยาที่ไม่สอดคล้องกัน การใช้ Passive Voice การใช้อักษรตัวพิมพ์
ใหญ่ การใช้คาผิดหน้าที่ เช่น “the phone can used to work”
ส่วนเรื่องการใช้โครงสร้างประโยคในการเขียนโต้แย้ง พบว่ามีการใช้ทั้งประโยค
ความเดียว ความรวม และความซ้อน แต่ยังมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์อยู่บ้าง เช่น มีการใช้ประโยคที่
ไม่สมบูรณ์ เช่น “Second, mobile phone can be used for knowledge.” และใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนผิดพลาด แต่ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องราวในภาพรวมได้
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ก่อนการทดลอง

จากตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาเลื อ กหั ว ข้ อ ที่ 1) Do you agree or disagree with the
following statement? People should live together before marriage. สาหรับการใช้คาศัพท์
ในการเขียนโต้แย้ง พบว่านักศึกษายังใช้คาศัพท์ได้ไม่หลากหลาย และผิดไวยากรณ์บ่อย เช่น “before
marry” “after marry” หรือ “we have to make the most discreet for it.” มีการสะกดคาผิด
และมี ก ารใช้ ค าฟุ่ ม เฟื อ ย เช่ น “Marriage it will change the people…” “I think this topic it
depends on…”
ส่วนการใช้โครงสร้างประโยคในการเขียนโต้แย้ง พบว่านักศึกษายังใช้โครงสร้าง
ประโยคได้ไม่ ค่อยหลากหลาย และมีการใช้โครงสร้างผิดไวยากรณ์ เช่น “I agree because” “I
disagree because” และมีการใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนมากเกินไปทาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ยาก
เช่น “Marriage it will change the people , before marry and after marry will be different
in many things, so we should know a lot to people who are our spouse because
marriage is the big things, so we have to make the most discreet for it.” และมีข้อผิดพลาด
ในการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในการเขียนประโยคบ่อย
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หลังการทดลอง

จากตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาเลื อ กหั ว เรื่ อ งที่ 1) Being single is better than getting
married. พบว่ า นั ก ศึ ก ษาใช้ ค าศั พ ท์ ใ นการโต้ แ ย้ ง ได้ ถู ก ต้ อ ง มี ค วามหลากหลาย แต่ ก็ ยั ง คงพบ
ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์อยู่บ้าง ได้แก่ การสะกดคาผิด การใช้คาศัพท์ผิดหน้าที่ เช่น “merried”
“play with anyone and flirting with anyone”
ส่วนการใช้โครงสร้างประโยคพบว่ามีทั้งประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน
แต่ก็ยังพบข้อผิดพลาดอยู่บ้าง มีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิดพลาด เช่น “If you get married
you must be confident that you will love only your spouse, but if you are single, you…”
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ก่อนการทดลอง

จากตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาเลื อ กหั ว ข้ อ ที่ 2) Is social media changing our lives?
สาหรับการใช้คาศัพท์ในการเขียนโต้แย้ง พบว่านักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้คาศัพท์ผิดไวยากรณ์
การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ การใช้คานามพหูพจน์ เช่น “facebook is can connected me and friend in
application.” “sent assignment from email” “We can share the answer with us.” และมี
การใช้ผิดกาล (Tense)
สาหรับการใช้โครงสร้างประโยคในการเขียนโต้แย้ง พบว่านักศึกษายังใช้โครงสร้าง
ประโยคได้ไม่หลากหลาย และยังใช้โครงสร้างประโยคได้ไม่ค่อยถูกต้อง รวมถึงยังใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนในการเขี ย นประโยคไม่ ค่ อ ยถู ก ต้ อ ง เช่ น “first of all, if I want to communicate with
people around the world, it’s easy to do it, such as I have friend from England,
Singapore, facebook is can connected me and friend in application.” “I can video call
see her face.” และ“because I am far from home, now I live alone when I missed my
mother I can talk with her in application or social media.”
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หลังการทดลอง

จากตัวอย่างนักศึกษาเลือกหัวเรื่องที่ 2) Do mobile phones have an important
influence upon our lives? พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาใช้คาศัพท์ได้หลากหลายและถูกต้อง เหมาะสม
กับประเด็นในการโต้แย้ง มีข้อผิ ดพลาดที่พบบ่อยคือเรื่องการใช้คานามพหูพจน์หรือการใช้ประธานกริ ย าที่ ไ ม่ สั ม พั น ธ์ กั น เช่ น “mobile phone have” “mobile phone are” “mobile phone
help”
และมีการใช้โครงสร้างประโยคหลายรูปแบบทั้งความรวม ความเดียว และความซ้อน
และส่วนใหญ่ใช้โครงสร้างประโยคได้ถูกต้อง แต่มีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและโครงสร้างประโยค
ผิดพลาดบ้าง แต่ไม่ทาให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวผิดพลาด เช่น “In summary, mobile phone is very
important influence on our lives to bring benefits and helpful many people.”
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ก่อนการทดลอง

จากตัวอย่างนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 2) Is social media changing our lives? ซึ่ง
พบว่านักศึกษาใช้คาศัพท์ผิดไวยากรณ์บ่อย เช่น ใช้ผิดกาล ใช้คาบุพบทผิด การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ การใช้
คาผิดหน้าที่ การใช้ประธาน-กริยาไม่สัมพันธ์กัน การใช้คานามพหูพจน์ และคานาหน้านาม เช่น “I
always found that people is playing their cell phone.” “thai social” “have accident”
“social online” “my brother like to play game…” “by suitable situations”
ส่วนการใช้โครงสร้างประโยคในการเขียนโต้แย้ง พบว่ามีการใช้โครงสร้างประโยค
หลายแบบ มีการใช้ประโยคความเดียวและความซ้อน แต่ยังมีใช้ผิดไวยากรณ์อยู่บ้าง เช่น “For
example, when I walk on street I always found the people is playing their cellphone.”
“When he will talk to me he often don’t know. how to communicate. Or they call
“taking non sens
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หลังการทดลอง

จากตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาเลื อ กหั ว เรื่ อ งที่ 1) Being single is better than getting
married. พบว่านักศึกษาใช้คาศัพท์ได้หลากหลาย และถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นการโต้แย้งเป็น
ส่ ว น ใ ห ญ่ เช่ น “make breakfast” “running your house” “you are not accountable to
anyone” “spouse” แต่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เกิดขึ้นบ้าง เช่น “keep a check on you”
“you are freedom” “have no a spouse” ซึ่งไม่ทาให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวในภาพรวมผิดพลาด
และพบว่านักศึกษาใช้โครงสร้างประโยคได้หลายรูปแบบและถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
เช่น “In this case, you will have time to do things…” “For instance, when you are single,
you can wake up or sleep whenever you want.” “Being single, you don’t have to worry
about a job…” “Also, you don’t need wake up early to make breakfast…” แต่ยังมีการใช้
โครงสร้างประโยคผิดไวยากรณ์ และใช้เครื่องหมายวรรคตอนในประโยคผิดพลาดบ้าง เช่น “You can
be careless, as much as you want.” มีการใช้โครงสร้างประโยคบางส่วนผิดพลาดซึ่งอาจทาให้
ผู้อ่านสับสน แต่ไม่ทาให้ผู้อ่านเข้า ใจเรื่องราวในภาพรวมผิดพลาด เช่น “In short, single life has
no responsibility, freedom and more sleep.”
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ก่อนการทดลอง

จากตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาเลื อ กหั ว ข้ อ ที่ 2) Is social media changing our lives?
พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ก ารใช้ ค าศั พ ท์ ไ วยากรณ์ บ้ า ง เช่ น “dealing in trade, and use in daily life”
“other language that is important” การใช้คาศัพท์ยังไม่ค่อยหลากหลายเนื่องจากมีเนื้อหาใน
การเขียนน้อยทาให้พิจารณาได้ไม่ชัดเจน
และพบว่านักศึกษามีการใช้ทั้งประโยคความเดียว และความซ้อนในการเขียนโต้แย้ง
แต่ยังใช้โครงสร้างประโยคไม่ค่อยถูกต้อง และใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ค่อยถูกต้อง เช่น “If you
just learn only English may be not enough.” If you have the ability to use English or
foreign language fluently.” “Finally If you learn other language, you can…”
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หลังการทดลอง

จากตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาเลื อ กหั ว ข้ อ ที่ 3) Do you think learning a foreign
language is necessary for Thais? พบว่า หลัง การทดลองนัก ศึกษามีการใช้ คาศั พท์ในการเขีย น
โต้ แ ย้ ง ได้ ห ลากหลายมากขึ้ น และถู ก ต้ อ งเป็ น ส่ ว นใหญ่ เช่ น “high expenses” “cultural
differences” “takes time and dedication” “make new friends” มีเพียงการใช้ผิดความหมาย
บ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น “if you are able to communicate easily.” การใช้คานามพหูพจน์ และ
ตัวพิมพ์ใหญ่
สาหรับการใช้โครงสร้างประโยคในการเขียนโต้แย้ง พบว่านักศึกษาใช้โครงสร้าง
ประโยคได้หลายรูปแบบและถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ มีการใช้ทั้งประโยคความเดียว ความรวม และความ
ซ้ อ น มี ก ารใช้ ผิ ด พลาดบ้ า ง เช่ น “To sum up, learning foreign is very necessary for Thais
because of you will be more sensitive to cultural differences…” และมีการใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนผิดพลาดบ้าง เช่น ในส่วนของการให้เหตุผลสนับสนุนการกล่าวอ้างข้อสุดท้าย แต่ไม่ทาให้
ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวผิดพลาด
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ก่อนการทดลอง

จากตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาเลื อ กหั ว ข้ อ ที่ 1) Do you agree or disagree with the
following statement? People should live together before marriage. สาหรับการใช้คาศัพท์
ในการเขียนโต้แย้ง พบว่านักศึกษาใช้คาศัพท์ผิดไวยากรณ์บ่อย เช่น “them life” “they action”
“may not the same way” และมีการสะกดคาผิดบ้าง เช่น “differenc ways” “chang”
สาหรับการใช้โครงสร้างประโยคในการเขี ยนโต้แย้ง พบว่านักศึกษายังใช้โครงสร้าง
ประโยคได้ไม่หลากหลาย และมีข้อผิดพลาดในการใช้โครงสร้างประโยค เช่น “First, the couple
have to learn them life, how they action in each day, how they solve the problems
because sometimes if they solve the problem in differenc ways it may have trouble
and the life style of them may not the same way so this is the first reason.”
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หลังการทดลอง

จากตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาเลื อ กหั ว ข้ อ ที่ 1) Being single is better than getting
married. และพบว่านักศึกษาใช้คาศัพท์ได้เหมาะสมกับประเด็นการโต้แย้ง และใช้ได้ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ แต่ มี ก ารใช้ ผิ ด ไวยากรณ์ บ้ า งเล็ ก น้ อ ย เช่ น “no one care what you do” “being single
allow you to…”
และนักศึกษาใช้ประโยคได้หลายรูปแบบ มีการใช้ทั้งประโยคความเดียว ความรวม
และความซ้อน แต่มีใช้ผิดพลาดบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งไม่ทาให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวผิดพลาด เช่น
“being single so lonely” “you can have sex with whoever you want ,whenever you
want…”
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ก่อนการทดลอง

จากตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาเลื อ กหั ว ข้ อ ที่ 1) Do you agree or disagree with the
following statement? People should live together before marriage. สาหรับการใช้คาศัพท์
ในการเขี ย นโต้ แ ย้ง พบว่ า นั ก ศึ ก ษาใช้ ค าศั พ ท์ ผิ ด ไวยากรณ์ บ่ อ ย เช่ น “living problems” “the
couple understand each other and learning about…” “the couple flight sometimes”
“get marriage” และมีการสะกดคาผิดบ้าง เช่น “I’m not in-tend.” “univercity”
สาหรับการใช้โครงสร้างประโยคในการเขียนโต้แย้ง พบว่านักศึกษายังใช้โครงสร้าง
ประโยคได้ไม่หลากหลาย และมีข้อผิดพลาดในการใช้โครงสร้างประโยค เช่น “I agree but little
disagree.” “but it may be make the couple flight sometimes however they are happy
such as Pok and Margie, are the super star who live together before they get marriage.”
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หลังการทดลอง

จากตัวอย่างนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 3) Do you think learning a foreign
language is necessary for Thais? และพบว่านักศึกษาสามารถใช้คาศัพท์ในการเขียนโต้แย้ง พบว่า
นักศึกษาใช้คาศัพท์ได้หลากหลายและถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ เช่น “opens up a ton of career
opportunities” “employment prospects” “set you apart from” “a variety of topics”
“lively conversation” แต่มีการใช้คาผิดบ้าง รวมถึงการใช้คานามเอกพจน์และพหูพจน์ เช่น “for
communicating with other as English and Chinese language.”
สาหรับการใช้โครงสร้างประโยคในการโต้แย้ง พบว่านักศึกษาใช้โครงสร้างประโยค
ได้หลายรูปแบบ มีการใช้ประโยคความเดียว ความรวม และความซ้อน แต่มีการใช้โครงสร้างประโยค
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ผิดพลาดบ้างบางส่วน แต่ไม่ทาให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวในภาพรวมผิดพลาด เช่น “Even in small or
local companies, chances one that the ability to speak a foreign language will set
you apart from other applicants.”
ก่อนการทดลอง

จากตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาเลื อ กหั ว ข้ อ ที่ 3) Do you think universities should
require every student to learn a foreign language? สาหรับการใช้คาศัพท์ในการเขียนโต้แย้ง
พบว่ า นั ก ศึ ก ษาใช้ ค าศั พ ท์ ไ ม่ ถู ก ไวยากรณ์ บ่ อ ย เช่ น “should changing” I has” “It’s used
communication.” “development of communicate”
สาหรับการใช้โครงสร้างประโยคในการเขียนโต้แย้ง พบว่านักศึกษายังใช้โครงสร้าง
ประโยคได้ไม่หลากหลาย และมีข้อผิดพลาดในการใช้โครงสร้างประโยค เช่น “Second, If students
know English vocabulary and understand about English grammar students may be
development of communicate.” “When students have good a foreign language will
make the universities have famous”
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หลังการทดลอง

จากตัวอย่างนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ 2) Do mobile phones have an important
influence upon our lives? หลังการทดลอง พบว่าการใช้คาศัพท์ในการเขียนโต้แย้งของนักศึกษามี
ความหลากหลายมากขึ้น และเหมาะสมกับหัวเรื่องหรือประเด็นในการโต้แย้ง เช่น “stay connected
with friends” “access social media and apps” “talk face to face” แต่ยังคงมีการใช้คาศัพท์
ผิดไวยากรณ์อยู่ เช่น “the convenient” แต่ไม่ทาให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวในภาพรวมผิดพลาด
ส าหรั บการใช้ โครงสร้ างประโยคในการเขี ยนโต้แย้ ง พบว่านั กศึก ษาสามารถใช้
โครงสร้างประโยคได้หลากหลายมากขึ้น เช่น “For example, at the time of the accident, we
could ask for help from someone else.” แม้ว่าจะยังพบการใช้โครงสร้างประโยคที่ไม่สมบูรณ์
ปรากฏอยู่ แต่ ผู้ อ่ า นสามารถเข้ า ใจเรื่ อ งราวการโต้ แ ย้ ง ในภาพรวมได้ เช่ น “The first reason,
convenient to communicate.” “The second reason, works easier.”

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ สอบ
ร่ ว มกั บ แนวคิ ด การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ แบบ 360 องศา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิด
การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิ ดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งหลังการ
ทดลองระหว่างนักศึกษากลุ่มทดลองและนักศึกษากลุ่มควบคุม
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งก่อนและหลัง
การทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลองทั้งในภาพรวม และจาแนกตามองค์ประกอบของความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
สรุปผลการวิจยั
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
และตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบ
สอบ ร่ ว มกั บ แนวคิ ด การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ แบบ 360 องศา โดยในแต่ ล ะขั้ น ตอนสามารถสรุ ป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับ
แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
ผู้วิจัยนาเสนอผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามองค์ประกอบของรูปแบบเรียน
การสอน ได้แก่ 1. หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการ
สอน 3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน 4. ขั้นตอนของรูปแบบการ
เรียนการสอน 5. การวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนมีหลักการที่สาคัญ 5 ประการ ได้แก่
1.1 การเรี ยนรู้เ กิด จากการที่ ผู้เ รีย นถู กกระตุ้น ให้ เกิ ด ความสงสัย หรื อเกิด ความ
ขัดแย้งทางปัญญา แล้วแสวงหาคาตอบจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้วิจารณญาณในการคิดและ
คัดเลือกข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้ได้ข้อสรุปความรู้หรือคาตอบ
1.2 การมี ป ระสบการณ์ ใ นการสั ง เกต วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บ ตรวจสอบ และ
วิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลความรู้หรือความคิดช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ชัดเจนในสิ่งที่เรียนรู้ มีมุมมอง
ในการคิดสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย และส่งเสริมกลยุทธ์ทางปัญญาของผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น
1.3 การสะท้อนคิดและการเชื่อมโยงความรู้หรือความคิดที่ค้นพบและได้รับจากรอบ
ด้าน ช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ
1.4 กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีหลายมิติช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนได้
ประเมินความรู้ความสามารถทั้ง ของตนเองและผู้อื่น ตระหนักถึงข้อดีข้อบกพร่องของผลงาน ได้
สังเคราะห์ความรู้และมีมุมมองความคิดที่หลากหลายไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และผลงาน
1.5 การประยุ ก ต์ ใ ช้ ข้ อ มู ล ความรู้ เ ดิ ม และความรู้ ใ หม่ ไ ปใช้ ใ นการท างานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล ช่วยขยายหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างความคิดหรือความรู้ของ
ผู้เรียน และช่วยพัฒนาการคิดในการเขียนให้มีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน คือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทั้งด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผล
สนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้ง และด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาในการโต้แย้ง
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3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
3.1 จัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย โดยใช้วิจารณญาณ
ในการคิดและแสวงหาความรู้หรือคาตอบในหลายมุมมอง
3.2 เตรียมข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลายให้ผู้เรียนได้สังเกต วิเคราะห์
เปรียบเทียบ ตรวจสอบ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
3.3 ส่ งเสริม ให้ มี กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีหลายมิติในทุกกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงข้อดีและข้อบกพร่องของ
ผลงานของตนเอง
3.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการอภิปราย วิพากษ์วิจารณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแหล่ ง ต่ า ง ๆ และข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ กั บ ผู้ อื่ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาและ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดในงานเขียน
3.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการสะท้อนคิด
และเชื่อมโยงประสบการณ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เกี่ยวกับการใช้ภาษาตามรูปแบบของงานเขียน
3.6 กระตุ้นให้ผู้เรียนนาเสนอสิ่งที่สงสัยหรือประเด็นที่มีความขัดแย้งทางปัญญา
และฝึกอธิบายคาตอบหรือข้อสรุปความรู้ที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ฝึกวางแผนการ
แสวงหาความรู้ และประเมินข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
4. ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน
ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกระตุ้นความสงสัย
การ ั กิ กรรมการเร การสอ ห้ ู้เร เกิ ความสงสั หรอมความขั ้ง าง
ความคิ ร่วม ส งความคิ เห็ เก วกับส า การณ์ ่าง ละ ลกเปล ประสบการณ์ความรู้กับ
ู้อ
ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1.1 การสร้างความสนใจในการเรียนรู้
ผู้เรียนสังเกต ตั้งข้อสงสัย และสนใจในการเรียนรู้ตามประเด็นหรือเรื่องราว
ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้
ขั้นตอนที่ 1.2 การสารวจข้อมูลเพื่อพัฒนาความคิด
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในส่วนที่สงสัยเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 1.3 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ประเด็น เรื่องราว สถานการณ์ต่าง ๆ ร่วมกับผู้อื่น
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ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่
ู้เร วาง ค้ คว้าข้อมูล ามบริบ ่าง

กาห หรอ ั สิ

เลอก ้ว

เอง
ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 2.1 การวางแผนสืบสอบข้อมูล
ผู้เรียนตรวจสอบความคิดหรือมุมมองของตนเอง วางแผนการค้นคว้าข้อมูล
ทบทวนและปรับปรุงแผนการสืบสอบ
ขั้นตอนที่ 2.2 การประเมินแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบสอบ
ผู้เรียนพิจารณาแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบสอบและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2.3 การสืบสอบข้อมูลเบื้องต้น
ผู้เรียนลงมือค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และพิจารณาข้อมูลที่
ตัดสินใจเลือกไว้อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 2.4 การจัดเรียงความคิด และตรวจสอบข้อมูล
ผู้เรียนเรียบเรียงความคิดและข้อมูลที่ได้จากการสืบสอบ จากนั้นตรวจสอบ
ข้อมูล และสืบสอบข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
ู้ เ ร ประ ุ ก ์ ช้ข้ อ มูล ประสบการณ์ ความรู้ ม การสร้ า ง ลงา เข าม
ส า การณ์ ่าง
ู้สอ ้ ั เ ร ม ว้
ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 3.1 การสืบสอบข้อมูลในการเขียน
ผู้เรียนระดมความคิดเพื่อเขียนโครงร่างงานเขียน รวมถึงสืบสอบวิธีการ
อ้างอิงข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานประเภทต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 3.2 การตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนข้อมูลความคิดในการเขียน
ผู้เรียนตรวจสอบโครงร่างงานเขียน แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบกับเพื่อน และ
หรืออาจมีผู้สอนหรือบุคคลอื่นร่วมให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย และลงมือสืบสอบเพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลใน
โครงร่างงานเขียนใหม่
ขั้นตอนที่ 3.3 การเรียบเรียงลายลักษณ์อักษร
ผู้เรียนลงมือเขียนงานตามโครงร่างงานเขียนที่กาหนดไว้
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ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา
ู้เร ากิ กรรมการสะ ้อ คิ เก วกับสิง ้เร รู้ ป หา พบ ละวิธการ
ั การกับป หา เกิ ข ระหว่างการเร รู้ ระห ักรู้ ง ุ ข็ง ละ ุ อ่อ การเร รู้ของ เอง
ละวิธพัฒ าความรู้ความสามาร การป ิบั ิงา เข ห้มคุณภาพมากข
ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 4.1 การสะท้อนคิดงานเขียนของตนเอง
ผู้ เ รี ย นทบทวนงานเขี ย นของตนเอง ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและลงมื อ
ปรับปรุงแก้ไขงานเขียนด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 4.2 การวิพากษ์วิจารณ์แบบรอบด้าน
ผู้เรียนวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อนโดยการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่ผลงานเขียน โดยมีผู้สอนและอาจมีบุคคลอื่นร่วมให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย
ขั้นตอนที่ 4.3 การปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์
ผู้เรียนตรวจสอบข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับ และหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานเขียน
จนกว่าจะได้งานเขียนฉบับที่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 4.4 การสะท้อนคิดจากกระบวนการเรียนรู้
ผู้ เ รี ย นสะท้ อ นคิ ด การเรี ย นรู้ ข องตนเอง เพื่ อ น าความรู้ ดั ง กล่ า วไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานเขียนของตนเองต่อไป
5. การวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน
5.1 ผู้วิจัยกาหนดแนวทางการวัดประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนโดยมีการ
ประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึ กษาก่อนและหลังการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยใช้ แบบทดสอบความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง และประเมินผลงานเขียนโดยใช้เกณฑ์ในการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงโต้แย้ง ซึ่งพิจารณาตามองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และ
การค้านข้อโต้แย้ง และด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาในการโต้แย้ง
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบ
สอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ขอ้ มูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
จัดลาดับการนาเสนอดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
1.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง
ผู้วิจัยพบว่าความแปรปรวนของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษา
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ค่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มน้อยกว่า 50% โดยนักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยก่อน
การทดลองเท่ากับ 4.04 ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 3.60 จากคะแนนเต็ม
21 คะแนน
1.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งหลังการทดลองของ
นักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในภาพรวมและจาแนกตามองค์ประกอบแต่ละด้าน
ผู้ วิจัย พบว่า คะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งหลังการ
ทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในภาพรวมและจาแนกตามองค์ประกอบแต่ละด้าน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลอง
ในภาพรวมเท่ากับ 10.72 ด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้งเท่ากับ
5.04 และด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาในการโต้แย้งเท่ากับ 5.68 ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่า
คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองในภาพรวมเท่ากับ 8.95 ด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และ
การค้านข้อโต้แย้งเท่ากับ 4.45 และด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาในการโต้แย้งเท่ากับ
4.50
1.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งหลังการทดลองของ
นักศึกษากลุ่มทดลอง ในภาพรวมและจาแนกตามองค์ประกอบแต่ละด้าน ก่อนและหลังการทดลอง
ผู้วิจัยพบว่านักศึกษากลุ่มทดลองซึ่งได้รับการศึกษาโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา มีคะแนน
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ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและจาแนกตามองค์ประกอบแต่ละด้าน โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลองในภาพรวมเท่ากับ 4.04 และ 10.72 ตามลาดับ ด้านการ
กล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้ง ก่อนการทดลองและหลังการทดลองเท่ากับ
2.31 และ 5.04 ตามลาดับ และด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาในการโต้แย้งก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลองเท่ากับ 1.74 และ 5.68 ตามลาดับ ซึ่งแม้ว่าค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ทดลองในภาพรวมของนักศึกษากลุ่มทดลองจะเกิน 50% เพียงเล็กน้อย แต่ก็เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยที่สูง
กว่าก่อนการทดลอง
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลงานเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษากลุ่มทดลองก่อนและหลัง
การทดลอง และวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักศึกษาขณะเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา พบว่านักศึกษา
มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งดีขึ้นทั้งด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน
และการค้านข้อโต้แย้ง และด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาในการโต้แย้ง นอกจากนี้ผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาจากบันทึกการจัดการเรียนการสอน ซึ่งพบว่ากิจกรรม
การเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นช่วยส่งเสริมความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งให้แก่นักศึกษาได้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทั้ง 3 ส่วนดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา ช่วย
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาได้
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิด
การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา และการนารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้กับนักศึกษา
กลุ่มทดลองแล้ว สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน และ 2) ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยมีลาดับการนาเสนอดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเกิดจากการวิเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ
360 องศา ซึ่งนาไปสู่การสังเคราะห์หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนบนพื้นฐานของ 2 แนวคิด
หลักดังกล่าว และนาหลักการสาคัญของรูปแบบการเรียนการสอนมาสร้างแนวทางในการจัดการเรียน
การสอน และพัฒนาขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ซึ่งทุกขั้นตอนมีส่วน
ช่วยในการส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง โดยรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นมีทั้งจุดเด่น และข้อจากัดของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 จุดเด่นของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีจุดเด่น 3 ประการดังต่อไปนี้
1.1.1 รูปแบบการเรียนการสอนเน้นการเสริมต่อการเรียนรู้แบบครบ
วงจร
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีการเสริมต่อการเรีย นรู้ให้แก่ผู้เรียน
ในทุกขั้นตอนการเรียนการสอน โดยมีความหลากหลายของรูปแบบ วิธีการ แหล่งข้อมูล มุมมอง
ช่วงเวลาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเสริมต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เริ่มจากขั้นตอนที่ 1 การกระตุ้น
ความสงสัย ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับประเด็นใน
การเรียนรู้จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มี ความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และมีผู้สอนร่วมให้
คาแนะนาระหว่างการเรียนรู้ตามความจาเป็น ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่ การ
จัดการเรียนการสอนของขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะต้องวางแผนสืบสอบข้อมูลความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้ในขั้นต่อไปด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และการตรวจสอบความรู้ที่ค้นพบเป็น
รายบุคคล รายคู่หรือเป็นกลุ่มย่อย และทั้งชั้นเรียนร่วมกัน โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยชี้แนะเพิ่มเติมเพื่อให้
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของขั้นตอนการสอน ขั้นตอนที่ 3 การ
สร้างสรรค์ผลงาน ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้รับการเสริมต่อการเรียนรู้ตั้งแต่การเขียนโครงร่างงานเขียน
จนกระทั่งลงมือเขียนงานเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง ครั้งที่ 1 เสร็จสิ้น นอกจากผู้เรียนจะต้อง
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ตรวจสอบข้อมูลความรู้ในโครงร่างงานเขียนและงานเขียนครั้งที่ 1 ด้วยตนเองแล้ว ผู้เรียนจะได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์จากเพื่อนร่วมชั้น ผู้สอน หรือบุคคลภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญใน
การใช้ภาษาอังกฤษสลับกันไป หรืออาจได้รับข้อมูลป้อนกลับจากทุกคนดังกล่าวด้วยวิธีการที่แตกต่าง
กัน เช่น ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นการเขียน ทางวาจา และต่างรูปแบบกันไป เช่น แบบสารวจรายการ
การแก้ไข การทาสัญลักษณ์ เป็นคาแนะนา คาถามชี้นา เป็นต้น ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการ
พัฒนา กิจกรรมในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้รับการเสริมต่อความรู้หลังจากผู้เรียนตรวจสอบผลงานเขียน
ด้วยตนเองแล้ว ผู้ เรียนจะได้รู้จุดเด่น และจุดด้อยในงานเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของผู้เรียน
รวมถึงข้อเสนอแนะ คาแนะนา หรือความรู้ที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นจากหลาย
แหล่งข้อมูล วิธีการ รูปแบบ และบุคคลที่มีความสามารถแตกต่างกันซึ่งเป็นการเสริมต่อการเรียนรู้ที่
สาคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางที่จะนาไปใช้ในการพัฒนางานเขียนครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การที่ผู้เรียนได้รับการเสริมต่อการเรียนรู้หรือข้อมูลป้อนกลับแบบครบวงจร
อย่างต่อเนื่องจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้งของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่ Vygotsky (1978) ได้เสนอไว้ว่าศักยภาพทางปัญญา
ของบุคคลเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากผู้ที่มีความรู้หรือเพื่อนที่มีความรู้มากกว่าจะเป็นการเสริมต่อการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถก้าวไปสู่ความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้น และตามทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธนิยม
เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมาย
ความสัมพันธ์ของข้อมูลและการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระทาและแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นกระบวน
การทางปัญ ญาของมนุษย์ใ นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ตนเอง ซึ่งถ้าหากผู้เรียนได้ฝึกฝน
วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบข้อมูลป้อนกลับที่มีความหลากหลายมิติที่ได้รับ และนามาประยุกต์ใช้ใน
การปรับปรุงผลงานเขียนของตนเอง รวมถึงนาไปใช้พัฒนาการเขียนในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นก็จะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การได้รับข้อมูลป้อนกลับแบบรอบด้านหรือแบบ 360 องศา มีประโยชน์กับ
บุคคลมากเพราะข้อมูลจากหลายมุมมองทาให้บุคคลมีภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตนเองทั้งด้านบวกและด้านลบมากกว่าการได้รับข้อมูลจากบุคคลเพียงคนเดียว ผู้รับ
การประเมินจะได้ใช้กระบวนการเปรียบเทียบการให้ข้อมูลป้อนกลับของตนเองเปรียบเทียบกับข้อ มูล
จากบุคคลอื่นซึ่งเป็นการเพิ่มมุมมองในเรื่องการตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) เกี่ยวกับการ
กระทาและข้อบกพร่องของตนเอง (Carlson, 1998) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Milhinhos
(2012) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีความหลากหลายในการพัฒนาการสอนเขียน
ให้แก่ผู้เรียน และพบว่าช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสในการสะท้อนคิดตามข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับ ได้ควบคุม
การเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนจะต้องสะท้อนคิดตามข้อมูลที่ได้รับ พิสูจน์และ
แก้ไขข้อผิดพลาดทางภาษาด้วยตนเอง ผู้เรียนจึงจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น การฝึกหัดประเมิน
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เพื่อน การประเมินตนเองพร้อมกับข้อมูลป้อนกลับจากครูช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความแม่นยาใน
การประเมินทักษะการเขียนด้วยตนเองมากขึ้น และจากการพิจารณาบันทึกการสะท้อนคิดการเรียนรู้
ของผู้เรียนเกี่ยวกับการประเมินตนเอง การประเมินจากเพื่อน และเห็นว่าการประเมินจากเพื่อนและ
จากตนเองช่วยให้ตัวผู้เรียนได้รู้ข้อดีและข้อเสียของตนเอง ทาให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดของตนเองได้ดี
ขึ้นในส่วนของเนื้อหา ความแม่นยา ขอบเขตของภาษาที่ใช้ การจัดระบบการเขียน ความเชือ่ มโยงของ
เนื้อหาระหว่างประโยค และการเขียนให้เหมาะสมกับผู้อ่านกลุ่มเป้าหมาย
กล่าวโดยสรุป จากการจัดการเรียนการสอนของแต่ละขั้นตอนของรูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น จะเห็นได้ว่ามีการแทรกกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับไว้ในทุกขั้นตอน
การจัดการเรียนการสอน แต่มีความแตกต่างในการเลือกใช้รูปแบบ วิธีการ บุคคล แหล่งข้อมูล มุมมอง
และช่วงเวลาในการให้ข้อมูลป้อนกลับในแต่ละขั้นตอนซึ่งเป็นการเสริมต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
1.1.2 รูปแบบการเรียนการสอนส่งเสริมการสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่าง
มีระบบ
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้ น ช่วยส่งเสริมการสร้างความรู้ด้ว ย
ตนเองอย่างมีระบบ เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนเน้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งทาง
ความคิด และวางแผนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีระบบ มีการตรวจสอบ เปรียบเทียบ และ
วิเคราะห์ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ อย่างมีแบบแผนเพื่อให้ได้ข้อสรุปความรู้ที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการของทฤษฎีสรรคนิยมหรือทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ที่เชื่อว่าการ
เรียนรู้ คือกระบวนการเชิงรุก การสร้างความรู้ใหม่โดยเชื่อมโยงกับความรู้เก่าของผู้เรียน การทาให้
เกิดความขัดแย้งทางปัญญา ผู้เรียนแต่ละคนต้องสร้างความรู้และทักษะเชิงรุกด้วยตนเอง โดยผู้สอน
ต้องออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ที่มีความหมายซึ่งจะนาไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ ง
ยืนยาวให้แก่ผู้เรียน (Bruner, 1990)
โดยมีตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างมีระบบดังนี้ ในขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่ ในขั้นตอนนี้ ผู้เรียนได้ฝึก
วางแผนและลงมือสืบสอบความรู้เกี่ยวกับประเด็นหรือคาถามที่ผู้สอนกาหนดไว้ด้วยตนเอง และมีการ
ตรวจสอบ เปรียบเทียบข้อมูลความรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเพื่อหาข้อสรุปความรู้ที่ถูกต้อง โดยมีผู้สอนช่วย
ให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปรับ ปรุงแก้ไขงานที่ได้รับมอบหมายให้ ถูกต้อง
ได้ด้วยตนเอง ซึ่งช่วยทาให้ผู้เรียนได้ข้อสรุปความรู้ที่ถูกต้องและสมเหตุสมผล
นอกจากนี้ในขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน นักศึกษาได้วางแผนหา
ข้อมูลความรู้มาใช้ในการเขียนโครงร่างงานเขียนตามประเด็นที่ผู้สอนกาหนดไว้ด้วยตนเอง และมีการ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนหรือร่วมมือกันแสวงหาความรู้เป็นคู่หรือกลุ่มย่อย และช่วยกัน
ตรวจสอบความรู้ ที่มีก่อนลงมือเขียนโครงร่างงานเขียน จากนั้นก็จะมีการตรวจสอบและปรับปรุง
ผลงานเขียนและโครงร่างงานเขียนด้วยตัวผู้เรียนเอง หรือใช้แบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับประเด็น
การเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ และอาจมีบุคคลอื่นช่วยตรวจสอบด้วย เช่น เพื่อน ผู้สอน หรือ
บุคคลภายนอก ทาให้ผู้เรียนมีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและสมเหตุสมผลไปใช้ในการเขียนงานเขียน ครั้ง
ที่ 1
กล่าวโดยสรุป ตัวอย่างจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของทั้ง 2
ขั้นตอนดังกล่าวจะเห็นได้ว่าต่างมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ให้ตนเองได้อย่างมีระบบ ผ่านการ
วางแผนสร้างความรู้ การแสวงหาข้อมูลความรู้ การตรวจสอบ การเปรียบเทียบข้อมูล จนกระทั่งได้รับ
ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และผลงานของตนเอง
1.1.3 รูปแบบการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนตรวจสอบและประเมิน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นตรวจสอบและ
ประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง การที่ผู้เรียนได้ฝึกฝนตรวจสอบและประเมินตนเองช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ ใ ห้แ ก่ ผู้ เรีย น ซึ่ ง McMillan & Hearn (2008) พบว่า ตามทฤษฎีก ารรับรู้ ความสามารถของ
ตนเอง การประเมินตนเองเชิงบวกจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกี่ยวข้องกับหลายแหล่งข้อมูลเพื่อเรียนรู้ต่อไป
และตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นในอนาคต ผู้เรียนต้องประเมินตนเองเพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อไรตนเองเรียนรู้ ต้อง
พยายามเพียงใดจึงจะสาเร็จ เมื่อผิดพลาดต้องใช้กลวิธีใดจึงจะเหมาะสม ความสามารถในการประเมิน
ตนเองช่วยส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของผู้เรียนเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคตที่มีความใกล้เคียงกัน
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองได้ เป็นการส่งเสริมการสะท้อน
คิดของผู้เรียน ส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้เรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง และช่วยให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ ง ซึ่งมีงานวิจัยที่สนับสนุนการใช้การประเมินตนเองของผู้เรียนในการเขียน
เชิงโต้แ ย้งว่าส่ งผลบวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ Nimehchisalem et al.
(2014) ได้ศึกษาการใช้การประเมินด้วยตนเองของผู้เรียน โดยใช้แบบตรวจสอบรายการเพื่อช่วย
ส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของผู้เรียน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ก่อนเขียน ระหว่างเขียน และหลังเขียน ผลการวิจัยพบว่า การประเมินตนเองช่วยให้ผู้เรียนตรวจสอบ
ข้อบกพร่องในการเขียนและปรับปรุงความสามารถในการเขียนเชิงโต้แย้ งของตนเองได้ ช่วยในการ
ตรวจสอบและประเมินการเขียน และให้คาแนะนาในส่วนที่สามารถปรับปรุงงานเขียนของผู้เรียนได้
และวไลพร ฉายา (2551) ได้ศึกษาการใช้กลวิธีอภิปัญญาในการสอนเขียนเรียงความเชิงโต้แย้งให้กับ
แก่นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการตรวจสอบ ประเมินความคิดและการเรียนรู้ของ
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ตนเองก่อน เขียน ขณะเขียน และหลังการเขียนงานเขียนครั้งที่ 1 และครั้งสุดท้าย และพบว่าช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนการเขียนเรียงความเชิงโต้แย้งสูงกว่าก่อนทดลอง
นอกจากนี้จากการพิจารณาขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น จะเห็นตัวอย่างกิจกรรมการตรวจสอบและประเมินตนเองของผู้เรียนได้
อย่างชัดเจนในขั้นที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 โดยในขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน นักศึกษาต้องมีการ
ตรวจสอบการรู้คิด และประเมินผลงานของตนเองตั้งแต่เริ่มต้นสืบสอบข้อมูลมาใช้ในการเขียนโครง
ร่างงานเขียน จนกระทั่งเสร็จสิ้นการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งครั้งที่ 1 โดยยึดตามโครงร่างงาน
เขียนที่นักศึกษาจัดทาไว้ มีการตรวจสอบการเรียนรู้และประเมินตนเองในรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับสื่อการสอนที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ในแต่ละขั้นตอน อาจเป็น การเปรียบเทียบข้อมูลในโครงร่างงาน
เขียนกับผลงานเขียนของผู้เรียน การใช้แบบตรวจสอบรายการ หรือการตอบคาถามปลายเปิดที่ผู้สอน
จัดเตรียมไว้ให้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรับรู้ความสามารถของตนเอง ข้อดี ข้อบกพร่อง และกลวิธี ซึ่งนาไปสู่
การพัฒนาการเขียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีผู้สอน หรือเพื่อนร่วมชั้น และอาจมี
บุคคลภายนอกร่วมตรวจสอบและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละขั้นตอนด้วย ส่วนขั้นตอนที่ 4
การสะท้อนคิด ในขั้นตอนนี้นักศึกษาต้องตรวจสอบและประเมินงานเขียนด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือ
ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ เช่น แบบตรวจสอบรายการ เกณฑ์ประเมินการเขียน หรือคาถามปลายเปิด และ
นักศึกษาต้องประเมินความรู้หรือข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการงานเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงโต้แย้งที่มาจากหลายมิติของตนเอง เพื่อนาความรู้ดังกล่าวไปใช้ปรับปรุงผลงานเขียน และพัฒนา
งานเขียนที่ต้องปฏิบัติในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น
กล่าวโดยสรุป กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนเน้น
ให้ผู้เรียนได้ฝึกตรวจสอบและประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะการที่ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบและประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนรับรู้ความสามารถของตนเองและรู้ว่าต้อง
หากลวิธีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองในเรื่องใด ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน
และช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ในสิ่งที่เรียนรู้ โดยมีตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่อธิบายไว้อย่างชัดเจนในขั้นตอนที่ 3 และ 4
1.2 ข้อจากัดของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยแก้ปัญหา
ในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษา ซึ่งตามกิจกรรมของขั้นตอนการเรียนการสอน
นักศึกษาจะมีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนให้คาชี้แนะตามความ
จาเป็น ผู้เรียนต้องสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ ละขั้นตอน ทั้งนี้ผู้เรียนอาจ
คุ้นเคยกับการเรียนรู้ที่มีผู้สอนมี บทบาทหลักในการถ่ายทอดความรู้มากกว่า การเรียนรู้ในลักษณะ
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ดังกล่าว และผู้เรียนยังขาดประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ซึ่งนอกจากผู้เรียนต้องตรวจสอบการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว ผู้เรียนต้องรับผิดชอบให้ข้อมูลป้อนกลับ
แก่งานเขียนของเพื่อนด้วย และสืบเนื่องจากผู้เรียนส่วนมากในกลุ่มทดลองมีความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งก่อนการทดลองไม่แตกต่างกันมากนัก จึงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของข้อมูล
ป้อนกลับที่ผู้ เรียนแต่ละคนได้รับจากเพื่อนร่วมชั้น อย่างไรก็ตามผู้เรียนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลป้อนกลับได้ด้วยตนเองจากการสืบสอบเพิ่มเติม สอบถามจากผู้ที่มีความรู้มากกว่า
ซึ่งอาจเป็น ผู้สอนหรือบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมี
มุมมองความรู้ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
การอภิ ป รายผลของรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น ผู้ วิ จั ย จั ด ล าดั บ การ
อภิปรายไว้ 2 ประเด็นที่สาคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งหลัง
การทดลองระหว่างนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ผู้ วิ จั ย พบว่ า หลั ง การทดลองนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม มี ค ะแนน
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แม้จะพบว่าคะแนนหลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลองจะสูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกด้าน ซึ่งสามารถ
อธิบายเหตุผลได้ดังต่อไปนี้
2.2.1 รูป บบการเร การสอ เข บบปก ิมขั อ การ ั การเร รู้
ช่ว ส่งเสริม ห้ ู้เร สามาร พัฒ าความสามาร การเข ภาษาอังกฤษเชิงโ ้ ้ง ้
เนื่องจากการสอนเขียนแบบปกติมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งได้ จึงส่งผลให้คะแนน
ความสามารถในการเขี ยนภาษาอั งกฤษเชิง โต้ แย้ งของนั กศึ กษากลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อพิจารณาจากขั้นตอนการจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตัวอย่างงานเขียนที่ถูกต้องที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ และมีผู้สอน
เป็นผู้มีบทบาทหลักในการให้ความรู้ตามประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ของแต่ละแผนการจัดการเรียนการ
สอน ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนปฏิบัติงานเขียนเป็นรายบุคคล และกลุ่มย่อย โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ข้อมูล
ป้อนกลับทั้งทางตรง และทางอ้อมผ่านทางวาจาและตัวหนังสือ โดยในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่งาน
เขียนของผู้เรียนนั้นจะมี 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับสาหรับการเขียนโครงร่างงาน
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เขียน เมื่อผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเองเสร็จจึงลงมือเขียนงานเขียนครั้งที่ 1 และนาส่งผู้สอนเพื่อ
รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้สอน จากนั้นผู้เรียนลงมือเขียนงานเขียนครั้งที่ 2 และนาส่งผู้สอน การที่
ผู้เรียนได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้สอนถึง 2 ครั้ง ส่งผลให้ผู้เรียนมีแนวทางหรือความรู้ที่ถูกต้องที่จะ
นาไปพัฒนางานเขียนของตนเองให้ดีขึ้น
ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ที่ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ จากผู้ ส อนเป็ น วิ ธี ก ารมาตรฐานที่ ผู้ ส อน
ส่วนมากเตรียมคาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไขงานของผู้เ รียน (Riley & Mackiewitz, 2003) ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชยา ปิดชามุก (2545) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการเขียนอนุเฉทของนักศึกษา
สถาบันราชภัฏที่ได้รับวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มที่
ได้รับข้อมูลป้อนกลับแบบเน้นไวยากรณ์ แบบเน้นเนื้อหา และแบบผสมผสานมีคะแนนความสามารถ
ในการเขียนหลังการทดลองสูงกว่าคะแนนก่อนการทดลอง นอกจากนี้ จิตติมา กาวีระ และศิริลักษณ์
อุสาหะ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลของการให้ข้อมูลป้อนกลับโดยการเขียนของครูชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อ
การเขียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยในการวิจัยครั้งนี้
ผู้เรียนต้องเขียนเรียงความ 3 รูปแบบคือ การเล่าเรื่อง การบรรยาย และการเปรียบเทียบ โดยใช้ข้อมูล
ป้อนกลับจากครูแบบทางตรง แบบรหัส และแบบขีดเส้นใต้ ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีการพัฒนา
คุณภาพของการเขียนมากขึ้น และมีข้อผิดพลาดในการเขียนลดลง
นอกจากนี้ในการเขียนครั้งที่ 1 ผู้เรียนจะได้รับแบบสารวจรายการสาหรับ
ตรวจสอบงานเขียนด้ วยตนเองด้วย เป็น การประเมินตนเองซึ่ ง ช่ วยให้ ผู้เรี ยนสามารถตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองได้ การเรียนรู้ในขั้นต่อไปจะเกิดขึ้นได้หลังจากผู้เรียนรับรู้ว่า
ตนเองจาเป็นต้องเรียนรู้อะไร เป็นการส่งเสริมการสะท้อนคิดของผู้เรียน ส่งเสริมความรับผิดชอบของ
ผู้เรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง และช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง (McMillan & Hearn,
2008) และจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการให้การให้ ข้อมูลป้อนกลับด้วยตนเองหรือการประเมิน
ตนเอง พบว่าส่งผลดีต่อการเขียนหลายประการ โดย Ross, Rolheiser & Hogaboam-Gray (1999)
กล่าวไว้ว่าการฝึกประเมินตนเองช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนได้รับข้อมูลป้อนกลับที่ชัดเจนในสิ่งที่เขาต้อง
ปรับปรุงซึ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อเขามากกว่าข้อมูลป้อนกลับจากผู้สอน
กล่าวโดยสรุป จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับจาก
ผู้สอนและการประเมินตนเองของผู้เรียนในกลุ่มควบคุม สามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นสาเหตุสาคัญ
ทาให้ผู้เรียนในกลุ่มควบคุมสามารถเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งได้ดี ขึ้น และทาให้ค่าคะแนนเฉลี่ย
หลังการทดลองของผู้เรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
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2.2.2 ข้อ ากั เก วกับวัฒ ธรรมความเชอ การ ห้ข้อมูลป้อ กลับโ
ู้เร
การขาดประสบการณ์ ใ นการให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ของผู้ เ รี ย นส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ Thurlings et al. (2013) ได้กล่าวไว้ว่า ตาม
หลักการของทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม เชื่อว่าการเรียนรู้จะประสบความสาเร็จได้เมื่อ
ผู้เรียนมีการตอบสนองที่เหมาะสมต่อการกระตุ้นจากคาชม และการลงโทษซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่สังเกต
ได้ของผู้เรียนเกิดขึ้นจากการกระตุ้นตามสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะ หากผู้เรียนได้รับข้อมูล
ป้อนกลับที่ดีและสามารถนาไปปรับใช้ในการพัฒนางานได้เหมาะสมก็จะช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน (Quinton & Smallbone, 2010) ในทางตรงกันข้ามหากผู้เ รียนซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ
ยังให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอาจส่งผลต่อความเชื่อถือและการพัฒนาการทางานได้
เช่นกัน ซึ่งมีผลงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีความถูกต้อง แม่นยา เหมาะสม และ
มีความหมายต่อการเรียนรู้ในวัฒนธรรมของผู้เรียนชาวเอเชียมีอุปสรรคมาจากการกลัวความผิดพลาด
ค่ า นิ ย มในเรื่ อ งความสุ ภ าพ และความเชื่ อ ที่ ว่ า ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ของเพื่ อ นไม่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
(Roskams, 1999) เชื่ อ ว่ า ผู้ เ รี ย นให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ได้ ไ ม่ ค รอบคลุ ม และให้ ค าแนะน าที่ ไ ม่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขงานเขียน (Bijami, Kashef & Nejad, 2013) ซึ่งจากข้อค้นพบของ
นักวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนส่วนใหญ่ในกลุ่มทดลองซึ่งไม่คุ้นเคยกับการ
เรียนรู้ในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ และอยู่ในสังคมที่มีความเกรงใจไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ ให้คาแนะนาหรือ
ข้อมูลป้อนกลับในเชิงลบ ซึ่งทาให้ผู้ได้รับข้อมูลป้อนกลับไม่รู้ศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง ไม่รู้ข้อดี
ข้อเสียของตนเองจากการปฏิบัติชิ้นงาน
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงระยะแรก
ของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น จะมีเพียงผู้เรียนที่ค่อนข้างมั่นใจใน
ตัวเองที่กล้าให้ข้อมูลป้อนกลับแก่งานเขียนของเพื่อน ในขณะผู้เรียนส่วนใหญ่กลัวทาผิดพลาด ไม่กล้า
แก้ไขงานเขียนให้เพื่อน และยังให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์ในการปรับแก้งานเขียนของ
เพื่อน นักศึกษาบางคนจะรอข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนที่คิดว่าเก่งกว่าตนเอง ผู้เรียนจะเลือกใช้เฉพาะ
ข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับจากผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ไม่ได้ใส่ใจข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับจากเพื่อน
ผู้เรียนบางส่วนใส่ใจข้อมูลป้อนกลับจากทุ กแหล่งที่ได้รับ และพยายามแก้ไขด้วยตนเองหรือสืบสอบ
จากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งอาจแก้ไขได้ถูกบ้างผิดบ้าง ในขณะที่ผู้เรียนอีกส่วนหนึ่งใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ป้อนกลับที่ได้รับเพียงบางส่วน หรือไม่ได้พยายามแก้ไขทุกส่วนที่มีข้อผิดพลาดที่ได้รับคาแนะนา ใน
ประเด็นนี้หากผู้วิจัยมีการพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในขั้นตอนที่ 3 และ 4
โดยจัดเตรียมแบบบันทึกการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานของนักศึกษาแต่ละรอบหลังได้รับข้อมูลป้อนกลับที่
มีหลายมิติ เพื่อให้ผู้เรียนระบุว่าได้ปรับปรุงชิ้นงานอย่างไรบ้าง และนาข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งใดมา
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ใช้อย่างไรบ้างเพื่อเป็นการควบคุมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ป้อนกลับจากทุกแหล่งให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และอาจต้องปรับเพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติชิ้นงานมากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้สะท้อนคิดการ
เรียนรู้และมีเวลาปรับปรุงแก้ไขผลงานของตนเองอย่างเต็มที่
ส่วนในช่วงระยะหลังของการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ พัฒนาขึ้น ซึ่งอยู่ใ นระยะของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 พบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับมากขึ้น นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่เพื่อนร่วมชั้นตามความสามารถของของแต่ละบุคคล ผู้เรียนที่ไม่กล้าแก้ไขงานเขียนให้
เพื่อนจะพยายามให้คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะทางวาจาแทน มีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีการพยายามตรวจสอบข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับผ่านการสืบสอบด้วยตนเอง สอบถามจาก
เพื่อน หรือผู้สอน ผู้เรียนเปิดใจที่จะรับฟั งข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนที่มีความสามารถแตกต่างกันมาก
ขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการสอนในระยะแรกที่ผู้เรียนจะใช้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้สอนหรือบุคคลภายนอกที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษเป็นข้อมูลหลักในการปรับปรุงแก้ไขงาน ซึ่งส่งผลให้งานเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของผู้เรียนเริ่มมีคุณภาพมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sotoudehnama
(2016) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลของการตรวจสอบจากเพื่อนที่มีต่อประสิทธิภาพในการเขียนของผู้เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในมุมมองแบบสากลและแบบท้องถิ่น โดยมีการแบ่งผู้เรีย น
ออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่ มที่มีความสามารถสูงและต่า กลุ่มที่หนึ่งทาหน้าที่ให้ข้อมูลป้อนกลับ กลุ่มที่
สองทาหน้าที่รับข้อมูลป้อนกลับ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับมีพัฒนาการในการเขียน
มากกว่าผู้รับ
กล่าวโดยสรุปได้ว่าผู้เรียนจาเป็นต้องได้รับการฝึกฝนการให้ข้อมูลป้อนกลับ
และประยุกต์ใช้ข้อมูลป้อนกลับอย่างต่อเนื่องและมีระยะเวลานานมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความรู้ที่จะนามาใช้ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งให้ดีขึ้นได้จากการได้รับข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพมากขึ้ น และการ
ฝึกแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องมาใช้ในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่งานเขียนของเพื่อน
2.2.3 ักศกษามประสบการณ์ ละพ ฐา ความรู้ การเข ภาษาอังกฤษ
เชิงโ ้ ้ง ้อ
การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนในช่วงระยะแรกของการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ขณะปฏิบัติชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย พบว่าในระยะแรกผู้เรียนมี
ปัญหาหลายด้านในการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนกล่าวอ้างหรือประโยคใจความหลัก การให้
เหตุผลสนับสนุน การใช้ข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานที่มีความสัมพันธ์กับการกล่าวอ้างและเหตุผล การ
ค้านการกล่าวอ้าง การใช้ลี ลาภาษาและการเชื่อมโยงความคิดในการเขียนโต้แย้ง การใช้คาศัพท์และ
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โครงสร้างประโยค เป็นต้น เป็นเพราะการเขียนเชิงโต้แย้งเป็นการเขียนที่ค่อนข้างยากสาหรับผู้เรียน
(Ka-kan-dee & Kaur, 2015) ในการเขียนเชิงโต้แย้งผู้เขียนต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้งใน
มุมของตนเองและมุมมองของผู้อื่น ต้องมีการตรวจสอบเหตุผลที่ใช้สนับสนุนและค้านแต่ละมุมมอง
อย่างเป็นธรรม และต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนเสมอ (Hubert, 1997) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และ
เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ที่พบว่านักศึกษายังคงมีปัญหาหลายด้านในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง อาทิเช่น การเขียนประโยคใจความหลัก หรือการกล่าวอ้าง การให้เหตุผล
สนับสนุน การค้านข้อกล่าวอ้าง การใช้ไวยากรณ์และคาศัพท์ องค์ประกอบการโต้แย้ง การเชื่อมโยง
ความคิดและเนื้อหา การจัดลาดับความคิด (Qin & Karabacak, 2005; Yibo, 2012; Ka-kan-dee &
Kaur, 2015)
หลังจากผู้วิจัยได้วิเคราะห์งานเขียนของนักศึกษากลุ่มทดลองในระยะหลัง
พบว่านักศึกษาสามารถปฏิบัติชิ้นงานเขียนได้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะงานชิ้น 4 ซึ่งแสดงให้เห็น
ได้ว่ากิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนในกลุ่มทดลอง
สามารถเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งได้ดีขึ้น ซึ่งหากผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะการเขียนประเภท
ดังกล่าวตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในระยะยาว ผู้เรียนอาจมีพัฒนาการในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งดีขึ้นตามลาดับ เนื่องจากการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งเป็นงานเขียนที่ยาก
สาหรับผู้เรียน ผู้เรียนจาเป็นต้องใช้ความพยายามและระยะเวลาในการฝึกฝน (Jantasin, 2015) ซึ่ง
โดยปกติการเขียนในภาษาที่สองเป็นทักษะที่ยาก นอกจากผู้เรียนต้องใช้ความคิดในการเรียบเรียง
เนื้อหาแล้ว ยังต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องด้วยเพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Boonpattanaporn, 2007; Zhu, 2009)
2.2.4 ั ก ศ กษาส่ ว ห ่ ข องกลุ่ ม ลองม ความสามาร การ ช้
ภาษาอังกฤษระ ับปา กลาง
ผลการทดสอบก่อนการทดลองพบว่านักศึกษาในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มี
คะแนนไล่เลี่ยกัน และจัดว่าเป็นผู้เรียนที่มีความสามารถระดับปานกลางเป็นส่วนมาก ซึ่งจากสาเหตุ
ดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการเสริมต่อการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการ
จัดการเรียนการสอน เพราะผู้เรียนมีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือการเรียนรู้ให้แก่เพื่อนร่วมชั้น ซึ่ง
Vygotsky (1983) กล่าวไว้ว่าผู้เรียนจะพัฒนาการเรียนรู้ได้มากขึ้นเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่มี
ความรู้ ม ากกว่ า นอกจากนั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ระหว่ า งการเรี ย นรู้ จ ากผู้ ส อนและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษท่านอื่น ๆ แล้ว เพื่อนร่วมชั้นนับว่ามีส่วนสาคัญมากในการช่วย
เสริมต่อการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา หากนักศึกษาในชั้นเรียนมีนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้
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ภาษาอังกฤษสูง ปานกลางและต่าในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน หรือมีสัดส่วนของนักศึกษากลุ่ม เก่งกับกลุ่ม
ปานกลางใกล้เคียงกัน น่าจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้งได้มากกว่านี้ ทั้งนี้มีตัวอย่างงานวิจัยชิ้นหนึ่งได้ทดลองให้ผู้เรียนกลุ่มเก่งทาหน้าที่ประเมินงาน
เขียนของผู้เรียนกลุ่มอ่อน และพบว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีพั ฒนาการในการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น
แต่กลุ่มเก่งที่ทาหน้าที่ให้คาแนะนาในการปรับปรุงงานเขียนแก่กลุ่มอ่อน มีพัฒนาการในการเขียน
ภาษาอังกฤษสูงกว่า (Sotoudehnama, 2016) Zeqiri ได้ศึกษาบทบาทของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
จากเพื่อ นต่ อการพัฒ นาทั ก ษะการเขีย น โดยทดลองกับ นัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย South East
European University in Tetovo ผลการทดลองพบว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น
ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถสู ง ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากเพื่ อ นช่ ว ยส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพในการเขี ย น
โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหา การจัดระบบการเขียน (Zeqiri, 2011) และ Yaghoubi & Ghanei
(2015) ได้ทดลองใช้การให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างเพื่อนในการส่งเสริมความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษของกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถระดับกลางสูง และพบว่าช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการใน
การเรียบเรียงเนื้อหาการเขียนและการเชื่อมโยงความคิดได้ดีขึ้น ซึ่งจากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถ
สันนิษฐานได้ว่าหากนักศึกษากลุ่ม ทดลองมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดีเป็นส่วน
ใหญ่ อาจส่งผลให้นักศึกษามีพัฒนาการในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งดีขึ้น
2.2.5 บ บา การเร รู้ของรูป บบการเร การสอ พัฒ าข เ ้
ห้ ักศกษากลุ่ม ลองเร รู้ ้ว เองเป็ หลัก
นักศึกษากลุ่มทดลองต้องวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีระบบ เป็น
การเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การชี้แนะจากผู้สอนตามความจาเป็น ซึ่งมีข้อดีในการช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เชิงรุก มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ช่วยพัฒนาการคิดในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ และเข้าใจ
กรอบแนวคิดสาคัญในการเรียนรู้ ช่วยพัฒนาการคิดในการเขียนและการจัดลาดับเนื้อหา ผู้เรียนเข้าใจ
หลักการใช้กาลและรูปแบบภาษาและนาไปใช้ในการเขียนได้ (Milatasari, 2012) ซึ่งแตกต่างจาก
บทบาทของนักศึกษาในกลุ่มควบคุมที่มีผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการให้ความรู้แก่ผู้เรียน อย่างไรก็
ตามนักศึกษากลุ่มทดลองอาจไม่คุ้นเคยกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงทาให้การจัดการเรียนการสอน
ในช่วงระยะแรกยังไม่ค่อยราบรื่น ผู้สอนต้องช่วยชี้แนะการเรียนรู้เพิ่มเติมเนื่องจากนักศึกษาต้องใช้
เวลาในการปรับตัวกับกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ ซึ่งมีงานวิจัยพบว่าการพัฒนาความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษผ่านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนผ่านการสืบ
สอบนั้นช่วยพัฒนาความสามารถในการเขียนของผู้เรียนได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลเสียต่อผู้เรียนที่
ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้และต้องเรียนรู้ในเวลาอันจากัด และทาให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ได้
ยากหากผู้เรียนยังคงเคยชินกับการได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติหรือแบบเดิมซึ่งมีผู้สอน
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เป็นผู้ มี บทบาทส าคัญ ในการให้ความรู้ (Milatasari, 2012; Mudrikah, 2011) อย่ างไรก็ ตามหาก
นักศึกษาได้ฝึกเรียนรู้ด้วยตนเองในระยะเวลานานขึ้นอาจส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในระยะยาว
เพราะเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้ชัดเจนและยืนยาว (Jones &
Brader-Araje, 2002)
2.2.6 พฤ ิกรรมการเร รู้ การ ก้ ขป หา การเข ภาษาอังกฤษเชิง
โ ้ ้งของ ักศกษากลุ่มควบคุม
ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษากลุ่มควบคุมเมื่อมีปัญหา
ในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งในขณะเขียนโครงร่างงานเขียน การเขียนงานเขียนครั้งแรกและ
ครั้งสุดท้ายแล้วพบว่าเมื่อนักศึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองจะขอความช่วยเหลือ
จากเพื่อนร่วมชั้น และหรือขอคาแนะนาจากผู้สอนเพิ่มเติมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการทางานเดี่ยวหรือ
กลุ่มย่อย โดยเฉพาะเมื่อได้รับข้อมูลป้อนกลับทางวาจาและตัวหนังสือจากผู้สอนหลังปฏิบัติโครงร่ าง
งานเขียนและผลงานเขียนครั้งที่ 1 เสร็จแล้วไม่แน่ใจว่าตนเองแก้ไขถูกไหม นักศึกษาบางคนจะขอ
ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชั้นหรือขอคาแนะนาจากผู้สอน ซึ่งทาให้นักศึกษากลุ่มควบคุมปฏิบัติงาน
เขียนได้ถูกทิศทางมากขึ้น ซึ่งพบว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับโดยผู้สอนเป็นวิธีการที่มีมาตรฐานในการให้
คาแนะนาในการแก้ไขงานเขียนแก่ผู้เรียน (Riley & Mackiewitz, 2003) และอาจจะเป็นส่วนสาคัญที่
ทาให้ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งหลังการทดลองของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มไม่
แตกต่างกัน สืบเนื่องจากนักศึกษากลุ่มควบคุมมีการตอบสนองต่อข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับที่เหมาะสม
ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมที่เชื่อว่าการเรียนรู้จะประสบความสาเร็จเมื่อมีการตอบสนอง
ที่เหมาะสมเมื่อได้รับ การกระตุ้นตามสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะ (Thurlings et al., 2013)
และได้รับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์แ ละส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ตนเอง และ
สอดคล้องกับที่ Vygotsky (1983) กล่าวไว้ว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ไปสู่ระดับที่
สูงขึ้นได้หากได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความรู้มากกว่า ซึ่งนอกจากมีผู้สอนให้ความช่วยเหลือแล้ว
ผู้เรียนบางคนยังขอคาแนะนาเพิ่มเติมจากเพื่อนด้วยตนเอง นอกจากนี้มีงานวิจัยของ Khatira, (2013)
พบว่า การใช้ข้ อ มู ล ป้ อนกลั บ ด้ว ยวาจาและด้ ว ยการเขีย น ทั้ ง แบบรายคู่แ ละรายกลุ่ม และความ
ช่วยเหลือจากครูในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของผู้เรียนจานวน ช่วยพัฒนาทักษะการเขียน
เรียงความของผู้เรียนได้ ในส่วนของการโต้แย้ง หลักฐาน การปรับปรุงใจความหลักและการจัดระบบ
ในการเขียน
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2.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งก่อน
และหลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลอง ทั้งในภาพรวม และจาแนกตามองค์ประกอบของ
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
ผู้วิจัยพบว่านักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงโต้แย้งหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวม
และจาแนกตามองค์ประกอบของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง โดยก่อนการ
ทดลองมีคะแนนรวมเฉลี่ ยเท่ากับ 4.04 และหลังการทดลองมีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 10.72 จาก
คะแนนเต็ม 21 คะแนน สาหรับด้านที่ 1) การกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการค้านข้อ
โต้แย้ง นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 2.31 และหลังการทดลองเท่ากับ 5.04 จาก
คะแนนเต็ม 9 ส่วนด้านที่ 2) การใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาในการโต้แย้ง ก่อนการทดลอง
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.74 และหลังการทดลองเท่ากับ 5.69 จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน
ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นช่วยส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งให้นักศึกษาได้ โดย
ผู้วิจัยจัดลาดับการอธิบายเหตุผลสนับสนุนผลการทดลองดังกล่าว ซึ่งพิจารณาตามขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกระตุ้นความสงสัย
ในขั้นตอนนี้นักศึกษาได้ฝึกถ่ายทอดความคิดของตนเองให้เพื่อนร่วมชั้นและ
ผู้สอนเข้าใจ พร้อมกับการให้เหตุผลสนับสนุนความคิดของตนเอง ซึ่ งในบางครั้งอาจมีมุมมองที่
แตกต่างจากความคิดของนักศึกษาคนอื่น และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับเพื่อนร่วมชั้น
โดยนักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ประสบการณ์เดิมที่ตนเองมีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ ตาม
สถานการณ์ในชั้นเรียน ซึ่งช่วยให้นักศึกษามีมุมมองความรู้ที่หลากหลาย นักศึกษาได้อภิปรายความ
คิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียนทั้งเป็นคู่ กลุ่มย่อยและร่วมกันทั้งชั้นเรียน ได้ฝึกแยกแยะและเชื่อมโยง
ข้อมูลความรู้และความคิดที่มาจากหลายบุคคล แล้วจึงพัฒนาเป็นความรู้ความเข้าใจของตนเอง และ
การที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการคิดในเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามประเด็นการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่ผู้สอนนาเสนอ และได้เรียนรู้การให้เหตุผลสนับสนุน คาตอบที่อาจมีมุมมองตรงกันข้าม
หรือเหมือนเพื่อนร่วมชั้น ช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกการกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุนการกล่าวอ้าง
และการค้านข้อโต้แย้งหรือการกล่าวอ้างไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับการสอนเขียนโต้แย้งให้มีประสิทธิภาพตามมุม มองของ Hubert (1997) ที่อธิบายไว้ว่า
การเขียนเชิงโต้แย้งให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้เขียนต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้งในมุม มองของ
ตนเองและมุมมองของผู้อื่น ต้องมีการตรวจสอบเหตุผลที่ใช้สนับสนุนและค้านแต่ละมุมมองอย่างเป็น
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ธรรม และมี เ หตุ ผ ลที่ ชั ด เจนเสมอ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย หลายเรื่ อ งที่ ส่ ง เสริ ม การใช้ ก าร
วิพากษ์วิจารณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน เช่น
Liu & Stapleton (2014) ได้ จัด กิ จกรรมการสนทนาเพื่ อให้ นัก ศึ กษาได้ ฝึ กคิ ด เชิ ง วิพ ากษ์ วิ จารณ์
ร่วมกับการสอนเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ ง และพบว่าช่วยให้นักศึกษาสามารถเขียนภาษาอังกฤษ
เชิ ง โต้ แ ย้ ง ในภาพรวมและเขี ย นกล่ า วอ้ า งและค้ า นการกล่ า วอ้ า งได้ ดี ขึ้ น และ Fahim & Mirzaii
(2014) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้การคิดในเชิงวิพากษ์ในการสนทนาร่วมกับการสอน
เขียนเชิงโต้แย้งให้กับผู้เรียนชาวอิห ร่านที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยผลการวิจัย
พบว่ า ผู้ เ รี ย นกลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเชิ ง โต้ แ ย้ ง สู ง กว่ า ผู้ เ รี ย นกลุ่ ม ควบคุ ม
นอกจากนี้ Kitvilairat (2016) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของการสอนการเขียนเชิงสาธกแบบเน้นประเภท
และกรอบแนวคิดเชิงวิพากษ์ที่มีต่ อความสามารถในการเขียนเชิงสาธกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผลการวิจัยพบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยในการเขียนเชิงสาธกหลังทดลองสูงกว่า
ก่อนทดลอง
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การฝึกฝนการคิดในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ในขั้นตอนการ
เรียนการสอนนี้มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกแสดงความคิดหรือการกล่าวอ้างของตนเอง และใช้เหตุผล
สนับสนุนความคิดของตนเอง อีกทั้งยังรู้จักหาข้อมูลเหตุผลมาค้านความคิดเห็นของผู้อื่นในกรณีที่มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันเพื่อเป็นการพิสูจน์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อสงสัยตามประเด็นการ
เรียนรู้ที่ถกเถียงกัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการกล่าวอ้าง
และค้านข้อโต้แย้งให้แก่นักศึกษากลุ่มทดลอง
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่
กระบวนการเรี ย นการสอนของขั้ น ตอนนี้ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ เปรียบเทียบตรวจสอบข้อมูล และใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง
และสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนจากขั้นตอนที่ 2.2 การสืบสอบข้อมูลเบื้องต้น กิจกรรมของ
ขั้นตอนนี้ นักศึกษาต้องตรวจสอบแผนการสืบสอบข้อมูลตามคาถามหรือปัญหาที่ผู้สอนกาหนดว่า
ต้องการข้อมูลใดบ้าง และจะค้นหาจากแหล่งข้อมูลใด แหล่งข้อมูลสาคัญที่นักศึกษาใช้ในการค้นคว้า
คือเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสอนเขียน หลังจากนักศึกษาลงมือ
ค้นคว้าหาข้อมูลที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง เปรียบเทียบคาตอบจากเพื่อน หรือสอบถามจากเพื่อน
แล้วทาให้นักศึกษาได้คาตอบที่หลากหลาย และนาข้อมูลความรู้ที่ได้รับมาพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือก
ว่าจะใช้ข้อมูลใดและไม่ใช้ข้อมูลใดเพราะอะไร แล้วแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
ได้รับกับเพื่อนในกลุ่มหรือคู่ของตนเอง ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้การหาข้อมูลหรือความรู้ อย่างมี
ระบบ ได้ฝึกใช้เหตุผ ลในการคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการทางานของตน ซึ่ งจาก
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กระบวนการเรีย นรู้ดั งกล่ าว จะเห็น ได้ว่ าช่ว ยให้นัก ศึกษาได้ ฝึกคิ ดแก้ ปัญ หาหรือหาคาตอบตาม
สถานการณ์ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ผ่านแสวงหาความรู้ การอภิปรายข้อความรู้ร่วมกับผู้อื่น การเชื่อมโยง
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ด้วยตนเองเพื่อให้ได้ข้อสรุปความรู้ที่สมเหตุสมผล
ผู้วิจัยพบว่ามีนักวิจัยหลายท่านที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกัน
กับขั้นตอนที่ 2.2 การสืบสอบข้อมูลเบื้องต้น และพบว่าส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเขียนดีขึ้น
รวมถึงส่งเสริมความสามารถในการคิดให้เหตุผลด้วย เช่น Yibo (2012) พบว่าการสอนเขียนเชิง
โต้แย้งให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ช่วย
ส่งเสริมทั้งความสามารถในการเขียนเชิงโต้แย้งและความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ของผู้เรียน และ
จากการทดลองใช้แนวคิดดังกล่าวในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พบว่า
ช่วยส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ของข้อมูล และสรุปข้อความรู้ได้อย่างมีเหตุผล (โสมรัศมิ์ ดาหลาย, 2551; สุดารัตน์
ภิรมย์ราช, 2555; พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์, 2556; เสาวรัตน์ รามแก้ว, 2552) นอกจากนี้มีงานวิจัยที่
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบในการจัดการเรียนการสอนเขียนภาษาอังกฤษ และพบว่าช่วย
พัฒนาทักษะการเขียนให้แก่ผู้เรียนได้ ผู้เรียนสามารถเรียบเรียงความคิดในงานเขียนได้ดีขึ้ น ซึ่งอาจ
เป็นเพราะผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตนเอง ได้สืบสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเอง และมีการ
อภิปรายข้อสรุปความรู้ร่วมกับผู้อื่น (Lestari, 2010; Sunarni, 2012)
กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาผลงานวิจัยที่ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้
แบบสืบสอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ และจากการจัดการเรียนการสอนในขั้นตอนที่ 2
พบว่าทาให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดหาคาตอบหรือแก้ปัญหา และลงมือสืบสอบความรู้มาใช้อภิปรายเพื่อหา
ข้อสรุปหรือคาตอบที่มีความสมเหตุสมผลร่วมกับผู้เรียนคนอื่น ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกคัดเลือก
ข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานในการสนับสนุนการกล่าวอ้างให้มีความสมเหตุสมผล และช่วยพัฒนาทักษะ
การเขียนของผู้เรียนให้ดีขึ้นได้
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
ในขั้นตอนนี้นักศึกษาจะได้ฝึกระดมความคิดมาใช้ในการเขียนโครงร่างงาน
เขียน และสืบสอบข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาโครงร่างงานเขียน นักศึกษาได้ฝึกทาโครงร่างงานเขียนทั้ง
เป็นงานเดี่ยวและงานกลุ่ม โดยเรียนรู้จากตัวอย่างโครงร่างงานเขียนที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ ในช่วง
ระยะแรกนักศึกษาค่อนข้างสับสนเพราะไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการฝึกคิดหรือแสดงความคิดมากนัก
และไม่เคยฝึกเขียนโครงร่างงานเขียนมาก่อน แต่หลังจากนักศึกษาได้ฝึกฝนเขียนโครงร่างงานเขียน
บ่อย ๆ ก็สามารถเขียนได้ดีขึ้น นักศึกษามีการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
เกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ในโครงร่างงานเขียนก่อนลงมือสืบสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล
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ต่าง ๆ ส่วนประกอบต่าง ๆ ในการสืบค้นเบื้องต้น ได้แก่ ประโยคแสดงการกล่าวอ้าง เหตุผลสนับสนุน
การกล่าวอ้าง การค้านข้อโต้แย้ง และการสรุป จากนั้นนักศึกษาจึงสืบสอบหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างที่
จะนามาใช้สนับสนุนการกล่าวอ้าง และส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม นักศึกษาได้ ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับคาศัพท์
และตัวอย่างเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่ต้องเขียน ได้ใช้ความคิดหรือประสบการณ์เดิมที่มีอยู่
ของตัวเองเป็นหลัก และสืบสอบข้อมูลเกี่ยวกับคาศัพท์หรือไวยากรณ์ที่สงสัยในการเขียนเป็นส่วนใหญ่
มาใช้ในการพัฒนาโครงร่างงานเขียนให้มีความสมเหตุสมผล ซึ่งทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตัวอย่างวิธีการใช้
ภาษาเกี่ยวกับหัวเรื่องที่เขียนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นักศึกษาใช้ในการค้นคว้า ได้แก่ อินเทอร์เน็ต
พจนานุกรม หนังสือเกี่ยวกับการสอนเขียน และสืบสอบ เปรียบเทียบข้อมูลความคิดกับ เพื่อนในชั้น
เรียน
นักศึกษาได้ฝึกใช้ผังมโนทัศน์ในการเรียบเรียงความคิดในการเขียนโครงร่าง
งานเขียนให้เป็นระบบ มีความสมเหตุสมผล ในขั้นตอนที่ 3.1 การสืบสอบข้อมูลในการเขียน และ
ขั้นตอนที่ 3.2 การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลความคิดในการเขียน น่าจะเป็นเหตุผลสาคัญที่ช่วยให้
นักศึกษาในกลุ่มทดลองเขียนเชื่อมโยงใจความ และการจัดลาดับเนื้อหาการโต้แย้งได้ดีขึ้น เนื่องจาก
ผู้เรียนได้ฝึกคิดวางแผนการสืบสอบข้อมูลมาใช้ในการเขียนได้อย่างเป็นระบบ มีการจัดเรียงความคิด
ในการเขียนที่สมเหตุสมผลจากการฝึกใช้ผังมโนทัศน์และการเขียนโครงร่างงานเขียนก่อนลงมือเขียน
ผลงานจริง จึงส่งผลให้งานเขียนของนักศึกษามีการเรียบเรียงเนื้อหาที่สมเหตุสมผล มีการจัดเรียง
ความคิดที่เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Al-Shaer (2014) ที่ใช้ผังมโนทัศน์ในการ
จัดการเรียนการสอนเขียนให้แก่ผู้เรียน และพบว่าผู้เรียนสามารถเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งได้ดีขึ้น
ในหลายด้าน ได้แก่ มุมมอง ความมีเอกภาพและความสอดคล้องของเนื้อหาในภาพรวมของเรียงความ
การพัฒนาเนื้อเรื่อง และการจัดลาดับความคิด โดยนักศึกษาสามารถใช้โครงร่างงานเขียนในการ
ตรวจสอบความคิดทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเรียบเรียงงานเขียนเพื่อพัฒนางานเขียนของตนเอง
ให้สมบูรณ์ เนื่องจากการเขียนเป็นกระบวนการย้อนกลับซึ่ง ผู้เขียนต้องย้อนกลับไปกลับมาขณะเขียน
มีการเปลี่ยนแปลงลาดับการเขียนและคา รวมถึงการคิดเนื้อความในทุกระดับเพื่อการสื่อสารกับผู้อ่าน
(Calderonello & Edwards, 1986)
นอกจากนี้นักศึกษายังได้ฝึกประยุกต์ใช้หลักการโต้แย้งของ Toulmin ใน
การพัฒนาโครงร่างงานเขียนและงานเขียนให้มีความสมเหตุสมผลด้วย ซึ่งพบว่า การใช้รูปแบบการ
โต้ แ ย้ ง ของ Toulmin ในการจั ด การเรี ย นการสอนท าให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถน าความรู้ ดั ง กล่ า วมา
ประยุกต์ใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งในส่วนของการอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการ
กล่าวอ้างและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้างได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jantasin (2015) ซึ่ง
ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนของ Toulmin ในบรรยากาศห้องเรียนกลับด้านที่ในการสอนเขียน
โต้แย้งของนักศึกษาปริญญาตรี และพบว่าผู้เรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
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เชิงโต้แย้งหลังการทดลองสูงขึ้น และ Qin (2012) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้รูปแบบการโต้แย้งของ
Toulmin ในการสอนภาษาอั ง กฤษเชิ ง โต้ แ ย้ ง ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาชาวตุ ร กี ซึ่ ง เรี ย นภาษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนสามารถเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้งดีขึ้น สามารถนาเสนอโครงสร้างการโต้แย้งที่ซับซ้อนมากขึ้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนนี้ นักศึกษาจะได้รับแนวทางในการ
ปรับปรุงโครงร่างงานเขียนจากกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับทั้งในฐานะผู้ให้และผู้รับข้อมูลป้อนกลับ
จากบุคคลต่าง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การใช้แบบประเมินคะแนน แบบสารวจรายการที่
เกี่ยวกับประเด็นในการเขียนที่ผู้สอนกาหนดไว้ การแก้ไขในงานเขียน การให้คาชี้แนะ/ข้อเสนอแนะใน
มุมมองต่าง ๆ ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ ผู้เรียนจะได้ฝึ กสะท้อนคิดเกี่ยวกับการใช้ภาษาของตนเอง มี
การเปรียบเทียบกับข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับจากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ และนามาพิจารณาแก้ไขงานเขียน
ของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Leibowitz, 2016) เป็นผลให้นักศึกษามีค วามรู้ที่จะใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนข้อมูล ความคิดในโครงร่างงานเขียนให้ถูกทิศทางมากขึ้น รู้ว่าควรเพิ่มเติมและตัดข้อมูล
ส่วนใดออกจึงจะทาให้งานเขียนของตนเองมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนกล่าวอ้าง การหาข้อมูล
หลักฐานมาใช้สนับสนุน และการคัดค้านข้อโต้แย้ง รวมถึงการใช้ภาษาในการเขียน
ผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยหลายเรื่องสนับสนุนการใช้ข้อมูลป้อนกลับที่มีหลาย
รูปแบบในการสอนเขียนให้แก่ผู้เรียน เช่น งานวิจัย ของ Milhinhos (2012) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การประเมินจากเพื่อน ผู้สอน และการประเมินตนเองผ่านอีเมล์ ร่วมกับการใช้บันทึกการสะท้อนคิด
ของผู้เรียน ผลการประเมิน 3 รูปแบบดังกล่าวพบว่า การประเมินตนเองพร้อมกับข้อมูลป้อนกลับจาก
ครูช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความแม่นยาในการประเมินทักษะการเขียนของด้วยตนเองมากขึ้น การ
ประเมินจากเพื่อนและตนเองช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ข้อดีและข้อเสียของตนเอง และตรวจสอบข้อผิดพลาด
ได้ด้วยตนเองในส่วนของเนื้อหา การจัดระบบการเขียน และการเชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างประโยค และ
เมื่อนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครงร่างงานเขียนเรียบร้อยแล้ว จึงลงมือเขียนงานเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้งครั้งที่ 1 นอกจากนี้ Nimehchisalem et al. (2014) กล่าวถึงการใช้การประเมินด้วยตนเอง
ของผู้เรียนโดยใช้แบบตรวจสอบรายการเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของ
ผู้เรียน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ส่วน ตามแนวคิดการเขียนแบบกระบวนการ ได้แก่ ก่อนเขียน
ระหว่างเขียน และหลังเขียน และพบว่าเครื่องมือดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้เรียนตรวจสอบข้อบกพร่อง
ในการเขียนและปรับปรุงความสามารถในการเขียนเชิงโต้แย้งของตนเองได้
กล่าวโดยสรุปคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนดังกล่าวมี
ส่วนช่วยให้ผู้เรียนจัดเรียงความคิดในการเขียนได้เป็นระบบมากขึ้นจากการฝึกฝนใช้ผังมโนทัศน์ และ
การเขียนโครงร่างงานเขียน การประยุกต์ใช้หลักการโต้ของ Toulmin ในการพัฒนางานเขียนให้มี
ความสมเหตุส มผล นอกจากนี้ผู้ เรียนได้สร้างความรู้และได้รับความรู้ผ่านกระบวนการให้ข้อมูล
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ป้อนกลับและนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและตรวจสอบแก้ไขโครงร่างงานเขียนของตนเอง ซึ่ง
ช่วยให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงการเขียนโดยเฉพาะการกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน และการค้านข้อ
โต้แย้ง รวมถึงการใช้ภาษาในการเขียนด้วย
ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา
เมื่อพิจารณาขั้นตอนที่ 4.1 การสะท้อนคิดงานเขียนของตนเอง ในขั้นตอน
นี้ผู้เรียนได้ฝึกประเมินงานเขียนของตนเองผ่านการสะท้อนคิดในหลายรูปแบบ เช่น การตรวจสอบ
ความถูกต้องของงานเขียนโดยใช้ข้อคาถามในแบบตรวจสอบรายการว่ามีประเด็นใดในงานเขียนที่ควร
ได้รับการแก้ไข บางครั้งผู้สอนเตรียมคาถามปลายเปิดให้ผู้เรียนพิจารณาข้อดีหรือสิ่ง ที่ได้เรียนรู้ และ
ข้อเสียหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนางานเขียนของตนเอง หรือให้นักศึกษาตรวจสอบงานเขียน
ของตนเองโดยยึ ด ตามโครงร่ า งงานเขี ย น แล้ ว ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขโดยการค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
เปรียบเทียบข้อมูลความคิดของตนเองกับเพื่อน หรือ ขอคาแนะนาจากเพื่อนหรือผู้ส อนตามความ
จาเป็น การประเมินตนเองเป็นแนวทางในการปรับปรุงตนเองผ่านการสะท้อนคิดและลงมือปฏิบัติ มี
บทบาทส าคัญในกระบวนการเรียนรู้และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน (Robert,
2006) ช่วยให้นักศึกษาได้ฝึก วิเคราะห์ข้อดี และข้อบกพร่องของตนเองในการเขียนเชิงโต้แย้งด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ การกล่าวอ้าง การให้เหตุผลสนับสนุนการกล่าวอ้าง การค้านข้อโต้แย้ง การใช้ภาษา การ
เรียบเรียงเนื้อหาการโต้แย้ง หรือการสรุปเรื่องราวการโต้แย้ง ซึ่งช่วยให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้
ถึงข้อดีและข้อเสียในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของตนเอง และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
งานเขียนครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้การประเมินตนเองของผู้เรียน
และพบว่าช่วยพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ
Milhinhos (2012) ได้ศึกษาการใช้การประเมินตนเองผ่านอีเมล์ ร่วมกับการใช้บันทึกการสะท้อนคิด
ของผู้เรียนในการพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียน ซึ่งพบว่าการประเมินตนเองช่วยให้ผู้เรียนมีความ
แม่นยาในการประเมินการเขียนของด้วยตนเองมากขึ้น และผู้เรียนพบว่าการประเมินตนเองช่วยให้
ผู้เรียนได้รู้ข้อดีและข้อเสียของตนเอง และตรวจสอบข้อผิดพลาดของตนเองได้ดีขึ้นในส่วนของเนื้อหา
การจัดระบบการเขียน และความเชื่อมโยงของเนื้อหาระหว่างประโยค นอกจากนี้มีงานวิจัยของ
Nimehchisalem et al. (2014) กล่าวถึงการใช้การประเมินตนเองโดยใช้แบบตรวจสอบรายการก่อน
เขียน ระหว่างเขียน และหลังเขียน เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของผู้เรียน
และพบว่าสามารถช่วยให้ผู้เรียนตรวจสอบข้อบกพร่องในการเขียนและปรับปรุงการเขียนเชิงโต้แย้ง
ของตนเองได้ตั้งแต่เริ่มต้นเขียนโครงร่างงานเขียน Iraji, Enayat & Momeni (2016) ได้ศึกษาวิจัยถึง
ผลการใช้การประเมินตนเอง และการประเมินจากเพื่อนที่มีต่อความสามารถในการเขียนเชิงโต้แย้ง
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ของผู้เรียนชาวอิหร่านซึ่งเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ระดับกลาง ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนในกลุ่มทดลองมีความสามารถในการเขียนหลังการทดลองสูงขึ้ น
และ Fung (2015) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการเขียนเรียงความเชิงโต้แย้งเป็นกลุ่มของ
นักศึกษาด้วยการประเมินตนเอง ผลการทดลองพบว่าการใช้การประเมินตนเองส่งผลดีต่อการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนของผู้เรียน ผู้เรียนพัฒนาการคิดได้ดีขึ้น และมีการใช้ขอบเขตคาศัพท์ที่กว้าง
ขึ้น มีความตระหนักและสติสัมปชัญญะที่มากขึ้นเกี่ยวกับข้อผิดพลาด ช่วยพัฒนาทั้งการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและความสามารถในการเขียนของผู้เรียน
ในขั้นตอนที่ 4.2 การวิพากษ์วิจารณ์แบบรอบด้าน ผู้เรียนจะได้รับข้อมูล
ป้อนกลับจากหลายมิติ ได้แก่ เพื่อนในชั้นเรียน หรือผู้สอน/บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
สอนภาษาอังกฤษ และตัวผู้เรียนเองในรูปแบบ วิธีการ มุมมอง แหล่งข้อมูลที่ แตกต่างกันไป เช่น
ข้อมูลป้อนกลับทางวาจาหรือตัวหนังสือ ในลักษณะเป็นข้อเสนอแนะหรือคาแนะนาในมุมมองต่าง ๆ
การทาสัญลักษณ์ การใช้คาถาม หรือการแก้ไขให้โดยตรง การใช้แบบประเมินหรือแบบสารวจรายการ
ซึ่งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลป้อนกลับแต่ละครั้งผู้สอนจะมีประเด็นในการตรวจสอบงานเขียนเตรียมไว้
สาหรับผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ
การประเมินที่มีความรอบด้านหรือแบบ 360 องศา ช่วยให้บุคคลได้รับ
มุ ม มองที่ ห ลากหลายเกี่ ย วกั บ ความสามารถของตนเองได้ ชั ด เจนทั้ ง ด้ า นบวกและด้ า นลบ ซึ่ ง มี
ประสิ ท ธิภาพดีกว่าการได้รับข้อมู ลป้อนกลับหรือการประเมินจากบุ ค คลเพียงคนเดียว ผู้รับการ
ประเมินจะได้ใช้กระบวนการเปรียบเทียบการให้ข้อมูลป้อนกลับของตนเองกับข้อมูลจากผู้อื่น ซึ่งเป็น
การเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับการกระทาและข้อบกพร่องของตนเอง (Carlson, 1998) โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนนี้ทาให้นักศึกษาแต่ละคนได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ของตนเอง
อย่างเต็มที่ในการวิเคราะห์หาข้อดีและข้อบกพร่องในงานเขียนของนักศึกษาคนอื่น ๆ และสืบสอบ
ความรู้มาใช้ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ นักศึกษาจะได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการฝึกตรวจสอบงานเขียน
การสืบสอบข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วน เช่น การใช้คาศัพท์ หรือโครงสร้างไวยากรณ์ ก่อนลงมือให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่งานเขียนของเพื่อนคนอื่น ๆ และได้เรียนรู้การใช้ภาษาในงานเขียนที่หลากหลายจากงาน
เขียนของเพื่อน และสามารถนาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่งานเขียนของ
เพื่อนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานเขียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
ผู้วิจัยขอนาเสนอตัวอย่างงานวิจัยที่ได้ทดลองใช้การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ
ต่าง ๆ ในการสอนเขียนให้แก่ผู้เรียน และพบว่าช่วยพัฒนาความสามารถในการเขียนประเภทต่าง ๆ
ให้แก่ผู้เรียนได้ เช่น งานวิจัย ของ Khatari (2013) ได้ศึกษาวิจัยผลการใช้ข้อมูลป้อนกลับด้วยวาจา
และด้วยการเขียน ทั้งแบบรายคู่และรายกลุ่ม และความช่วยเหลือจากครูในการเขียนเรียงความ
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ภาษาอังกฤษแบบเล่าเรื่อง ซึ่งพบว่ าช่วยพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความของผู้เรียนในการปรับปรุง
การโต้แย้ง หลักฐาน ใจความหลักและจัดระบบการเขียนเนื้อหา Yaghoubi & Ghanei (2015) ได้
ศึกษาผลของการให้ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนที่มีต่อการพัฒนาความเชื่อมโยงของเนื้อหาระหว่าง
ประโยคของผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับ
จากเพื่อนช่วยส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงของเนื้อหาระหว่างประโยค และช่วยพัฒนาความ
ร่ ว มมื อ ของผู้ เ รี ย นระดั บ กลางสู ง ได้ ส่ ว น Ting & Qian (2010) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการให้ ข้ อ มู ล
ป้ อ นกลั บ จากเพื่ อ นที่ ส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นเขี ย นภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาที่ ส องของผู้ เ รี ย นชาวจี น
ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนใช้ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนในการปรับปรุงแก้ไขเบื้องต้น มีการพัฒนาความ
คล่ อ งในการเขี ย นและมี ก ารพั ฒ นามากในส่ ว นของความถู ก ต้ อ ง และ Miao et al. (2006) ได้
ศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากเพื่ อ นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า ผู้ ส อน เพราะผู้ เ รี ย นจะ
ทาการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเนื่องจากไม่แน่ใจในข้อมูลป้อนกลับ ที่ได้รับจาก
เพื่อน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน ในทางตรงกันข้ามผู้เรียนมี
โอกาสได้แก้ไขงานด้วยตนเองน้อยลงในกรณีที่ผู้เรียนได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้สอนซึ่งมีความถูกต้อง
อยู่แล้ว การได้รับข้อมูลป้อนกลับทางตรงจากผู้สอนทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ รูปแบบหรือโครงสร้าง
ประโยค และการใช้ ไ วยากรณ์ ที่ ถู ก ต้ อ ง (Hedgecock & Lefkowitz, 1996; Chandler, 2003)
ส่วนข้อมูลป้อนกลับทางอ้อมที่ผู้เรียนได้รับ นั้นมีประสิทธิภาพในระยะยาวต่อความสามารถในการ
เขียนของผู้เรียนมากกว่าแบบทางตรงเพราะผู้เรียนได้สะท้อนคิด และแก้ไขปัญหาความสามารถในการ
เขียนของตนเองซึ่งทาให้มีการตรวจสอบความสามารถของตนเองในระยะยาว (Ferris, 2002) สาหรับ
ข้อมูลป้อนกลับแบบเฉพาะเจาะจงมีประโยชน์ในการพัฒนาความถูกต้องของผู้เรียนมากกว่าแบบไม่
เจาะจงที่มุ่งแก้ไขทุกอย่างโดยไม่คานึงถึงประเภทของข้อผิดพลาดในงานเขียน (Ellis et al., 2008)
ผู้ ส อนหลายคนตระหนั ก และเชื่ อ ว่ า ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ในรู ป แบบของการแก้ ไ ขและการให้ ค า
วิพากษ์วิจารณ์แ ก่ผู้เรียนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการเขียน และช่วยส่งเสริมการปรับปรุงงานเขียน
(Mory, 1996; Zamel, 1985)
ส่วนในขั้นตอนที่ 4.3 การปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์ นักศึกษาต้องสะท้อน
คิดและสร้างความหมายจากข้อมูลความรู้ที่ได้รับมาจากหลายมิติ ทาความเข้าใจกับข้อบกพร่องและ
ข้อดีในการปฏิบัติงานเขียนของตนเอง และเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจเดิมกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ แล้ว
พิจารณาตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง ก่อนคัดเลือกข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขงานเขียนของตนเอง ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีโครงสร้างความรู้ที่ กว้างขึ้น มีความเข้าใจที่
ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตามประเด็นการเรียนรู้และประเด็นในการเขียนที่ผู้สอนมอบหมายในแต่
ละครั้ง และมีมุมมองความรู้ที่หลากหลายในการนาไปใช้ในการปฏิบัติงานเขียนภาษาอังกฤษเชิง
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โต้แย้งครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยมที่เชื่อว่าการ
เรียนรู้เกิดจากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูล แล้วนาข้อมูลมาใช้
ในการแก้ปัญ หาต่ าง ๆ เป็นกระบวนการในการสร้ างความรู้ความเข้าใจให้ แก่ต นเองของมนุ ษย์
(Thurlings et al., 2013)
กล่าวโดยสรุปคือ กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีความหลากหลายมิติใน
ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา มีส่วนช่วยส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงโต้แย้งให้แก่ผู้เรียนได้ในทุกด้าน ผู้เรียนจะได้รับความรู้จากการแสวงหาความรู้ การตรวจสอบ
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ข้อมูลมาแก้ไขงานเขียนให้แก่เพื่อนและตนเอง และได้รับข้อมูลป้อนกลับที่มี
ประโยชน์และมีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการเขียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช้
เนื่องจากผลการทดลองพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
สืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา สามารถช่วยส่งเสริมความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตได้ ดังนั้นหากผู้สอนในสถานศึกษา
ต่าง ๆ มีความสนใจที่จะนารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. จากผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ เ รี ย นสามารถพั ฒ นาความสามารถในการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งได้เกิน 50% เพียงเล็กน้อย ดังนั้นผู้สอนควรให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของผู้เรียนให้มากขึ้น โดยเพิ่มระยะเวลาในการ
ฝึ ก ฝน ปรั บ ปรุ ง กระบวนการให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ และหาแนวทางในการตรวจสอบการน าข้ อ มู ล
ป้อนกลับไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขงานเขียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถนา
ข้อมูลป้อนกลับทีไ่ ด้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของตนเอง
2. ผู้ ส อนควรวิ เคราะห์ความรู้ พื้นฐานในการใช้ภาษาอั งกฤษของผู้ เรีย นก่อ นน า
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในการสอน และอาจพิจารณาปรับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้
ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคที่จาเป็นสาหรับงานเขียนให้แก่ผู้เรียนก่อนทดลอง เพื่อช่ วยให้
นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ดังกล่าวในการพัฒนางานเขียนให้มีประสิทธิภาพ
3. ผู้สอนควรฝึกอบรมการให้ข้อมูลป้อนกลับรูปแบบต่า ง ๆ และการทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการให้ข้อมูลป้อนกลับก่อนเริ่มทดลองใช้ รูปแบบการเรียนการสอนกับ
นักศึกษากลุ่มทดลอง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตีความจากข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับตรงกันและหาแนวทาง
สืบสอบข้อมูลไปใช้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในงานเขียนของตนเองให้ถูกต้อง
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4. ในการปฏิบัติงานเขียนเป็นกลุ่ม ผู้สอนควรจัดให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีความสามารถ
คละกันทั้ง เก่ง กลาง อ่อน เพื่อให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้
5. ในการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ผู้สอนควรศึกษาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอน และขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่ พัฒนาขึ้นอย่าง
รอบคอบ ทั้งนี้ผู้สอนอาจพิจารณานาเทคนิคการสอนที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้ ในการสอนเพื่อให้
ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดความเบื่อหน่ าย โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมของวัตถุประสงค์ของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แต่ละขั้น วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหา
ที่ใช้ในการสอน
6. ในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ขั้นสุดท้าย ซึ่งคือ ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการ
พัฒนา ผู้สอนควรหาวิธีการให้แรงเสริมทางบวกที่นอกเหนือจากการให้คาชมผ่านข้อมูลป้อนกลับแก่
ผู้เรียนทุกคน ทั้งคนที่สามารถปฏิบัติงานเขียนได้ดีและยังไม่ดี เพื่อสร้างแรงจูงในการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของขั้นตอน อาทิ มีการนาเสนอผลงานเขียนของนั กศึกษาที่มี
ผลงานที่โดดเด่นในการปฏิบัติงานแต่ละชิ้น และมีการนาเสนอข้อมูลป้อนกลับหรือวิธีการประเมินงาน
เขียนชิ้นดังกล่าวให้ผู้เรียนได้เห็นเป็นตัวอย่าง โดยอาจติดบอร์ดโชว์ในชั้นเรียนหรือในโซเชียลมีเดียที่
สมาชิกในกลุ่มทดลองสามารถเห็นและให้คาติชมได้ทุกคน เพื่อให้ผู้เรียนได้สะท้ อนคิดจากงานเขียนที่
เป็นแบบอย่างของเพื่อนและนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานเขียนครั้งต่อไปของตนเองให้ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครัง้ ต่อไป
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบ
สอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของนักศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้
1. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนนี้ที่ส่ งผลต่อตัวแปรตามอื่น
เช่น ความสั ม พันธ์ระหว่างความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งกับข้อมูลป้อนกลับ
ทางตรงและทางอ้อม ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งและ
ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ การพูดภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง หรือศึกษาตัวแปรอื่นที่ช่วยส่ งผล
ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งได้ดีขึ้น
2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่มตามระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ผู้เรียน
กลุ่มเก่ง กลุ่มกลาง และกลุ่มอ่อน เพื่อศึกษาพัฒนาการในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของผู้เรียน
ทั้ง 3 กลุ่มว่ามีพัฒนาการแตกต่างกันอย่างไร โดยวิเคราะห์ ทั้งความสามารถในภาพรวม และจาแนก
ตามองค์ประกอบแต่ละด้าน
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3. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนนี้กับงานเขียนระดับย่อหน้า
ประเภทอื่น ๆ หรือการเขียนในระดับที่สูงขึ้น เช่น การเขียนเรียงความ เป็นต้น
4. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นกับการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนในรายวิชาอื่น เช่น การเขียนประเภทต่าง ๆ ในวิชาภาษาไทย
5. ควรมี ก ารน าโซเชี ย ลมี เ ดี ย อาทิ เ ช่ น Line Facebook หรื อ Blog มาใช้ ใ น
กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้สะดวกต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับในกรณีที่ไม่สามารถจัดในคาบ
เรียนได้ และช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างงานเขียนของเพื่อนร่วมชั้นทุกคน อีกทั้งได้เรียนรู้วิธีการให้
ข้อมูลป้อนกลับที่มีความหลากหลายจากผู้เรียนคนอื่น ๆ ผู้สอน หรือบุคคลอื่น
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณภา โหมดหิรัญ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ ดร.มาลินี ประพิณวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
3. อาจารย์ ดร.วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
4. อาจารย์ ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5. อาจารย์ ดร.สุพัตรา สุจริตลักษณ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง และเกณฑ์ในการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. อาจารย์ ดร.ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. อาจารย์ ดร.กานต์ชนก วรรธนะสิน
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. อาจารย์ ดร.อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
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Pre-Test
Directions:
- Choose one topic and write an argumentative paragraph.
- Your paragraph must include a clear topic sentence/position, specific reasons and
examples to support your opinion, and a concluding sentence.
Time Allocation: 45 minutes
Paragraph Length: approximately 250 words

Topic
Pre-test
1
Do you agree or disagree with the following statement?
People should live together before marriage.
Use at least 2 specific reasons and examples to support your
position/ answer.
2
Is social media changing our lives? Use at least 2 specific reasons
and examples to support your answer.
3
Do you think universities should require every student to learn a
foreign language?
Use at least 2 specific reasons and examples to support your answer.
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Post-Test
Directions:
- Choose one topic and write an argumentative paragraph.
- Your paragraph must include a clear topic sentence/position, specific reasons and
examples to support your opinion, and a concluding sentence.
Time Allocation: 45 minutes
Paragraph Length: approximately 250 words

Topic
Post-test
1
Do you agree or disagree with the following statement?
Being single is better than getting married.
Use at least 2 specific reasons and examples to support your
position/ answer.
2
Do mobile phones have an important influence upon our lives?
Use at least 2 specific reasons and examples to support your answer.
3
Do you think learning a foreign language is necessary for Thais?
Use at least 2 specific reasons and examples to support your answer.
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เกณฑ์ในการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
คะแนน
1. ด้ า นการกล่ า วอ้ า ง
การให้เหตุผลสนับสนุน
และการค้านข้อโต้แย้ง

0

1.1 การกล่าวอ้าง
(Claim) และการค้านข้อ
โต้แย้ง (Counterclaim/
Rebuttal/
Counterargument)

ไม่มีการกล่าวอ้าง
และไม่มีการค้านข้อกล่าว
อ้างหรือข้อโต้แย้ง

1

2

3

มีการกล่าวอ้างที่กว้าง
เกินไป ไม่ค่อยชัดเจน
หรือไม่เกี่ยวกับหัวเรื่อง
และหรือไม่มีการกล่าว
ค้าน

มีการกล่าวอ้างตาม
ประเด็นหรือหัวเรื่องที่
ชัดเจน แต่การค้านไม่
ค่อยสัมพันธ์กับการ
กล่าวอ้างและหรือหัว
เรื่อง หรือไม่มีการค้าน

มีการกล่าวอ้างและการ
ค้านการกล่าวอ้างตาม
หัวเรื่องที่กาหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทา
ให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่าง
ชัดเจน

1.2 การใช้ข้อมูล
ตัวอย่าง หลักฐาน ใน
การสนับสนุนการกล่าว
อ้าง (Data/Evidence)

ไม่มีการใช้ข้อมูล ตัวอย่าง มีข้อมูล ตัวอย่าง
หลักฐาน สนับสนุนการ
หลักฐานส่วนใหญ่ที่ไม่
กล่าวอ้าง
ค่อยเพียงพอในการใช้
สนับสนุนการกล่าวอ้าง

มีข้อมูล ตัวอย่าง
หลักฐานส่วนใหญ่ที่
เพียงพอในการใช้
สนับสนุนการกล่าวอ้าง

มีข้อมูล ตัวอย่าง
หลักฐานที่เพียงพอใน
การสนับสนุนการกล่าว
อ้าง

1.3 การใช้ข้อมูล
ตัวอย่าง หลักฐานในการ
อธิบายให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การกล่าวอ้างและเหตุผล
ที่ใช้สนับสนุนการกล่าว
อ้าง (Warrant)

ไม่มีข้อความระบุถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการ
กล่าวอ้าง และเหตุผลที่
ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้าง

มีข้อความระบุถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการ
กล่าวอ้าง และเหตุผลที่
ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้าง
แต่ข้อความดังกล่าวไม่
สัมพันธ์กับข้อมูล
ตัวอย่าง หลักฐานที่มอี ยู่

มีข้อความระบุถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การกล่าวอ้าง และ
เหตุผลที่ใช้สนับสนุน
การกล่าวอ้างเป็นส่วน
ใหญ่ หรือบางส่วนอาจ
ไม่มีข้อความระบุไว้ แต่
ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้

มีข้อความระบุถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การกล่าวอ้าง และ
เหตุผลที่ใช้สนับสนุน
การกล่าวอ้างได้อย่าง
ชัดเจน

ใช้ลีลาภาษาไม่เหมาะสม
ในการกล่าวอ้าง และการ
สนับสนุนการโต้แย้ง ทา
ให้ผู้อ่านไม่เข้าใจเรื่องราว
การโต้แย้ง

ใช้ลีลาภาษาในการกล่าว
อ้าง และการสนับสนุน
การโต้แย้งไม่ค่อย
เหมาะสม ซึ่งอาจทาให้
ผู้อ่านสับสน หรือไม่ค่อย
เข้าใจเรื่องราวการโต้แย้ง

ใช้ลีลาภาษาส่วนใหญ่
ได้เหมาะสมในการ
กล่าวอ้าง และ
สนับสนุนการโต้แย้ง
เหมาะสมกับผู้อ่าน
และวัตถุประสงค์ของ
งานเขียน อาจมีการใช้
ลีลาภาษาไม่เหมาะสม
บ้าง แต่ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจเรื่องราวการ
โต้แย้งในภาพรวมได้

ใช้ลีลาภาษาในการ
กล่าวอ้าง และการ
สนับสนุนการโต้แย้งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับผู้อ่าน และ
วัตถุประสงค์ของงาน
เขียน ทาให้ผู้อ่านเข้าใจ
เรื่องราวการโต้แย้งได้
อย่างชัดเจน

2. ด้ า น ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า
แ ล ะ ก า ร เ รี ย บ เ รี ย ง
เนื้อหาในการโต้แย้ง
2.1 การใช้ลีลาภาษาใน
การโต้แย้ง
(Style) (หมายถึง การใช้
สานวนภาษาในการ
กล่าวอ้าง และการให้
เหตุผลสนับสนุนการ
โต้แย้งตามประเด็นหรือ
หัวเรื่องที่กาหนด)
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คะแนน

0

1

2

3

2.2 การเชื่อมโยง
ใจความ และการ
จัดลาดับเนื้อหาการ
โต้แย้ง
(Coherence and
Cohesion)

การใช้คาเชื่อมส่วนมากไม่
ถูกต้อง ไม่มีความ
หลากหลาย ไม่มีการ
จัดลาดับเนื้อเรื่องการ
โต้แย้ง ทาให้ผู้อ่านสับสน
ไม่เข้าใจเรื่องราว

มีการใช้คาเชื่อม
หลากหลาย แต่อาจมีการ
ใช้คาเชื่อมผิดพลาดบ้าง
การจัดลาดับเนื้อเรื่องการ
โต้แย้งไม่ค่อยดี ซึ่งอาจทา
ให้ผู้อ่านสับสนหรือเข้าใจ
ได้ยาก

ใช้คาเชื่อมได้
หลากหลาย และถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ในการ
เชื่อมโยงเรื่องราว มีการ
จัดลาดับเนื้อเรื่องการ
โต้แย้งได้อย่างเหมาะสม
เข้าใจได้ง่าย

2.3 การใช้คาศัพท์ใน
การเขียนโต้แย้ง
(Vocabulary)

ใช้คาศัพท์ได้ไม่
หลากหลาย มีข้อบกพร่อง
ในการใช้คาศัพท์ที่ไม่
เหมาะสมกับประเด็นการ
โต้แย้ง ใช้ได้ไม่ถูกต้อง
ตามไวยากรณ์หรือผิด
ความหมายจานวนมาก มี
การสะกดคาผิดบ่อย ทา
ให้ผู้อ่านเกิดความสับสน
ไม่เข้าใจเรื่องราว

ใช้คาศัพท์ซ้ากันบ่อย ใช้
คาศัพท์ไม่ถูกต้องตาม
ไวยากรณ์ หรือใช้ผิด
ความหมายบ้าง มีการ
สะกดคาผิด บางครั้งใช้
คาศัพท์ไม่เหมาะสมกับ
ประเด็นการโต้แย้ง ซึ่ง
อาจทาให้ผู้อ่านสับสน
หรือไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราว

มีการใช้คาเชื่อมที่
เหมาะสมในการเชื่อมโยง
เรื่องราว หรือไม่ค่อยมีแต่
ไม่ทาให้ผู้อ่านเข้าใจ
เรื่องราวผิดพลาด ส่วน
ใหญ่มีการจัดลาดับเนื้อ
เรื่องการโต้แย้งที่เข้าใจได้
ง่าย
ใช้คาศัพท์ได้ถูกต้อง
หลากหลาย เหมาะสมกับ
ประเด็นการโต้แย้ง มีการ
ใช้คาไม่ถูกต้องตาม
ไวยากรณ์ หรืออาจมีการ
ใช้คาฟุ่มเฟือยบ้าง
มีการสะกดคาผิดเล็ก ๆ
น้อย ๆ

2.4 การใช้โครงสร้าง
ประโยคในการเขียน
โต้แย้ง
(Sentence
Structure)

ใช้โครงสร้างประโยคได้ไม่
หลากหลาย ใช้โครงสร้าง
ประโยคแบบเดิมซ้า ๆ กัน
ใช้โครงสร้างประโยค
ผิดพลาดบ่อย ประโยคที่
ใช้ส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ ทา
ให้ผู้อ่านไม่เข้าใจเรื่องราว
การโต้แย้ง

ใช้โครงสร้างประโยคซ้า ๆ
กันบ้าง
ไม่ค่อยหลากหลาย
มีขอ้ ผิดพลาดในการเขียน
โครงสร้างประโยคเกิดขึ้น
หรือมีประโยคบางส่วนที่
ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจทาให้
ผู้อ่านสับสนหรือเข้าใจ
เรื่องราวการโต้แย้งได้ยาก
ในบางครั้ง

ใช้โครงสร้างประโยคได้
หลายรูปแบบ และ
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
มีการเขียนโครงสร้าง
ประโยคผิดพลาดบ้าง
เล็กน้อย แต่ผู้อ่านยังคง
สามารถเข้าใจเรื่องราว
การโต้แย้งในภาพรวมได้

ใช้โครงสร้างประโยคได้
ถูกต้องตามไวยากรณ์
มีการใช้โครงสร้าง
ประโยคหลากหลาย
รูปแบบในการโต้แย้ง
ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาด
เล็กน้อยเกิดขึ้น เช่น
การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน

ใช้คาศัพท์ได้
หลากหลาย ถูกต้องตาม
ไวยากรณ์ และ
เหมาะสมกับประเด็น
การโต้แย้ง ซึ่งอาจมี
ข้อผิดพลาดเล็กน้อย
เกิดขึ้น เช่น การสะกด
คาผิด
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คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้
ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จัดทาขึ้นเพื่ออธิบายรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้
ผู้สอนเข้าใจรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอน และมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์
คู่มื อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนฉบับนี้ประกอบด้วยสาระสาคัญ 9 ประการ ได้แก่
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียน
การสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน บทบาทของผู้สอน
และผู้เรียน การวัดและประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน แนวทางในการนารูปแบบการเรียนการ
สอนไปใช้ และเงื่อนไขในการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นได้รับการพัฒนาขึ้นโดยอาศัยทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน
ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry-Based Learning Approach)
แนวคิ ด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ สอบมี ร ากฐานมาจากทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเอง
(Constructivism) ซึ่งเน้นการสร้างความรู้และกระบวนการเชิงรุกในการเรียนรู้ ผู้เรียนสร้างความรู้
ใหม่โดยเชื่อมโยงกับความรู้เก่าที่มี เป็นแนวคิดที่เน้นการสังเกต การสร้างความขัดแย้งทางปัญญา และ
ผู้เรียนต้องลงมือแสวงหาคาตอบด้วยตนเองผ่านการคิดวิเคราะห์ ทาความเข้าใจกับข้อมูล ใช้เหตุผลใน
การตัดสินและพิจารณาความเชื่อมโยงของข้อมูลเพื่อนาไปสู่ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล และนาความรู้
ดังกล่าวไปปรับใช้ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียง
หลักการสาคัญของแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ มี 5 ประการดังนี้
1) การเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสงสัยหรือมีความขัดแย้งทาง
ปัญญา แล้วลงมือแสวงหาคาตอบจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง
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2) การมี ป ระสบการณ์ เ รี ย นรู้ ผ่ า นการสั ง เกต ตี ค วาม สะท้ อ นคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์
เปรียบเทียบความคิดของตนเองกับผู้อื่น และตรวจสอบข้อมูล ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ชัดเจนใน
สิ่งที่เรียนรู้ พัฒนาการคิดในการเขียนและการจัดลาดับความคิด
3) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มาจากแหล่งต่าง ๆ และระหว่างข้อมูลและ
ความรู้ใหม่กับประสบการณ์เดิมช่วยส่งเสริมการคิดอย่างมีระบบ
4) การปรับขยายโครงสร้างความคิดหรือความรู้ของผู้เรียนเกิดจากการประยุกต์ข้อสรุป
ความรู้ที่ค้นพบไปใช้ในการอธิบายเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งผู้เรียน
ต้องใช้วิจารณญาณและการคิดอย่างสมเหตุสมผล
2. แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา
การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา เป็นการพัฒนาความสามารถของบุคคลผ่านกระบวน
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีหลากหลายมิติ ได้แก่ 1) มิติของบุคคล ประกอบด้วย ตนเอง ผู้สอน เพื่อน
และบุคคลอื่น ๆ 2) มิติของวิธีการ ประกอบด้วย ข้อมูลป้อนกลับทางตรงและข้อมูลทางอ้อมที่มาจาก
วาจาและตัวหนังสือ 3) มิติของรูปแบบ ประกอบด้วย วาจาและตัวหนังสือ 4) มิติของแหล่งข้อมูล
ประกอบด้วย รายการตรวจสอบ คาถามปลายเปิดเกี่ยวกับงานเขียนของนักศึกษา แบบบันทึกการ
สะท้อนคิด คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะ 5) มิติของมุมมอง ประกอบด้วย มุมมองเชิงบวกมุมมองเชิง
ลบ และมุมมองเชิงวิพากษ์ และ 6) มิติของเวลา ประกอบด้วย ช่วงก่อนลงมือเขียน ระหว่างเขียน
และหลังเขียน ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลป้อนกลับมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น บุคลจะได้รับรู้ความสามารถของ
ตนทั้งด้านบวกและด้านลบจากข้อมูลป้อนกลับ และนาความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
ความสามารถหรือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา มีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ 4 ทฤษฎี
ได้แก่ 1) ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เน้นเรื่องการเสริมแรงซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนหากผู้เรียนมีการตอบสนองที่เหมาะสมหลังจากได้รับข้อมูลป้อนกลับ 2) ทฤษฎีสรรคนิยมทาง
สังคม (Social Constructivism) เชื่อว่าการให้ความช่วยเหลือ คาชี้แนะ คาแนะนาหรือการเสริมต่อ
การเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจไปสู่ระดับที่สู งขึ้นได้ 3) ทฤษฎีอภิปัญญา
(Metacognition Theory) ให้ความสาคัญกับการรู้คิด การตรวจสอบและควบคุมกระบวนการรับรู้
ระหว่างบุคคลระหว่างการเรียนรู้ และการวัดประเมินหรือการสะท้อนคิดตามผลการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของบุคคล 4) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) เชื่อว่าการเรียนรู้เป็น
กระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมายความสัมพันธ์ของข้อมูล
และดึงข้อมูลมาใช้ในการกระทาและแก้ปัญหาต่าง ๆ
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หลักการสาคัญของแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา มี 4 ประการดังนี้
1. การได้รับข้อมูลป้อนกลับและการประเมินที่มีหลายมิติ หลายมุมมองและวิธีการ ช่วยให้
ผู้เรียนมีความรู้และมุมมองความความคิดที่หลากหลาย สามารถนาไปใช้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างความรู้
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน วิธีคิด ให้มีประสิทธิภาพ
2. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีความรอบด้าน ทาให้ผู้เรียนได้สะท้อนคิด
ตระหนักรู้ถึงความสามารถ และข้อดีข้อบกพร่องในการทางานและผลงานของตนเอง
3. การที่ ผู้ เ รี ย นใช้ วิ จ ารณญาณในการเลื อ กใช้ ข้ อ มู ล ความรู้ หรื อ ค าแนะน าต่ า ง ๆ ให้
เหมาะสมกับการพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพด้วยตนเอง ช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
4. การมีประสบการณ์ในการสังเกต คิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ เปรียบเทียบ ตรวจสอบ
ข้อมูลต่าง ๆ ช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และกลยุทธ์ทางปัญญาของผู้เรียน
หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแบบ 360 องศา มีหลักการสาคัญ 5 ประการดังนี้
1) การเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้เกิดความสงสัยหรือเกิดความขัดแย้งทาง
ปัญญา แล้วแสวงหาคาตอบจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ วิจารณญาณในการคิดและคัดเลือกข้อมูล
ด้วยตนเองเพื่อให้ได้ข้อสรุปความรู้หรือคาตอบ
2) การมีประสบการณ์ในการสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตรวจสอบ และวิพากษ์วิจารณ์
ข้อมูล ความรู้หรือความคิดช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ชัดเจนในสิ่งที่เรียนรู้ มีมุมมองในการคิด
สร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย และส่งเสริมกลยุทธ์ทางปัญญาของผู้เรียน ซึ่ง ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น
3) การสะท้อนคิดและการเชื่อมโยงความรู้หรือความคิดที่ค้นพบและได้รับจากรอบด้าน ช่วย
ให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ
4) กระบวนการให้ข้อมู ลป้อนกลับที่มีหลายมิติช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ประเมิน
ความรู้ความสามารถทั้งของตนเองและผู้อื่น ตระหนักถึงข้อดีข้อบกพร่องของผลงาน ได้สังเคราะห์
ความรู้และมีมุมมองความคิดที่หลากหลายไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และผลงาน
5) การประยุกต์ใช้ข้อมูลความรู้เดิ มและความรู้ใหม่ไปใช้ในการทางานในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างสมเหตุสมผล ช่วยขยายหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างความคิดหรือความรู้ของผู้เรียน และช่วย
พัฒนาการคิดในการเขียนให้มีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแบบ 360 องศา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนมี 6 ประการดังนี้
1) จัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย โดยใช้วิจารณญาณในการคิด
และแสวงหาความรู้หรือคาตอบในหลายมุมมอง
2) เตรี ย มข้ อ มู ล และแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามหลากหลายให้ ผู้ เ รี ย นได้ สั ง เกต วิ เ คราะห์
เปรียบเทียบ ตรวจสอบ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
3) ส่งเสริมให้มีกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีหลายมิติในทุกกระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วย
เสริมต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงข้อดีและข้อบกพร่องของผลงานของตนเอง
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการอภิปราย วิพากษ์วิจารณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรื อข้อมูลที่ได้
จากแหล่งต่าง ๆ และข้อมูลป้อนกลับกับผู้อื่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนข้อมูล
หรือความคิดในงานเขียน
5) จัด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ ที่ห ลากหลายให้ ผู้เ รีย นมีป ระสบการณ์ ใ นการสะท้ อ นคิ ด และ
เชื่อมโยงประสบการณ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เกี่ยวกับการใช้ภาษาตามรูปแบบของงานเขียน
6) กระตุ้นให้ผู้ เรีย นนาเสนอสิ่งที่ สงสัยหรือประเด็นที่มีค วามขัด แย้งทางปัญ ญา และฝึ ก
อธิบายคาตอบหรือข้อสรุปความรู้ที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ฝึกวางแผนการแสวงหา
ความรู้ และประเมินข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
การนารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ผู้สอนควรดาเนินการ 2 ส่วน คือ 1) การวางแผนการจัดการเรียนการสอนก่อนนารูปแบบการ
เรียนการสอนไปใช้ และ 2) ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวางแผนการจัดการเรียนการสอน
เป็นการเตรียมผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1.1 การคัดเลือกประเด็นหรือหัวเรื่องในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้รายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า ซึ่งเป็นรายวิชาที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน โดยเป็นประเด็นที่มีความทันสมัย น่าสนใจ มีความหลากหลาย และตรงตามความสนใจ
ของผู้เรียน
1.2 การเตรียมตัวอย่างงานเขียนที่ใกล้เคียงกับประเด็นหรือหัวข้อที่ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติใน
แต่ละคาบเรียน เพื่อให้ผู้เรียนใช้ประกอบการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานเขียนแต่ละประเด็น และเตรียม
ตัวอย่างงานเขียนประเภทอื่น ๆ ให้ผู้เรียนได้ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการเขียนเชิง
โต้แย้งที่ต้องปฏิบัติและงานเขียนประเภทอื่น เช่น การเขียนบรรยาย การเขียนเปรียบเทียบ การเขียน
เล่าเรื่อง การเขียนอธิบายขั้นตอน เป็นต้น
1.3 การเตรียมใบงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องปฏิบัติในแต่ละคาบ เช่น 1) แบบ
บันทึกสะท้อนคิด เพื่อให้ผู้เรียนได้สรุปข้อเรียนรู้ที่ได้รับในการปฏิบัติงานเขียนหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่
ละคาบหรือแผนการจัดการเรียนการสอน 2) แบบประเมินตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนใช้ในการประเมินงาน
เขียนของตนเองตามประเด็นในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง 3) ตัวอย่างการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
ผลงานเขียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะการให้ข้อมูลป้อนกลับแต่ละรูปแบบ ได้แก่ การให้ข้อ มูล
ป้อนกลับทางตรงและทางอ้อม การให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือไม่เฉพาะเจาะจง
1.4 การเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน คือการกาหนดวิธีสอน กลวิธีหรือเทคนิคต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ในการสอนเขียนให้แก่ผู้เรียน เช่น วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายในกลุ่มย่อย วิธีสอนโดยใช้
เกม วิธีสอนแบบนิรนัย วิธีสอนอุปนัย วิธีสอนโดยใช้การสาธิต วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ
วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ รวมถึงวางแผนการเตรียมความพร้อมในการฝึกให้ข้อมูลป้อนกลับให้แก่
ผู้เรียนก่อนนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้จริง
1.5 การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายในการจัดการเรียนรู้เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนได้ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างสูงสุด เช่น การใช้โซเชียลมีเดียในการลงมือปฏิบัติงานเขียนหรือ
กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ
1.6 ผู้ส อนควรศึกษาท าความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้งทั้งแบบการวิเคราะห์ในภาพรวม และแบบวิเคราะห์ตามองค์ประกอบย่อย
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2. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกระตุ้นความสงสัย
ู้สอ ั กิ กรรมการเร รู้ ห้ ู้เร ลกเปล มุมมอง ละความคิ ร่วมกับ ู้เร ค อ
เก วกับส า การณ์ ่าง ส่งเสริม ห้เกิ ความขั ้ง างป า
วัตถุประสงค์
เพื่อทาให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย มีความขัดแย้งทางความคิด ร่วมแสดงความคิดเห็นตาม
มุมมองของตนเองเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับผู้อื่น
ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1.1 การสร้างความสนใจในการเรียนรู้
ผู้สอนนาเสนอประเด็น เรื่องราว สถานการณ์ หรือตัวอย่างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนสังเกต ตั้งข้อสงสัย และสนใจในการเรียนรู้ตามประเด็นหรือเรื่องราวเหล่านั้น
ขั้นตอนที่ 1.2 การสารวจข้อมูลเพื่อพัฒนาความคิด
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประเด็น เรื่องราว สถานการณ์ หรือตัวอย่างต่าง ๆ ที่
ผู้สอนนาเสนอและตั้งคาถามหรือข้อสงสัยให้ผู้เรียนร่วมค้นหาคาตอบ
ขั้นตอนที่ 1.3 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ประเด็น เรื่องราว สถานการณ์ต่าง ๆ โดยผู้สอนใช้คาถามนาในการคิด
จากนั้นผู้เรียนสืบสอบข้อมูลจากผู้อื่นเพื่อนามาเปรียบเทียบกับประสบการณ์ความรู้ของตนเอง รวมถึง
แลกเปลี่ยนความคิดหรือมุมมองกับผู้อื่น
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่
ู้เร วาง ค้ คว้าข้อมูล ้รับมอบหมา รวบรวม ละเร บเร งข้อมูล

้ ากการสบ

สอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนค้นคว้าข้อมูลตามบริบทต่าง ๆ ที่กาหนดหรือตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง
ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 2.1 การวางแผนสืบสอบข้อมูล
ผู้เรียนตรวจสอบความคิด หรือมุมมองของตนเองเกี่ยวกับประเด็น เรื่องราว สถานการณ์ที่
ผู้สอนได้นาเสนอไปแล้วในขั้นตอนที่ 1 หรือกาหนดขึ้นใหม่แต่มีความเชื่อมโยงกัน จากนั้นวางแผนการ
ค้นคว้าข้อมูลตามข้อสงสัย แล้วทบทวนและปรับปรุงแผนการสืบสอบ
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ขั้นตอนที่ 2.2 การประเมินแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบสอบ
ผู้เรียนพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่เลือกใช้ในการสืบสอบและปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2.3 การสืบสอบข้อมูลเบื้องต้น
ผู้ เรี ยนลงมื อ ค้นคว้า ข้อมู ลจากแหล่ง เรีย นรู้ต่ าง ๆ ตามข้อสงสัย หรือ แผนที่ไ ด้กาหนดไว้
จากนั้นอ่านทาความเข้าใจข้อมูลที่มีคร่าว ๆ เพื่อเลือกข้อมูลเก็บไว้ และพิจารณาข้อมูลที่ตัดสินใจ
เลือกไว้อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อคัดเลือกข้อมูลที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 2.4 การจัดเรียงความคิด และตรวจสอบข้อมูล
ผู้เรียนเรียบเรียงความคิด และข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการสืบสอบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูล
และสืบสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง แล้วแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบข้อมูลกับเพื่อนเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
ู้เร วาง ค้ คว้าข้อมูล ้รับมอบหมา รวบรวม ละเร บเร งข้อมูล

้ ากการสบ

สอบ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นประยุ ก ต์ ใ ช้ ข้ อ มู ล ประสบการณ์ ค วามรู้ ที่ มี ใ นการสร้ า งผลงานเขี ย นตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้
ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 3.1 การสืบสอบข้อมูลในการเขียน
ผู้เรียนระดมความคิดเพื่อเขียนโครงร่างงานเขียน (Outline) ตามประเด็นหรือสถานการณ์ใน
การเขียนที่ผู้สอนระบุไว้ และลงมือสืบสอบข้อมูลตามโครงร่างงานเขียนของตนเอง
รวมถึงสืบสอบวิธีการอ้างอิงข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานประเภทต่าง ๆ ที่ได้จากการสืบสอบลง
ในผลงานเขียน เช่น ข้อเท็จจริง งานวิจัย ผลการสารวจ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3.2 การตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนข้อมูลความคิดในการเขียน
ผู้ เ รี ย นตรวจสอบข้ อ มู ล และความคิ ด ของตนเองในโครงร่ า งงานเขี ย น แลกเปลี่ ย นกั น
ตรวจสอบกับเพื่อน และหรืออาจมีผู้สอน หรือบุคคลอื่นร่วมให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย จากนั้นผู้เรียน
พิจารณาคาแนะนาต่าง ๆ ที่ได้รับ ก่อนลงมือสืบสอบและปรับเปลี่ยนข้อมูลในโครงร่างใหม่
ขั้นตอนที่ 3.3 การเรียบเรียงลายลักษณ์อักษร
ผู้เรียนลงมือเขียนงานตามโครงร่างงานเขียนที่กาหนดไว้ และประยุกต์ใช้ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ
ในการเขียนให้สาเร็จตามโครงร่างที่กาหนดไว้
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ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา
ู้เร สะ ้อ คิ เก วกับสิง ้เร รู้ ามขอบเข ู้สอ กาห ว้รวม ง ว าง การ
ป ิบั ิงา เข ของ เอง ห้มคุณภาพมากข
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ ผู้ เ รี ยนสะท้ อ นคิ ด เกี่ ย วกั บ สิ่ง ที่ ได้ เ รีย นรู้ห รื อปฏิ บัติ ปัญ หาหรื ออุ ป สรรคระหว่ า ง
กระบวนการเรียนรู้และวิธีก ารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ตระหนักรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนในการเรียนรู้
ของตนเอง รวมถึ ง แนวทางในการพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านเขี ย นที่ มี บ ริ บ ท
ใกล้เคียงกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 4.1 การสะท้อนคิดงานเขียนของตนเอง
ผู้เรียนทบทวนงานเขียนของตนเองโดยเปรียบเทียบกับโครงร่างงานเขียนที่ได้กาหนดไว้เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและค้นหาข้อผิดพลาด หลังจากนั้นจึงลงมือสืบสอบข้อมูลเพิ่มเติม และลงมือ
ปรับปรุงแก้ไขงานเขียนด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 4.2 การวิพากษ์วิจารณ์แบบรอบด้าน
ผู้เรียนวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อนโดยการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผลงาน
เขียน โดยมีผู้สอนและอาจมีบุคคลอื่นร่วมให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย ข้อมูลป้อนกลับที่ผู้เรียนให้แก่เพื่อน
และผู้สอนหรือบุคคลอื่นให้แก่ผู้เรียนมีทั้งทางตรงที่เป็นการแก้ไขให้เลย และทางอ้อมที่เป็นการใช้
คาถามและสัญลักษณ์กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไขด้วยตนเอง สามารถให้ข้อมูล
ป้อนกลับได้ทั้งทางวาจาและการเขียน และสามารถใช้แบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับไวยากรณ์และ
การโต้ แ ย้ ง หรื อ เนื้ อ หา ค าถามปลายเปิ ด เกี่ ย วกั บ ผลงานของผู้ เ รี ย น หรื อ การให้ ค าแนะน า เป็ น
ทางเลือกในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานเขียน
ขั้นตอนที่ 4.3 การปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์
ผู้เรียนตรวจสอบข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับทั้งหมด ตีความ ทาความเข้าใจข้อมูลป้อนกลับที่
ได้รับ และหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานเขียนจนกว่าจะได้งานเขียนฉบับที่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 4.4 การสะท้อนคิดจากกระบวนการเรียนรู้
ผู้เรียนสะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเองเกี่ยวกับงานเขียนที่ได้ปฏิบัติ ทั้งในส่วนของการเขียน
โครงร่าง การสืบสอบข้อมูล การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการแก้ไขงานเขียน เพื่อนาความรู้ดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานเขียนของตนเองต่อไป
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บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
ผู้สอนและผู้เรียนควรมีบทบาทตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นดังนี้
ผู้สอน
ควรมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้
1. เตรียมสถานการณ์ ตัวอย่างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับประเด็นในการ
จัดการเรียนการสอน
2. ใช้คาถามประเภทต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สังเกต คิดวิเคราะห์ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ และคิดหาคาตอบหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นใน
การจัดการเรียนการสอนได้ถูกทิศทาง
3. ตัดสินใจเลือกหรือเสนอแนะวิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ให้ผู้เรียน แล้วให้
ผู้เรียนร่วมกันเลือกวิธีการนาเสนอความคิดด้วยตนเอง
4. คอยตรวจตราให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการบอกเล่าประสบการณ์หรือความคิดเห็น
ต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สอนนาเสนอ
5. เสนอแนวทางที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ นการวางแผนการสื บ สอบให้ ผู้ เรี ย น และให้ คาชี้ แ นะ
เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ผู้เรียนเลือกใช้ในการสืบสอบ และจัดเตรียมหรือเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล
ที่ผู้เรียนสามารถใช้ในการสืบสอบและช่วยตรวจสอบแผนการสืบสอบข้อมูลต่าง ๆ
6. ช่วยให้คาชี้แนะ หรือตรวจสอบความถูกต้องของงานของผู้เรียนตามความจาเป็น
7. นาเสนอตัวอย่างงานเขียนพร้อมตัวอย่างการเขียนโครงร่างงานเขียน รวมถึงนาเสนอ
ตัวอย่างการอ้ างอิงข้อมูล ตัวอย่างหลักฐานที่ในงานเขียน หรือให้ผู้เรียนค้นหาและตรวจสอบด้วย
ตนเอง
8. นาเสนอทางเลือกที่น่าสนใจในการนาเสนองานเขียนของผู้เรียน
9. เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ ที่ จ ะใช้ ใ นการสะท้ อ นคิ ด เกี่ ย วกั บ งานเขี ย นของผู้ เ รี ย น และ
เครื่องมือที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนใช้ประเมินผลงานเขียนของ
ตนเองและเพื่ อน รวมถึง นาเสนอแนวทางในการให้ข้ อมู ลป้ อนกลั บแก่ผู้ เรี ยน รวมทั้ง เสนอแนะ
บุคคลภายนอกที่จะช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับแก่งานเขียนของผู้เรียน
10. นาเสนอหรือสาธิตวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับประเภทต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน
11. วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ง านเขี ย นและให้ ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง งาน อาจสนทนาเป็ น
รายบุคคล เขียนสรุปภาพรวมของข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับงานของผู้เรียนทั้งชั้นเรียนบนกระดาน หรือ
เขียนคาวิจารณ์ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และประเมินผลการให้ข้อมูลป้อนกลับของผู้เรียน
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ผู้เรียน
ควรมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้
1. ร่วมตอบคาถามต่าง ๆ ที่ผู้สอนซักถาม
2. สังเกต คิดวิเคราะห์ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สอนนาเสนอ ร่วมแสดงความคิดเห็นใน
มุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สอนนาเสนอ และคิดคาถาม ตั้งข้อสังเกตหรือข้อสงสัย หรือเสนอแนะ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สอนนาเสนอ
3. วางแผนการสืบสอบ ค้นหาข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล ประสบการณ์
ความรู้ของตนเองกับผู้เรียนคนอื่น และตรวจสอบสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน
4. เขียนโครงร่างของงานเขียนตามข้อมูลที่ได้จากการสืบสอบ ตรวจสอบ และหาวิธีปรับปรุง
โครงร่างของงานเขียนให้ดียิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบโครงร่างกับเพื่อน และปรับปรุงโครง
ร่างให้สมบูรณ์แล้วลงมือเขียนงานเขียนครั้งที่ 1
5. แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบผลงานกับเพื่อน อาจทาเป็นรายคู่ หรือกลุ่มย่อยประมาณ 3 คน
โดยอาจผลัดกันเป็นผู้ตรวจสอบ ผู้รับการตรวจสอบ ผู้ประเมินการตรวจสอบ และตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขจนกว่าจะได้งานเขียนฉบับที่สมบูรณ์
6. สะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเองตามประเด็นการเรียนรู้ที่สาคัญในการจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้เครื่องมือที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ และปรับปรุงแก้ไขงานด้วยตนเอง
7. เขียนบันทึกสะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเองตามประเด็นหรือข้อคาถาม หรือตัวอย่างงาน
เขี ย นที่ ผู้ ส อนจั ด เตรี ย มไว้ ใ ห้ และเขี ย นสรุ ป การน าข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ที่ ไ ด้ รั บ จากบุ ค คลต่ า ง ๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานเขียนของผู้เรียน
การวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน
มี 2 ขั้นตอนดังนี้
1. การประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง ก่อนการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
2. การประเมินความสามารถในการเขีย นภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง หลังการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
โดยมี ผู้ วิ จั ย ซึ่ ง เป็ น ผู้ ส อนและผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการสอนเขี ย นอี ก 1 ท่ า นเป็ น ผู้ ป ระเมิ น
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง โดยใช้เกณฑ์ ในการประเมินการเขียน
เชิงโต้แย้งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งพิจารณาตามองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านการกล่าวอ้าง การให้เหตุผล
สนับสนุน และการค้านข้อโต้แย้ง และด้านการใช้ภาษา และการเรียบเรียงเนื้อหาการโต้แย้ง
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แนวทางในการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้
ผู้สอนควรดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาทาความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
ศึกษาทาความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
เรี ย นรู้ แ บบสื บ สอบ ร่ ว มกั บ แนวคิ ด การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ แบบ 360 องศา โดยศึ ก ษาหลั ก การ
วัตถุประสงค์ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
อย่างละเอียด เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
2. การวิเคราะห์เนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอน
วิเคราะห์จุดมุ่งหมายและคาอธิบายรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้าซึ่ง
เป็นรายวิชาที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบขอบเขตของเนื้อหาสาระที่จะ
น ามาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน และการก าหนดประเด็ น หรื อ หั ว เรื่ อ งที่ จ ะใช้ ใ นการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง โดยต้องมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความสนใจของผู้ เรียนด้วย หลังจาก
นั้นจึงวางแผนการจัดการเรียนการสอน
3. การเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน
เขียนแผนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน โดย
ลาดับแผนการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในการเขียนระดับย่อหน้า
ประเภทการเขียนเชิ งโต้แย้ง ทั้งนี้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรใช้วิธีสอนและ
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เช่น ใช้การสอนแบบอภิปรายในกลุ่มย่อย การสาธิต การสอนแบบ
นิรนัยและอุปนัย การสอนโดยใช้เกม การจัดกิจกรรมการโต้วาที และการใช้ผังมโนทัศน์และการระดม
สมอง (Brainstorming) ในการพัฒนาโครงร่างงานเขียน เพื่อ ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้และ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
4. การเตรียมความพร้อมของผู้สอน
ผู้สอนควรเตรียมความรู้เกี่ยวกับการสอนเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง และศึกษา
จุดมุ่งหมายของรายวิชาเพื่อกาหนดขอบเขตของหัวเรื่องหรือประเด็นในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต้แย้ง และเพื่อให้ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่ต้องสอนผู้เรียน เตรียมนาเสนอตัวอย่างหรือ
สาธิตวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับประเภทต่าง ๆ และฝึกประเมินคุณภาพการให้ข้อมูลป้อนกลับ หา
วิธีการนาเสนอผลงานเขียนของผู้เรียนในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน การนาเสนอผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นต้น และเตรียมจัดหาผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีความ
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เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษนอกเหนือจากผู้สอนและซักซ้อมความเข้าใจถึงวิธีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับให้แก่บุคคลดังกล่าว
5. การเตรียมสื่อการเรียนการสอน
ผู้สอนต้องจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับ
เนื้อหาการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และฝึกเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นส่งเสริมให้มีการใช้โซเชียลมีเดีย ใน
การอภิปรายความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผู้สอน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง รวมถึงใช้ใน
กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย และเตรี ยมแหล่งเรียนรู้ รวมถึงตัวอย่างงานเขียน สถานการณ์ใน
การเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
เงื่อนไขในการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
เงื่อนไขในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิด
การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา มีดังนี้
1. เงื่อนไขด้านผูส้ อน
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง โดยเป็นการเขียนระดับย่อหน้า ผู้สอน
จึงควรมีความรู้ในการสอนเขียนระดับย่อหน้า และการเขียนประเภทการเขียนเชิงโต้แย้ง และมีความ
เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่งานเขียนของผู้เรียน เพื่อสามารถประเมินและให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งแก่ผู้เรียนได้
2. เงื่อนไขด้านผูเ้ รียน
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนคือ เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หากผู้สอนนารูปแบบการเรียนการ
สอนนี้ไปใช้กับการเขียนประเภทอื่น ๆ การเขียนในวิชาอื่น ๆ หรือในระดับการศึกษาอื่น ๆ ผู้สอนต้อง
วิเคราะห์ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เพื่อจัดเตรียมประเด็นในการปฏิบัติงานเขียนให้
เหมาะสมกับผู้เรียนและวัตถุประสงค์ของรายวิชา และปรับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และ
เวลาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและวัตถุประสงค์ของขั้นตอนการเรียนการสอนในแต่ละขั้น และเตรียม
ความรู้เกีย่ วกับการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีหลายมิติแก่งานเขียนของผู้เรียนด้วย
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3. เงื่อนไขด้านเวลา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ร่วมกับแนวคิดการให้
ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา มุ่งส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง ซึ่งเป็น
การเขียนที่ค่อนข้างยาก และมีเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนหลายหัวเรื่อง ดังนั้นในการนา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ผู้สอนต้องวางแผนเรื่องระยะเวลาในการทากิจกรรมการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับระดับความยากง่ายของเนื้อหา และกิจกรรมของแต่ละขั้นตอนการจัดการเรียนการ
สอน
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอน
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ตัวอย่างแผนการสอนที่ 2
เรื่อง องค์ประกอบในการโต้แย้งตามรูปแบบของ Toulmin
เวลา

3 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนสามารถระบุความหมายขององค์ประกอบในการโต้แย้งตามรูปแบบของ Toulmin
ได้
2. ผู้ เ รี ย นสามารถอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบในการโต้ แ ย้ ง ตามรู ป แบบของ
Toulmin ได้
3. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างประโยค และอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบใน
การโต้แย้งตามรูปแบบของ Toulmin ได้
4. ผู้เรียนสามารถใช้องค์ประกอบในการโต้แย้งตามรูปแบบของ Toulmin ในการเขียนระดับ
ย่อหน้า (ประเภทการเขียนเชิงโต้แย้ง) ได้
5. ผู้เรียนสามารถแสดงความคิด เห็นหรือความรู้สึกตามประเด็น หรือสถานการณ์ในการ
เรียนรู้ได้
เนื้อหา
องค์ประกอบของการโต้แย้งตามรูปแบบของ Toulmin ซึ่งประกอบไปด้วย การกล่าวอ้าง
(Claim) ข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐาน (Data/Evidence/Ground) และการใช้ข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐาน
ในการอธิบายให้เห็นความสัม พันธ์ระหว่างการกล่าวอ้าง และเหตุผลที่ใช้สนับสนุนการกล่าวอ้าง
(Warrant) และการค้านการกล่าวอ้างหรือข้อโต้แย้ง (Rebuttal/Counterargument)
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ขั้นตอนการเรียนการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สอน
ขั้นที่ 1 การกระตุ้นความสงสัย (20 นาที)
ขั้นตอนที่ 1.1 การสร้าง 1. ผู้สอนถามคาถามเพื่อกระตุ้นความสนใจผู้เรียนเบื้องต้น โดยใช้คาถามดังนี้
ความสนใจในการเรียนรู้ - ปัจจุบันผู้เรียนใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้ออะไร รุ่นไหน
- ผู้เรียนชื่นชอบโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออะไร รุ่นไหนมากที่สุด เพราะอะไร
2. ผู้สอนนาเสนอคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโฆษณาโทรศัพท์มือถือ 2 ยี่ห้อ โดยเปิดคลิป
วิดีโอให้ผู้เรียนดู 2 รอบ/คลิปวิดีโอ
 คลิปวิดีโอที่ 1 มีความยาว 2.16 นาที
https://youtu.be/Q6dsRpVyyWs
 คลิปวิโอที่ 2 มีความยาว 2.32 นาที

ขั้นตอนที่ 1.2 การ
เชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้

https://youtu.be/3fOQmA8MhKE
3. ผู้สอนสุ่มเลือกผู้เรียนจานวน 3-4 คน ให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิป
วิดโี อดังกล่าว โดยใช้คาถามดังนี้
- ผู้เรียนมีความคิดเห็น หรือรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่างโฆษณาทั้ง 2 ชิ้นที่ได้ดู
- จากโฆษณาดังกล่าว ผู้เรียนรู้สึกสนใจโทรศัพท์มือถือยี่ห้อใดมากกว่า เพราะ
อะไร
- หากผู้เรียนต้องการซื้อมือถือ จะคานึงถึงสิ่งใดบ้าง
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน และให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเลือกซื้อมือถือว่ามีอะไรบ้าง
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกแสดงความคิดเห็นตามมุมมองต่าง ๆ
เกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ ดังต่อไปนี้
- ราคา (Price)
- รูปพรรณ (Appearance)
- ความทันสมัย (Fashion) เช่น การใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต
- ประโยชน์ในการใช้งาน (Function) เช่น ใช้คานวณ ใช้บันทึกภาพและเสียง
- อื่น ๆ
ตัวอย่าง เช่น กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ต้องแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลสนับสนุน
ความคิดของตนเอง ในประเด็นเกี่ยวกับราคา
3. ผู้สอนชี้แจงให้ผู้เรียนทราบว่า ต้องให้เหตุผลสนับสนุนความคิดของตนเอง
ตามแต่ละประเด็นที่พูดถึง โดยมีผู้สอนใช้คาถามช่วยกระตุ้นความคิด ดังนี้
- ผู้เรียนคิดอย่างไรกับเรื่อง ราคา ในการตัดสินใจเลือกซื้อมือถือ
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- ทาไมจึงคิดเช่นนั้น โปรดให้เหตุผลสนับสนุนและอธิบายให้ชัดเจน เพื่อให้ความ
คิดเห็นของผู้เรียนฟังดูสมเหตุสมผลมากที่สุด
4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนสรุปความคิดลงในใบงานที่จัดเตรียมไว้ หลังจาก
อภิปรายร่วมกันในกลุ่ม
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอใบงานหน้าชั้นเรียน และให้ผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆ ผลัด
กันให้ข้อเสนอแนะ คาชมเชย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือพบ
ข้อผิดพลาด
6. ผู้สอนสรุปท้ายกิจกรรมว่า ในการพูดหรือกล่าวอ้างเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ
ต้องมีเหตุผล และตัวอย่างสนับสนุนความคิดของผู้พูดเสมอ จึงจะทาให้การ
พูดหรือการกล่าวอ้างนั้น ๆ มีความน่าเชื่อถือ
ขั้นที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่ (40 นาที)
ขั้นตอนที่ 2.1 การวางแผน 1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นหาความหมายขององค์ประกอบการใน
สืบสอบข้อมูล และ
การโต้แย้งตามรูปแบบของ Toulmin ทั้ง 4 คา ได้แก่ 1. Claim
ขั้นตอนที่ 2.2 การสืบสอบ 2.Data/Ground/Evidence 3. Warrant 4. Counteraruement/rebuttal
ข้อมูลเบื้องต้น
พร้อมหาตัวอย่างประกอบ
2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกแหล่งเรียนรู้ที่จะใช้ในการสืบค้นข้อมูล
3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น
เว็บไซต์ หนังสือ เป็นต้น
4. ผู้สอนชี้แจงแก่ผู้เรียนให้พิจารณาเลือกค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีความ
น่าเชื่อถือในการนามาใช้อ้างอิง
5. ผู้เรียนเลือกข้อมูลจากเว็บไซต์ หรือหนังสือที่มีความน่าเชื่อถือไว้
6. ผู้เรียนพิจารณาเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเก็บไว้ และตรวจสอบว่าได้รับข้อมูล
ครบถ้วนหรือไม่ ถ้ายังไม่ครบจึงลงมือสืบค้นเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2.3 การจัดเรียง 1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นลงในใบ
ความคิด และตรวจสอบ
งานที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้
ข้อมูล
2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงานที่ปฏิบัติ
3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานาเสนอใบงานหน้าชั้นเรียน
4. ผู้เรียนกลุม่ อื่น ๆ ช่วยกันพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องของงาน และอาจ
ให้ข้อเสนอแนะหรือคาแนะนาในการแก้ไขใบงานร่วมกับผู้สอน
5. ผู้สอนนาเสนอตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้องค์ประกอบในการโต้แย้งตาม
รูปแบบของ Toulmin ในกรณีที่ผู้เรียนยังไม่ค่อยเข้าใจ
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ขั้นที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน (45 นาที)
ขั้นตอนที่ 3.1 การสืบสอบ 1. ผู้สอนชี้แจงประเด็นในการเขียนระดับย่อหน้าให้แก่ผู้เรียน คือ “If you
ข้อมูลในการเขียน
need to buy a new mobile phone, what brand/model will you
choose?” ให้ผู้เรียนหาเหตุผลพร้อมตัวอย่างสนับสนุนคาตอบของตนเอง 2-3
เหตุผล โดยมีความยาวไม่เกิน 250 คา
2. ผู้สอนชี้แจงให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทราบว่า ต้องคานึงถึงเรื่องการใช้
องค์ประกอบของการโต้แย้งตามรูปแบบของ Toulmin ได้แก่ 1. Claim
2. Data/Ground/Evidence 3. Warrant 4. Counteraruement/rebuttal
ในงานเขียนเป็นสาคัญ
3. ผู้สอนแจกใบความรู้เกี่ยวกับตัวอย่างการเขียน Diagram หรือ Mind Map
ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทาความเข้าใจ และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง
4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการตามประเด็นในการ
เขียนที่ผู้สอนนาเสนอโดยใช้ Diagram หรือ Mind Map
5. ผู้เรียนลงมือเขียนโครงร่างงานเขียนตาม Diagram หรือ Mind Map ที่ได้ร่าง
ไว้
6. ผู้เรียนลงมือสืบค้นข้อมูลตามโครงร่างงานเขียนที่กาหนดไว้จากเว็บไซต์ หรือ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น หนังสือ วารสาร งานวิจัย การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เป็น
ต้น
7. ผู้เ รี ย นอ่ า นและคั ดเลื อ กข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการเก็ บ ไว้ ค ร่ า ว ๆ และอ่ า นข้ อ มู ล
ดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่มี
ขั้นตอนที่ 3.2 การ
1. ผู้เรียนตรวจสอบและปรับปรุงโครงร่างงานเขียนด้วยตนเอง
ตรวจสอบ และปรับเปลี่ยน 2. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบโครงร่างงานเขียนกับเพื่อนคนอื่น โดย
ข้อมูลความคิดในการเขียน พิจารณาว่าข้อมูลที่แต่ละคนนามาใช้สนับสนุนความคิดหรือคาตอบนั้นมีความ
เพียงพอ และน่าเชื่อถือหรือไม่
3. ผู้เรียนทาความเข้าใจกับข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับ และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลก่อนนาไปใช้ปรับปรุงแก้ไขโครงร่างงานเขียน
ขั้นตอนที่ 3.3 การเรียบ
1. ผู้สอนแจกใบงานให้ผู้เรียนแต่ละคนลงมือเขียนงานตามโครงร่างงานเขียนที่
เรียงลายลักษณ์อักษร
จัดทาไว้
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ขั้นตอนการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา (1ชั่วโมง 15 นาที)
ขั้นตอนที่ 4.1 การสะท้อน 1. ผู้เรียนแต่ละคนทบทวนและปรับปรุงข้อบกพร่องในงานเขียนด้วยตนเอง
คิดงานเขียนของตนเอง
2. ผู้เรียนจับกลุ่มย่อยโดยเลือกคนที่มีความสนใจในการเขียนตามหัวเรื่องที่
ผู้สอนกาหนดใกล้เคียงกัน และลงมือเขียนโครงร่างงานเขียนครั้งที่ 2 และเรียบ
เรียงงานเขียนใหม่ครั้งที่ 2 โดยใช้ข้อมูลที่มีจากงานเขียนของสมาชิกในกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 4.2 การ
1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจัดทาสาเนางานเขียนและโครงร่างครัง้ ที่ 2 เพิ่มอีก 2 ชุด
วิพากษ์วิจารณ์แบบรอบ
เพื่อแจกให้ผู้สอน และบุคคลภายนอกช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับ
ด้าน
2. ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับแก่โครงร่างงานเขียนครั้งที่ 2 ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
โดยใช้วิธีการเขียน แก้ไข ทาสัญลักษณ์ เขียนคาถามลงในไปในงานเขียน เขียน
ข้อเสนอแนะหรือคาติชมเพิ่มเติม และอาจมีการให้ข้อมูลป้อนกลับทางวาจา
เพิ่มเติมในกรณีที่ผู้เรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับ
3. บุคคลภายนอกซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษอีก 2 ท่านร่วมให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่งานเขียนฉบับสุดท้ายของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้แบบตรวจสอบ
รายการที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ พร้อมแบบให้ข้อเสนอแนะหรือคาวิจารณ์เกี่ยวกับ
งานเขียนของผู้เรียนเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4.3 การปรับปรุง 1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทาความเข้าใจกับข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับ และตรวจสอบ
ผลงานให้สมบูรณ์
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนนาไปใช้ปรับปรุงงานเขียน
2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มลงมือแก้ไขงานเขียน และอาจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม โดย
สามารถแก้ไขได้หลายครั้งจนกว่าจะได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์
3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเรียบเรียงงานเขียนที่สมบูรณ์ในใบงานที่ได้รับ และส่ง
ผู้สอน
4. ผู้สอนยกตัวอย่างข้อผิดพลาดที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีเหมือนกัน และอภิปราย
ความถูกต้องร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 4.4 การสะท้อน 1. ผู้เรียนเขียนบันทึกสะท้อนคิดการเรียนรู้ตามข้อคาถามที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้
คิดจากกระบวนการเรียนรู้ ให้ในใบงานเป็นรายบุคคล
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สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
1. ใบงาน
2. ใบความรู้
3. Power Point
4. คลิปวิดีโอ
การวัดและประเมินผล
1. ผู้สอนตรวจสอบความสามารถในการอธิบายความหมายขององค์ประกอบในการโต้แย้ง
ตามรูปแบบของ Toulmin ของผู้เรียนจากใบงานที่ 2 และ 3
2. ผู้สอนตรวจสอบความสามารถในการอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการโต้แย้ง
ตามรูปแบบของ Toulmin ของผู้เรียนจากใบงานที่ 1-3 การนาเสนอใบงานหน้าชั้นเรียนของแต่ละ
กลุ่ม รวมถึงการตอบข้อซักถามของเพื่อนและผู้สอน
3. ผู้ ส อนตรวจสอบความสามารถในการเขี ย นตั ว อย่ า งประโยค และอธิ บ ายให้ เ ห็ น
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการโต้แย้งตามรูปแบบของ Toulmin ของผู้เรียน จากใบงานที่ 3 4
5 6 และ 7
4. ผู้สอนตรวจสอบความสามารถในการใช้องค์ประกอบในการโต้แย้งตามรูปแบบของ
Toulmin ของผู้เรียนในการเขียนระดับย่อหน้า จากใบงานที่ 3 5 6 และ 7
5. ผู้สอนตรวจสอบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกขณะทา
กิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม
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What do you think
about your group’s
topic?
Examples:
1. The Honda Jazz is
the best car to buy.

2. I should buy the
Honda Jazz.

Worksheet 1
(Group…………………………………………..)
Please explain what
Please give some
makes you feel or think examples to support
like that.
your opinion/answer.
Examples:
Examples:
This car is suitable to use Both of my workplace
in downtown.
and residence are in
Bangkok, so I think it
makes sense to pay for
the Honda Jazz.
It is not too expensive.

I have enough money to
pay
for the Honda Jazz.
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Worksheet 2
(Group…………………………………………..)
Toulmin Model of Argument
Elements of an
argument
Claim

Data/ground

Warrant

Counterargument
/Rebuttal

Definition
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Worksheet 3
(Group…………………………………………..)
Examples
Claim

Data/Evidence
/Ground

Warrant

Counterargument
/rebuttal
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Worksheet 4
Name………………………………………………………………………………………………….
Outline
Topic Sentence:

1st reason:
Example(s):

2nd reason:
Example(s):

3rd reason :
Example(s):

Counterargument:
Refutation:

Concluding Sentence:
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Worksheet 5 (First Draft)
Name………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Worksheet 6
Group……………………………………
Members:
1.
3.

2.
4.
Outline

Topic Sentence:
1st reason:
Example(s):
2nd reason:
Example(s):
3rd reason :
Example(s):
Counterargument:
Refutation:
Concluding Sentence:

289

Worksheet 7 (Final Draft)
Group…………………………………
Members:
1.
3.
5.

2.
4.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Handout 1

What is an argumentative paragraph?
An argument paragraph presents a point of view and provides
evidence for the point of view taken. An argument is an opinion
supported by facts. Writers refer to opinions as claims and facts as
evidence. The claim clearly states a stance on a topic or issue.
Evidence to prove this claim can include reasons, personal experience,
statistics, confirmed facts, and expert research.

What is a topic sentence?
A topic sentence identifies what is being argued for or against.

What are supporting sentences/supporting ideas?
Supporting sentences include facts, examples, appeals to
authority or counter-argument to back up your point of view. Present
your reasons in order of importance: from most important to least
important.

What is a counterargument?
A counterargument is your opposing viewpoint to your topic
sentence. As soon as you give your opposing viewpoint, you must offer
a refutation of it. This mean you have to show how the opposing
viewpoint is wrong.

What is a concluding sentence?
A concluding sentence restates what is being argued for or
against and why.
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Handout 2
Toulmin Model of Argument

Reference
Toulmin, S. (1958). The Uses of Argument. Cambridge, UK: Cambridge
University Press.
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Handout 3
Sample Outline
Topic: “Should schools require every student to wear school uniforms?”

Topic sentence: School uniforms are the better choice for students.
1st reason: Wearing school uniforms would make students’ lives simpler.
Example(s): They would no longer have to decide what to wear every
morning.
2nd reason: School uniforms can improve student behavior.
Example(s): Some studies show that school uniforms make students perform
better.
3rd reason: School uniforms would make students feel equal.
Example(s): School uniforms raise the self-esteem of students who cannot
afford to wear stylish clothing.
Counterargument: Students who wear school uniforms cannot express their
individuality.
Refutation: Students can express their individuality in the way they dress
outside the classroom.
Conclusion: Students should be required to wear school uniforms because
they have more benefits than drawbacks.
Adapted from Folse, Muchmore-Vokoun & Solomon (2004)
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Feedback (other experts)
Part 1
Toulmin Argument Model Criteria Checklist

Answer
Yes
No

Claim (Topic Sentence)
1. Have I communicated my position on the
question/prompt clearly and immediately to the reader?
Comments/Suggestions

Data
1. Did I select evidence that provides a strong support
and connection to my position?
2. Did I select evidence that will give me enough
material to analyze in my warrant?
Comments/Suggestions

Warrant
1. Did I explain how the evidence supports my position
in a way that would be clear to a neutral reader?
Comments/Suggestions

Counterargument and Refutation
1. Did I acknowledge an opposing point of view and then
explain why I think it isn’t strong enough to change my
point of view?
Comment/Suggestion

……………………………
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Part 2

Additional comments/suggestions
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………
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Worksheet 8

1. What have you learned?

2. How did you gain useful
knowledge/information/ideas during
learning or writing?
(Internet, textbook, dictionary,
friends, groups, teacher, worksheet)

1. What would you like to
improve about your writing?
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ภาคผนวก จ
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระยะเวลา 10 สัปดาห์
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เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สัปดาห์
1-2

(ใช้สอนกลุ่มทดลองซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น)
ส่วนประกอบของการเขียนระดับย่อหน้า
กิจกรรม
ขั้นที่ 1 การกระตุ้นความสงสัย
ขั้นตอนที่ 1.1 การสร้างความสนใจในการเรียนรู้
1. ผู้สอนถามคาถามกระตุ้นความสนใจผู้เรียนเบื้องต้น โดยใช้คาถามว่า
- โดยปกตินักศึกษาชอบอ่านคอลัมน์ไหนในหนังสือพิมพ์มากที่สุด นิยาย บทความ ข่าว หรือ
อื่น ๆ เพราะอะไร
2. ผู้สอนสร้างสถานการณ์ในการเรียนรู้ที่น่าสนใจให้แก่ผู้เรียน ด้วยการนาเสนอบทความสั้น ๆ
ที่มีความยาว 1 ย่อหน้า จานวน 3 บทความ ให้ผู้เรียนวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ของแต่ละ
บทความ โดยใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ได้ตรงตามประเด็นเนื้อหาที่ต้องการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน เช่น
- ผู้เรียนคิดว่าทาไมบทความทั้ง 3 จึงมีจานวนยอดไลค์ (LIKE) ต่างกัน
- บทความทั้ง 3 มีอะไรเหมือน และแตกต่างกันบ้าง
- ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการเขียนบทความดังกล่าว
- ผู้อ่านรู้ข้อมูลอะไรบ้างจากแต่ละบทความ
- บทความทั้ง 3 ชิ้นมีการจัดลาดับการเขียนอย่างไร
ขั้นตอนที่ 1.2 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้
1. ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผู้สอนนาเสนอ และประเด็นคาถามที่
ผู้สอนเตรียมไว้ หรืออาจตั้งคาถามและแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
2. ผู้เรียนสอบถามความคิดเห็นจากเพื่ อน และแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบคาตอบร่วมกับเพื่อนใน
ชั้นเรียน
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เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สัปดาห์

(ใช้สอนกลุ่มทดลองซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น)
ขั้นที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่
ขั้นตอนที่ 2.1 การวางแผนสืบสอบข้อมูล
1. ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะกลุ่ม ช่ ว ยกั นค้ น หาส่ วนประกอบของการเขี ย นระดั บ ย่ อ หน้ า และ
ความหมาย
2. ผู้ เ รี ย นวางแผนค้ น หาข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการตามแผนที่ ก าหนดไว้ จากเว็ บ ไซต์ ต่ า ง ๆ หรื อ
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ
ขั้นตอนที่ 2.2 การสืบสอบข้อมูลเบื้องต้น
1. ผู้เรียนลงมือค้นคว้าข้อมูลตามแผนที่กาหนดไว้
2. ผู้เรียนคัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเก็บไว้
3. ผู้เรียนอ่านข้อมูลที่คัดเลือกไว้อย่างละเอียด และเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือเก็บไว้
4. ผู้เรียนตรวจสอบข้อมูลที่มีว่าได้ครบตามที่ต้องการหรือไม่ หากต้องการเพิ่มเติม จึงสืบสอบ
ข้อมูลที่ต้องการใหม่
ขั้นตอนที่ 2.3 การจัดเรียงความคิด และตรวจสอบข้อมูล
1. ผู้เรียนเรียบเรียงข้อมูลที่มีลงใบงาน พร้อมทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในใบ
งานที่จัดเตรียมไว้ จากกนั้นจึงตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเอง
2. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบใบงานกับเพื่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้
พื้นฐานที่ตรงกัน
ขั้นที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
ขั้นตอนที่ 3.1 การสืบสอบข้อมูลในการเขียน
1. ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับดารา นักแสดง หรือนักร้องที่ผู้เรียนชื่นชอบ จากนั้นผู้ สอนนาเสนอ
ปฏิทินวันเกิดของดาราที่มีชื่อเสียงในเดือนที่ใกล้จะมาถึง
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนกลุ่มละ 4 คน แล้วให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกดาราที่ตนเอง
จะต้องเลือกหาของขวัญวันเกิดให้
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(ใช้สอนกลุ่มทดลองซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น)
3. ผู้สอนจัดเตรียมประเด็นที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มต้องค้นคว้าหาข้อมูลมาใช้ในการเขียนระดับย่อ
หน้ า โดยมี ป ระเด็ น ในการเขี ย นคื อ “If you got a birthday invitation card from your
favourite superstar, what would you give him/her as a birthday present?” ให้ผู้เรียน
ยกเหตุผล และตัวอย่างมาสนับสนุนความคิดเห็นหรือคาตอบของตน อย่างน้อย 2 เหตุผลและ
อธิบายจานวนคาที่ผู้เรียนต้องเขียนตามกาหนด
4. ผู้สอนเตรียมตัวอย่าง Diagram หรือ Mind Map ให้ผู้เรียนศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการสืบสอบข้อมูล/เขียนโครงร่างงานเขียน
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการตามประเด็นคาถามที่ผู้สอนนาเสนอ
โดยใช้ Diagram หรือ Mind Map
6. ผู้เรียนลงมือเขียนโครงร่างงานเขียนโดยใช้ข้อมูลจาก Diagram หรือ Mind Map ที่ได้ร่างไว้
7. ผู้เรียนลงมือสืบสอบข้อมูลตามโครงร่างงานเขียนที่กาหนด
8. ผู้เรียนอ่านข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลที่ต้องการเก็บไว้ และอ่านข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด
เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3.2 การตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนข้อมูลความคิดในการเขียน
1. ผู้เรียนตรวจสอบและปรับปรุงโครงร่างงานเขียนด้วยตนเอง ก่อนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบกับ
เพื่อน
2. ผู้สอนช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนตามความจาเป็น เพื่อปรับปรุงโครงร่างงานเขียน หรือ
มีบุคคลอื่นร่วมให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย
3. ผู้เรียนทาความเข้าใจกับข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับ และพิจารณาเลือกใช้ข้อมูลป้อนกลับในการ
ปรับปรุงแก้ไขโครงร่างของงานเขียน
ขั้นตอนที่ 3.3 การเรียบเรียงลายลักษณ์อักษร
1. ผู้เรียนลงมือเขียนงานตามโครงร่างงานเขียนที่กาหนดไว้
ขั้นที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 4.1 การสะท้อนคิดงานเขียนของตนเอง
1. ผู้เรียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานเขียนของตนเอง ตามประเด็นคาถามที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้
2. ผู้เรียนทบทวน และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในงานเขียนด้วยตนเอง
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(ใช้สอนกลุ่มทดลองซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น)
ขั้นตอนที่ 4.2 การวิพากษ์วิจารณ์แบบรอบด้าน
1. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนกันให้ข้อมูลป้อนกลับกับเพื่อน โดยมีผู้สอน และหรือบุคคลอื่นร่วมให้
ข้อมูลป้อนกลับด้วย
2. ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถเลือกใช้วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับได้หลายรูปแบบ ทั้งทางวาจา
ตัวหนังสือ การให้ข้อมูลทางตรง ทางอ้อม การให้คาแนะนา การใช้คาถามปลายเปิด และการใช้
แบบตรวจสอบรายการ
ขั้นตอนที่ 4.3 การปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์
1. ผู้เรียนตรวจสอบและทาความเข้าใจกับข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับทั้งหมด
2. ผู้เรียนขอคาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ หากสงสัยหรือไม่เข้าใจ
3. ผู้เ รีย นเลื อ กใช้ ข้อ มู ล ป้ อ นกลั บที่ ถู กต้ อ งในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขงาน และอาจค้ นหาข้อ มู ล
เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขผลงาน โดยสามารถแก้ไขได้มากกว่า 2 ครั้ง จนกระทั่งได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 4.4 การสะท้อนคิดจากกระบวนการเรียนรู้
1. ผู้ เ รี ย นเขี ย นบั น ทึ ก สะท้ อ นคิ ด การเรี ย นรู้ เ ป็ น รายบุ ค คล โดยยึ ด ตามข้ อ ค าถามที่ ผู้ ส อน
จัดเตรียมไว้ให้ เป็นการสะท้อนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ ข้อดี ข้อบกพร่อง อุปสรรคที่พบในการ
ปฏิบัติงานเขียนและวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ใน
ปัจจุบัน

3-4

องค์ ป ระกอบการโต้ แ ย้ ง ของ Toulmin ได้ แ ก่ การกล่ า วอ้ า ง (Claim) ข้ อ มู ล ตั ว อย่ า ง
หลักฐาน (Data/Evidence/Ground) และการใช้ข้อมูล ตัวอย่าง หลักฐานในการอธิบาย
ให้ เ ห็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการกล่ า วอ้ า ง และเหตุ ผ ลที่ ใ ช้ ส นั บ สนุ น การกล่ า วอ้ า ง
(Warrant) และการค้านการกล่าวอ้างหรือข้อโต้แย้ง (Rebuttal/Counterargument)
กิจกรรม
ขั้นที่ 1 การกระตุ้นความสงสัย
ขั้นตอนที่ 1.1 การสร้างความสนใจในการเรียนรู้
1. ผู้สอนถามคาถามเพื่อกระตุ้นความสนใจผู้เรียนเบื้องต้น โดยใช้คาถามดังนี้
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(ใช้สอนกลุ่มทดลองซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น)
- ปัจจุบันผู้เรียนใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้ออะไร รุ่นไหน
- ผู้เรียนชื่นชอบโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออะไร รุ่นไหนมากที่สุด เพราะอะไร
2. ผู้สอนนาเสนอคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโฆษณาโทรศัพท์มือถือ 2 ยี่ห้อที่มีความแตกต่างกัน
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวิดีโอดังกล่าว และให้เหตุผลสนับสนุน
ความคิดของตนเอง โดยมีคาถามชี้นาความคิดดังนี้
- ผู้เรียนมีความคิดเห็น หรือรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่างโฆษณาทั้ง 2 ชิ้นที่ได้ดู
- จากโฆษณาดังกล่าว ผู้เรียนรู้สึกสนใจมือถือยี่ห้อใดมากกว่า เพราะอะไร
- ทาไมผู้เรียนจึงคิดว่ามือถืออีกยี่ห้อน่าสนใจน้อยกว่า จงอธิบายเหตุผล
- หากผู้เรียนจะซื้อมือถือ จะคานึงถึงสิ่งใดเป็นสาคัญ
ขั้นตอนที่ 1.2 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้
1. ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผู้สอนนาเสนอ และประเด็นคาถามที่
ผู้สอนเตรียมไว้ หรืออาจตั้งคาถามและแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
2. ผู้เรียนสอบถามความคิดเห็นจากเพื่อน และแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบกับเพื่อนในชั้นเรียน
หรือให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหรือคาตอบ
ขั้นที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่
ขั้นตอนที่ 2.1 การวางแผนสืบสอบข้อมูล
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มละ 4 คน แล้วช่วยกันค้นหาความหมายขององค์ประกอบการโต้แย้ง
ทั้ง 3 คา ได้แก่ Claim Data/Ground/Evidence Warrant และ
Rebuttal/Counterargument พร้อมหาตัวอย่างประกอบ
2. ผู้เรียนวางแผนการค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 2.2 การสืบสอบข้อมูลเบื้องต้น
1. ผู้เรียนลงมือค้นหาข้อมูลที่ต้องการตามแผนที่กาหนดไว้ จากเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ
2. ผู้เรียนคัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเก็บไว้
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(ใช้สอนกลุ่มทดลองซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น)
3. ผู้เรียนอ่านข้อมูลที่คัดเลือกไว้อย่างละเอียด และเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือเก็บไว้
4. ผู้เรียนตรวจสอบแผนที่กาหนดไว้ กับข้อมูลที่มีว่าได้ครบตามที่ต้องการหรือไม่
5. ผู้เรียนลงมือสืบสอบข้อมูลที่ต้องการใหม่ หากต้องการเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2.3 การจัดเรียงความคิด และตรวจสอบข้อมูล
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนเรียบเรียงข้อมูลที่ช่วยกันหาลงในใบงานที่จัดเตรียมไว้ให้ และ
ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่ตรงกัน
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานาเสนอใบงานหน้าชั้นเรียนเพื่อช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้องร่วมกันกับเพื่อนในชั้นเรียนและผู้สอน และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
ขั้นที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
ขั้นตอนที่ 3.1 การสืบสอบข้อมูลในการเขียน
1. ผู้สอนเสนอสถานการณ์ให้ผู้เรียนใช้ในการเขียนระดับย่อหน้า พร้อมระบุจานวนคา โดย
สมมติว่า “If you need to buy a new mobile phone, which brand/model will you
choose?” ให้ผู้เรียนหาเหตุผลพร้อมตัวอย่างสนับสนุนคาตอบของตนเองอย่างน้อย 2 เหตุผล
โดยให้คานึงถึงเรื่อง Claim Data/Ground/Evidence Warrant และ
Rebuttal/Counterargument ในงานเขียนเป็นสาคัญ
2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการตามประเด็นคาถามที่ผู้สอนนาเสนอ
โดยใช้ Diagram หรือ Mind Map
3. ผู้เรียนลงมือเขียนโครงร่างงานเขียนตาม Diagram หรือ Mind Map ที่ได้ร่างไว้
4. ผู้เรียนลงมือสืบสอบข้อมูลตามโครงร่างงานเขียนที่กาหนดไว้
5. ผู้เรียนอ่านข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลที่ต้องการเก็บไว้ และอ่านข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด
เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่มี
ขั้นตอนที่ 3.2 การตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนข้อมูลความคิดในการเขียน
1. ผู้เรียนตรวจสอบและปรับปรุงโครงร่างงานเขียนด้วยตนเอง ก่อนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบกับ
เพื่อน
2. ผู้สอนช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนตามความจาเป็น เพื่อปรับปรุงโครงร่างงานเขียน

303
เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สัปดาห์

(ใช้สอนกลุ่มทดลองซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น)
3. ผู้เรียนทาความเข้าใจกับข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับ และพิจารณาเลือกใช้ข้อมูลป้อนกลับในการ
ปรับปรุงแก้ไขโครงร่างของงานเขียน
ขั้นตอนที่ 3.3 การเรียบเรียงลายลักษณ์อักษร
1. ผู้เรียนแต่ละคนเขียนงานตามโครงร่างงานเขียนที่แก้ไขแล้ว และตรวจสอบความถูกต้องด้วย
ตนเอง
ขั้นที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 4.1 การสะท้อนคิดงานเขียนของตนเอง
1. ผู้เรียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานเขียนของตนเอง ตามประเด็นคาถามที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้
และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในงานเขียนด้วยตนเอง
2. ผู้ เรี ยนจั บ กลุ่ มย่ อยโดยเลื อกคนที่มี ค วามสนใจในการเขี ยนตามหัว เรื่ องที่ผู้ สอนก าหนด
ใกล้เคียงกัน และลงมือเขียนโครงร่างงานเขียนครั้งที่ 2 และเรียบเรียงงานเขียนใหม่ครั้งที่ 2 โดย
ใช้ข้อมูลที่มีจากงานเขียนของสมาชิกในกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 4.2 การวิพากษ์วิจารณ์แบบรอบด้าน
1. ผู้ เ รี ย นเตรี ย มส าเนาโครงร่ า งและงานเขี ย นครั้ ง ที่ 2 ให้ ผู้ ส อนและบุ ค คลภายนอกช่ ว ย
ตรวจสอบความถูกต้องโดยเลือกใช้วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับทางตัวหนังสือ การให้ข้อมูลทางตรง
ทางอ้อม การให้คาแนะนา การตอบคาถามปลายเปิด และการใช้แบบตรวจสอบรายการ
ขั้นตอนที่ 4.3 การปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์
1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบและทาความเข้าใจกับข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับทั้งหมด
2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปรับปรุงแก้ไขงาน และอาจค้นหาข้อมูล /สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแก้ไข
ผลงาน โดยสามารถแก้ไขได้มากกว่า 2 ครั้ง จนกระทั่งได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 4.4 การสะท้อนคิดจากกระบวนการเรียนรู้
1. ผู้ เ รี ย นเขี ย นบั น ทึ ก สะท้ อ นคิ ด การเรี ย นรู้ เ ป็ น รายบุ ค คล โดยยึ ด ตามข้ อ ค าถามที่ ผู้ ส อน
จัดเตรียมไว้ให้ เป็นการสะท้อนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ ข้อดี ข้อบกพร่อง อุปสรรคที่พบในการ
ปฏิบัติงานเขียนและวิธีก ารแก้ไขปัญหา รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ใน
ปัจจุบัน
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(ใช้สอนกลุ่มทดลองซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น)
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การใช้ลีลาภาษาในการเขียน คือ การใช้สานวนภาษาให้เหมาะสมในการเขียนโต้แย้ง การกล่าว
อ้าง การให้เหตุผลสนับสนุน รวมถึงประเภทและวัตถุประสงค์ของงานเขียน
กิจกรรม
ขั้นที่ 1 การกระตุ้นความสงสัย
ขั้นตอนที่ 1.1 การสร้างความสนใจในการเรียนรู้
1. ผู้สอนถามคาถามเพื่อกระตุ้นความสนใจผู้เรียนเบื้องต้น โดยถามว่า
- ผู้เรียนชอบดูรายการโต้วาที หรือเคยร่วมกิจกรรมโต้วาทีหรือไม่
- ในการโต้วาทีมีการนาเสนอเรื่องราวอย่างไร
2. ผู้ส อนนาเสนอตั ว อย่ า งงานเขี ย น 3 ประเภท ให้ ผู้ เ ขี ยนวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า ง ซึ่ ง เป็ น
ตัวอย่างการเขียนเชิงโต้แย้ง การเขียนเล่าเรื่อง และการเขียนอธิบายขั้นตอน
3. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียน กลุ่มละประมาณ 4-5 คน
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาทาความเข้าใจตัวอย่างงานเขียนดังกล่าว และใช้
คาถามนาในการคิดให้แก่ผู้เรียน ดังนี้
- ผู้เรียนได้รับทราบข้อมูลอะไรบ้างจากตัวอย่างงานเขียนแต่ละชิ้น
- งานเขียนทั้ง 3 ชิ้นมีวัตถุประสงค์ในการเขียนเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร
- ลักษณะเด่นในการใช้ลีลาภาษาของงานเขียนแต่ละชิ้น เป็นอย่างไร
ขั้นตอนที่ 1.2 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม แลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้ระหว่า งกลุ่ม อภิปรายความคิ ดเห็นร่วมกันทั้ง ชั้ นเรียน และตรวจสอบความถูกต้อง
ร่วมกันในกลุ่มย่อย และทั้งชั้นเรียน
ขั้นที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่
ขั้นตอนที่ 2.1 การวางแผนสืบสอบข้อมูล
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(ใช้สอนกล่มทดลองซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น)
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาว่าลีลาภาษาหรือสานวนภาษาที่ใช้ในการเขียนเชิงโต้แย้งมี
ลักษณะอย่างไร พร้อมหาตัวอย่างประกอบ
2. ผู้เรียนวางแผนการค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 2.2 การสืบสอบข้อมูลเบื้องต้น
1. ผู้เรียนลงมือค้นหาข้อมูลที่ต้องการตามแผนที่กาหนดไว้ จากเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ
2. ผู้เรียนอ่านข้อมูลที่คัดเลือกไว้อย่างละเอียด และเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือเก็บไว้
3. ผู้เรียนตรวจสอบแผนที่กาหนดไว้ กับข้อมูลที่มีว่าได้ครบตามที่ต้องการหรือไม่
4. ผู้เรียนลงมือสืบสอบข้อมูลที่ต้องการใหม่ หากต้องการเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2.3 การจัดเรียงความคิด และตรวจสอบข้อมูล
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนเรียบเรียงข้อมูลที่ช่วยกันหาลงในใบงานที่จัดเตรียมไว้ให้ และ
ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง
2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอใบงานหน้าชั้นเรียน และช่วยกันตรวจสอบทั้งชั้นเรียน เพื่อปรับ
ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานให้ตรงกัน
ขั้นที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
ขั้นตอนที่ 3.1 การสืบสอบข้อมูลในการเขียน
1. ผู้สอนนาเสนอสถานการณ์ให้ผู้เรียนเลือกตอบตามมุมมองของตนเอง โดยมีประเด็นในการ
เขียนที่ผู้เรียนต้องใช้ ในการเขียนระดับย่อหน้า คื อ “Where is the best place to visit in
Thailand?” โดยให้คานึงถึงการใช้ลีลาภาษาในงานเขียนเชิงโต้แย้งเป็นสาคัญ
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานเป็นงานเดี่ยว โดยผู้เรียนต้องวางแผนเขียนโครงร่างของงาน
เขียนตามมุมมองของตนเอง และให้ผู้เรียนหาเหตุผล ตัวอย่างสนับสนุนความคิดเห็นของตัวเอง
ประมาณ 2-3 เหตุผล
3. ผู้เรียนระดมความคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการตามประเด็นคาถามที่ผู้สอนนาเสนอโดยใช้
Diagram หรือ Mind Map
4. ผู้เรียนลงมือเขียนโครงร่างงานเขียนตาม Diagram หรือ Mind Map ที่ได้ร่างไว้
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(ใช้สอนกลุ่มทดลองซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น)
5. ผู้เรียนลงมือสืบสอบข้อมูลตามโครงร่างงานเขียนที่กาหนดไว้
6. ผู้เรียนอ่านข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลที่ต้องการเก็บไว้ และอ่านข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด
เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่มี
ขั้นตอนที่ 3.2 การตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนข้อมูลความคิดในการเขียน
1. ผู้เรียนตรวจสอบและปรับปรุงโครงร่างงานเขียนด้วยตนเอง ก่อนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบกับ
เพื่อน
2. ผู้สอนช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนตามความจาเป็น เพื่อปรับปรุงโครงร่างงานเขียนอีก
ครั้ง หรือมีบุคคลอื่นร่วมให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย
3. ผู้เรียนทาความเข้าใจกับข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับ และพิจารณาเลือกใช้ข้อมูลป้อนกลับในการ
ปรับปรุงแก้ไขโครงร่างของงานเขียน
ขั้นตอนที่ 3.3 การเรียบเรียงลายลักษณ์อักษร
1. ผู้เรียนลงมือเขียนงานตามโครงร่างงานเขียนที่กาหนดไว้
ขั้นที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 4.1 การสะท้อนคิดงานเขียนของตนเอง
1. ผู้เรียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานเขียนของตนเอง ตามประเด็นคาถามที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้
2. ผู้เรียนทบทวน และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในงานเขียนด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 4.2 การวิพากษ์วิจารณ์แบบรอบด้าน
1. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนกันให้ข้อมูลป้อนกลับกับเพื่อน โดยมีผู้สอน และหรือบุคคลอื่นร่วมให้ข้อมูล
ป้อนกลับด้วย
2. ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถเลือกใช้วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับได้หลายรูปแบบ ทั้งทางวาจา
ตัวหนังสือ การให้ข้อมูลทางตรง ทางอ้อม การให้คาแนะนา การใช้คาถามปลายเปิด และการใช้
แบบตรวจสอบรายการ
ขั้นตอนที่ 4.3 การปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์
1. ผู้เรียนตรวจสอบและทาความเข้าใจกับข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับทั้งหมด
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2. ผู้เรียนขอคาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ หากสงสัยหรือไม่เข้าใจ
3. ผู้เ รี ยนเลื อกใช้ ข้อ มู ล ป้อ นกลับ ที่ ถู กต้ อ งในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขงาน และอาจค้ น หาข้ อ มู ล
เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขผลงาน โดยสามารถแก้ไขได้มากกว่า 2 ครั้ง จนกระทั่งได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 4.4 การสะท้อนคิดจากกระบวนการเรียนรู้
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1. ผู้เรียนเขียนบันทึกสะท้อนคิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล โดยยึดตามข้อคาถามที่ผู้สอน
จัดเตรียมไว้ให้ โดยเป็นการสะท้อนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ ข้อดี ข้อบกพร่อง อุปสรรคที่พบ
เจอในการปฏิบัติงานเขียนและวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยังไม่สามารถ
แก้ไขได้ในปัจจุบัน
การเชื่อมโยงความคิดและเนื้อหา
กิจกรรม
ขั้นที่ 1 การกระตุ้นความสงสัย
ขั้นตอนที่ 1.1 การสร้างความสนใจในการเรียนรู้
1. ผู้สอนถามผู้เรียนว่า การเขียนระดับย่อหน้าให้มีประสิทธิภาพจะต้องคานึงถึงอะไรบ้าง
2. ผู้สอนนาเสนอตัวอย่างงานเขียนที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาที่ดี กับตัวอย่างที่ไม่ดี
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาตัวอย่างดังกล่าว และวิเคราะห์ว่าตัวอย่างงานที่ได้รับมีความแตกต่าง
กันอย่างไร คิดว่างานชิ้นไหนมีคุณภาพกว่าเพราะอะไร แล้วงานอีกชิ้นไม่ดีเพราะอะไร
ขั้นตอนที่ 1.2 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้
1. ผู้เรียนอภิปรายความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มย่อย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนในชั้น
เรียนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผู้สอนนาเสนอและประเด็นคาถามที่ผู้สอนเตรียมไว้ หรืออาจตั้ง
คาถามและแสดงความคิดเห็น อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
2. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันตรวจสอบคาตอบร่วมกัน
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(ใช้สอนกลุ่มทดลองซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น)
ขั้นที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่
ขั้นตอนที่ 2.1 การวางแผนสืบสอบข้อมูล
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ Coherence และ
Cohesion ว่าคืออะไร พร้อมหาตัวอย่างประกอบ
2. ผู้เรียนวางแผนการค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 2.2 การสืบสอบข้อมูลเบื้องต้น
1. ผู้เรียนลงมือค้นหาข้อมูลที่ต้องการตามแผนที่กาหนดไว้ จากเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ
2. ผู้เรียนคัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเก็บไว้
3. ผู้เรียนอ่านข้อมูลที่คัดเลือกไว้อย่างละเอียด และเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือเก็บไว้
4. ผู้เรียนตรวจสอบแผนที่กาหนดไว้ กับข้อมูลที่มีว่าได้ครบตามที่ต้องการหรือไม่
5. ผู้เรียนลงมือสืบสอบข้อมูลที่ต้องการใหม่ หากต้องการเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2.3 การจัดเรียงความคิด และตรวจสอบข้อมูล
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนเรียบเรียงข้อมูลที่ช่วยกันหาลงในใบงานที่จัดเตรียมไว้ให้ และ
ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง ก่อนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบกับเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ และ
ตรวจสอบพร้อมกันทั้งชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่ตรงกัน
ขั้นที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
ขั้นตอนที่ 3.1 การสืบสอบข้อมูลในการเขียน
1. ผู้สอนกาหนดประเด็นให้ผู้เรียนใช้ในการเขียนระดับย่อหน้า โดยให้คานึงถึงเรื่อง Coherence
และ Cohesion ในงานเขียนเป็นสาคัญ โดยมี 4 ประเด็นให้ผู้เรียนเลือกเขียน 1 ประเด็น ได้แก่
- Do you agree or disagree with the following sentence? Parents are more
important than friends.
- Do you think online shopping is better than traditional shopping?
- Does Facebook ever make you feel bad?
- Should parents and their children be friends on Facebook?
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(ใช้สอนกลุ่มทดลองซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น)
2. ผู้เรียนเลือกหัวข้อ 1 หัวข้อในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งเป็นรายบุคคล
3. ผู้เรียนระดมความคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการตามประเด็นคาถามที่ผู้สอนนาเสนอโดยใช้
Diagram หรือ Mind Map
4. ผู้เรียนลงมือเขียนโครงร่างงานเขียนตาม Diagram หรือ Mind Map ที่ได้ร่างไว้
5. ผู้เรียนลงมือสืบสอบข้อมูลตามโครงร่างงานเขียนที่กาหนดไว้
6. ผู้เรียนอ่านข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลที่ต้องการเก็บไว้ และอ่านข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด
เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่มี
7. ผู้เรียนตรวจสอบแผนที่กาหนดไว้ กับข้อมูลที่มีว่าได้ครบตามที่ต้องการหรือไม่
8. ผู้เรียนลงมือสืบสอบข้อมูลที่ต้องการใหม่ หากต้องการเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 3.2 การตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนข้อมูลความคิดในการเขียน
1. ผู้เรียนตรวจสอบและปรับปรุงโครงร่างงานเขียนด้วยตนเอง ก่อนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบกับ
เพื่อน
2. ผู้สอนช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนตามความจาเป็น เพื่อปรับปรุงโครงร่างงานเขียนอีก
ครั้ง
3. ผู้เรียนทาความเข้าใจกับข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับ และพิจารณาเลือกใช้ข้อมูลป้อนกลับในการ
ปรับปรุงแก้ไขโครงร่างของงานเขียน
ขั้นตอนที่ 3.3 การเรียบเรียงลายลักษณ์อักษร
1. ผู้เรียนลงมือเขียนงานตามโครงร่างงานเขียนที่กาหนดไว้
ขั้นที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 4.1 การสะท้อนคิดงานเขียนของตนเอง
1. ผู้เรียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานเขียนของตนเอง ตามประเด็นคาถามที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้
2. ผู้เรียนทบทวน และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในงานเขียนด้วยตนเอง

เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

310
สัปดาห์

(ใช้สอนกล่มทดลองซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น)
ขั้นตอนที่ 4.2 การวิพากษ์วิจารณ์แบบรอบด้าน
1. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนกันให้ข้อมูลป้อนกลับกับเพื่อน โดยมีผู้สอน และหรือบุคคลอื่นร่วมให้
ข้อมูลป้อนกลับด้วย
2. ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถเลือกใช้วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับได้หลายรูปแบบ ทั้งทางวาจา
ตัวหนังสือ การให้ข้อมูลทางตรง ทางอ้อม การให้คาแนะนา การใช้คาถามปลายเปิด และการใช้
แบบตรวจสอบรายการ
ขั้นตอนที่ 4.3 การปรับปรงผลงานให้สมบูรณ์
1. ผู้เรียนตรวจสอบและทาความเข้าใจกับข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับทั้งหมด
2. ผู้เรียนขอคาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ หากสงสัยหรือไม่เข้าใจ
3. ผู้เรียนเลือกใช้ข้อมูลป้อนกลับที่ถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขงาน และอาจค้นหาข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขผลงาน โดยสามารถแก้ไขได้มากกว่า 2 ครั้ง จนกระทั่งได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 4.4 การสะท้อนคิดจากกระบวนการเรียนรู้
1. ผู้เรียนเขียนบันทึกสะท้อนคิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล โดยยึดตามข้อคาถามที่ผู้สอน
จัดเตรียมไว้ให้ โดยเป็นการสะท้อนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ ข้อดี ข้อบกพร่อง อุปสรรคที่พบ
เจอในการปฏิบัติงานเขียนและวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยังไม่สามารถ
แก้ไขได้ในปัจจุบัน

9-10

การใช้ไวยากรณ์
กิจกรรม
ขั้นที่ 1 การกระต้นความสงสัย
ขั้นตอนที่ 1.1 การสร้างความสนใจในการเรียนรู้
1. ผู้สอนถามผู้เรียนจากการเคยปฏิบัติงานเขียนที่ผ่านในอดีต ผู้เรียนมีข้อผิดพลาดในเรื่อง
ใดบ้าง
2. ผู้สอนถามผู้เรียนว่า ความผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่อาจพบในงานเขียนระดับย่อหน้ามี
อะไรบ้าง
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันคิดหาคาตอบภายในกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน และส่งตัวแทนกลุ่ม
ออกมาเขียนคาตอบบนกระดานดา
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(ใช้สอนกล่มทดลองซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น)
ขั้นตอนที่ 1.2 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้
1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหาคาตอบ และส่งตัวแทนไปเขียนคาตอบบนกระดานดา
2. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคาตอบทั้งหมดบนกระดาน และอาจให้ข้อเสนอแนะ
อื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับประเด็นคาถามของผู้สอน
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันตรวจสอบการจาแนกหรือการระบุประเภทของไวยากรณ์ที่ใช้ในการ
เขียน
ขั้นที่ 2 การวางแผนการสร้างความรู้ใหม่
ขั้นตอนที่ 2.1 การวางแผนสืบสอบข้อมูล
1. ผู้สอนแบ่งฐานในการเรียนรู้ไวยากรณ์รูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน
2. ผู้สอนเตรียมข้อมูลให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาทาความเข้าใจด้วยตนเอง และค้นคว้าเพิ่มเติม
หรือสั่งให้ผู้เรียนเตรียมหนังสือไวยากรณ์มาล่วงหน้า
ขั้นตอนที่ 2.2 การสืบสอบข้อมูลเบื้องต้น
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคู่ หรือแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์สืบสอบหาความผิดพลาดทางไวยากรณ์ตาม
ชิ้ น งานที่ จั ด เตรี ย มไว้ ใ ห้ เช่ น 1.1 Vocabulary และ Collocation 1.2 Subject-Verb
Agreement 1.3 Article(s) 1.4 Punctuation(s) 1.5 If-Clause (Conditional Sentences)
1.6 Parts of Speech 1.7 Tense(s) เป็นต้น
2. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบงานเขียนกับเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อหาข้อผิดพลาดใน
งานเขียนที่ยังคงมีอยู่
3. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนที่มีปัญหาคล้าย ๆ กัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 2.3 การจัดเรียงความคิด และตรวจสอบข้อมูล
1. ผู้เรียนเขียนสรุปประเด็นข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานเขียน
ของตนเองลงในใบงานที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้
2. ผู้เรียนภายในกลุ่มช่วยกันตรวจสอบประเด็นข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่ค้นพบ และปรับปรุง
ข้อมูลในใบงาน
ขั้นที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน
ขั้นตอนที่ 3.1 การสืบสอบข้อมูลในการเขียน
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(ใช้สอนกลุ่มทดลองซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น)

1. ผู้เรียนตรวจสอบประเด็นข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในใบงานที่สรุปไว้
2. ผู้เรียนแต่ละคู่ หรือแต่ละกลุ่มวางแผนค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องในการปรับปรุงงานเขียน
3. ผู้เรียนลงมือค้นหาคาตอบที่ต้องการจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ หนังสือเรียน
พจนานุกรม สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น
4. ผู้เรียนตรวจสอบใบงานฯ กับข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าว่าครบตามที่ต้องการหรือไม่
5. ผู้เรียนลงมือสืบสอบข้อมูลที่ต้องการใหม่ หากต้องการเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 3.2 การตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนข้อมูลความคิดในการเขียน
1. ผู้เรียนในกลุ่มช่วยกันตรวจสอบงานเขียน และใบสรุปข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ของคู่ หรือ
กลุ่มตนเองอีกครั้ง
2. ผู้เรียนตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสืบสอบว่าถูกต้อง และครบตามที่ต้องการหรือไม่
3. ผู้เรียนค้นหาข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดใหม่ หากต้องการเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 3.3 การเรียบเรียงลายลักษณ์อักษร
1. ผู้เรียนแต่ละคู่ หรือแต่ละกลุ่มลงมือเขียนงานเขียนของตนเองใหม่ โดยปรับแก้ตามประเด็นที่
สรุปไว้
ขั้นที่ 4 การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 4.1 การสะท้อนคิดงานเขียนของตนเอง
1. ผู้เรียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานเขียนของตนเอง ตามประเด็นคาถามที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้
2. ผู้เรียนทบทวน และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในงานเขียนด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 4.2 การวิพากษ์วิจารณ์แบบรอบด้าน
1. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนกันให้ข้อมูลป้อนกลับกับเพื่อน โดยมีผู้สอน และหรือบุคคลอื่นร่วมให้
ข้อมูลป้อนกลับด้วย

313

เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สัปดาห์

(ใช้สอนกล่มทดลองซึ่งใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น)
2. ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถเลือกใช้วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับได้หลายรูปแบบ ทั้งทางวาจา
ตัวหนังสือ การให้ข้อมูลทางตรง ทางอ้อม การให้คาแนะนา การใช้คาถามปลายเปิด และการใช้
แบบตรวจสอบรายการ
ขั้นตอนที่ 4.3 การปรับปรงผลงานให้สมบูรณ์
1. ผู้เรียนตรวจสอบและทาความเข้าใจกับข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับทั้งหมด
2. ผู้เรียนขอคาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ หากสงสัยหรือไม่เข้าใจ
3. ผู้เรียนเลือกใช้ข้อมูลป้อนกลับที่ถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขงาน และอาจค้นหาข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขผลงาน โดยสามารถแก้ไขได้มากกว่า 2 ครั้ง จนกระทั่งได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 4.4 การสะท้อนคิดจากกระบวนการเรียนรู้
1. ผู้ เ รี ย นเขี ย นบั น ทึ ก สะท้ อ นคิ ด การเรี ย นรู้ เ ป็ น รายบุ ค คล โดยยึ ด ตามข้ อ ค าถามที่ ผู้ ส อน
จัดเตรียมไว้ให้ โดยเป็นการสะท้อนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ ข้อดี ข้อบกพร่อง อุปสรรคที่พบ
เจอในการปฏิบัติงานเขียนและวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยังไม่สามารถ
แก้ไขได้ในปัจจุบัน
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