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55255904: สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
ค าส าคญั  : รูปแบบการเรียนการสอน/การถ่ายโยงการเรียนรู้/การเรียนรู้จากตวัแบบ/การเขียนเรียงความ 
 ฐิติพร สังขรัตน์ : การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ ,ดร.กมล โพธิเย็น และ อ.ดร.ยุวรี        
ผลพนัธิน. 295 หนา้. 

    การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สร้างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพ่ือสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต 2) ศึกษาประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้
ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพ่ือสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต การวิจัยน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยก าหนดรูปแบบ        
การทดลองแบบกลุ่มเดียว ท่ีวดัแบบทดสอบก่อน และหลงัการทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest Design) 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวนัออก วทิยาเขตจกัรพงษภูวนารถ จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) รูปแบบการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบวดัความสามารถ
ทางการเรียนรู้การเขียนเรียงความภาษาไทย 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ และ 5) แบบบนัทึกสะทอ้นผลการ
เรียนรู้ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที
แบบไม่อิสระ (t-test dependent) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

     ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  
1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ 

เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  มีองคป์ระกอบ
หลัก คือ หลักการ วตัถุประสงค์ และกระบวนการเรียนการสอน  กระบวนการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน 
ประกอบดว้ย ขั้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ขั้นการเช่ือมโยงสู่ความคิด ขั้นการทบทวนเพ่ือผลิตผลงาน   
ขั้นการปฏิบติัการทางการเขียน และขั้นการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ ์ 

2. ผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน พบวา่นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตมีความสามารถใน 
การเขียนเรียงความภาษาไทยสูงข้ึนกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. ความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด           
การถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพ่ือสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทย พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน                                                บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                                         ปีการศึกษา 2558 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   1...........................  2...........................  3........................... 



 จ 
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     THITIPORN SANGKHARAT: ENHANCING UNDERGRADUATE STUDENTS’ ABILITY IN 
WRITING THAI ESSAYS THROUGH AND INSTRUCTIONAL MODEL DEVELOPED BY USING                      
TRANSFER OF LEARNING AND SOCIAL COGNITIVE THEORY. THESIS ADVISORS: ASST.PROF. 
BUSABA BUASOMBOON,Ph.D., KAMOL PHOYEN,Ph.D. AND YUWAREE POLPANTHIN,Ph.D. 295 pp. 
 The purposes of this research were to: 1) construct an instructional model based on transfer of 
learning with social cognitive learning theory to enhance ability in writing Thai essay of undergraduate 
students. 2) study the effectiveness of using an instructional model based on transfer of learning with social 
cognitive learning theory to enhance ability in writing Thai essay of undergraduate students. This research was 
Research and Development. The model experiment was one-group pretest-posttest design. The participants 
were 30 second-year students from Faculty of Business Administration Information Technology of 
Rajamangala University of Technology Tawan-Ok: Chakrabongse Bhuvanarth Campus. The research 
instruments were 1) an instructional model to enhance ability in writing Thai essay of undergraduate students. 
2) lesson plans 3) writing exercises to test ability in writing Thai essay 4) satisfaction questionnaire 5) reflective 
journal. The obtained data were analyzed by mean, percentage, standard deviation, t-test dependent and content 
analysis. 
 The research results were as follows: 

1. The instruction model based on transfer of learning and social cognitive learning theory  

to enhance ability in writing Thai essay of undergraduate students consists of three components: principle, 

objective, and learning processes which includes 5 phases: The stage of  learning experience, the stage of 

combining the idea, the stage of reviewing for production, the stage writing operations and the stage of 

evaluation as to the criteria.  

2. After learning with an instructional model, the students’ ability in writing Thai essay  
was higher than those before the experiment at the statistical level of significance .05. 

3. The satisfaction of undergraduate students learner with an instructional model based on  
transfer of learning with social cognitive learning theory to enhance ability in writing Thai essay  was at the high 
level. 
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บทที ่1  

บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การเขียนจดัเป็นทกัษะส าคญัเพื่อใชส้ าหรับการส่ือสารในชีวติประจ าวนัซ่ึงช่วยใหผู้เ้ขียน 
สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนบนัทึกเร่ืองราว ความรู้ ความทรงจ าต่างๆ รวมไปถึง
สามารถแสดงภูมิความรู้ผา่นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูอ่้านได ้ อยา่งไรก็ดีการเขียนเพื่อใชป้ระโยชน์
ในการติดต่อส่ือสารนั้น หากผูเ้ขียนใช้ภาษาไดไ้ม่ดี หรือขาดความสามารถดา้นการส่ือความคิดท่ี
ชดัเจน ก็อาจจะท าให้เกิดความลม้เหลวในการส่ือสารในคร้ังนั้นๆ และอาจจะเกิดความเสียหายต่อ
ส่วนรวมได้ ดังพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (2513:43) ท่ีทรง
กล่าวถึงปัญหาเก่ียวกบัการเขียนไวว้า่  

 
 
 
 

      

  

 

 

จากพระราชด ารัสดงักล่าวจะเห็นไดถึ้งความส าคญัในเร่ืองของการเขียนวา่มีทั้งคุณ และ 
โทษ และส่ิงส าคญัท่ีสุดก็คือการน าเสนอความคิดท่ีดีสู่ผูอ่้านเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ผูเ้ขียนจึงตอ้งเป็นผูก้อปรดว้ยวิจารณญาณในการแสดงความคิดเพื่อเขียนส่ือสาร รวมทั้งตอ้งรู้จกั
ระมดัระวงัการใชภ้าษาเพื่อใหส้ามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม   
  

  การเขียนเร่ืองใดๆ จะเป็นแนวใดก็ตาม จะเป็นคุณประโยชน์ได้ และจะเป็น
โทษไดท้ั้งนั้น  แลว้แต่วิธีการท่ีเขียนท่ีไดป้ระพนัธ์ท่ีไดเ้รียบเรียงการเป็นคุณหรือโทษ
นั้ นก็ เป็นได้หลายทาง ถ้าเรามีความคิดท่ีดีชอบธรรมอยู่แล้ว ก็ เขียนลงไปด้วย
ความสามารถ ก็เป็นคุณได ้แต่แมจ้ะมีความคิดท่ีดี ถา้เรียบเรียงในทางท่ีไม่เหมาะสม 
หรือไม่ไดมี้ความคิดรอบคอบ ก็อาจเป็นโทษแก่บา้นเมืองก็ได้ ยิ่งถ้ามีความคิดท่ีเป็น
โทษต่อส่วนรวมและเขียนในทางท่ีดี   ก็ไม่เป็นโทษมหนัต ์คือการเขียนนั้น ก็อยา่งท่ีเขา
วา่กนัวา่ปากกาเป็นอาวธุท่ีร้ายแรงกวา่ปืน ก็เป็นความจริง 
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ดว้ยการเขียนถือเป็นทกัษะท่ียาก และมีความส าคญัมาก การเขียนท่ีดีและถูกตอ้งจะสามารถส่ือ
ความหมายไดต้รงตามจุดประสงค ์ สามารถใชใ้นการอา้งอิง ยืนยนัเป็นหลกัฐานไดใ้นเชิงรูปธรรม 
ดังท่ีสนิท ตั้ งทวี (2538:118) กล่าวสรุปถึงความส าคัญของการเขียนไว้ว่า การเขียนเป็นการ
แสดงออกถึงความรู้ ความคิด ความรู้สึก คือ ช่วยในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัเป็น
การถ่ายทอดอารยธรรม วฒันธรรม เช่น วรรณกรรม วรรณคดี ต านาน ช่วยสนองตอบความตอ้งการ
ของมนุษย์ เช่น ความรัก ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการบนัทึก
ประวติัศาสตร์ และการประกอบอาชีพ สอดคล้องกบัท่ีนภดล จนัทร์เพ็ญ (2542:91)ได้กล่าวว่า    
การเขียนเป็นทกัษะทางการแสดงออกท่ีส าคญัแทนการพดู เพราะก่อนท่ีจะเขียนตอ้งสามารถฟังและ
พูดไดอ้ยา่งดี การเขียนจึงเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารท่ีคงทนถาวรสามารถก าหนดความเขา้ใจ ใช้
แทนค าพูดในการส่ือสาร และสามารถใช้เป็นหลกัฐานในการอ้างอิงได้ทั้ งอดีตรวมถึงปัจจุบนั 
เน่ืองจากเป็นหลกัฐานท่ีคงทนตรวจสอบได ้หากมีการเก็บรักษาสภาพนั้นไว ้และยงัคลา้ยคลึงกบั 
กมล โพธิเยน็ (2547:1) ท่ีไดก้ล่าวถึงการเขียนวา่เป็นประจกัษพ์ยานส าคญัท่ีสร้างความน่าเช่ือถือได้
ดีกว่าการพูด และสามารถจะใช้เป็นหลกัฐานส าคญัในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในธุรกิจการงาน
ของคนเราไดเ้ป็นอยา่งดี  

ในส่วนของหลกัสูตรการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาไดบ้รรจุรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียน
ไวใ้หน้กัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนอยา่งหลากหลายตามหลกัสูตรท่ีจดัข้ึนของแต่ละมหาวิทยาลยัโดย
มีค าอธิบายรายวิชาปรากฏตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดอยู่ใน
รายวิชาการเขียน หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปของทุกมหาวิทยาลยัทั้งภาครัฐและเอกชน จนถึงการเขียน
ในรายวิชาเฉพาะ ทั้งของหลกัสูตรในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สามารถสรุปค าอธิบายรายวิชาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการเขียนไดว้า่ การเขียนจะมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทางการเขียน การใชภ้าษา มีศิลปะในการเขียน และเขียนงานใน
รูปแบบงานเขียนตามประเภทท่ีก าหนดได ้ 

จากค าอธิบายรายวิชาดงักล่าวน้ีแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการเขียน ซ่ึงสัมพนัธ์กบั
แนวคิดของ กมล โพธิเย็น (2547:1) ท่ีกล่าวว่า ในการเรียนระดบัอุดมศึกษานั้นนับได้ว่าทกัษะ    
การเขียนจะมีความส าคญั และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาในระดบัน้ี เน่ืองจากผูเ้รียนในระดบัน้ี
จะตอ้งใชท้กัษะการเขียนเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแสดงขอ้มูลความรู้ประเด็นความคิดเห็นต่างๆ 
ตลอดจนการสร้างสรรค์องค์ความรู้ต่างๆออกมาในรูปแบบของการเขียนรายงานทางวิชาการ      
การเขียนบนัทึกผลการเรียนรู้ การเขียนตอบขอ้สอบแบบอตันยั การเขียนเรียงความ เป็นตน้  
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การเขียนเรียงความจดัเป็นงานเขียนรูปแบบหน่ึง ซ่ึงใช้ศิลปะทางภาษาในการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ความรู้สึกต่างๆ ผูเ้ขียนจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความสามารถทางการใช้ภาษาไทย
เป็นอยา่งดี เพื่อเขียนถ่ายทอดเร่ืองราว ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของตนออกมา เพื่อส่ือความหมาย
ได้อย่างชดัเจนดงัท่ี นพดล จนัทร์เพ็ญ (2542:62) ไดก้ล่าวว่า การเขียนเรียงความเป็นศิลปะอย่าง
หน่ึงของการใชภ้าษา ผูเ้ขียนจะตอ้งศึกษากฎเกณฑ์และฝึกหดัเขียนเพื่อให้ภาษาของตนนั้นราบร่ืน
สละสลวย และถ่ายทอดความหมายให้ผูอ่้านรู้เร่ืองราวตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการได ้การเขียนเรียงความ
นั้นตอ้งบรรจุความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึกท่ีเรามีอยู่เสนอผูอ่้านโดยเขียนให้ตรงกระทูท่ี้ตั้งไว ้
และ ชัยนันท์ นันทพนัธ์ (2542:4) ท่ีกล่าวถึง การเขียนเรียงความไวว้่าเป็นการแสดงความคิด 
ความรู้สึก ความเขา้ใจของเราใหผู้อ่ื้นทราบ  

การเขียนเรียงความเป็นการเขียนท่ีตอ้งใช้ความสามารถในการเขียน และอาศยัการฝึกฝน
อยา่งสม ่าเสมอ เรียงความจึงเป็นทกัษะการเขียนท่ีมีความส าคญัดงัจะเห็นไดว้า่ การเขียนเรียงความ 
จดัเป็นทกัษะการเขียนพื้นฐานท่ีมกัจะน ามาใช้เป็นแบบทดสอบเพื่อวดัความสามารถในดา้นการ
เขียน การสอบ และการใช้ภาษา ตลอดจนการแข่งขนัประกวดในกิจกรรมส าคญัๆขององคก์รต่างๆ 
ดังท่ี วรวรรธน์ ศรียาภยั (2557:95) ได้กล่าวอ้างความเห็นของหลวงส าเร็จวรรณกิจท่ีกล่าวถึง
ความส าคญัของการเขียนเรียงความตั้งแต่ในอดีตว่า ผูท่ี้มีความสามารถเขียนเรียงความได้ดีย่อม
ประสบผลดีในหลายๆทาง ทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น ช่วยในการสอบ ในการเขียน การพูด และ
การจ า และยงัสอดคล้องกับพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพนัธ์ท่ีกล่าวถึง
ความส าคญัของการเขียนเรียงความวา่  

 

 

 

 

 

ด้วยเหตุน้ีการเขียนเรียงความจึงจดัเป็นเน้ือหาวิชาส าคัญในรายวิชาภาษาไทยท่ีได้รับ     
การบรรจุให้ผูเ้รียนฝึกเขียนตั้งแต่ในระดบัเบ้ืองตน้ คือระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัระดบัสูงสุด 
คือระดบัอุดมศึกษา แต่จากประสบการณ์การสอนการเขียนของผูว้ิจยัในระดบัอุดมศึกษา ระหว่าง   
ปีการศึกษา 2550 จนถึงปัจจุบนัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษ  

ด้วยวิชาการท่ีได้ร ่ าเรียนและฝึกฝนมานั้น ช่วยให้ท่านสามารถเข้าศึกษาท่ี
วทิยาลยัเบเลียล มหาวทิยาลยัออกซฟอร์ด ประเทศองักฤษไดเ้ป็นผลส าเร็จ หากจะขยาย
ความต่อไปก็จะเห็นว่า ในปัจจุบนัการสอบเขา้ศึกษาต่อในระดบัสูง หรือสอบคดัเลือก
เข้าท างานนั้น หลายหน่วยงานใช้วิธีการสอบโดยการเขียนเรียงความ หากผู ้ใดมี
ความสามารถในดา้นน้ีก็ย่อมมีโอกาสสูงท่ีจะประสบความส าเร็จในการสอบเขา้ศึกษา
ต่อหรือสอบเขา้ท างาน 
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ภูวนารถ พบว่าระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเขียน ประเภทการเขียนเรียงความในรายวิชาเทคนิค       
การเขียน และการเขียนภาษาไทยเพื่อการส่ือสารของกลุ่มรายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีก าหนดให้ผูเ้รียน  
ทุกสาขาวิชาตอ้งลงเรียนนั้น ผลปรากฏว่าผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า เช่นในปีการศึกษา 
2551-2553 นกัศึกษามีคะแนนในช่วงคะแนนเฉล่ียร้อยละ 42.50-53.00 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่า       
พึงพอใจถึงปานกลาง   

นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผูส้อนในรายวิชาภาษาไทย
ระดบัอุดมศึกษา จ านวน 2 คน ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช และ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ (สุนีต์ิ ภู่จิรฐาพนัธ์ุ และพรสุดา อินทร์สานสัมภาษณ์ 27 พฤศจิกายน 2557) และจาก
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีได้เคยเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร และรายวิชาการเขียนเพื่อการ
ส่ือสารของคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร และคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยา
เขตจกัรพงษภูวนารถ ปีการศึกษา 2557  จ  านวน 20 คน (ขวญัฤดี ผลทอง,กฤษฎา สิงห์นุย้,มณีรัตน์ 
สมยัทอง และคนอ่ืนๆ สัมภาษณ์ 20 พฤศจิกายน 2557)   เก่ียวกบัสภาพปัญหาในการเรียนการสอน
การเขียนโดยใชแ้บบสอบถาม พบวา่ทั้งอาจารยแ์ละนกัศึกษามีความเห็นสอดคลอ้งกนั คืองานเขียน
ของนกัศึกษาในชั้นเรียนยงัไม่สามารถส่ือความไดต้รงตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการ หรือหากส่ือความ
ไดต้รงตามจุดประสงค ์ก็มีเน้ือหาไม่ครอบคลุมประเด็นทั้งหมดท่ีตั้งไว ้ดา้นภาษาท่ีใชใ้นงานเขียน
ยงัขาดความสละสลวย และพบขอ้บกพร่องทางภาษา เช่นการใช้ค  าฟุ่มเฟือย การใช้ภาษาก ากวม 
การเรียงรูปประโยคผิดท่ี และการใชส้ านวนภาษาต่างประเทศในงานเขียน นอกจากน้ียงัพบวา่ดา้น
การจดัล าดบัความคิดยงัคงสับสนวกวน ขาดความเช่ือมโยงกนัในแต่ละยอ่หนา้  

นอกจากน้ีในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูส้อนพบวา่ผูส้อนก็ยงัคงใชรู้ปแบบ หรือ
แนวการสอนแบบเดิม คือ ผูส้อนเป็นผูใ้ห้หัวขอ้เร่ืองแล้วให้นกัศึกษาเขียนเร่ืองมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด นกัศึกษาจึงมกัประสบปัญหาว่าไม่รู้จะเร่ิมตน้งานเขียนอย่างไร มองไม่เห็นประเด็นท่ีจะ
เขียน ประกอบกบัการขาดประสบการณ์หรือแนวความรู้แนวคิดท่ีจะใช้เป็นรายละเอียดเพื่อมา
สนบัสนุนทางการเขียน ดว้ยสาเหตุเหล่าน้ีจึงส่งผลให้งานเขียนของนกัศึกษาไดป้ระสิทธิผลไม่ดี
เท่าท่ีควร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องด้านปัญหาทางการเขียนพบว่า สาเหตุส าคญัท่ีท าให้ผูเ้รียนขาด
ความสามารถในการเขียนพบปัญหาว่านักศึกษาไม่รู้จะเขียนอะไร เพราะขาดความมัน่ใจ คิดว่า
ตนเองจะเขียนไม่ได้ ไม่ค่อยมีความรู้ในเร่ืองท่ีจะเขียน ไม่สามารถเรียบเรียงล าดบัความคิดได ้    
การล าดบัความคิดไม่ต่อเน่ือง วกวน (อธิกมาส มากจุย้ 2533:3) 
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ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่ปัญหาทางการเขียนท่ีพบนั้นมี 2 ประการหลกั คือ ปัญหาจากตวัผูเ้รียน 
มาจากการขาดแนวความคิดท่ีจะเขียน ไม่รู้จะเร่ิมตน้เขียนอยา่งไร รวมถึงขาดทกัษะการใชภ้าษาใน
การส่ือความ และปัญหาดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชอ้ยูไ่ม่สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผูเ้รียน และสร้างแนวคิดทางการเขียนใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้ 

การเขียนเรียงความจดัเป็นงานเขียนท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัการฝึกฝนอยา่งต่อเน่ืองดงัท่ี วรวรรธ์ 
ศรียาภยั (2557:100-101) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของเรียงความท่ีดีว่า เรียงความท่ีดีนั้ นจะต้อง
ประกอบด้วยคุณลกัษณะท่ีครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปแบบ คือการเร่ิมต้นตั้งแต่การใช้
กระดาษ ขนาดตวัอกัษร การเวน้บรรทดั ตลอดจนการยอ่หนา้ท่ีเด่นชดั  ดา้นเน้ือหา ประกอบไปดว้ย 
เอกภาพ (Unity) สัมพนัธภาพ (Coherence) และสารัตถภาพ (Emphasis) และ ดา้นภาษา ควรใช้
ภาษามาตรฐาน หรือภาษาราชการท่ีมีความถูกต้อง กะทัดรัด ชัดเจน สุภาพ และเหมาะสม 
นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบส าคญัของการเขียนเรียงความ ไดแ้ก่  ค  าน า  เน้ือเร่ือง และ
สรุป ร่วมในงานเขียนอีกดว้ย ดว้ยเหตุน้ีจะเห็นได้ว่าการจะสร้างเสริมความสามารถในการเขียน
เรียงความภาษาไทยให้แก่ผูเ้รียนได้นั้น จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูส้อนจะต้องพฒันารูปแบบการเรียน      
การสอนใหเ้ป็นระบบและน่าสนใจ  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการจากเอกสารและงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั   
การสอนเขียนเรียงความ ผูว้ิจยัพบวา่แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) สามารถ
น ามาใช้ในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียน
เรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตได ้การถ่ายโยงการเรียนรู้ มีแนวคิด(concept) 
ส าคญั คือ การน าเอาขอ้มูล ความรู้ กลวิธี ตลอดจนสถานการณ์ท่ีเคยไดรั้บรู้ หรือ ไดเ้รียนรู้มาก่อน
หน้า น ามาเป็นแนวทางในการเรียนรู้งานคร้ังใหม่ท่ีมีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ก่อนหน้า 
(initially learned outcome)ได้  การถ่ายโยงการเรียนรู้จึงเป็นแนวคิดท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถ
สร้างสรรค์งานในคร้ังใหม่ไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และง่ายข้ึนได ้ทั้งในดา้นของการถ่ายโยงทาง
ความคิด (concept) หลกัการ (principles) กระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะ และเจตคติ (Gagne, 1970; 
Drowatzky, 1975; Ellis and Hunt, 1977)  

การถ่ายโยงการเรียนรู้จึงเป็นแนวคิดท่ีจะช่วยเหลือผูเ้รียนให้ประสบความส าเร็จใน        
การเขียนได ้โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาเรียนรู้จากงานเขียนเรียงความท่ีครูผูส้อนคดัเลือกมา
วา่เป็นงานเขียนเรียงความท่ีดี มีคุณค่า โดยจะเร่ิมพิจารณาตั้งแต่ การตั้งช่ือเร่ือง องคป์ระกอบ(ค าน า 
เน้ือเร่ือง สรุป)การเขียน เน้ือหา กลวิธีการเขียนการใช้ภาษา ตลอดจนคุณค่าท่ีไดรั้บว่ามีลกัษณะ 
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หรือรูปแบบอย่างไร จนผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ และมองเห็นกลวิธีการน าเสนออย่างชดัเจน เพื่อจะ
ไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างงานของตนได ้ 

ทั้งน้ีในการศึกษางานตน้แบบเพื่อจะใชใ้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ไดน้ั้น ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาหลกัการ หรือแนวทางการเขียนจากงานตน้แบบ เพื่อให้สามารถสกดัสาระส าคญัจากตน้แบบ
ได ้ซ่ึงในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัจะใชท้ฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยามาพฒันาการเขียนเรียงความภาษาไทย
คือทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ หรือการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา  (Social Cognitive 
Learning Theory) ของ อลัเบิร์ด แบนดูรา (Albert Bandura) มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ 
โดยจะอาศยัหลกัการวา่ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ทางการเขียนท่ีดีได ้เม่ือไดเ้ห็นตน้แบบทางการเขียน
ท่ีดี ซ่ึงหากผูส้อนสามารถเลือกใช้ตวัแบบเรียงความท่ีดีมาให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาเรียนรู้ ผูเ้รียนก็จะเกิด
การเลียนแบบทางการเขียนในรูปแบบต่างๆได้ดีด้วยเช่นกัน ในการเขียนผูเ้รียนจะเลียนแบบ
เรียงความตน้แบบทั้งในดา้น การวางโครงเร่ือง องคป์ระกอบ (ค าน า เน้ือเร่ือง สรุป) กลวิธีการใช้
ภาษา เน้ือหา ตลอดจนการแฝงคุณค่าท่ีอยูใ่นงานเขียนได ้  

การให้ผูเ้รียนศึกษาเรียงความตน้แบบจึงถือเป็นการจุดประกายความคิดให้แก่ผูเ้รียน และ
ช่วยแกปั้ญหาทางการเขียนได ้ เช่นเม่ือผูส้อนก าหนดหวัขอ้ให้นกัศึกษาเขียนเรียงความ หากผูเ้รียน
ได้มีโอกาสศึกษาเรียงความตน้แบบมาก่อนย่อมจะช่วยแก้ปัญหาในการเร่ิมตน้งานเขียน เน้ือหา 
หรือมีแนวทางในการหาขอ้มูลจากท่ีต่างๆมาสนับสนุนงานเขียนของผูเ้รียนได้ ดังแนวคิดของ 
อลัเบิร์ด แบนดูรา (Albert Bandura) ไดก้ล่าววา่การเรียนรู้นั้นไม่สามารถเกิดไดเ้พียงเพราะการท่ีครู
วางเง่ือนไข การจดัสภาพส่ิงแวดลอ้ม หรือการเสริมแรงท่ีถือเป็นปัจจยัภายนอกเพียงเท่านั้น แต่ยงั
จ าเป็นตอ้งอาศยัเชาวน์ปัญญาท่ีอยูภ่ายใน (Cognition) อารมณ์ และความรู้สึกต่างๆเขา้ร่วมดว้ย   

นั่นคือการเรียนรู้ของบุคคลนั้นจ าเป็นท่ีจะต้องเกิดจากการสังเกต และการเลียนแบบ
พฤติกรรมของผูอ่ื้นร่วมดว้ย ทั้งน้ีหมายรวมถึงทกัษะ ความคิด อารมณ์ ค่านิยมร่วมกนั(Santrock, 
2010:31) จนเกิดเป็นกระบวนการรู้คิด หรือพุทธิปัญญา (Cognitive Processes) ข้ึน  

อย่างไรก็ดีการเรียนรู้โดยการเลียนแบบนั้น พึงระลึกไวว้่าไม่ใช่การลอกแบบโดยไม่คิด
ไตร่ตรองเสียก่อน เพราะคุณสมบติัท่ีผูส้อนตอ้งการให้เกิดข้ึน คือผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถท่ีจะ
รับรู้ในส่ิงเร้า กกัเก็บเป็นความจ า และแสดงออกมาได้อย่างถูกตอ้ง จากนั้นผูเ้รียนจึงสามารถน า
พฤติกรรมการเลียนแบบนั้นถ่ายโยงออกมาสู่แนวความคิดในเชิงบวก และการเขียนงานท่ีเป็นของ
ตนข้ึนได้อย่างแนบเนียน โดยมีการเลียนแบบจากตน้แบบเดิมเป็นฐานแห่งความรู้ ความคิด เม่ือ
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้แลว้จึงน าความรู้นั้นมาใชป้รับแกก้บัสถานการณ์ใหม่ท่ีไดพ้บ ท าให้เกิดการจดัการ
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ระบบแนวความคิดของตน และ มีความสามารถในการวางแผน ตรวจสอบ ควบคุมการรู้คิด ภายใน
ของตนเองได ้พร้อมท่ีจะน ามาปรับใชไ้ดต้ามสถานการณ์ใหม่ๆท่ีเกิดตามแต่ท่ีครูก าหนดเพิ่มเติมให้
ได ้  

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยเลือกใช้ตัวแบบเป็นเรียงความท่ีมีหัวข้อท่ีคล้ายคลึงกับ
สถานการณ์ท่ีจะก าหนดให้ผูเ้รียนเขียน และมีเน้ือหาหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ ชีวิตและส่ิงท่ีอยู่
รอบตวัของผูเ้รียน ซ่ึงจะสามารถสรุปไดด้งัน้ีคือ ให้ผูเ้รียนศึกษาเรียงความตน้แบบ ตั้งแต่ การตั้งช่ือ
เร่ือง องค์ประกอบ(ค าน า เน้ือเร่ือง สรุป)การเขียน เน้ือหา กลวิธีการเขียนการใช้ภาษา ตลอดจน
คุณค่าท่ีไดรั้บวา่มีลกัษณะ หรือรูปแบบอยา่งไร จากนั้นผูส้อนจะก าหนดหวัขอ้เร่ืองท่ีมีสถานการณ์
คลา้ยคลึงกบังานตน้แบบ และให้ผูเ้ขียนฝึกเขียนงานตามหัวขอ้ท่ีก าหนดให้ตามรูปแบบของการ
เขียนเรียงความท่ีดี 

นอกเหนือไปจากแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ และทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบแลว้ ใน
ขั้นตอนท่ีจะให้ผูเ้ขียนฝึกเขียนงานตามหวัขอ้ท่ีก าหนดให้นั้น ผูว้ิจยัยงัไดน้ ารูปแบบการช่วยเหลือ
ทางการเรียนของนกัการศึกษาช่ือ ไวกอตสก้ี (Vygotsky) เขา้มาเสริมศกัยภาพทางการเขียนให้แก่
ผูเ้รียน โดยไวกอตสก้ี (Vygotsky) มีความเช่ือว่าการท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนส่ิงใหม่ หรือส่ิงท่ียากข้ึน
ไดน้ั้น จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบขั้นตอน แลว้จึงค่อยๆลด
ระดับความช่วยเหลือลงตามพัฒนาการท่ีเพิ่มข้ึนของผู ้เรียน เรียกวิธีการน้ีว่า วิธีการเรียนรู้
แบบสแกฟโฟลด์ (Scaffold Instruction) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีจะเขา้มาช่วยสนบัสนุนทางการสอนดว้ย
การช่วยสร้าง หรือพยุงแนวความคิดของผูเ้รียนให้ชัดเจนยิ่งข้ึนได้ เน้นการช่วยเหลือผูเ้รียนเป็น
ส าคญั นัน่คือครูจะเขา้มามีบทบาทส าคญัในการช่วยเหลือการปฏิบติังานของผูเ้รียนในรูปแบบต่างๆ 
โดยมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถแก้ปัญหาตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน แล้วจากนั้นจึงจะค่อยๆลดบทบาท
ความช่วยเหลือลงในงานคร้ังถดัไปเร่ือยๆ จนในท่ีสุดผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองเพียง
ล าพงั (อา้งถึงในกมล โพธิเยน็, 2547:7)  

แนวคิดแบบสแกฟโฟลด์ จะอธิบายถึง การพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์วา่
มีขอบเขตของการเรียนรู้หรือท่ีเรียกว่า Zone of proximal development (ZPD) ซ่ึงเป็นช่วงห่าง
ระหวา่งระดบัพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาท่ีเป็นอยู ่หรือความรู้ความสามารถเดิมท่ีดูไดจ้ากปัญหาท่ี
แกไ้ดด้ว้ยตนเอง กบัระดบัศกัยภาพของพฒันาการทางเชาวน์ปัญญา ซ่ึงเห็นไดจ้ากปัญหาท่ียงัแก้
ดว้ยตนเองไม่ได ้แต่อาจจะแกไ้ดถ้า้ไดรั้บค าแนะน า (Guidance) และการร่วมงาน (Collaboration) 
กบัผูใ้หญ่ หรือเพื่อนวยัเดียวกนัท่ีมีความสามารถมากกวา่ เพราะจะท าให้เกิดการเรียนรู้ ซ่ึงจะส่งผล
ใหเ้กิดการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ หรือพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาข้ึน (the level of potential) 
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จนแกปั้ญหานั้นดว้ยตนเองไดใ้นท่ีสุด  ซ่ึงในขั้นของการเขียนเรียงความน้ี ผูส้อนจะน าเอาวิธีการ
เรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์มาเสริม โดยเร่ิมตั้งแต่ในขั้นของการศึกษาตวัแบบ คือครูเป็นผูช่้วยแนะน า
ใหผู้เ้รียนเห็นลกัษณะของเรียงความท่ีดีวา่จะมีลกัษณะอยา่งไร จนถึงขั้นการร่างล าดบัความคิด และ
ขั้นของการลงมือเขียนผลงานของผูเ้รียน ค าแนะน านั้นจะค่อยลดลง จนผูเ้รียนสามารถเขียนงานได้
ดว้ยตนเองเพียงล าพงั  

ส่วนของการเขียนจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งฝึกการจดัล าดบัความคิดให้เป็นระบบก่อน
การลงมือเขียน ผูว้จิยัจึงก าหนดใหผู้เ้รียนตอ้งจดัท าโครงร่างการเขียนก่อน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ
น าเทคนิคแผนผงัความคิด (Mind mapping) มาช่วยในขั้นตอนของการเขียนโครงเร่ืองเพื่อให้ผูเ้รียน
มองความคิดออกมาเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน หากผูเ้รียนมีการวางโครงเร่ืองก่อนลงมือเขียนจะเป็น
การกระชบัเน้ือหาในการเขียนใหเ้ป็นไปอยา่งมีทิศทาง และช่วยเช่ือมโยงแนวความคิดไม่ให้กระจดั
กระจาย ท าใหผู้เ้รียนสามารถเห็นโครงเร่ืองชดัเจนยิง่ข้ึนก่อนท่ีผูเ้รียนจะลงมือเขียนงานจริง   

การเขียนคร้ังแรกครูจะช่วยเหลือตามวธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์ คือให้แผนผงัความคิด
ท่ีสมบูรณ์เพื่อใหผู้เ้รียนเขียนตามโครงร่างท่ีก าหนด จากนั้นแผนผงัความคิดท่ีให้จะค่อยๆลดนอ้ยลง 
จนถึงระดับท่ีให้ผูเ้รียนเขียนโครงเร่ืองด้วยตนเองทั้งหมด ซ่ึงการเรียนการสอนโดยใช้แผนผงั
ความคิด (Mind mapping) น้ี จดัไดว้า่เป็นการจ าลองการท างานของสมองลงบนกระดาษ ช่วยในการ
สะทอ้นความคิดของคนเราออกมา ซ่ึงการใช้แผนผงัความคิดเขา้มาสนบัสนุนในการวางโครงเร่ือง
ก่อนการเขียนจะช่วยจดัระบบ และเช่ือมโยงความคิดต่างๆเขา้ดว้ยกนั ไม่ให้กระจดักระจายออกจาก
ประเด็นท่ีผูเ้รียนร่างเอาไว ้ ดงัท่ีนักการศึกษาช่ือ บูซาน (Buzan1991:107-109) ไดก้ล่าวถึงการใช้
แผนผงัความคิดส าหรับการเขียน (Mind mapping for articles) ไวว้า่ ช่วยให้การเขียนครอบคลุม
ประเด็นและความคิดท่ีส าคญัๆ วิธีการน้ีจะช่วยขจดัปัญหาเร่ืองการเขียนใหม่ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า เพราะ
โครงเร่ืองและองค์ประกอบทั้งหมดจะสมบูรณ์เม่ือเราเขียนผงัความคิดส าเร็จ สอดคลอ้งกบั กมล 
โพธิเยน็ (2547:96-97) ไดก้ล่าวว่าการใช้ผงัความคิดประกอบในการเขียนสามารถน ามาใช้ในการ
วางโครงเร่ืองเพื่อให้เขียนไดค้รอบคลุมและตรงประเด็น สามารถขจดัปัญหาในเร่ืองของการเขียน
ซ ้ า และไม่ครอบคลุมประเด็นไดเ้ป็นอยา่งดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถทั้งดา้นความรู้ ควบคู่กบัการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการจดั
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพื่อพฒันาความสามารถทางการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนในดา้นการส่ือสาร
เบ้ืองต้น ทั้ งการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการส่ือสาร และเป็น
ฐานความรู้ในรายวิชาอ่ืนๆ โดยเฉพาะทกัษะดา้นการเขียนนั้น จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาเพิ่มเติม 
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หรือเสริมให้มีความเช่ียวชาญเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ  ดงัจะปรากฏให้เห็นจากรายวิชาดา้น  
การเขียนท่ีก าหนดข้ึนไวใ้นรายวิชาให้นกัศึกษาเลือกเรียน ซ่ึงมกัจะมุ่งเนน้ให้เกิดการเรียนรู้ในเชิง    
การเขียนเพื่อการส่ือสารและการเขียนเรียงความจดัเป็นส่วนหน่ึงในหน่วยการเรียนรู้ของรายวชิา  

อยา่งไรก็ดีจากประสบการณ์การสอน พบวา่ผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาการเขียนเพื่อการส่ือสาร 
ปีการศึกษา 2551-2553 ของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัไม่น่าพึงพอใจถึงปานกลาง (เอกสารระดบัคะแนน 
รายวิชาการเขียนเพื่อการส่ือสาร ปีการศึกษา 2551-2553:1-2) จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนการเขียนเรียงความ เพื่อพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้สามารถเขียน
เรียงความไดอ้ยา่งมีคุณค่า ถูกตอ้ง และเหมาะสม อนัจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ความคิดของผูเ้รียน
ออกมาอยา่งเป็นระบบได ้

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีน าเสนอมา
ทั้งหมดนั้นสามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัการในการสร้างสรรคแ์ละพฒันารูปแบบการเรียนการสอนการ
สอนเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความได ้อนัจะเป็นรากฐานส าคญัให้แก่ผูเ้รียนใน
ระดบัปริญญาบณัฑิตใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสดงความรู้ ความคิดเห็นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ได ้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาในระดบัปริญญาบณัฑิตของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ เน่ืองจากมีหลกัสูตรและเน้ือหาวิชาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการฝึกทกัษะการเขียนภาษาไทยระบุไวใ้นหลกัสูตรอย่างชัดเจน และมหาวิทยาลยัมี
ความตอ้งการพฒันาทกัษะทางการเขียน  

ในด้านแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาปรับใช้เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียน
เรียงความนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ายงัไม่มีงานวิจยัใดท่ีสนใจจะพฒันาทกัษะทาง    
การเขียนเรียงความโดยใชแ้นวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบมาก่อน 
ผูว้ิจ ัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนางานเขียนของผูเ้รียนโดยใช้ทฤษฎีดังกล่าวเพื่อมาสร้างเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนใหส้ามารถน ามาปรับใชใ้นสถานการณ์หรือเง่ือนไขใหม่ท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัผูเ้รียนในอนาคต  ส่งผลให้เกิดเป็นระบบทางความคิดการเขียนในเชิงบวก และถ่ายทอด
ความคิดออกมาเป็นงานเขียนเรียงความท่ีน่าสนใจ และเกิดคุณค่าได ้
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แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบังำนวจัิย 
แนวคิดกำรถ่ำยโยงกำรเรียนรู้  (Transfer of learning) (Thorndike, 1913:16) การถ่ายโยง      

การเรียนรู้คือ การเรียนรู้ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงท่ีเกิดอิทธิพลต่อการเรียนรู้ในช่วงเวลา
ถดัมา และผูเ้รียนสามารถน าประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้ผา่นมาแลว้มาใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่
ท่ีคลา้ยคลึงเดิมได ้(Elliot and others, 2000) โดยผูเ้รียนจะมีโอกาสฝึกหดั ความรู้ หรือกลวิธีต่างๆ
จนเช่ียวชาญ เพื่อให้สามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้นั้น มาประยุกตใ์ชห้รือน าไปเรียนรู้ส่ิงใหม่ท่ีแตกต่าง
ไปจากเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการถ่ายโยงการเรียนรู้จะแบ่งเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ                  
1)การถ่ายโยงการเรียนรู้เชิงบวก (positive transfer) เป็นการใชป้ระสบการณ์จากการเรียนรู้ในคร้ัง
ก่อนมาเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ในคร้ังใหม่ ท าให้เกิดการรับรู้ในส่ิงใหม่ได้สะดวกรวดเร็ว และ
ชดัเจนยิง่ข้ึน 2) การถ่ายโยงการเรียนรู้เชิงลบ (negative transfer) คือประสบการณ์จากการเรียนรู้ใน
คร้ังก่อนขดัขวางหรือไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในคร้ังใหม่ หรืออาจท าให้ผูเ้รียนสับสนยิ่งข้ึน และ          
3) การถ่ายโยงการเรียนรู้ท่ีเป็นศูนย ์(zero transfer) คือ การเรียนรู้ในคร้ังก่อนท่ีไม่มีผลต่อการเรียนรู้
ในคร้ังใหม่ ทั้งน้ีในงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดของการถ่ายโยงการเรียนรู้เชิงบวกเป็นแนวคิด
ส าคญัในการจดัรูปแบบการเรียนการสอน 
 ทฤษฎีกำรเรียนรู้จำกตัวแบบ หรือ กำรเรียนรู้ทำงสังคมเชิงพุทธิปัญญำ  (Social 
Cognitive Learning Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986:26) ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่พฤติกรรมส่วนใหญ่
ของบุคคลเกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลท่ีไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเอง และอีกส่วน
หน่ึงเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของคนอ่ืน ซ่ึงถือวา่เป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนรู้
จาก ตวัแบบ เน่ืองจากมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์ (interact) กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัเสมอ ซ่ึงทั้งผูเ้รียน
และส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกนัและกนั โดยกระบวนการการเลียนแบบจากตน้แบบประกอบดว้ย  
4 กระบวนการ ไดแ้ก่ 1.กระบวนการตั้งใจ (Attention Processes) 2.กระบวนการกกัเก็บ (Retention 
Processes) 3.กระบวนการแสดงพฤติกรรม (Behavior Production Processes) และ 4.กระบวนการจูง
ใจใหก้ระท าพฤติกรรม(Motivational Processes)  

เทคนิคแผนผังควำมคิด (Mind mapping Technique) เป็นรูปแบบของการจดักลุ่มจดัระบบ
เพื่อเช่ือมโยงความคิด อนัจดัเป็นระบบของการเช่ือมโยงทางความคิด ท่ีได้รับการออกแบบให้
สอดคลอ้งกบัการท างาน และความตอ้งการของสมองซ่ึงเป็นลกัษณะหน่ึงท่ีสามารถพฒันาความคิด
ของผูเ้รียนให้เป็นระบบ เป็นระเบียบ มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์  และชัดเจนอนัเป็นการท างาน
ร่วมมือกนัของสมองซีกซ้าย และซีกขวาในการเช่ือมโยงขอ้มูลทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั (Buzan, 1991; 
Wycoff Joyce, 1991:46) 



 
 

11 
 

 วธีิกำรเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์ (Scaffold Instruction) เป็นแนวคิดท่ีสามารถน ามาใชใ้นการ
พฒันาทกัษะทัว่ๆไป และใชใ้นการพฒันากลยทุธ์ทางปัญญาชั้นสูง (Rosenshine and Meister, 1992: 
26) การเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลดเ์ป็นการเรียนรู้สนบัสนุนการเรียนของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 
เป้าหมายของการช่วยเหลือ คือการช่วยให้ผูเ้รียนสามารถใช้ทกัษะหรือกลยุทธ์ใหม่ท่ีไดเ้รียนรู้ได้
ด้วยตนเองอย่างอิสระโดยผู ้เรียนจะได้รับความช่วยเหลือด้วยรูปแบบต่างๆท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถของผูเ้รียน (Rosenshine and Meister 1992:28) ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือ 
ผูเ้รียนจะปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน หรือได้ท างานกบัเพื่อนท่ีมีศกัยภาพมากกว่า ปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมจะช่วยใหผู้เ้รียนไดส้นทนา แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์กบับุคคลอ่ืน ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนเกิด          
การพฒันาทางปัญญาได ้(Vygotsky,1978:49,86) 
 จากการน าเสนอแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัสามารถสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการวจิยัได ้ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 1 2 และ 3 ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด เกี่ ย วกับกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
1. หลักการของรูปแบบเป็น
พ้ืนฐ านความ คิดในการจัด     
การเรียนการสอนตามรูปแบบท่ี
ผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน 
2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบเป็น
เป้าหมายเฉพาะของรูปแบบ    
การ เ รี ยนการสอนนั้ นว่ า มุ่ ง
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะใด 
3. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ีให้
ข้ อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ รู ป แ บ บ
วิ ธี ด า เ นิ นก า รจัด ก า ร เ รี ยน      
การสอนตามหลกัการแนวคิดท่ี
ผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน 
4. ก า ร วัด แ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล       
การจัดการเรียนรู้เป็นแนวทาง
ในการวดัและประเมินผลการ
จัดการ เ รี ยน รู้ ท่ี จ ะแสดง ถึ ง
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง รู ป แ บ บ       
การจดัการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยั
ไดพ้ฒันาข้ึน 
 

แนวคดิงำนวจิยั 
1. แนวคิดการถ่ายโยง                           
การเรียนรู้ 
2. ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวั
แบบ 
3. วธีิการเรียนรู้แบบ
แบบสแกฟโฟลด ์
4. เทคนิคแผนผงัความคิด 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมแนวคิดกำรถ่ำยโยง
กำรเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎี
กำรเรียนรู้จำกตัวแบบ
เ พื่ อ ส ร้ ำ ง เ ส ริ ม
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น         
ก ำ ร เ ขี ย น เ รี ย ง ค ว ำ ม
ภำษำไทยของนักศึกษำ
ระดบัปริญญำบัณฑิต 
 
1. ขั้นการสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
2. ขั้นการเช่ือมโยงสู่
ความคิด 
3. ขั้นการทบทวนเพ่ือ
ผลิตผลงาน 
4. ขั้นการปฏิบติัการ
ทางการเขียน 
5. ขั้นการประเมินผล   
การเรียนตามเกณฑ ์
 

ก า ร ถ่ า ย โ ย ง ก า ร เ รี ย น รู้ 
(Transfer of Learning) 
 
ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ
(Social Cognitive Learning 
Theory) 
 
ก า ร เ ส ริ ม ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ 
(Scaffold) 
 
การเ ขี ยนแผนผังความคิด 
(Mind Mapping) 
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แผนภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ รูปแบบการจดัการเรียนรู้เป็นแบบแผนการด าเนินการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบตาม
ทฤษฎีหรือหลกัการท่ีรูปแบบนั้นยดึถือ และไดรั้บการพิสูจน์วา่มีประสิทธิภาพท่ีจะช่วยพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์อง
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

ควำมสำมำรถในกำรเขียนเรียงควำมภำษำไทยของนักศึกษำระดบัปริญญำบณัฑิต 

 

วธีิกำรเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์ (Scaffolding) เป็นกระบวนการของการช่วยเหลือสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งมีระบบ โดยมี

ผูส้อนคอยให้การช่วยเหลือหรือผูเ้รียนให้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน หรือผูท่ี้มี

ศกัยภาพมากกวา่ ซ่ึงการช่วยเหลือจะค่อยๆ ลดลงตามความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนของผูเ้รียน 

ทฤษฎีกำรเรียนรู้จำกตัวแบบ (Social Cognitive Learning Theory) Bandura มีความเช่ือว่า การเรียนรู้คือ การเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรม การเรียนรู้ของมนุษยเ์กิดข้ึนในส่ิงแวดล้อมทางสังคม โดยการเรียนรู้จากการเลียนแบบนั้นมี 4 กระบวนการ คือ               
1. กระบวนการความเอาใจใส่ (Attention) 2. กระบวนการจดจ า (Retention) 3. กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัอย่าง 
(Reproduction) 4. กระบวนการการจูงใจ (Motivation) 
 

แนวคดิกำรถ่ำยโยงกำรเรียนรู้ (Transfer of Learning) คือ การเรียนรู้ในสถานการณ์หน่ึงท่ีส่งอิทธิพลต่อการเรียนรู้ในช่วงเวลาถดัมา 
และมีความสามารถในการน าประสบการณ์ท่ีผ่านมาแลว้มาช่วยแกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ท่ีคลา้ยคลึงกนัได ้

เทคนิคแผนผังควำมคิด (Mind mapping Technique) เป็นรูปแบบของการจดักลุ่มจดัระบบเพ่ือเช่ือมโยงความคิดเป็นการจดักลุ่ม 
จดัระบบเช่ือมโยงความคิด ซ่ึงได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกบัการท างานและความตอ้งการของสมองซ่ึงเป็นลกัษณะหน่ึงท่ี
สามารถพฒันาความคิดของผูเ้รียนให้เป็นระบบ เป็นระเบียบ มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์และชดัเจนอนัเป็นการท างานร่วมมือกนัของ
สมองซีกซา้ยและซีกขวาในการเช่ือมโยงขอ้มูลทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั 

ข้อมูลสภำพกำรจดักำรเรียนกำรสอนกำรเขียนเรียงควำม 
1. ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจและความสามารถการเขียนเรียงความในระดบัปริญญาบณัฑิต 
2. สภาพปัญหาดา้นการจดัการเรียนการสอนการเขียนเรียงความในระดบัปริญญาบณัฑิต 
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แผนภาพท่ี 3   กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอนของรูปแบบกำรเรียน    
กำรสอนตำมแนวคดิกำรถ่ำยโยงกำรเรียนรู้ร่วมกบั

ทฤษฎกีำรเรียนรู้จำกตวัแบบ 

1. ขั้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

2. ขั้นการเช่ือมโยงสู่ความคิด 
 

3. ขั้นการทบทวนเพื่อผลิตผลงาน 
 

4. ขั้นการปฏิบติัการทางการเขียน 
 

5. ขั้นการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ ์
 

กระบวนกำรเรียนรู้โดยกำรเลยีนแบบ 
(Social Cognitive Learning Theory)  

1. กระบวนการตั้งใจ (Attention Processes) 
2. กระบวนการกกัเก็บ (Retention Processes) 
3. กระบวนการแสดงพฤติกรรม (Behavior 
Production Processes) 
4. กระบวนการจูงใจให้กระท าพฤติกรรม 
(Motivational Processes) 

วธีิกำรเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์ (Scaffold) 
1. ผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
2. ผูเ้รียนมองเห็นเป้าหมายความส าเร็จ 
3. ผูเ้รียนไดรั้บความช่วยเหลือ 
4. งานท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัความสามารถ 
5. มีการประเมินความสามารถของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 

เทคนิคแผนผังควำมคดิ (Mind Mapping) 
         การจดัระบบและการเช่ือมโยงความคิด
ต่างๆเขา้ดว้ยกนั โดยใชค้  าส าคญัในการน าเสนอ
ความคิดต่างๆเหล่านั้น โดยจะให้ความส าคญักบั
การแตกกระจายความคิดจากความคิดหลัก
ออกไปเร่ือยๆ 

 

แนวคดิกำรถ่ำยโยงกำรเรียนรู้ (Transfer of Learning) 
     การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นกระบวนการในการใช้
ขอ้มูล ความรู้ ตลอดจน กลวิธีท่ีได้จากการเรียนรู้ในคร้ัง
ก่อน มาเป็นแนวทางในการเรียนรู้งานในคร้ังใหม่ เพ่ือให้
ผู ้เ รียนสามารถสร้างสรรค์งานในคร้ังใหม่ได้ถูกต้อง 
รวดเร็ว และง่ายข้ึน โดยมีขั้นตอนส าคญั คือ 

1. การศึกษาผลงานท่ีเป็นตน้แบบ 
2. การวิเคราะห์คุณลกัษณะของผลงานท่ีเป็น 

ตน้แบบ 
3. การสงัเคราะห์โครงร่างความคิดของงานใหม่ 

โดยอาศัยคุณลักษณะต่างๆของผลงานท่ีเป็นต้นแบบ
แนวทาง 

4. การปรับปรุงโครงร่างความคิดเพ่ือสร้างสรรค ์
ผลงานใหม่ของตนเอง 
 

 

ควำมสำมำรถในกำรเขียนเรียงควำมภำษำไทย 
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วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
1. เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎี     

การเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย 
 2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยง                   
การเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตโดย 

2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความของนกัศึกษาระดบัปริญญา 
บณัฑิตกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบั
ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 

2.2 ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ย 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ 
 
ค ำถำมกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมีค  าถามการวจิยั ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลในการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้           
ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตเป็นอยา่งไร 

2. รูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ตามแนวคิด       
การถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียน
เรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มีลกัษณะและองคป์ระกอบอยา่งไร 

3.  ผลของการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตสูงข้ึนหรือไม่อยา่งไร 
 
สมมติฐำนกำรวจัิย 
 ความสามารถในการเขียนเรียงความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ            
หลงัการทดลองสูงกวา่ ก่อนการทดลอง 
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ขอบเขตของกำรวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1 กลุ่มประชากร 
กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีท่ี 2 ตามหลักสูตรปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ ซ่ึงลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0031005 การเขียนเพื่อ                
การส่ือสารในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 230 คน  

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง      
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีท่ี 2 ตามหลักสูตรปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวนัออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถซ่ึงลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0031005 การเขียนเพื่อ         
การส่ือสาร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 30 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Sample 
Random Sampling) โดยใชว้ธีิการจบัสลาก 

2. ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวจิยั 
  2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ 

2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่  
2.2.1 ความสามารถในการเขียนเรียงความ 
2.2.2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตาม 

แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ 
3. เน้ือหา 

เรียงความภาษาไทยท่ีมีเน้ือหาในหวัขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ ชีวติ คุณธรรม  
และส่ิงท่ีอยู่รอบตวัผูเ้รียน ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีปรากฏอยู่ในหลกัสูตร(มคอ.3) ของรายวิชา 0031005     
การเขียนเพื่อการส่ือสาร 

4. ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการวจิยั 
การวจิยัคร้ังน้ีใชแ้บบแผนการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental research) ซ่ึงผูว้จิยัได ้

ด าเนินการทดลองโดยใชแ้ผนการวจิยัเชิงทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre-Experimental Design)                    
แบบ One-Group Pretest-Posttest Design 
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5. ระยะเวลาในการวจิยั 
ระยะเวลาในการวจิยัคร้ังน้ี ใชเ้วลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง  

รวม 24 ชัว่โมง ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิดกำรถ่ำยโยงกำรเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎีกำรเรียนรู้จำก
ตัวแบบเพื่อสร้ำงเสริมควำมสำมำรถในกำรเขียนเรียงควำมภำษำไทยของนักศึกษำระดับปริญญำ
บัณฑิต หมายถึง แนวทางและขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนโดยใช้
แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนไดศึ้กษางานเขียนเรียงความตน้แบบท่ีผูว้ิจยัก าหนดให ้
เพื่อวเิคราะห์คุณลกัษณะของงานเขียนตน้แบบ จากนั้นจึงน าคุณลกัษณะท่ีวเิคราะห์ไดม้าสร้างสรรค์
งานเขียนเรียงความของตนเองข้ึนใหม่ โดยจดัท าเป็นโครงร่างความคิดให้ชดัเจน สมบูรณ์ ซ่ึงจะอยู่
ในการช่วยเหลือของผูส้อนตามศกัยภาพของผูเ้รียน  เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเขียนเป็นเรียงความท่ี
สมบูรณ์ไดใ้นท่ีสุด โดยการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จะประกอบดว้ยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้   
1. ผูเ้รียนศึกษาเรียงความตน้แบบท่ีผูส้อนน ามาใชใ้นชั้นเรียน โดยให ้

ผูเ้รียนพิจารณางานเรียงความตน้แบบแล้ววิเคราะห์ลักษณะต่างๆของงานเขียนต้นแบบ ได้แก่      
การตั้งช่ือเร่ือง องค์ประกอบของการเขียน(ค าน า เน้ือเร่ือง สรุป) กลวิธีการน าเสนอ ส านวน ภาษา 
และการน าเสนอขอ้คิดในงานเขียน 

2. ผูส้อนแจกใบความรู้เก่ียวกบัการเขียนเรียงความใหผู้เ้รียนไดใ้ชเ้ป็น 
แนวทางในการทบทวนความเขา้ใจเพื่อเป็นฐานความรู้ในการเขียนเรียงความให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 

3. บนัทึกลกัษณะของงานเขียนตน้แบบลงในใบงานท่ีผูส้อนก าหนดให ้ 
จากนั้นนักศึกษาจะน าเสนอให้อาจารยผ์ูส้อนพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เหมาะสม ก่อนจะ
น าไปเป็นตน้แบบในการเขียนโครงเร่ืองต่อไป 

2. ขั้นการเช่ือมโยงสู่ความคิด 
1. ผูส้อนก าหนดหวัเร่ืองหรือประเด็นการเขียนเรียงความท่ีคลา้ยคลึงกบั 

งานเขียนตน้แบบท่ีไดว้ิเคราะห์ไปแลว้ โดยให้ผู ้เรียนน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดลกัษณะ
ของการเขียนเรียงความในคร้ังน้ี 
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2. ผูเ้รียนเขียนแผนผงัความคิด เพื่อน าเสนอโครงร่างความคิดใน           
การเขียนเรียงความตามหวัเร่ือง หรือประเด็นท่ีผูส้อนก าหนดให ้

           3.    ผูเ้รียนน าร่างความคิดมาจดัท าเป็นโครงเร่ืองของการเขียนเรียงความ  
3. ขั้นการทบทวนเพื่อผลิตผลงาน 

1. ผูเ้รียนน าเสนอโครงเร่ืองเรียงความ จากนั้นผูส้อนช่วยใหค้  าแนะน า  
และแกไ้ขเพื่อใหโ้ครงเร่ืองมีความสมบูรณ์และชดัเจนยิง่ข้ึน 

2. ผูส้อนใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูเ้รียน ดว้ยการใหค้  าแนะน า หรือ 
เสนอแนะประเด็นต่างๆตามศกัยภาพของผูเ้รียน และจะค่อยๆลดความช่วยเหลือลงในแต่ละคร้ัง 
เม่ือเห็นวา่ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการเขียนมากข้ึน 

4. ขั้นการปฏิบติัการทางการเขียน 
1. ผูส้อนช้ีแจงเกณฑก์ารประเมินผลการเขียนเรียงความใหผู้เ้รียนไดรั้บ 

ทราบ 
2. ผูเ้รียนปฏิบติัการการเขียนเรียงความตามผงัโครงร่างความคิดท่ีได ้

ก าหนดข้ึน   
5. ขั้นการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ ์

1. ผูส้อนตรวจประเมินผลงานการเขียนเรียงความตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
2. ผูส้อนส่งคืนผลงานและใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อใหผู้เ้รียนน าไป 

ปรับปรุงงานเขียนในคร้ังต่อไป 
 เรียงควำม หมายถึง งานเขียนประเภทร้อยแก้วท่ีมีองค์ประกอบส าคญั 3 ส่วน ด้วยกัน 
ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นค าน า เน้ือเร่ือง และสรุปทา้ย ซ่ึงผูเ้ขียนจะตอ้งใช้ภาษาท่ีมีการเรียบเรียงถอ้ยค า
ส านวนอย่างถูกตอ้งตามแบบแผนของการใชภ้าษาไทยท่ีดี เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด ตลอดจน
ประสบการณ์ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน 

ควำมสำมำรถในกำรเขียนเรียงควำมภำษำไทย หมายถึง การท่ีผู ้เรียนสามารถเขียน
เรียงความไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์และเป็นไปตามหลกัการใชภ้าษาไทยท่ีดีตามหวัเร่ืองท่ี
ผูว้จิยัก าหนดใหซ่ึ้งเป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินผลการเขียนเรียงความท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน 

นักศึกษำระดับปริญญำบัณฑิต หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ  ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนเพื่อ         
การส่ือสาร ภาคเรียนท่ี 1/2558  
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บทที ่2 

                                                    วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้
ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย
ของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยมี
รายละเอียด ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอน และหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชมงคล 
ตะวนัออก 

1.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
1.2 องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
1.3 การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
1.4 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
1.5 หลกัสูตรรายวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัราชมงคลตะวนัออก 

 2.    แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในงานวจิยั 
2.1 แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

2.1.1 ความหมายของการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
2.1.2 กลุ่มทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
2.1.3 การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
2.1.4 งานวจิยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1.5 งานวจิยัในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ หรือการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา 
2.2.1 ประเภทของการเรียนรู้ 
2.2.2 กระบวนการเสนอตวัแบบ 
2.2.3 ประเภทของเทคนิคการเสนอตวัแบบ 
2.2.4 งานวจิยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2.5 งานวจิยัในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.3 วธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด ์
2.3.1 ความหมายของวธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด ์
2.3.2 พฒันาการของการเสริมต่อการเรียนรู้กบัพื้นท่ีรอยต่อของพฒันาการ 
2.3.3 งานวจิยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3.4 งานวจิยัในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.4 เทคนิคแผนผงัความคิด 
2.4.1 ความหมายของเทคนิคแผนผงัความคิด 
2.4.2 ลกัษณะพื้นฐานของแผนผงัความคิด 
2.4.3 งานวจิยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.4.4 งานวจิยัในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.    การเขียนเรียงความ  
3.1 ความหมายของการเขียนเรียงความ 
3.2 องคป์ระกอบของการเขียนเรียงความ 
3.3 ลกัษณะการเขียนเรียงความท่ีดี 
3.4 ประเภทของเรียงความ 
3.5 การวางโครงเร่ืองเรียงความ 
3.6 การประเมินผลการเขียนเรียงความ 

 
1. แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบการเรียนการสอน 

1.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
นกัการศึกษาต่างๆ ใหค้วามหมายของรูปแบบการเรียนการสอนไวอ้ยา่ง 

หลากหลาย ดงัน้ี    
แอนเดอสัน (Anderson, 1997: 521) กล่าววา่ รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง  

กระบวนการออกแบบการเรียนรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อให้บรรลุผล ประกอบดว้ยหลกัการ คือ
แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน วตัถุประสงคแ์ละขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีสนบัสนุนให้การใชรู้ปแบบการเรียนการ
สอนประสบความส าเร็จ ซ่ึงส่ิงส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอน คือ กระบวนการพฒันา และผล
ท่ีเกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบ  

จอยส์ และ เวล (Joyce and Weil, 1986: 2; 2000: 6-7) ไดก้ล่าวไวว้า่ รูปแบบ                     
การเรียนการสอน หมายถึง แผน หรือ แบบ ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยมีวสัดุ
การสอนต่างๆมาช่วยเสริม เช่น หนงัสือ ฟิลม์ แถบบนัทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรายวชิา 
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  ทิศนา แขมมณี (2547: 219-220) กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนไวว้า่ หมายถึง 
สภาพลกัษณะการจดัการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคญัซ่ึงไดรั้บการจดัไวอ้ย่างมี
ระบบระเบียบ มีแบบแผน ตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือ ความเช่ือต่างๆ โดย
ประกอบดว้ยกระบวนการ หรือขั้นตอนในการเรียนการสอน โดยอาศยัวิธีสอนและเทคนิค    การ
สอนต่างๆท่ีสามารถช่วยใหส้ภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลกัการ หรือแนวคิดท่ียดึถือ 

จากความหมายขา้งตน้ ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ รูปแบบการเรียนการสอน  
หมายถึง แบบแผน หรือรูปแบบการจดัระเบียบทางการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ โดยมีแนวคิด
หรือ หลกัการเป็นหลกัในการเลือกใชว้ิธีสอน และเทคนิคทางการสอนท่ีเหมาะสม และเอ้ืออ านวย
ใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.2 องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
       นกัการศึกษาไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนไวห้ลากหลาย  

ดงัน้ี   
กนัเตอร์ เอสเตท และ ชวาบ (Gunter, Estes and Schwab, 1990: 67-68) กล่าววา่  

รูปแบบการเรียนการสอนประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีขั้นตอนต่อเน่ือง และสะทอ้นให้เห็น
ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

แอนเดอสัน (Anderson, 1997: 521) กล่าวไวว้า่ รูปแบบการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ยหลกัการ ท่ีมีแนวคิด หรือทฤษฎี วตัถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สนบัสนุนใหก้ารใชรู้ปแบบเกิดประสบผลส าเร็จ 

อเรนด ์(Arends, 1997: 6-8) กล่าวไวว้า่ รูปแบบการเรียนการสอนประกอบดว้ย 
องคป์ระกอบ 3 ประการ คือ หลกัการของผูพ้ฒันารูปแบบ วตัถุประสงค ์หรือ ขั้นตอนการสอน และ   
การจดัส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ หรือกิจกรรมการเรียนการสอน  

เคม มอริสัน และ โรส (Kemp, Morrison and Ross, 1998: 4-5) ระบุวา่ รูปแบบ     
การเรียนการสอนประกอบดว้ยการอธิบายสภาพปัญหา  วตัถุประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียน    
การสอน และวธีิการวดัและประเมินผล  
  ทิศนา แขมมณี (2554: 222) กล่าวไวว้า่ รูปแบบการเรียนการสอนมีองคป์ระกอบ
ส าคญั ดงัน้ี  1) มีปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบฯนั้น     
2) มีการบรรยาย และอธิบายสภาพ หรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัการท่ียึดถือ 3) มีการจดัระบบ คือ มีการจดัองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ
ของระบบให้สามารถน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของระบบ หรือกระบวนการนั้นๆ  และ4) มีการ
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อธิบาย หรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบั วธีิสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ ท่ีจะช่วยใหก้ระบวนการเรียนการ
สอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  
ประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบส าคญั คือ 1. ปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ 2. วตัถุประสงค์ของรูปแบบ    
3. ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ 4. การวดัและประเมินผล 

1.3 การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
การออกแบบระบบการเรียนการสอน เป็นส่วนหน่ึงในการพฒันารูปแบบการเรียน 

การสอนในชั้นเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีอาศยัหลกัการและแนวคิด ดงัจะสังเคราะห์ได ้ดงัน้ี 
การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design) มีค าเรียกท่ี 

หลากหลาย เช่น การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) การออกแบบและ
พฒันาการสอน (Instructional Design and Development) เป็นตน้ 

จอห์นสัน คาส และโรเซนว ี (Johnson, Kast and Rosenzweig, 1967: 133) ไดใ้ห ้
ความหมายของค าวา่ ระบบ ไวว้า่ ระบบหมายถึง องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกนั โดย
จดัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ เพื่อน าไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีวางไว ้ทั้งน้ีคลา้ยคลึงกบันกัวิชาการไทย 
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533: 68) ท่ีกล่าววา่ ระบบ เป็นหน่วยรวมท่ีประกอบดว้ยส่ิงต่าง ๆ หรือ
องคป์ระกอบท่ีเรียกวา่ระบบยอ่ย (Subsystem) โดยระบบเหล่าน้ีต่างมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั
ท าหนา้ท่ีร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุผลตามความมุ่งหมายท่ีก าหนดระบบจะท าหนา้ท่ีสัมพนัธ์กบัอภิระบบ 
(Supra System)  

ทั้งน้ี ซารา แมคเนล (SaraMcNeil 2009: 1-2) ไดส้รุปการออกแบบการเรียน                 
การสอนไว ้ดงัน้ี 

  การออกแบบการเรียนการสอนเป็นสาขาวิชา (Instructional Design as a 
Discipline) เก่ียวเน่ืองเป็นยุทธศาสตร์การสอนและกระบวนการพฒันายุทธศาสตร์ ส่งผลต่อการ
ปฏิบติัตามยทุธศาสตร์นั้น ๆ  

  การออกแบบการสอนเป็นวิทยาศาสตร์ (Instructional System Design is a 
Science) การออกแบบระบบการสอนเป็นวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบ         
การทดลอง การประเมินผล การรักษาไว ้ตามสถานการณ์ท่ีก าหนด ซ่ึงลว้นแลว้แต่สถานการณ์ท่ี
เป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนั 

  การออกแบบการสอนคือความจริง (Instructional System Design is a Reality) 
หมายถึง เป็นความจริงท่ีสามารถพิสูจน์ได ้ 
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 การออกแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ (Instructional Design as a 
Process) คือ การวิเคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้ เป้าหมาย การเรียนรู้ และการพฒันาระบบ 
การถ่ายโยงความรู้ การออกแบบครอบคลุมถึงการพฒันาส่ือและกิจกรรมการสอน การทดสอบและ
ประเมินคุณภาพการสอนและกิจกรรมของผูเ้รียน  

  กาญจนา คุณารักษ ์ (2545 : 7) กล่าวถึงแนวคิดวิธีการเชิงระบบและการออกแบบ
ระบบการเ รียนการสอนซ่ึงสามารถสรุปได้ว่าแนวคิดวิ ธีการเชิงระบบเป็นรากฐานของ                
การออกแบบระบบการเรียนการสอน  โดยการออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นการน า
กระบวนการของ วธีิการเชิงระบบ (System Approach) มาใช ้ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีท าใหก้ารท างาน
มีประสิทธิภาพ(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) เน่ืองจากระบบได้มีกลไกและ
โครงสร้างหลกัในการท างานอย่างน้อย 3 ส่วน ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีน าเขา้ หรือตวัป้อน (Input) 
กระบวนการ (Process) ผลผลิต หรือผลลพัธ์ (Output) ซ่ึงในแต่ละขั้นมีการวิเคราะห์สถานการณ์ 
หรือเง่ือนไขการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ มีการระบุ แยกแยะและแกปั้ญหา แลว้จึงวางแผนการเรียน       
การสอน โดยอาศยัความรู้จากหลาย ๆ ทฤษฎี มีการปรับปรุง แกไ้ขการท างานในตวัของมนัเองโดย
การใชข้อ้มูลป้อนกลบั(Feedback) และในแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยๆ ต่างก็มีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ือง
ซ่ึงกนัและกนั โดยเป้าหมายของระบบใหญ่ทั้งหมดจะบรรลุผลไดจ้ากการประสานสัมพนัธ์กนัของ
องค์ประกอบย่อยๆ ซ่ึงสัมพนัธ์กบั พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช (2549:35) ท่ีว่าการน าเสนอรูปแบบ       
การเรียนการสอน จะตอ้งน าเสนอทฤษฎีพื้นฐานซ่ึงเป็นท่ีมาของรูปแบบ ขั้นตอนการสอนและ
กิจกรรมการสอนในแต่ละขั้นบทบาทของผูส้อนกบัผูเ้รียน การมีปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียน การน า
รูปแบบไปใช ้ผลท่ีเกิดจากการใชรู้ปแบบ และเง่ือนไข หรือขอ้แนะน าในการน ารูปแบบไปใช ้
ทิศนา แขมมณี (2534: 5) กล่าวถึงความหมายของรูปแบบการจดัการเรียน    การสอนวา่ หมายถึง 
สภาพหรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนอย่างเป็นระบบระเบียบตามหลกัปรัชญา 
ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเช่ือต่างๆ โดยอาศยัวธีิสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ เขา้มาช่วย
ใหส้ภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลกัการท่ียดึถือ  

สรุปไดว้า่รูปแบบการจดัการเรียนการสอน กบัระบบการจดัการเรียนการสอนมี 
ความหมายเดียวกนั แต่ต่างกนัในแง่ของระบบยอ่ยและระบบใหญ่ ระบบการจดัการเรียนการสอน
นิยมใชก้บัระบบใหญ่ซ่ึงครอบคลุมองค์ประกอบส าคญัของการเรียนการสอนโดยส่วนรวม ส่วน
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนนิยมใชก้บัระบบท่ียอ่ยกวา่ ซ่ึงแนวความคิดน้ีสอดคลอ้งกบัจอยซ์ 
และเวลล์ (Joyce and Weil: 2009: 9) ท่ีไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยเร่ิมจากการ
เสนอภาพใหเ้ห็นเหตุการณ์ในหอ้งเรียน (Scenario) จากการเล่าเร่ืองซ่ึงมีครูและนกัเรียนเป็นผูแ้สดง 
โดยจ าลองเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนเพื่อน าไปสู่แบบการจดัการเรียนการสอน โดยมี
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องคป์ระกอบ 4 ส่วน คือ 1. ท่ีมาของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Orientation to the Model) 
ไดแ้ก่ เป้าหมาย (Goal) ขอ้ตกลง (Assumptions) และ หลกัการส าคญั (Major Concepts) 2. รูปแบบ
การจดัการเรียนการสอน (The Model of Teaching) ไดแ้ก่ ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ 
Phases) การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social System) การโตต้อบหรือตอบสนอง (Principle of 
Reaction) และ ระบบการสนบัสนุน (Support System) 3. การน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอน
ไปใช้ (Application) 4. ผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนจากการสอนและลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
(Instructional and Nurturing Effects) ในการออกแบบการสอนนั้น สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้
อยา่งดี 

  กล่าวไดว้า่การออกแบบระบบการสอน (Instructional System Design) หมายถึง 
การพฒันาระบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบระเบียบ และเพื่อให้การเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จ าเป็นตอ้งอาศยัโครงสร้างหลกั คือการก าหนดจุดมุ่งหมาย เน้ือหา กิจกรรม 
วิธีการประเมินผล การด าเนินการสอน ทั้งน้ีรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนจ าเป็นตอ้งได้รับการตรวจสอบ 
พิสูจน์เพื่อยนืยนัประสิทธิภาพ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดประสิทธิผลทางการเรียนมากท่ีสุด 
   1.4 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

  รูปแบบการเรียนการสอนมีความส าคญัในการช่วยพฒันาประสิทธิภาพใน          
การจดัการเรียนการสอนของครูจึงมีนกัการศึกษาจ านวนมากสนใจพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  
โดยตอ้งอาศยัแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ดงัท่ี ทิศนา แขมมณี (2545: 44) ไดใ้ช้
แนวคิดของการจดัระบบซ่ึงพอสรุปเป็นขั้นตอนได ้ดงัน้ี 

  1. ก าหนดจุดมุ่งหมายการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนใหช้ดัเจน 
2. ศึกษาหลกัการ/ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดองคป์ระกอบและเห็นแนวทางใน 

การจดัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน 
3. ศึกษาสภาพการณ์และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช่วยในการคน้หาองคป์ระกอบท่ี 

ส าคญัท่ีจะช่วยให้รูปแบบมีประสิทธิภาพเม่ือน าไปใชจ้ริง ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีตอ้ง
น ามาพิจารณาในการจดัองคป์ระกอบต่าง ๆ และจดัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบทั้งหลาย การน า
ขอ้มูลจากความเป็นจริงมาใช้ในการสร้างรูปแบบจะช่วยขจดั หรือป้องกนัปัญหาซ่ึงจะท าให้
รูปแบบนั้นขาดประสิทธิภาพ 

  4. ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ ไดแ้ก่การพิจารณาว่ามีอะไรบา้งท่ีสามารถ
ช่วยให้เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายบรรลุผลส าเร็จ ในขั้นตอนน้ีตอ้งอาศยัประสบการณ์ ความคิด
สร้างสรรค์และความละเอียดรอบคอบจึงจะสามารถก าหนดองค์ประกอบท่ีจะเอ้ือให้รูปแบบนั้น
ประสบความส าเร็จได ้
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  5. น าองคป์ระกอบต่างๆของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมาจดัเป็น
หมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการคิดและด าเนินการในขั้นต่อไป โดยทุกกระบวนการมี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

  6. จดัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ พิจารณาวา่องคป์ระกอบใดเป็นเหตุและเป็น
ผลข้ึนต่อกนัในลกัษณะใด ส่ิงใดควรมาก่อนมาหลงั ส่ิงใดสามารถด าเนินการคู่ขนานไปไดข้ั้นน้ี
เป็นขั้นท่ีอาจใชเ้วลาในการพิจารณามาก 

  7. สร้างความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ แสดงใหเ้ห็นถึงผงัจ าลองของ
องคป์ระกอบต่างๆ 

  8. ทดลองใชรู้ปแบบเพื่อศึกษาผลท่ีเกิดข้ึน 
  9. ประเมินผลการศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองใชรู้ปแบบวา่ไดผ้ลตาม

เป้าหมายหรือใกลเ้คียงกบัเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด 
10. ปรับปรุงรูปแบบ น าผลการทดลองมาปรับปรุงรูปแบบใหดี้ยิง่ข้ึนจะเห็นไดว้า่ 

การพฒันารูปแบบโดยใชแ้นวคิดของการจดัระบบน้ีเป็นแนวคิดท่ีชดัเจนเขา้ใจง่าย ท าให้สะดวกต่อ
การท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัจริง 

นอกจากนั้น ดิก และคาเร่ (Dick and Carey 2004: 38) ยงักล่าวถึงรูปแบบ           
การออกแบบการสอนเชิงระบบ วา่มีองคป์ระกอบ 10 ประการ คือ 

1. การระบุเป้าประสงคก์ารเรียนการสอน (Identify Instructional Goal) 
2. การด าเนินการวเิคราะห์การเรียนการสอน (Conduct Instructional Analysis) 
3. การวเิคราะห์ผูเ้รียนและคุณลกัษณะผูเ้รียน (Analyze Learners and Contexts) 
4. การเขียนจุดประสงคก์ารปฏิบติั (Write Performance Objectives) 
5. การพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผล (Develop Assessment Instruments) 
6. การพฒันากลยทุธ์การเรียนการสอน (Develop Instructional Strategy) 
7. การพฒันาและเลือกวสัดุการเรียนการสอน (Develop and Select Instructional  

Materials) 
8. การออกแบบและด าเนินการประเมินผลยอ่ยในการจดัการเรียนการสอน  

(Design and Conduct Formative Evaluation of Instruction) 
9. การออกแบบและด าเนินการประเมินผลรวม (Design and Conduct Summative  

Evaluation of Instruction) 
10. ทบทวนการจดัเรียนการสอน (Revise Instruction) 
จากแนวคิดพบวา่การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนมีความจ าเป็น เพื่อใหผู้ส้อน 
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สามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นระบบ และมีผลการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีการเขียนสร้างสรรคจ์ดัเป็นการส่งสารท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันารูปแบบ   
การจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการเรียนการสอนจะช่วยให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนได ้

1.5 หลกัสูตรรายวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัราชมงคลตะวนัออก 
มหาวทิยาลยัราชมงคลตะวนัออกประกอบดว้ย 4 วทิยาเขต คือ วทิยาเขตบางพระ  

วิทยาเขตจนัทบุรี วิทยาเขตอุเทนถวาย และวิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ  มีวตัถุประสงคข์องหมวด
วชิาศึกษาทัว่ไป คือ 
   1. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถบูรณาการความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม 
ไปสู่การพฒันาตนเองใหเ้ป็นคนดี ด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
   2. เพื่อให้ผูเ้รียนรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงมีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล สามารถ
เผชิญปัญหาโดยใชส้ติปัญญาคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุมีผล 

3. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะดา้นภาษาในการส่ือสาร และการใช ้
สารสนเทศน าไปสู่ การเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดชีวติ 
  โดยระบุค าอธิบายรายวิชา00-31-005 การเขียนเพื่อการส่ือสาร (Writing for 
Communication) 3 (3-0-6) ไว ้ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป General Education Course ดงัน้ี 
  หลกัและกลวธีิในการเขียน การเลือกใชค้  า การเรียบเรียงประโยค ประเภทส านวน
โวหาร ลกัษณะของภาษาเขียน ฝึกทกัษะการเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ 
และการเขียนท่ีจ าเป็นในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
  ผูว้ิจยัไดเ้พิ่มเติมในส่วนของการเขียนเรียงความเพื่อพฒันาความสามารถทางการ
เขียนของผูเ้รียนและเป็นพื้นฐานอนัดีในรายวชิาการเขียนอ่ืนต่อไป 
 
2. แนวคิด และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในงานวจัิย 

การวจิยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยง           
การเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตในคร้ังน้ี เลือกใชแ้นวคิดหลกัคือการถ่ายโยงการเรียนรู้
ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบของแบนดูรา เลือกใชว้ธีิการสอนแบบสแกฟโฟลด์ และเทคนิค
แผนผงัความคิด โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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2.1 แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
2.1.1 ความหมายของการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นแนวคิดท่ีมีนกัการศึกษาทั้งชาวไทย และ 
ชาวต่างประเทศให้ความสนใจน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนอย่างหลากหลายในแขนงวิชา
ต่างๆ  และไดใ้หค้วามหมายของการถ่ายโยงการเรียนรู้ไวม้ากมาย เช่น 

ฮิลการ์ด (Hilgard, 1962:255) กล่าววา่การถ่ายโยงการเรียนรู้ หมายถึง  
อิทธิพลของการเรียนรู้ในคร้ังก่อนท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป และอาจแสดงผลให้
เห็นได ้2 ประการคือ หากผลของการเรียนรู้ในคร้ังก่อนอ านวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป           
การถ่ายโยงการเรียนรู้นั้นจะมีลกัษณะเป็นบวก และหากผลของการเรียนรู้ในคร้ังก่อนไม่อ านวย
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในคร้ังต่อไปแลว้ การถ่ายโยงการเรียนรู้จะมีลกัษณะเป็นลบ 

ฮนัเตอร์ (Hunter, 1995:2) กล่าววา่การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็น 
ความสามารถของผูเ้รียนในการเรียนรู้ในสถานการณ์หน่ึง แลว้ใชก้ารเรียนรู้นั้นโดยรูปแบบของการ
ปรับหรือสรุปนยัทัว่ไปไปสู่สถานการณ์อ่ืนท่ีเหมาะสม 

แมคคีออฟ (Mckeough, 1995: cited in online, 2002) กล่าววา่การถ่ายโยง 
เป็นการประยุกตใ์ชค้วามรู้ท่ีมีมาก่อนไปสู่สถานการณ์การเรียนรู้ใหม่ ท่ีสามารถมองเห็นไดใ้นรูป
ของเป้าหมายการเรียนรู้ แลว้ขยายไปสู่ส่ิงท่ีเกิดการถ่ายโยงอนัจดัเป็นความส าเร็จในการเรียนรู้ 

กานเย ่(Gagne, 1970:14) กล่าววา่การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นการน านยั 
ทัว่ไปท่ีเคยเรียนรู้แลว้ในอดีตไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีแตกต่างกบัสถานการณ์ท่ีเคยเรียนรู้กนัมาก่อน
   คลอสไมเออร์ (Klausmeier,1985:24) กล่าวว่าการถ่ายโยงเป็นการน า
ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีไดเ้รียนรู้มาก่อน (Initially learned outcomes) มาสนบัสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
ในอีกสถานการณ์หน่ึง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ (advanced outcomes) เพิ่มข้ึน ดว้ยความมี
ประสิทธิภาพ 

แฮสเกลล ์(Haskell, 2001:3) กล่าววา่การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นการใชก้าร 
เรียนรู้ท่ีผ่านมาในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ และเป็นการประยุกต์ใช้การเรียนรู้นั้นไปยงัสถานการณ์ท่ี
คล้ายคลึงกัน หรือสถานการณ์ใหม่ นอกจากน้ียงัเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ การคิด และการ
แกปั้ญหาต่างๆ 

มาลินี และเชเนเคอ (Marini and Genereux, 1995:2) กล่าววา่การถ่ายโยง 
การเรียนรู้ ไดแ้ก่ ผลของการเรียนรู้ท่ีมีมาก่อนท่ีมีต่อการเรียนรู้ในส่ิงใหม่หรือพฤติกรรมใน
สถานการณ์ใหม่ 
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   สุรางค ์โคว้ตระกูล (2544:262) กล่าววา่การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นการน า
ส่ิงเรียนรู้แลว้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ หรือการเรียนรู้ในอดีตเอ้ือต่อการเรียนรู้ใหม่ ซ่ึงการถ่ายโยง
มีทั้งทางบวกและทางลบ 

อารี พนัธ์ุมณี (2538:167) กล่าววา่การถ่ายโยงการเรียนรู้ คือ การท่ีบุคคล 
ได้เรียนรู้อย่างหน่ึงมาก่อน ซ่ึงความรู้เดิมท่ีได้เรียนรู้มามีผลต่อการเรียนรู้ใหม่ หรือ การกระท า
กิจกรรมใหม่ กล่าวคือ อาจมีผลในทางบวก คือการเรียนรู้เดิมช่วยท าให้ หรือส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่
ใหส้ะดวกรวดเร็ว หรือ การเรียนรู้เดิมส่งผลในทางลบ หรือเป็นอุปสรรคขดัขวางการเรียนรู้ใหม่ท า
ใหก้ารเรียนรู้ใหม่ล่าชา้ยิง่ข้ึน 

ณฐิักานต ์รักนาค (2552:71) กล่าววา่การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นการน า 
ความรู้ท่ีได้เรียนรู้จากสถานการณ์หน่ึงไปใช้ในอีกสถานการณ์หน่ึง ทั้งท่ีมีบริบทใกล้เคียงและ
แตกต่างกบัสถานการณ์เดิม รวมถึงการไดค้วามรู้ใหม่จากการบูรณาการความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 
ตลอดจนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายของการถ่ายโยงทางการเรียนรู้ท่ีมีนกัวชิาการไดใ้ห ้         
ค าจ ากดัความเอาไวข้า้งตน้น้ี ผูว้จิยัขอแสดงผลการสังเคราะห์ ดงัปรากฏในตารางท่ี 1 ดงัน้ี
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ตารางท่ี 1   สังเคราะห์ความหมายของการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

ฮิลการ์ด 
(Hilgard,1962 :255) 

ฮันเตอร์ 
(Hunter1995 :2) 

แมคคอีอฟ 
(Mckeough,1995 :cited 

in online,2002) 

กานเย่ 
(Gagne,1970 :335) 

คลอสไมเออร์ 
(Klausmeier, 1985) 

แฮสเกลล์ 
(Haskell, 2001) 

การถ่ายโยงการเรียนรู้ หมายถึง 
อิทธิพลของการเรียนรู้ในคร้ัง
ก่อนท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนรู้
ในคร้ังต่อไป และอาจแสดงผล
ให้เห็นได ้2 ประการ คือ หากผล
ของการเรียนรู้ในคร้ังก่อนอ านวย
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป การถ่ายโยงการเรียนรู้นั้น
จะมีลักษณะเป็นบวก และหาก
ผลของการเรียนรู้ในคร้ังก่อนไม่
อ านวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ในคร้ังต่อไปแล้ว การถ่ายโยง
การเรียนรู้ยอ่มมีลกัษณะเป็นลบ 

การถ่ายโยงการเรียนรู้
เป็นความสามารถของ
ผูเ้รียนในการเรียนรู้ใน
สถานการณ์หน่ึง แล้ว
ใช้การเ รียนรู้นั้ นโดย
รูปแบบของการปรับ
หรือสรุปนัยทัว่ไปไปสู่
ส ถ า น ก า ร ณ์ อ่ื น ท่ี
เหมาะสม 

ก า ร ถ่ า ย โ ย ง เ ป็ น           
การประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีมี
มาก่อนไปสู่สถานการณ์
การเรียนรู้ใหม่ ท่ีสามารถ
มองเ ห็นได้ใน รูปของ
เป้าหมายการเรียนรู้แล้ว
ถูกน ามาขยายไปสู่ส่ิงท่ีซ่ึง
เกิดการถ่ายโยง และเม่ือ
เกิดการถ่ายโยงก็จัดเป็น
ความส าเร็จในการเรียนรู้ 

การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็น
การน านยัทัว่ไปท่ีเคยเรียนรู้
แ ล้ ว ใ น อ ดี ต ไ ป ใ ช้ ใ น
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกับ
สถานการณ์ ท่ี เคย เ รียน รู้   
กนัมาก่อน 
  

การถ่ายโยงเป็นการน า
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีได้
เ รี ยน รู้มาก่อน( Initially 
learned outcomes) มา
ส นั บ ส นุ น ส่ ง เ ส ริ ม         
ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น อี ก
สถานการณ์หน่ึง เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ 
(advanced outcomes) 
เ พ่ิ ม ข้ึ น  ด้ ว ย ค ว า ม มี
ประสิทธิภาพ 

การถ่ายโยงการเรียนรู้
เป็นการใช้การเรียนรู้ท่ี
ผ่านมาในการเรียนรู้ส่ิง
ใ ห ม่  แ ล ะ เ ป็ น ก า ร
ประยุกต์ใช้การเรียนรู้
นั้นไปยงัสถานการณ์ท่ี
ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น  ห รื อ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ ห ม่ 
น อ ก จ า ก น้ี ย ั ง เ ป็ น
พ้ืนฐานของการเรียนรู้ 
ก า ร คิ ด  แ ล ะ ก า ร
แกปั้ญหาต่างๆ 
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ตารางท่ี 1   สังเคราะห์ความหมายของการถ่ายโยงการเรียนรู้ (ต่อ) 

 
มารินีและเชเนเคอ 
(Marini and 

Genereux,1995:2) 

บิกก์ 
(Bigge,2004:211) 

สุรางค์ โค้วตระกูล 
(2544:262) 

อารี พนัธ์ุมณ ี
(2544:167) 

ณัฐิกานต์ รักนาค  
(2552:71) 

ผู้วจัิย 

การ ถ่ ายโยงการ เ รี ยน รู้ 
ไดแ้ก่ผลของการเรียนรู้ท่ีมี
มาก่อนท่ีมีต่อการเรียนรู้ใน
ส่ิงใหม่หรือพฤติกรรมใน
สถานการณ์ใหม่ 

การถ่ายโยงการเรียนรู้จะ
เกิดข้ึนเม่ือการเรียนรู้ของ
บุคคลหน่ึงในสถานการณ์
ห น่ึ ง มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ       
การเรียนรู้พฤติกรรมของ
บุคคลนั้นในสถานการณ์
อ่ืน 

การน า ส่ิ ง เ รี ยน รู้
แ ล้ ว ไ ป ใ ช้ ใ น
สถานการ ณ์ ให ม่ 
หรือการเรียนรู้ใน
อ ดี ต เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร
เรียนรู้ใหม่ซ่ึงการ
ถ่ า ย โ ย ง มี ทั้ ง
ทางบวกและทางลบ 

 

การถ่ายโยงการเรียนรู้ คือ การท่ี
บุคคลได้เรียนรู้อย่างหน่ึงมาก่อน 
ซ่ึงความรู้เดิมท่ีไดเ้รียนรู้มามีผลต่อ
การเรียนรู้ใหม่ หรือ การกระท า
กิจกรรมใหม่ กล่าวคือ อาจมีผลใน
ทางบวก คือการเรียนรู้เดิมช่วยท า
ให้ หรือส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ให้
สะดวกรวดเร็ว หรือ การเรียนรู้เดิม
ส่งผลในทางลบ หรือเป็นอุปสรรค
ขดัขวางการเรียนรู้ใหม่ท าให้การ
เรียนรู้ใหม่ล่าชา้ยิง่ข้ึน 

การน าความรู้ท่ีได้เ รียนรู้
จากสถานการณ์หน่ึงไปใช้
ในอีกสถานการณ์หน่ึง ทั้งท่ี
มี บ ริ บ ท ใ ก ล้ เ คี ย ง แ ล ะ
แตกต่างกบัสถานการณ์เดิม 
รวมถึงการได้ความรู้ใหม่
จากการบูรณาการความรู้
เ ดิ ม กั บ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ 
ตลอดจนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็น
ก า ร รั บ อิ ท ธิ พ ล ข อ ง      
การเรียนรู้ในคร้ังก่อนท่ีมี
ผลต่อการ เ รียน รู้  ห รือ 
พฤติกรรมการเรียนรู้ใน
คร้ังใหม่ หรือ การเรียนรู้
ใ น อ ดี ต ท่ี เ อ้ื อ ต่ อ          
การเรียนรู้ในคร้ังใหม่  
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จากตารางท่ี 1  ผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นการรับอิทธิพลของ     
การเรียนรู้ในคร้ังก่อนท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ หรือ พฤติกรรมการเรียนรู้ในคร้ังใหม่ หรือ การเรียนรู้ใน
อดีตท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในคร้ังใหม่  

2.1.2 กลุ่มทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้   
    แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นแนวคิดท่ีประกอบอยู่ในทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งใน 3 ทฤษฎีหลกั ดงัน้ี คือ (สุรางค ์โคว้ตระกลู, 2544) 

1. ทฤษฎีธาตุมูลท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึง (Identical Element) ทฤษฎีน้ี 
เป็นทฤษฎีของนกัจิตวิทยาช่ือ ธอร์นไดค ์(Thorndike, 1913:26) ซ่ึงกล่าววา่ การถ่ายโยงจะเกิดข้ึนก็
ต่อเม่ือสถานการณ์ใหม่มีธาตุมูล (Element) เหมือนหรือคล้ายคลึงกบัธาตุมูลในสถานการณ์ของ           
การเรียนรู้ในอดีต ธอร์นไดค์ ให้ความหมายของค าศพัท์ต่างๆไวว้่า ธาตุมูล คือ ขอ้ความจริงและ
ทกัษะ และเรียกการถ่ายโยงชนิดน้ีวา่ “Substance Transfer” ความคลา้ยคลึง หรือ ความเหมือนของ
วิธีด าเนินการ เรียกว่า “Identity of Procedure” ซ่ึงเป็นหลกัการเดียวกบัทฤษฎีของจดัด์ หรือ 
“Identity of Procedure”  

2. ทฤษฎีนยัทัว่ไป (Generalization Theory) ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีของ 
จดัด์ (Judd,1908:12) เช่ือว่า การเรียนรู้หลกัการจะช่วยเอ้ือการถ่ายโยงความรู้ทางบวก จดัด์ไดเ้ร่ิม     
การทดลองโดยให้เด็กชายสองกลุ่มโยนลูกดอกให้ถูกเป้าท่ีอยูใ่ตน้ ้ าลึก 12 น้ิว โดยกลุ่มแรกไดรั้บ
การอธิบายเร่ืองหลกัการหกัเหของแสง (Refraction) กลุ่มท่ีสองไม่ไดรั้บการอธิบาย ภายหลงัการฝึก 
จดัด์ได้เปล่ียนเป้าให้ต้ืนข้ึน ผลคือกลุ่มแรกปาลูกดอกได้มากกว่า จึงสรุปผลได้ว่า การเข้าใจ
หลกัการหกัเหของแสงเอ้ือต่อการเรียนรู้คร้ังใหม่ เรียกวา่เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ หลงัจากนั้นในปี         
ค.ศ.1941 เฮนดริคสัน และโชรเดอร์ (Hendrickson and Schroeder) ไดน้ าการทดลองไปท าซ ้ า ไดผ้ล
สรุปเพิ่มเติมดงัน้ี คือ  1. การเขา้ใจหลกัการเอ้ือการถ่ายโยงบวก  2. การเขา้ใจหลกัการจะเอ้ือต่อ         
การเรียนรู้เร่ิมแรก (Original Learning)  3. การให้ขอ้มูลข่าวสาร (Information) เก่ียวกบัทฤษฎี หรือ
หลกัการอยา่งสมบูรณ์จะช่วยทั้งการเรียนรู้เร่ิมตน้ (Initial Learning) และการถ่ายโยงการเรียนรู้ได้
ดีกวา่การใหข้่าวสารอยา่งไม่สมบูรณ์ 

3. ทฤษฎีการถ่ายโยงของนกัจิตวทิยากลุ่มเกสตลัท ์ทฤษฎีการถ่ายโยง 
ของนกัจิตวทิยากลุ่มน้ีเรียกวา่ “Transposition” ซ่ึงอธิบายวา่การถ่ายโยงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูเ้รียน
มีความเขา้ใจอย่างมีความหมายไม่ใช่ดว้ยความจ าแบบนกแกว้นกขุนทอง จึงจะสามารถน าความรู้
ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ท่ีมีความคลา้ยคลึง โดยส่วนรวม (Configuration) ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีท่ี
อธิบายความหมายของทฤษฎีการถ่ายโยง โดยเฉพาะเก่ียวกบัการถ่ายโยงการเรียนรู้ทางพุทธิปัญญา 
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2.1.3 การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดถ่ายโยงการเรียนรู้   
การถ่ายโยงการเรียนรู้ เป็นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีเรียนมาแลว้ได ้โดยท่ี 

ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการฝึกหดั ฝึกฝน ท่ีเก่ียวกบัความรู้ หรือกลวิธีต่างๆอยา่งเช่ียวชาญ เพื่อให้สามารถ
น าส่ิงท่ีไดเ้รียนนั้น มาประยุกต์ใชห้รือเรียนรู้ส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
การสอนการถ่ายโยงจึงเป็นการสอนใหผู้เ้รียนไดป้ระยกุตใ์ชส่ิ้งท่ีเรียนอยา่งเช่ียวชาญ ทั้งน้ี วิททร็อค 
(Wittrock, 1991) กล่าววา่การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดข้ึน เม่ือเราสอนให้ผูเ้รียนทราบกระบวนการคิด
ของพวกเขา ในการวางแผนกระบวนการคิดเพื่อท่ีจะเรียบเรียง หรือจดัล าดบั ในการเขา้ใจสารและ
สัมพนัธ์สารนั้นกบัวิชาต่างๆท่ีเรียนในโรงเรียน และในชีวิตประจ าวนั ทั้งน้ีนกัการศึกษาไดเ้สนอ
แนวคิดในการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ดงัน้ี (ณัฐิกานต ์รักนาค 2552, 
91-93) 

คลอสไมเออร์ (Klausmier, 1985:48) ไดเ้สนอแนวคิดในการสอนการถ่าย 
โยงการเรียนรู้สามารถท าไดด้งัน้ี 

1. ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจ าได ้ซ่ึงควรกระท าก่อนท่ีจะเร่ิมตน้            
การเรียนรู้ หรือให้ล าดบัการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยบอกให้ผูเ้รียนทราบว่าท าไมเขาถึงตอ้ง
พยายามจ า โดยการช้ีให้เห็นว่าจะมีอะไรเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดกระบวนการเรียนรู้แล้ว เช่น ครูอาจ
ช้ีให้เห็นความส าคญัของ ส่ิงท่ีจะเรียนหรือช้ีแนะวา่ควรจะจ าอะไรบา้งท่ีผูเ้รียนอาจจะตอ้งน าไปใช้
ปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริงนอกโรงเรียน หรือการอภิปรายด้วยเหตุผลกับผู ้เรียนส าหรับ           
การพยายามจ าได ้แลว้ใหส้อนกลวธีิส าหรับการเรียนรู้และการจ าไดดี้ 

2. ท าใหก้ารเรียนรู้คร้ังแรกมีความหมายและย ัง่ยนื ซ่ึงถา้ท าใหมี้ 
ความหมายจะสามารถน าข้อมูลจากหน่วยความจ ามาใช้ได้ดีกว่า สามารถท าได้โดย การเลือก
ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีมีความหมายท่ีสุด เช่นให้โอกาสเขาไดเ้รียนรู้ เน้ือหาสาระท่ีเป็นเร่ืองจริง หรือ
ให้เกิดความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียน และการประยุกต์ใช้มโนมติ และสามารถท าได้โดยการล าดับ
เน้ือหาสาระท่ีมีเป็นจ านวนมากออกเป็นหน่วยเล็กๆ โดยผูเ้รียนควรมีความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ใน
หน่วยหน่ึงๆ หรือมากกวา่ในการเรียนรู้ของแต่ละเร่ือง ทา้ยสุดผูเ้รียนสามารถสัมพนัธ์องคป์ระกอบ
ท่ีหลากหลายของส่ิงใหม่กับส่ิงท่ีได้รู้มาแล้วได้แก่ การระบุมโนมติท่ีส าคัญ หลักการหรือ
กระบวนการ แลว้เช่ือมรายละเอียดและเน้ือหาสาระต่างๆเขา้ดว้ยกนั 

   3.  ช่วยให้ผูเ้รียนได้น ากลวิธีกลบัมาใช้อีกเร่ือยๆ บางคร้ังผูเ้รียนไม่
สามารถนึกออกไดท้นัที กลวิธีท่ีเป็นท่ีตอ้งการท่ีจะคน้หาหน่วยความจ าระยะยาวไปสู่การระบุไดก้็
คือการสอนกลวิธีให้แก่ผูเ้รียน ซ่ึงได้แก่กลวิธีในการสัมพนัธ์ความหมายกบัตวัอกัษร เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการจดจ าช่ือ และกลวิธีในการจ าบริบทท่ีคลา้ยกบับริบทท่ีเกิดการเรียนรู้ในคร้ังแรก 



 
 

33 
 

ส่วนกลวธีิสุดทา้ยไดแ้ก่ การพยายามระลึกถึงสถานการณ์ของการเรียนรู้ในคร้ังแรก เพื่อระบุตวัช่วย
ในการคน้หา เพื่อใหเ้ขา้ถึงส่ิงท่ีเรียนรู้แลว้นั้น 

   4. จดัใหมี้การถ่ายโยงการเรียนรู้ เน่ืองจากการเรียนรู้ท่ีผา่นมาแลว้ เป็นผล
ต่อการเรียนรู้ในอีกสถานการณ์หน่ึง ดงันั้นผูส้อนตอ้งสอนการประยุกต์ใช้ความรู้นั้นให้แก่ผูเ้รียน 
โดยการถ่ายโยงการเรียนรู้จะเกิดไดใ้นสถานการณ์ท่ีหลากหลาย ไม่ใช่ในสถานการณ์เดียวกนัหรือ
เกิดข้ึนซ ้ าเพียงอยา่งเดียว 

สเติร์นเบริก และเวนด้ี (Sternberg and Wendy, 2002:37) กล่าววา่         
การสอนให้ผูเ้รียนไดบ้รรลุถึงการถ่ายโยงท่ีมีความหมาย (Meaningful transfer) นั้นสามารถท าได้
ดงัน้ี 

    1.  Meaningfulness เป็นการสอนท่ีเนน้การยึดติดในส่ิงท่ีผูเ้รียนมี
ความรู้เดิม และใช้บ่อยๆ นอกจากน้ีผูเ้รียนควรทราบว่าการถ่ายโยง จะเป็นกุญแจส าคญัท่ีท าให้
ประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ 

    2.  Encoding specificity เป็นการสอนท่ีแสดงให้ผูเ้รียนเห็นวา่จะ
ประยุกต์ความรู้ในบริบทท่ีหลากหลายได้อย่างไร แล้วเกิดโอกาสให้ผู ้เ รียนได้ฝึกปฏิบัติ               
การประยกุตใ์ชอ้ยา่งเพียงพอ 

    3. Organization เป็นการสอนให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการล าดบัขอ้มูลท่ี
ได้เรียน จากการเรียนรู้ในคร้ังแรก ทั้ งน้ีการฝึกถ่ายโยงข้อมูลจากสถานการณ์หน่ึงไปยงัอีก
สถานการณ์หน่ึงจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือไดน้ าผลการเรียนรู้เก่ียวกบัวธีิการล าดบัขอ้มูลคร้ังแรกนั้นมาใชอี้ก
คร้ังหน่ึงได ้เช่นในการสอนเขียนท่ีผูส้อนสามารถช่วยผูเ้รียนได้ ดว้ยการน าเสนอขอ้มูลท่ีมีความ
ต่อเน่ืองกนัเชิงเหตุผล เช่น เร่ืองกรอบการเขียน และการแสดงให้ผูเ้รียนเห็นอยา่งชดัเจนวา่ ใจความ
ส าคญัอยูท่ี่ใด และจะเขียนรายละเอียดใหส้ัมพนัธ์กบัใจความส าคญันั้นท าไดอ้ยา่งไร เม่ือผูเ้รียนตอ้ง
สร้างงานเขียนเอง ผูเ้รียนก็จะเกิดการถ่ายโยงวธีิการน้ีมาใชไ้ดเ้ป็นตน้ 

    4. Discrimination ผู ้ส อนสาม ารถ ช่ วยผู ้ เ รี ยนได้ด้ว ยก า ร
วางเป้าหมายในการถ่ายโยง พร้อมกบัระบุอย่างเปิดเผย เก่ียวกบัประเภทของสถานการณ์ของส่ิงท่ี
ไดเ้รียนรู้ไปแลว้นั้น สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดห้รือไม่ และในขณะเดียวกนั ตอ้งให้ผูเ้รียนทราบ
วา่สถานการณ์ใดท่ีสัมพนัธ์และไม่สัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีเรียนรู้ไปแลว้ 

ออมรอท (Ormrod, 1998:41) ไดก้ล่าวถึง การสอนท่ีส่งเสริมใหเ้กิด                             
การถ่ายโยงการเรียนรู้ควรประกอบดว้ย 

    1.  การจดัปริมาณเวลาของการสอนและเน้ือหาให้เพียงพอ โดย
เรียนนอ้ยแต่เรียนเชิงลึกและในเวลาท่ีเพียงพอ 
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    2.  การเรียนรู้อยา่งมีความหมาย โดยผูเ้รียนไดเ้ช่ือมโยงความรู้ท่ี
มีมาก่อนกบัส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ 

     3.  การเรียนรู้หลกัการ โดยผูเ้รียนน าหลกัการท่ีเรียนรู้แลว้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ได ้

    4.  ความหลากหลายของตวัอย่างและโอกาสในการปฏิบติั โดย
ความรู้จากหลายๆบริบทจะท าใหผู้เ้รียนเก็บกกัความรู้ เขา้สู่การเช่ือมต่อความรู้ในบริบทต่างๆท่ีมีอยู ่
และสามารถน ามาใชไ้ดต่้อไปในอนาคต 

    5.  ความเขม้ของความคลา้ยคลึงกนัระหว่างสองสถานการณ์ ยิ่ง
คลา้ยคลึงกนัมากเท่าไรก็ยิง่เกิดการถ่ายโยงไดม้ากข้ึนเท่านั้น 

    6.  ระยะเวลาระหว่างสอนสถานการณ์ ยิ่งฝึกใกล้ชิดติดต่อกัน
ไดม้าก ก็จะเกิดการถ่ายโยงไดม้าก 

    7.  การสัมพนัธ์การสอนในหลายๆบริบท เพื่อการน าส่ิงท่ีเรียนรู้
ไปใชข้า้มศาสตร์สาขาวชิาต่างๆ 

เอนเกน และ คอคคชั (Eggen and Kauchak, 1999:22) เสนอแนะการสอน 
ท่ีส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ ไวด้งัน้ี 

    1. จัดให้ มีตัวอย่างประกอบการเ รียนการสอนในอัตรา ท่ี
กวา้งขวาง ครอบคลุม และการประยกุตส์ าหรับเน้ือหาท่ีสอน 

    2.  วางแผนการน าเสนอท่ีจดัเตรียมขอ้มูลท่ีเป็นท่ีต้องการของ
ผูเ้รียนส าหรับการท าความเขา้ใจหวัขอ้ท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ 

    3.  ดึงขอ้มูลในบริบทท่ีมีความหมาย เช่นครูสอนนกัเรียนเกรด 5 
แลว้เลือกตวัอยา่งงานเขียนของนกัเรียนประกอบการสอนกฎไวยากรณ์และเคร่ืองหมายวรรคตอน 
โดยครูเขียนลง overhead แลว้ใชต้วัอยา่งเหล่านั้นเป็นพื้นฐานส าหรับการสอน 

    4.  ทบทวนเป็นประจ าเพื่อให้ความคิดแกร่ง (Strengthen ideas) 
อยูเ่สมอและเพื่อจดัเตรียมการฝึกปฏิบติักบัการประยุกต์ทั้งหลายท่ีกวา้งออกไป เช่น ครูสอนสังคม
ใหก้บันกัเรียนเกรด 4 และต่อยอดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนดว้ยค าถามวา่ นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไร
ไปบา้งในหน่วยการเรียนน้ี เป็นตน้ 
   สุรางค์  โค้วตระกูล (2544:280) กล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนแบบ
ถ่ายโยงไวว้า่  

1. ช้ีใหผู้เ้รียนทราบถึงส่ิงท่ีผูเ้รียนจะน าไปใชไ้ดใ้นอนาคต และ 
ควรใหโ้อกาสฝึกหดัจนจ าได ้
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    2. สอนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย หรือผูเ้รียน
เห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่กบัส่ิงท่ีมีอยูใ่นโครงสร้างปัญญา ซ่ึงอาจใชก้ารใชผ้งัความคิด
รวบยอด (cognitive mapping) 

3. ใชย้ทุธศาสตร์การสอนท่ีจะช่วยใหเ้กิดการถ่ายโยง เช่น  
ยทุธศาสตร์การเรียนรู้ดว้ยการสังเกตของแบนดูรา 

4.  สอนส่ิงท่ีผูเ้รียนจะน าไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง  
  5. สอนหลกัการ วธีิด าเนินการ ทกัษะ และวธีิการแกปั้ญหาท่ี 

ผูเ้รียนจะสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่   
6. จดัสภาพการณ์ในโรงเรียนใหค้ลา้ยคลึงกบัชีวติจริงท่ีผูเ้รียนจะ 

ไปประสบนอกโรงเรียน 
7. ควรจะจดัใหผู้เ้รียนมีโอกาสฝึกหดังานท่ีจะตอ้งออกไปท างาน 

จริงๆ จนมีความแน่ใจ 
  8.  เม่ือสอนหลกัเกณฑห์รือความคิดรวบยอด ควรจะใหโ้อกาส 

ผูเ้รียนไดเ้ห็นตวัอยา่งหลายๆ ตวัอยา่ง 
 ณฐิักานต ์รักนาค(2552:48) ไดก้ล่าวถึง การสอนท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการถ่าย 

โยงการเรียนรู้ควรประกอบดว้ย 
     1. การสร้างสถานการณ์หรือสภาพปัญหาเพื่อกระตุน้ให้เกิด    
การปรับเปล่ียนหรือสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคน ท าให้ผูเ้รียนมี
พฒันาการในการเรียนรู้ตามหลกัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
    2. การให้ผู ้เ รียนเ รียน รู้จากตัวอย่าง  หรือสถานการณ์ท่ี มี
องคป์ระกอบคลา้ยคลึงกบัท่ีเคยเรียนรู้แลว้ จะท าใหผู้เ้รียนเห็นกลวธีิในการแกปั้ญหาท่ีรวดเร็วข้ึน 

3. การสอนใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในหลกัการอยา่งถ่องแท ้จะ 
ท าใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนมีความหมาย 

จากแนวคิดของการถ่ายโยงการเรียนรู้น าไปสู่แนวทางในการจดัการเรียนการสอน  
โดยผูว้จิยัสามารถสังเคราะห์ได ้ดงัปรากฏในตารางท่ี 2 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี  2   สังเคราะห์การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้  

คลอสไมล์เออร์ 
(Klausmier,1985) 

สเตร์ินเบริก และ
เวนดี ้(Sternberg 

and Wendy, 2002) 

ออมรอท  
(Ormrod, 1998) 

เอดเกน              
แลคอคคชั 

(Eggen and 
Kauchak, 1999) 

สุรางค์  โค้วตระกูล  
(2544) 

ณัฐิกานต์ รักนาค 
(2552) 

ผู้วจิยั 

1. ส่งเสริมสนบัสนุน
ให้ มีการจ าได้   ซ่ึ ง
ควรท าก่อนการเรียนรู้ 
โดยช้ีให้เห็นว่าจะมี
อ ะ ไ ร เ กิ ด ข้ึ น เ ม่ื อ
ส้ินสุดการเรียนแล้ว 
เ ช่ น  ค รู ช้ี ใ ห้ เ ห็ น
ความส าคญัของส่ิงท่ี
จะเรียน 
2. ท าให้การเรียนคร้ัง
แรกมีความหมายและ
ยัง่ยนื 
3. ช่วยใหผู้เ้รียนไดน้ า
กลวิ ธีกลับมาใช้อีก
เร่ือยๆ 

1. สอนเน้นการยึดติด
ใ น ส่ิ ง ท่ี ผู ้ เ รี ย น มี
ความ รู้ เ ดิม  และใช้
บ่ อ ยๆ  ผู ้ เ รี ยนควร
ทราบว่า    การถ่าย
โ ย ง จ ะ เ ป็ น กุ ญ แ จ
ส าคญัท่ีท าให้ประสบ
ผ ล ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
เรียนรู้ 
2. สอนให้ผูเ้รียนเห็น
ว่าจะประยุกต์ความรู้
ใ น บ ริ บ ท ท่ี
หลากหลายไดอ้ยา่งไร 
และ เ กิดโอกาสให้
ผู ้เ รียนได้ฝึกปฏิบัติ 

1. การจัดปริมาณเวลา
ข อ ง ก า ร ส อ น แ ล ะ
เน้ือหาให้เพียงพอ โดย
เรียนนอ้ยแต่เรียนเชิงลึก  
2. การเรียนรู้อย่างมี
ความหมายโดยผูเ้รียน
ได้เช่ือมโยงความรู้ท่ีมี
มาก่อนกับส่ิงท่ีเรียนรู้
ใหม่ 
3. การเรียนรู้หลกัการ 
โดยผู ้เ รียนส่ิงท่ีเรียนรู้
แล้ว ไปประ ยุ ก ต์ ใ น
สถานการณ์ใหม่ได ้
 4. ความหลากหลาย
ของตวัอยา่งและโอกาส

1. จดัให้มีตวัอยา่ง
ประกอบการเรียน
การสอนในอตัรา
ท่ี ก ว้ า ง ข ว า ง 
ครอบคลุม และ 
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์
ส าหรับเ น้ือหาท่ี
สอน 
2. ว า ง แ ผ น        
ก า ร น า เ ส น อ ท่ี
จัดเตรียมขอ้มูลท่ี
เป็นท่ีตอ้งการของ
ผูเ้รียนส าหรับการ
ท า ค ว าม เ ข้า ใ จ
หัวขอ้ท่ีผูเ้รียนได้

1. ช้ีให้ผูเ้ รียนทราบถึงส่ิงท่ี
ผูเ้รียนจะน าไปใชไ้ดใ้นอนาคต  
และควรให้โอกาสฝึกหัดจนจ า
ได ้
2. สอนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย  หรือผูเ้รียน
เห็นความสัมพัน ธ์ของ ส่ิง ท่ี
เ รี ยน รู้ ให ม่กับ ส่ิง ท่ี มีอยู่ ใน
โครงสร้างปัญญา ซ่ึงอาจใช ้ 
การใช้ผ ังความคิดรอบยอด 
(cognitive mapping) 
3. ใช้ยุทธศาสตร์การสอนท่ีจะ
ช่วยให้เกิดการถ่ายโยง เช่น 
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ด้วยการ
สงัเกตของแบนดูรา 

1. ก า ร ส ร้ า ง
ส ถ า น ก า ร ณ์ ห รื อ
ส ภ า พ ปั ญ ห า เ พื่ อ
กระตุ ้นให้ เ กิดการ
ปรับเปล่ียนหรือสร้าง
โครงสร้างใหม่ทาง
ปัญญาให้เหมาะสม
กับผู ้เ รียนแต่ละคน 
ท า ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น มี
พัฒน าก า ร ใน ก า ร
เรียนรู้ตามหลกัความ
แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง
บุคคล 
2. ก า ร ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น
เ รียน รู้จากตัวอย่า ง 

การจดัการเรียน   
ก า รสอนต าม
แนวคิดการถ่าย
โยงการเรียนรู้
เป็นการจัดการ
เ รี ยน รู้ โดยใช้
ประสบการณ์ 
วิธีการ กลยุทธ์ 
หรือตัวอย่าง ท่ี
ไ ด้ จ า ก ก า ร
เ รี ยน รู้ ในค ร้ั ง
ก่อนว่ามีวิธีการ
ห รื อ ลั ก ษ ณ ะ
อย่างใด เพ่ือจะ
น ามาปรับใชก้บั
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คลอสไมล์เออร์ 
(Klausmier,1985) 

สเตร์ินเบริก และ
เวนดี ้(Sternberg 

and Wendy, 2002) 

ออมรอท  
(Ormrod, 1998) 

เอดเกน              
แลคอคคชั 

(Eggen and 
Kauchak, 1999) 

สุรางค์  โค้วตระกูล  
(2544) 

ณัฐิกานต์ รักนาค 
(2552) 

ผู้วจิยั 

4. จดัให้มีการถ่ายโยง
การเรียนรู้ 

การประยุกต์ใช้อย่าง
เพียงพอ 
3. เป็นการสอนให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กการล าดบั
ข้อมูลท่ีได้เรียน จาก
การเรียนรู้ในคร้ังแรก 
โดยการสอนเขียนท่ี
ผู ้สอนสามารถช่วย
ผู ้เ รี ยนได้  ด้วยการ
น า เ สนอข้อมู ล ท่ี มี
ความต่อเน่ืองกันเชิง
เหตุผล 
4. ผูส้อนสามารถช่วย
ผู ้ เ รี ยนได้ด้ ว ย ก า ร
วางเป้าหมายในการ
ถ่ายโยง  

ในการปฏิบติั 
5. ความเข้มของความ
คล้ายคลึงกันระหว่าง
สองสถานการ ณ์  ยิ่ ง
คลา้ยคลึงกนัมากเท่าไร
ก็ยิ่ ง เ กิ ดการ ถ่ ายโยง
ไดม้ากข้ึนเท่านั้น 
6. ระยะเวลาระหว่าง
สอน ยิ่งฝึกติดต่อกัน ก็
จ ะ เ กิ ด ก า ร ถ่ า ย โ ย ง
ไดม้าก 
7. การสัมพนัธ์       การ
สอนในหลายๆบริบท 
เพ่ือการน าส่ิงท่ีเรียนรู้
ไ ป ใ ช้ ข้ า ม ศ า ส ต ร์
สาขาวชิาต่างๆ 

เรียนรู้ 
3. ดึ ง ข้ อ มู ล ใ น
บ ริ บ ท ท่ี มี
ความหมาย เ ช่น
เลือกตวัอย่างงาน
เขียนของนักเรียน
โดยใช้ตัวอย่ า ง
เ ห ล่ า นั้ น เ ป็ น
พ้ืนฐานส าห รับ
การสอน 
4. ทบทวน เ ป็ น
ป ร ะ จ า เ พื่ อ ใ ห้
ค ว า ม คิ ด แ ก ร่ ง 
(Strengthen 
ideas)  

4.  สอนส่ิงท่ีผูเ้รียนจะน าไปใช้
ประโยชน์ไดโ้ดยตรง  
5. สอนหลกัการวิธีด าเนินการ 
ทักษะ และวิธีการแก้ปัญหาท่ี
ผูเ้รียนจะสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่   
6.  จัดสภาพการณ์ในโรงเรียน
ให้คล้ายค ลึงกับ ชีวิตจ ริ ง ท่ี
ผู ้ เ รี ย น จ ะ ไปปร ะสบนอก
โรงเรียน 
7.  ควรจะจดัให้ผูเ้รียนมีโอกาส
ฝึกหัดงานท่ีจะต้องออกไป
ท างานจริงๆ จนมีความแน่ใจ 
8.  เ ม่ือสอนหลักเกณฑ์หรือ
ความคิดรวบยอด ควรจะให้
โอกาสผู ้เรียนได้เห็นตัวอย่าง
หลายๆ ตวัอยา่ง 

หรือสถานการณ์ท่ีมี
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ
คล้ายค ลึงกับ ท่ี เค ย
เรียนรู้แลว้ จะท าให้
ผู ้เ รียนเห็นกลวิธีใน
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ท่ี
รวดเร็วข้ึน 
3. ก า ร ส อ น ใ ห้
นกัเรียนมีความเขา้ใจ
ใ น ห ลั ก ก า ร อ ย่ า ง  
ถ่องแท้ จะท าให้การ
เ รียนรู้ของผู ้เ รียนมี
ความหมาย 

การสร้ า งง าน
คร้ังใหม่ 

ตารางท่ี  2   สังเคราะห์การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดถ่ายโยงการเรียนรู้ (ต่อ)  
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จากตารางขา้งตน้ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด   
การถ่ายโยงการเรียนรู้  เป็นการจดัการเรียนรู้โดยใชป้ระสบการณ์ วธีิการ กลยุทธ์ หรือตวัอยา่ง ท่ีได้
จากการเรียนรู้ในคร้ังก่อนว่ามีวิธีการหรือลกัษณะอย่างใด เพื่อจะน ามาน ามาปรับใช้กบัการสร้าง
งานคร้ังใหม่ 

2.1.4 งานวจิยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู้พบวา่ ยงั 

ไม่มีการน ามาใชใ้นการออกแบบการจดัการเรียนรู้หรือน ามาเก่ียวขอ้งในรายวิชาภาษาไทย แต่มี
งานวิจยัท่ีใช้แนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานของทฤษฎีคือการเสนอแนวคิดน ามาใช้ในการจัดการเรียน       
การสอน ผูว้จิยัจึงขอน ามาเทียบเคียง  ดงัน้ี 
   วภิาวรรณ วงษสุ์วรรณ์ คงเผา่ (2548) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีขยายความคิดของเรเกลลูท เพื่อส่งเสริมความแม่นย  าดา้นเน้ือหาความรู้                  
ความช านาญในการปฏิบัติงานและความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผู ้เ รียนใน
ระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ 2 ประการคือ เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี
ขยายความคิด เพื่อส่งเสริมความแม่นย  าด้านเน้ือหาความรู้ ความช านาญในการปฏิบติังาน และ
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษา และเพื่อประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีขยายความคิด ระหว่างผูเ้รียนกลุ่มทดลอง ท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน กบัผูเ้รียนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ และ
เปรียบเทียบความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผูเ้รียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการทดลอง  

กลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ  านวน 75  
คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 45 คน และ ผูเ้รียนกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คนใช้เวลาในการ
ทดลองสอน 6 สัปดาห์ ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีหลกัการ  
3 ประการคือ การขยายความคิด การเช่ือมโยงมโนทศัน์ในการเรียนรู้ และการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้คือ เพื่อส่งเสริมความแม่นย  าดา้นเน้ือหาความรู้ ความ
ช านาญในการปฏิบติังาน และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้มี
ขั้นตอนใหญ่ๆ 2 ขั้น ไดแ้ก่ 1) ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นตอนในการเตรียมและจดัล าดบัเน้ือหาตาม
ทฤษฎีขยายความคิด และการเตรียมแนวคิดน า  2) ขั้นสอน มีขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ได้แก่          
2.1)  ขั้นน า คือน าเขา้สู่บทเรียน การเสนอแนวคิดน า และ การใหผู้เ้รียนระบุความรู้เดิมท่ีสัมพนัธ์กบั
ส่ิงท่ีจะเรียน  2.2) ขั้นขยายความคิดของผูเ้รียนจากฐานความรู้เดิม และฝึกปฏิบติัจนท าได ้ 2.3) ขั้น
ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัจนช านาญ เป็นขั้นตอนท่ีใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัจนช านาญ และขยายการเรียนรู้โดย
อิสระ และ 2.4) ขั้นจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนถ่ายโยงการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนท่ีให้ผูเ้รียนสรุปสาระ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%D4%C0%D2%C7%C3%C3%B3%20%C7%A7%C9%EC%CA%D8%C7%C3%C3%B3%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ท่ีได้เรียนรู้ เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ และเช่ือมโยงความรู้ท่ีได้เรียนรู้ไปสู่บริบทใหม่      
2. การทดลองเป็นการเปรียบเทียบกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม ผลหลงัการทดลองกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉล่ียความแม่นย  าดา้นเน้ือหาความรู้ และความช านาญในการปฏิบติังานสูงกวา่กลุ่มควบคุม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการถ่ายโยง
การเรียนรู้หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   3. ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียนกลุ่มทดลองแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้
ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงเน้ือหาสาระแต่ละหวัขอ้ใน
วิชาท่ีเรียน เน้ือหาสาระของวิชาต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกัน และน าไปส่ิงท่ีเรียนรู้ไปเช่ือมโยงใน
ชีวติประจ าวนัไดดี้ และยงัช่วยพฒันาผูเ้รียนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการสังเคราะห์
และสรุปความ ด้านการถ่ายโยงการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการให้เหตุผล และด้านความ
ช านาญในการปฏิบติังาน 
   สายสุนีย ์เติมสินสุข (2548) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนดว้ย
การถ่ายโยงเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาดว้ยการถ่ายโยงเชิงยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ยการวจิยัสามระยะ คือ 1) การวิเคราะห์
บริบท 2) การวิจยัปฏิบติัการ 3) การวิจยัก่ึงทดลอง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์สอนเขียนในมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  จ านวน 3 คน และ
นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา จ านวน 125 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้วิจยัประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง แบบบนัทึกการเรียนการสอน และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบนยัส าคญั ผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี รูปแบบการสอน
ท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ยขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ เช่ือมโยง
ความรู้ สังเคราะห์งานเขียน สร้างสรรค์ช้ินงานใหม่ และเพิ่มเติมประสบการณ์เชิงยุทธศาสตร์ 
รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับการน าไปใช้ในการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนของผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาไดน้ักศึกษามีผลความสามารถทางการ
เขียนสูงกวา่การสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญั 

   ณฐิักานต ์รักนาค (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียน        
การสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้น
การแกปั้ญหาการใหเ้หตุผลและการเช่ือมโยง ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ     
1) พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทกัษะและ
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กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการเช่ือมโยง ของนักเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาการให้เหตุผล และ           
การเช่ือมโยงของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

การวจิยัประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการพฒันารูปแบบการ 
เรียน การสอน และขั้นตอนท่ีสอง เป็นการทดลองใชรู้ปแบบท่ีพฒันาข้ึนในชั้นเรียน โดยใชแ้นวคิด
ของการถ่ายโยงการเรียนรู้ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เรียนการสอน แลว้น าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
อนุบาลวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี จ  านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 43 คน ซ่ึงเป็นห้องทดลอง 1 ห้อง 
และหอ้งควบคุม 1 หอ้ง ระยะเวลาในการด าเนินการทดลอง 18 สัปดาห์  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองคือ แบบวดัทกัษะและกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผลและการเช่ือมโยง วิเคราะห์ขอ้มูลแบบผสมทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย เลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที (t-test)     
การวเิคราะห์ความแปรปรวน และการวเิคราะห์เน้ือหา  

ผลการวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี 1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน  
ประกอบดว้ยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 2) ขั้นการฝึก
ปฏิบติัการใชค้วามรู้ 3) ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ 4) ขั้นสะทอ้นความคิด  2. รูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ สามารถพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้นการ
แกปั้ญหา การให้เหตุผล และการเช่ือมโยง 2.1) ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้นการ
แกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล และการเช่ือมโยง หลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   2.2) ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้นการแกปั้ญหา  
การให้เหตุผล  และการเช่ือมโยง หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   2.3) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพพบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมี
การพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล และการ
เช่ือมโยงอย่างชัดเจน  นักเรียนค่อยๆเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ในทางท่ีดีข้ึน สามารถ
เช่ือมโยง และน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัไดม้ากข้ึน 

จิราภรณ์ หนูสวสัด์ิ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียน      
การสอนแบบบูรณาการผ่านเว็บตามแนวทฤษฎีการขยายความคิด เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทาง      
การเรียนความสามารถในการแกปั้ญหาและการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษามี
วตัถุประสงค ์ 1. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฏีขยายความคิดของเรเกลลูท เพื่อ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A8%D4%C3%D2%C0%C3%B3%EC%20%20%CB%B9%D9%CA%C7%D1%CA%B4%D4%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ส่งเสริมความแม่นย  าด้านเน้ือหาความรู้ ความช านาญในการปฏิบติังาน และความสามารถใน       
การถ่ายโยงการเรียนรู้ของผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษา 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ตามทฤษฏีขยายความคิด โดยใชรู้ปแบบการวิจยัแบบทดลอง โดยมี 2 ขั้นตอน   คือ 1 
ขั้นเตรียมการ และ 2 ขั้นสอน โดยใชก้บันิสิตระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัรัฐระบบปิด ท่ีผา่น
การเรียนรู้ทกัษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทยมาแลว้  

ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมี 
หลกัการส าคญัคือ มีการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหัวขอ้เร่ือง ร่วมกบัการจดัล าดบั
เน้ือหาสาระอย่างเป็นขั้นตอน และการใช้ยุทธศาสตร์ การจดัการท่ีเหมาะสมตามแนวทฤษฎีการ
ขยายความคิด ส่งผลให้ผูเ้รียนเขา้ใจส่ิงท่ีศึกษาอย่างเป็นองคร์วม สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใช้
อยา่งเป็นรูปธรรม นอกจากน้ียงัค านึงถึงลกัษณะของผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาเป็นส าคญัคือ ผูเ้รียน
ในระดบัน้ีมี ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดงันั้นการใช้การจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็
ร่วมกบั หลกัการขา้งตน้ จึงท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ วตัถุประสงค์ของ
รูปแบบ การเรียนการสอนคือ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแกปั้ญหา
และการถ่ายโยงการเรียนรู้  

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้มี 2 ขั้น ไดแ้ก่ 1. การบูรณาการ เป็นขั้นตอน 
การบูรณาการเน้ือหาและเตรียมความพร้อมก่อนการจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ มี 5 ขั้นตอนยอ่ย 
คือ ก าหนดจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การบูรณาการเน้ือหาตาม หัวข้อเร่ือง        
การจดัล าดบัเน้ือหาตามทฤษฎีการขยายความคิด ก าหนดยุทธศาสตร์การจดัการ และการเตรียม
ความพร้อมก่อนการเรียนผ่านเวบ็ 2. การเรียนผ่านเวบ็ เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเองผ่าน
เวบ็ มี 5 ขั้นตอนย่อย คือ การน าการขยายความคิด การประเมินผลระหว่างเรียนการประยุกต์ใช้
แกปั้ญหาและการควบคุมโดยผูเ้รียน ซ่ึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนน้ีมีผลการประเมิน
จากผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมระดบัมากท่ีสุด   

หลงัการทดลองใช ้พบวา่คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ความสามารถในการแกปั้ญหา และการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผูเ้รียนกลุ่มทดลองหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความสามารถในการ
แกปั้ญหา และการถ่ายโยงการเรียนรู้หลงัเรียนของผูเ้รียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และ 3. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พฒันาข้ึนในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
    สุชาติ วฒันชัย (2554) ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาโมเดลส่ิงแวดล้อมการ
เรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ท่ีส่งเสริมการแกปั้ญหาและการถ่ายโยงการเรียนรู้มี



 
 

42 
 

วตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบและพฒันาโมเดลส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัค
ติวสิตท่ี์ส่งเสริมการแกปั้ญหาและการถ่ายโยงการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
นกัศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ชั้นปีท่ี 5 จ านวน 88 คน ผูอ้อกแบบ 1 คน 
ผูพ้ฒันา 1 คน และผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน รูปแบบการวิจยัในการศึกษาคร้ังน้ี คือ การวิจยัเชิงพฒันา 
(Developmental research) ในระยะท่ี 1 การพฒันาโมเดล (Model development) ซ่ึงประกอบดว้ย
หลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การวิจยัเอกสาร (Document analysis) การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey)โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัคือ 1) การศึกษาหลกัการและทฤษฎี 2) การศึกษาสภาพบริบท          
3) การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบโมเดลส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ                    
4) การออกแบบและพฒันาโมเดลส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ และ 5) การประเมิน
ประสิทธิภาพของส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการท า
แบบบนัทึก แบบส ารวจ และการสัมภาษณ์ และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการสรุปตีความ 

พบวา่ โมเดลส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวสิต ์
ท่ีส่งเสริมการแกปั้ญหาและถ่ายโยงการเรียนรู้ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่                              
1) สถานการณ์ปัญหา (Problem base)  2) แหล่งความรู้(Resource) 3) กรณีใกลเ้คียง(Related case) 
4) ฐานการช่วยเหลือ(Scaffolding) 5) ศูนยส่์งเสริมการแกปั้ญหา (Fostering problem solving 
center) 6) ศูนยฝึ์กการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning center) 7) การสนบัสนุนทางสังคม 
(social support) 8) เคร่ืองมือทางปัญญา(Cognitive tool) 9) การร่วมมือกนัแกปั้ญหา (Collaboration) 
10)โคช้ (Coaching) และผลการประเมินประสิทธิภาพส่ิงแวดลอ้มฯ โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
ดา้นเน้ือหา ดา้นส่ือบนเครือข่าย และดา้นการออกแบบท่ีส่งเสริมการแกปั้ญหาและการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ส าหรับดา้นเน้ือหา พบวา่ เน้ือหามีความเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ และองคป์ระกอบทั้ง 10 
องคป์ระกอบมีการออกแบบท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการพื้นฐานเชิงทฤษฎีในดา้นการออกแบบส่ือบน
เครือข่ายและการออกแบบส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้มีความเหมาะสมในการส่งเสริมการแกปั้ญหา 
และการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

2.1.5 งานวจิยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  
    ไดเยอร์ (Dyer,1985) ได้ศึกษาเร่ืองศึกษาผลการใช้แผนท่ีน าการอ่านท่ีมี
ต่อความเขา้ใจและการถ่ายโยงการเรียนรู้ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัเรียน Middle school ท่ีไดรั้บการสุ่ม
มา จ านวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C โดยกลุ่มตวัอยา่งเหล่าน้ีต่างไดรั้บการสอนดว้ย   
การเขา้ถึงความรู้โดยการใชก้ลุ่มค าส าคญั (mnemonic hints) ในปริมาณท่ีไม่เท่ากนั เน้ือหาท่ีใชใ้น
การวจิยัประกอบดว้ยบทเรียนวชิาภูมิศาสตร์ 4 บท โดยทั้ง 3 บท เป็นเน้ือหาพร้อมดว้ยแบบฝึกแบบ
เดียวกนั ในการด าเนินการนั้น นกัเรียนกลุ่ม A ไดรั้บการสอนยุทธศาสตร์การเขา้ถึงความรู้ดว้ย   
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การใชก้ลุ่มค าส าคญัเฉพาะเน้ือหาบทท่ี 1 ส่วนบทท่ี 2 และ 3 ไม่ไดรั้บยุทธศาสตร์ใดๆในการเรียนรู้ 
ส่วนนกัเรียนกลุ่ม B ไดรั้บการสอนดว้ยยุทธศาสตร์เดียวกนัในปริมาณเล็กนอ้ย แต่ครบทั้ง 3 บท 
ส าหรับกลุ่ม C นั้น ไดรั้บยุทธศาสตร์เดียวกนัแต่ไดรั้บเต็มท่ีครบทั้ง 3 บท และครบทุกค าส าคญั 
ส่วนเน้ือหาบทท่ี 4 เป็นเน้ือหาท่ีทุกกลุ่มไดเ้รียนเหมือนกนัดว้ยวิธีการเดียวกนั คือไม่มีการใช้
ยทุธศาสตร์ใดๆ ในการสอน นกัเรียนทุกคนต่างไดรั้บแผนผงัวา่งเปล่า (Blank map) เก่ียวกบัเน้ือหา
ของบทท่ี 4 ท่ีนกัเรียนตอ้งศึกษาทบทวนเน้ือหาให้ดีก่อนตอบ วตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้รียนไดใ้ช้
ยุทธศาสตร์ท่ีเรียนมาในการแก้ปัญหาพร้อมเอกสารการตรวจสอบรายการ เพื่อให้ผูเ้รียนได้
ตรวจสอบการเรียนรู้และเจตคติในการเรียนรู้ดว้ยวิธีดงักล่าว ผลการวิจยัพบวา่ ผูเ้รียนสามารถถ่าย
โยงการเรียนรู้ไดโ้ดยใช้ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ท่ีไดเ้รียนมาแลว้นั้นมาใช้เป็นวิธีการเรียนรู้บทท่ี 4 
และสามารถเติมความรู้ในแผนผงัท่ีว่างเปล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์และผูเ้รียนมีเจตคติเชิงบวกต่อ
ยทุธศาสตร์การเรียนรู้ดงักล่าว 
   กริฟฟิน (Griffin, 1989) ไดศึ้กษาเร่ืองประโยชน์ของการถ่ายโยงการ
เรียนรู้และการถ่ายโยงยทุธศาสตร์การเรียนรู้ในชั้นเรียน กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยนกัเรียน จ านวน 
33 คนโดยผูเ้รียนทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มโดยวิธีการจบัคู่ ทั้งน้ีผูเ้รียนทั้งหมดจะตอ้งเรียน
เน้ือหาท่ีผูว้ิจยัเตรียมไวใ้ห้ครบ 10 ตอน ในการด าเนินการนั้น นกัเรียนกลุ่มท่ี 1 ไดรั้บการสอน
บทเรียน 5 ตอนแรก ดว้ยการใชค้อมพิวเตอร์เป็นฐานพร้อมดว้ยการเรียนแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ภายใตเ้ง่ือนไขการเรียนรู้ท่ีให้ความช่วยเหลือกนัในกลุ่มเพื่อน โดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยการสังเกต 
ขณะท่ีกลุ่มท่ีสอง ไดรั้บการเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอนแบบท่ีเคยมีมาแต่ดั้งเดิม
ในเง่ือนไขการเรียนรู้โดยล าพงั ส่วนเน้ือหา 5 ตอนสุดทา้ยนั้น นกัเรียนทั้งสองกลุ่มต่างเปล่ียน
เง่ือนไข ผูเ้รียนทุกคนต่างไดรั้บการสอนการใชยุ้ทธศาสตร์การเรียนรู้ การไดเ้ห็นตวัอยา่งทัว่ๆ ไป
ของยทุธศาสตร์ทั้งท่ีมีและไม่มีประโยชน์  

ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการแบบทดสอบวดัความสามารถ 
เชิงปฏิบติั และใชแ้บบสังเกตในการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน รวมทั้งไดอ้อกแบบการวดัการถ่าย
โยงและยุทธศาสตร์ท่ีผูเ้รียนใช้ในการเรียนรู้โดยใช้เคร่ืองมือเหล่าน้ีวดัในระยะเร่ิมตน้และระยะ
ส้ินสุดของเน้ือหาในแต่ละ 5 ตอนนั้น ยกเวน้การสังเกตท่ีกระท ากบัทุกตอนของเน้ือหา ผลการวิจยั
ช้ีให้เห็นวา่ 1) ผูเ้รียนสามารถใชยุ้ทธศาสตร์ส าหรับการเรียนรู้ได้ 2) พฤติกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของ
ผูเ้รียนไดรั้บผลเชิงบวก และมีการน ายุทธศาสตร์ท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ไปใชไ้ด้   3) ผูเ้รียนสามารถน า
ยทุธศาสตร์การเรียนรู้ท่ีไดเ้รียนรู้มานั้นไปใชข้า้มสถานการณ์ได ้
   ลนัด์สตรอม (Lundstrom, 1990) ไดศึ้กษาเร่ืองศึกษาผลของการจดัล าดบั
ในเน้ือหาท่ีเป็นหน่วยสั้นๆโดยใชห้ลกัของทฤษฎีขยายความคิดเพื่อปรับปรุงความจ าระยะสั้นและ
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ระยะยาวและถ่ายโยงความรู้ พบวา่การจดัล าดบัตามทฤษฎีขยายความคิดช่วยปรับปรุงความจ าระยะ
สั้นของนกัเรียนได ้ แต่ไม่มีผลในการถ่ายโยงระยะสั้นหรือความจ าและการถ่ายโยงในระยะยาว   
การทดลองคร้ังท่ีสองพบวา่ไม่มีความแตกต่าง  

ผลการศึกษา พบวา่ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลทั้งท่ี 
แตกต่างและไม่แตกต่างกนั แต่ส่วนใหญ่พบว่าไม่แตกต่างกนั สาเหตุท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ี 
ประการแรกเน่ืองมาจากงานวิจยัใชยุ้ทธศาสตร์เพียงยุทธศาสตร์เดียวจึงท าให้ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน
ไดไ้ม่เตม็ท่ี และประการท่ีสองเน่ืองมาจากตวัแปรตามท่ีนกัวิจยัไดศึ้กษาไวไ้ม่สอดคลอ้งกบัตวัแปร
ตน้  
   โบล์ลิเจอร์ (Bolliger, 2004) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการศึกษาการเรียนรู้
ของนกัเรียนในส่ิงแวดลอ้ม การเรียนรู้มลัติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวสิตท่ี์เพียบพร้อมท่ีสนบัสนุน
ผูเ้รียนให้มีการเรียนรู้อยา่งต่ืนตวัและถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิธีการ
ท่ีผูเ้รียนจะรับรู้วิธีการจดัการเรียนตามแนวคอนสตรัคติวิสตใ์นชั้นเรียนและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ  1) วธีิการเขา้ถึงในการรับรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนตามแนวคอนสตรัค
ติวิสต์  2) วิธีการรับรู้ของนักเรียนท่ีเป็นประโยชน์  และ 3) วิธีการรับรู้ของนักเรียนท่ีไม่ประสบ
ผลส าเร็จ  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นนกัศึกษาจ านวน 9 คนท่ีลงทะเบียนในรายวชิาการ 
ผลิตส่ือการสอน  ครูไดแ้นะน าผูเ้รียนเก่ียวกบังานท่ีมอบหมายและเคร่ืองมือต่างๆ และเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดซ้กัถาม และใหผู้เ้รียนประเมินกิจกรรมการเรียนรู้เม่ือจบการเรียนแต่ละส่วน และให้ผล
ยอ้นกลบัผูส้อน ผูส้อนส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ถามผูส้อนและอาจารยท์่านอ่ืนๆ พร้อมทั้งจดัเตรียม
ผูช่้วยสอนไวดู้แล และได้จัดเตรียมห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนซ่ึงประกอบ ด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์จ านวน 31 คน โปรเจ็คเตอร์ และ VCR ครูผูส้อนและนกัเรียนในห้องไดใ้ชโ้ปรแกรม
ต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายโดยไม่มีขอ้จ ากดัใดๆ เช่น Adobe  Photoshop, Inspiration, Macromedia 
Dreamweaver, Fireworks, และ Flash MX, Microsoft Office, Visio, และ FrontPage, และ 
Click2Learn Tool Book และอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้นกัเรียนไดใ้ชถึ้งเคร่ืองพิมพ ์เคร่ือง
สแกนภาพ กลอ้งถ่ายภาพแบบดิจิตอล และคอมพิวเตอร์ และในด้านหลกัสูตรรายวิชาไดจ้ดัการ
เรียนรู้โดยใช้เว็บเป็นฐานการเรียน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีคุณภาพเก่ียวกบัการรับรู้และการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนในส่ิงแวดลอ้มท่ีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางของประสบการณ์การเรียนรู้พบวา่ วิธีการ
เรียนดว้ยการลงมือกระท าอยา่งต่ืนตวั นกัเรียนจะมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนๆและครูผูส้อน การ
อภิปรายและการสะท้อนผลเก่ียวกับประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเรียน และสนับสนุนการ
แลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ นกัเรียนไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นวา่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ใน
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การเรียนรู้รายวิชา ไดแ้ก่  1. โครงงานการท าเวบ็  2. หนงัสือมลัติมีเดีย 3. การช่วยเหลือของผูช่้วย
สอน  4.  การอภิปราย   5. ค าอธิบายประกอบ  6. บทความท่ีมอบหมายให้ท า 7. ตารางเรียน  8. การ
สะทอ้นผลป้อนกลบั 
 2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ หรือการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา  
   การวิจยัของผูว้ิจยัในคร้ังน้ีมีแนวคิดพื้นฐานจาก ศาสตราจารยแ์บนดูรา (Albert 
Bandura) แห่งมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด (Stanford) ซ่ึงเป็นผูน้ าความคิดทางทฤษฎีการเรียนรู้จากตวั
แบบ หรือการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) โดยมีความเช่ือ
วา่การเรียนรู้ของมนุษยส่์วนมากมีลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการสังเกต หรือการเลียนแบบ (Bandura, 
1963) ทั้งน้ี เน่ืองด้วยมนุษย์จดัเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) กับส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่
รอบตวัเสมอ โดยท่ีทั้งผูเ้รียนรู้และส่ิงแวดลอ้มต่างก็มีอิทธิพลต่อกนัและกนั (Bandura, 1971) โดย
เนน้วา่พฤติกรรมของบุคคลมิไดถู้กผลกัดนัโดยพลงัภายใน (Inner Force) ไม่ไดถู้กปรับแต่งอยา่ง
อตัโนมติั และไม่ไดถู้กควบคุมโดยส่ิงเร้าจากภายนอก (External Stimuli) แต่เพียงเท่านั้น หากแต่
อธิบายไดว้า่ พฤติกรรมของบุคคลเกิดข้ึนโดยการปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งองค์ประกอบ 3 ดา้น 
(Triadic Reciprocality) ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 4 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แบนดูรา ให้ความส าคญัการปฏิสัมพนัธ์ของอินทรีย์และส่ิงแวดลอ้ม และถือว่าการเรียนรู้

เป็นผลของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกนัและ
กนั  

 
 

                                                         พฤติกรรม (Behavior) 
 
 
 
 
ปัญญาและองคป์ระกอบส่วนบุคคล                               สภาพแวดลอ้ม 
(Cognitive and other Personal)           (Environmental Events) 
 

แผนภาพท่ี 4 ปฏิสัมพนัธ์ของอินทรียแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
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                                                   ขั้นท่ี 1                                                        ขั้นท่ี 2 
                            ขั้นการรับมาซ่ึงการเรียนรู้ (Acquisition)              ขั้นการกระท า (Performance) 

      แผนภาพท่ี  5 ขั้นการเรียนรู้โดยการเลียนแบบ 

 2.2.1 ประเภทการเรียนรู้ 
            แบนดูรา (1997) อธิบายวา่ พฤติกรรมส่วนมากของมนุษยเ์กิดจากการเรียนรู้
ท่ีแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 

2.2.1.1 การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (Direct Experience)     
   การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เป็นผลมาจากการท่ีบุคคลได้รับผล
ทางบวก และผลทางลบจากการกระท า คือเม่ือบุคคลเผชิญกับเหตุการณ์ก็จะตอบสนองต่อ
เหตุการณ์นั้น ผลการตอบสนองบางอย่างท าให้ประสบผลส าเร็จ ขณะท่ีบางอย่างไม่ประสบ
ความส าเร็จก่อใหเ้กิดการลงโทษ ซ่ึงบุคคลจะคงรูปแบบการตอบสนองท่ีประสบความส าเร็จไวแ้ละ
เลิกปฏิบัติหรือละทิ้งรูปแบบการตอบสนองท่ีไม่ประสบความส าเร็จไป แสดงว่าบุคคลได้ใช้
ความสามารถทางปัญญา (Cognitive Capacities) ในการพิจารณาก่อนแสดงพฤติกรรม  
            2.2.1.2 การเรียนรู้โดยการสังเกตจากตวัแบบ (Observational Modeling) 

แบนดูรา (อา้งถึงใน สุรางค ์ โคว้ตระกลู, 2554:239) ไดน้ าเสนอแนวคิด 
เก่ียวกับการเรียนรู้โดยการสังเกต หรือการเรียนรู้จากตัวแบบไวว้่า คนสามารถเรียนรู้ หรือ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้จากการสังเกตพฤติกรรมของตวัแบบต่างๆท่ีมีอยู่ในสังคม รวมทั้ ง
สามารถเรียนรู้จากผลจากการกระท าของตนเองได ้แบนดูราเช่ือวา่การเรียนรู้จากตวัแบบไม่ใช่การ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมจากตวัแบบเท่านั้น แต่ยงัเป็นการเรียนรู้ท่ีผ่านกระบวนการทางการใช้
ปัญญาของบุคคลท่ีซับซ้อนร่วมดว้ยได ้นอกจากน้ีแบนดูรายงัพิสูจน์ให้เห็นว่า การเกิดการเรียนรู้ 
(Acquisition) และพฤติกรรมท่ีเกิดจากการแสดงออก (Performance) สามารถแยกออกจากกนัได ้ดงั
ปรากฏในแผนภาพท่ี 5 ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส่ิงเร้าหรือการรับเขา้ 
(Input) 

บุคคล 
(Person) 

พฤติกรรมสนองตอบหรือ           
การส่งออก (Output) 
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ตวัแบบ (Model) 

       (Input) 

                       แผนภาพท่ี 6 ส่วนประกอบของการเรียนรู้ขั้นการรับมาซ่ึงการเรียนรู้ 

การเรียนรู้โดยการเลียนแบบใหค้วามส าคญักบัการเปล่ียนแปลงทางความคิด  
ความรู้สึก และอารมณ์ ของบุคคลโดยการใช้ปัญญา เช่นเดียวกับการให้ความส าคัญกับ                
การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของบุคคลโดยการกระท าภายหลังจากท่ีบุคคลได้เรียนรู้จาก         
การสังเกตจากตวัแบบแลว้ 

ทั้งน้ีการเรียนรู้สามารถแยกออกเป็น 2 ขั้น คือ 
ขั้นท่ี 1 ขั้นการไดรั้บมาซ่ึงการเรียนรู้ (Acquisition) ภายหลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้จาก 

ตวัแบบซ่ึงผูส้ังเกตหรือผูเ้รียนจะแสดงพฤติกรรมออกมาหรือไม่ก็ได ้
ขั้นท่ี 2 ขั้นการแสดงออก (Performance) เป็นขั้นท่ีผูส้ังเกตแสดงพฤติกรรมท่ีได ้

เรียนรู้จากตวัแบบใหป้รากฏ แบนดูราเช่ือวา่ แรงจูงใจ (Motivation) ท่ีเกิดข้ึนภายในตวัของผูส้ังเกต
จะผูส้ังเกตกระท าพฤติกรรมตามท่ีไดเ้รียนรู้จากตวัแบบ แรงจูงใจดงักล่าวอาจเกิดจากความตอ้งการ
ท่ีจะกระท าพฤติกรรมให้ได้เช่นเดียวกบัตวัแบบ หรืออาจเกิดจากความคาดหวงัท่ีจะได้ผลลพัธ์
เช่นเดียวกบัตวัแบบ ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 6 ดงัน้ี (สุรางค ์โคว้ตระกลู 2554: 239) 

 
 

 
 
 
 
 
 จากแผนภาพแสดงให้เห็นว่า ส่วนประกอบ 3 อย่าง ของการรับมาซ่ึงการเรียนรู้

เป็นกระบวนการทางพุทธิปัญญา (Cognitive Processes) ความใส่ใจท่ีเลือกส่ิงเร้ามีบทบาทส าคญัใน   
การเลือกตวัแบบ ส าหรับขั้นการกระท า (Performance) นั้นข้ึนอยู่กับผูเ้รียน เช่น ความสามารถ
ทางดา้นร่างกาย ทกัษะต่างๆรวมทั้งความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บแรงเสริมซ่ึงเป็นแรงจูงใจ 

แบนดูรา (1977) อธิบายกระบวนการการเลียนแบบจากตน้แบบวา่ประกอบดว้ย  
3 กระบวนการ ไดแ้ก่ 

1. กระบวนการตั้งใจ (Attention Processes) นัน่คือ การสังเกตของคน 
นั้น หากไม่มีความตั้ งใจย่อมไม่สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ กระบวนการของการตั้ งใจจะเป็น
ตวัก าหนดวา่บุคคลจะสังเกตอะไรจากตวัแบบนั้น องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อกระบวนการความตั้งใจ มี 
2 องคป์ระกอบดว้ยกนั คือ 1. องคป์ระกอบของตวัแบบเอง พบวา่ตวัแบบท่ีท าให้บุคคลมีความตั้งใจ
จะสังเกตนั้นตอ้งเป็นตวัแบบท่ีมีลกัษณะเด่นชัด เป็นตวัแบบท่ีท าให้ผูส้ังเกตเกิดความพึงพอใจ 

ความใส่ใจเลือกส่ิงเร้า 

(Selective Attention) 
การเขา้รหสั 
(Coding) 

 

การจดจ า 
(Retention) 
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พฤติกรรมท่ีแสดงออกไม่สลบัซบัซอ้นมากนกั จิตใจรวมทั้งพฤติกรรมของตวัแบบท่ีแสดงออก ควร
มีคุณค่าในการใช้ประโยชน์ดว้ย  2. องค์ประกอบของผูส้ังเกต ไดแ้ก่ความสามารถในการรับรู้           
อนัไดแ้ก่ การเห็น การไดย้ิน การรับรู้รส กล่ิน และสัมผสัจุดของการรับรู้ความสามารถทางปัญญา 
ระดบัของการต่ืนตวั และความชอบท่ีเคยไดเ้รียนรู้มาก่อนแลว้ 

2. กระบวนการกกัเก็บ (Retention Processes) บุคคลจะไม่ไดรั้บ 
อิทธิพลมาจากตวัแบบ หากไม่สามารถกกัเก็บหรือจ าลกัษณะของตวัแบบได้ บุคคลจะตอ้งอาศยั  
การแปลงขอ้มูลมาจากตวัตน้แบบในรูปแบบของสัญลกัษณ์ และจัดโครงสร้างเพื่อให้จ  าไดง่้ายข้ึน 
โดยปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการกกัเก็บ คือ การกกัเก็บรหสัเป็นสัญลกัษณ์ เพื่อให้ง่าย
แก่การจ า การจดัระบบโครงสร้างทางปัญญา การซกัซ้อมลกัษณะของตวัแบบท่ีสังเกตในความคิด
ของตนเองและซักซ้อมด้วยการกระท า นอกจากน้ียงัข้ึนอยู่กับความสามารถทางปัญญา และ
โครงสร้างทางปัญญาของผูส้ังเกตดว้ย 

3. กระบวนการแสดงพฤติกรรม (Behavior Production Processes) ผู ้
สังเกตจะแปลงสัญลกัษณ์ท่ีเก็บจ าไวน้ั้นมาเป็นการกระท า ซ่ึงจะกระท าไดดี้หรือไม่นั้นยอ่มข้ึนอยู่
กบัส่ิงท่ีจ  าไดใ้นการสังเกตการกระท าของตนเอง การไดข้อ้มูลยอ้นกลบัจากการกระท าของตนเอง 
และการเทียบเคียงการกระท ากบัภาพท่ีจ าได ้นอกจากน้ียงัข้ึนอยูก่บัลกัษณะของผูส้ังเกตอีกดว้ย ซ่ึง
ไดแ้ก่ความสามารถทางกาย และทกัษะในพฤติกรรมยอ่ยๆต่างๆท่ีจะท าให้สามารถแสดงพฤติกรรม
ไดต้ามตวัแบบ 

4. กระบวนการจูงใจใหก้ระท าพฤติกรรม(Motivational Processes)  
การท่ีบุคคลท่ีเกิดการเรียนรู้แลว้ จะแสดงพฤติกรรมหรือไม่นั้น ย่อมข้ึนอยู่กบัแรงจูงใจ แรงจูงใจ
ยอ่มข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของส่ิงล่อใจจากภายนอก ส่ิงนั้นจะตอ้งกระตุน้การรับรู้ของบุคคล อาจ
เป็นส่ิงของท่ีจบัตอ้งได ้เป็นท่ียอมรับของสังคม และพฤติกรรมท่ีกระท าตามตวัแบบนั้นสามารถท่ี
จะควบคุมเหตุการณ์ต่างๆได้ นอกจากน้ียงัข้ึนอยู่กบัส่ิงล่อใจท่ีเห็นผูอ่ื้นไดรั้บ และส่ิงนั้นเป็นส่ิง   
ล่อใจของตนเอง ซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุส่ิงของหรือสังคมประเมินแลว้วา่มีคุณค่า ในแง่ของผูส้ังเกตนั้น
แรงจูงใจอาจเกิดจากความพึงพอใจในส่ิงล่อใจ หรือเห็นวา่มีความล าเอียงจากการเปรียบเทียบทาง
สั งคมและ ท่ีส าคัญก็ คือมาตรฐานภายในของตนเองดัง ปรากฏในแผนภาพ ท่ี  7 ดัง น้ี                                     
(สุรางค ์ โคว้ตระกลู, 2554:240) 
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แผนภาพท่ี 7 กระบวนการในการเรียนรู้โดยการสังเกต 

  ผลการวิจยัของแบนดูรา (1993) ช้ีให้เห็นว่าเร่ิมแรกของการเรียนรู้จาก ตวัแบบ 
บุคคลจะอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของตวัแบบจากการไดเ้ห็นความส าเร็จ และรางวลัหรือผลลพัธ์ท่ีตวัแบบ
ได้รับ ต่อเม่ือบุคคลได้กระท าพฤติกรรมตามตัวแบบจนประสบความส าเร็จ และได้รับรู้ถึง
ความรู้สึกท่ีไดรั้บรางวลัหรือผลลพัธ์เช่นเดียวกบัตวัแบบ บุคคลก็จะสร้างมาตรฐานการกระท าดว้ย
ตนเองซ่ึงอาจจะสูงกว่าหรือต ่ากว่าตวัแบบก็ได้ ในขณะเดียวกันบุคคลก็จะสร้างมาตรฐานของ
รางวลัท่ีควรจะไดรั้บเม่ือไดก้ระท าการหรือแสดงพฤติกรรมส าเร็จตามมาตรฐานของรางวลัอาจจะมี
ความแตกต่างกนักบัตวัแบบทั้งในแง่ของการเป็นวตัถุส่ิงของ หรือในแง่ของคุณค่า หรือรางวลัอาจมี
ความคลา้ยคลึงกบัของตวัแบบก็ไดแ้ต่ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีบุคคลตอ้งมีก็คือมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองต่อการกระท าและต่อรางวลัท่ีไดรั้บมานั้นดว้ย 

โดยสรุป ปัจจยัท่ีส าคญัในการเรียนรู้โดยการสังเกต มี  4 ประการ คือ   
   1. ผูเ้รียนจะตอ้งมีความใส่ใจ (Attention) ท่ีจะสังเกตตวัแบบ ไม่ว่าเป็น
การแสดงโดยตวัแบบจริงหรือตวัแบบสัญลกัษณ์ ถ้าเป็นการอธิบายดว้ยค าพูดผูเ้รียนก็ตอ้งตั้งใจฟัง
หรือถา้จะตอ้งอ่านค าอธิบายก็จะตอ้งมีความตั้งใจท่ีจะอ่าน 
   2. ผู ้เรียนจะต้องเข้ารหัส หรือบันทึกส่ิงท่ีสังเกตหรือส่ิงท่ีรับรู้ไว้ใน
ความจ าระยะยาว 
   3. ผูเ้รียนจะต้องมีโอกาสแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ และควรจะ
ท าซ ้ าเพื่อจะใหจ้ าได ้
   4. ผูเ้รียนจะตอ้งรู้จกัประเมินพฤติกรรมของตนเองโดยใชเ้กณฑ์ (Criteria) 
ท่ีตั้งข้ึนดว้ยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืน 

2.2.2 กระบวนการเสนอตวัแบบ (Modeling Procedures) 
2.2.2.1 ความหมายของตวัแบบและการใชเ้ทคนิคเสนอตวัแบบ 

            ค าว่า ตวัแบบ ตามความหมายของ แบนดูรา (1986) หมายถึงการเสนอ
ตวัอย่างท่ีไดรั้บการคดัเลือกแลว้ว่าเป็นตวัอย่างท่ีดี สามารถน ามาใช้เป็นแบบอยา่งของพฤติกรรม
ให้แก่ผูส้ังเกตได้ ส าหรับการใช้เทคนิคเสนอตัวแบบ หมายถึง กลวิธีในการสร้างหรือสอน

ความใส่ใจ 
Attention 

การจดจ า 
Retention 

การแสดงพฤติกรรมเหมือน
ตวัอยา่ง 

Reproduction 

แรงจูงใจ 
Motivation 
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พฤติกรรมใหม่โดยผูส้ังเกตหรือผูท่ี้ประสงคจ์ะเลียนแบบ สังเกต ฟัง หรืออ่านพฤติกรรม ของบุคคล 
หรือสัญลกัษณ์แทนบุคคล แลว้ประมวลเป็นขอ้มูลในการท่ีจะเลียนแบบ และแสดงพฤติกรรมของ
ตนเองต่อไป 
           ดงันั้น  จุดส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยวิธีการเลียนแบบก็คือ การสังเกตและ
การได้เห็นผูอ่ื้นแสดงพฤติกรรม เป็นการเรียนรู้ด้วยวิ ธีธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดย        
การสังเกตตวัแบบ แลว้ใชก้ระบวนการทางปัญญาแปลการกระท าของตวัแบบเป็นสัญลกัษณ์แลว้
น าไปเก็บไว ้ซ่ึงผูส้ังเกตจะแสดงพฤติกรรมท่ีจดจ าไวอ้อกมาเป็นพฤติกรรมใหม่ของตนเอง 

2.2.2.2 แนวคิดพื้นฐานของแนวกระบวนการเสนอตวัแบบ 
           การเสนอตวัแบบ เป็นเทคนิคท่ีพฒันามาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญา 
เชิงสังคมของแบนดูรา ท่ีมีความเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนเรานั้น ไม่ไดเ้ป็นผลมา
จากการท่ีคนเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเขาอยูเ่ท่านั้น หากแต่ยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีประกอบดว้ยความคิดและความรู้สึกอีกดว้ย ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวน้ี จะมีลกัษณะของการก าหนดซ่ึง
กนัและกนัอยู่ถ้าปัจจยัใดเปล่ียนแปลงไป อีกสองปัจจยัท่ีเหลือก็จะเปล่ียนแปลงตามไปด้วย ซ่ึง
แนวทางในการเสนอตวัแบบน้ีจะพิจารณาในการจดัสภาพแวดลอ้ม เพื่อให้บุคคลเกิดความคาดหวงั
ถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนบางอยา่ง ซ่ึงความคาดหวงัถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนน่ีเองจะส่งผลท าให้บุคคลตดัสินใจท่ี
จะแสดงพฤติกรรมหรือไม่แสดงพฤติกรรม ลกัษณะของกระบวนการเสนอตวัแบบ ดงัปรากฏใน
แผนภาพท่ี 8 ดงัน้ี  
 
 
                     A                                      B C 
                                

  โดยท่ี    A       หมายถึง การเสนอตวัแบบ 
              B1       หมายถึง ความคิดหรือความรู้สึกของผูส้ังเกตตวัแบบ 
              B         หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออก  
              C         หมายถึง ผลท่ีไดรั้บ 

                     
                              แผนภาพท่ี 8   ลกัษณะของการบวนการเสนอตวัแบบ 
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  2.2.2.3 อิทธิพลของตวัแบบท่ีมีต่อผูส้ังเกต 
         แบนดูรา (1977) ให้ขอ้สรุปท่ีเก่ียวกบัอิทธิพลของตวัแบบท่ีมีต่อผูส้ังเกต
ดงัน้ี 
          1. การสร้างพฤติกรรมใหม่ เม่ือผูส้ังเกตไดเ้ห็นการกระท าของตวั
แบบ ซ่ึงไม่เคยพบเห็นมาก่อน ผูส้ังเกตจะรวบรวมรูปแบบการกระท าใหม่น้ีในรูปของสัญลกัษณ์ 
และถ่ายทอดออกมาเป็นพฤติกรรมใหม่ 
          2. การสร้างกฎเกณฑห์รือหลกัการใหม่ จะเกิดข้ึนในสภาพการณ์
ท่ีผูส้ังเกตเห็นการกระท าตวัแบบในลกัษณะต่างๆ เช่น การตดัสินใจ รูปแบบทางภาษา เป็นตน้ 
จากนั้นผูส้ังเกตจะทดสอบการกระท าตามตวัแบบภายใตส้ภาพการณ์ต่างๆและถ้าการตอบสนอง
ส่งผลทางบวก ผูส้ังเกตจะรวมรูปแบบ ลกัษณะของตวัรูปแบบต่างๆ แลว้น ามาสร้างเป็นกฎเกณฑ์
หรือหลกัการใหม่ 
         3. การสอนความคิดและพฤติกรรมสร้างสรรค์ ตวัแบบจะช่วย
สนบัสนุนการพฒันาเชิงสร้างสรรค ์เพราะเม่ือมนุษยเ์ห็นตวัแบบการกระท าพฤติกรรมใดพฤติกรรม
หน่ึง ก็อาจใช้ประสบการณ์ต่างๆท่ีมีอยู่ประกอบกบัการกระท าของตวัแบบมาพฒันาเป็นความคิด
หรือพฤติกรรมใหม่ ข้ึนมา อย่างไรก็ตาม ย ังมีข้อจ ากัดส าหรับตัวแบบเชิงสร้างสรรค์ ถ้ามี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอหรือผูส้ังเกตมีทกัษะจ ากดั พฤติกรรมสร้างสรรค์จะไม่มีอิทธิพลเพียง
พอท่ีจะใหผู้ส้ังเกตกระท าตาม 
            4. การยบัย ั้งการกระท า และการลดความหวัน่เกรงท่ีจะกระท า 
การท่ีไดเ้ห็นตวัแบบถูกลงโทษ ผูส้ังเกตมีแนวโนม้ท่ีจะไม่กระท าตวัแบบนั้น แต่ในการตรงกนัขา้ม
ถา้ได้เห็นตวัแบบท าพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้งและถูกห้ามปรามแล้วไม่มีผลใดๆตามมา ผูส้ังเกตก็มี
แนวโนม้ท่ีจะกระท าตามแบบ 
           5. การส่งเสริมการกระท า ตวัแบบจะมีอิทธิพลต่อการส่งเสริม
การกระท าทั้งท่ีเป็นทางบวกและทางลบ ถา้ผูส้ังเกตไดเ้ห็นตวัแบบแสดงพฤตกรรมหน่ึงและไดรั้บ
รางวลัผูส้ังเกตมีแนวโน้มท่ีจะกระท าตามมากข้ึน ในท านองเดียวกนัถา้ผูส้ังเกตไดเ้ห็นตวัแบบท่ี
แสดงความกา้วร้าวและไดรั้บการยกย่องว่าเป็นส่ิงท่ีดีผูส้ังเกตมีแนวโน้มท่ีจะกระท าตามมากข้ึน
เช่นกนั ดงันั้นการเสนอตวัแบบในสังคมจ าเป็นตอ้งมีความระมดัระวงัอยา่งยิ่งเพราะอาจจะมีผลต่อ
การเพิ่มพฤติกรรมทางลบได ้
           6. ทางดา้นอารมณ์ ตวัแบบนอกจากจะส่งผลต่อการกระท าตาม
ตวัแบบแลว้ยงัมีผลท าใหอ้ารมณ์ของผูส้ังเกตรุนแรงเพิ่มข้ึนอีกและกระตุน้ให้เกิดอารมณ์คลอ้ยตาม
ไปดว้ย 
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           7. การเอ้ืออ านวยให้เกิดการกระท าตามตวัแบบ การกระท าใดท่ี
คนให้คุณค่าและมีความช่ืนชอบอยู่เสมอการกระท านั้นของตวัแบบจะท าให้ผูส้ังเกตกระท าได้
โดยเร็ว และกระท าตามไดง่้าย นอกจากน้ี เม่ือคนสามารถกระท าตามตวัแบบไดเ้ร็วจะเกิดการแผ่
ขยายจากสังคมหน่ึงไปสู่อีกสังคมหน่ึงไดโ้ดยเร็วดว้ย ดงันั้น จะเห็นไดว้า่การมีตวัแบบนอกจากจะ
ท าใหผู้ส้ังเกตมีความเปล่ียนแปลงภายในตนเองแลว้ ยงัท าใหส้ังคมนั้นๆมีการเปล่ียนแปลงดว้ย 
          2.2.3 ประเภทของเทคนิคการเสนอตวัแบบ 
                   แบนดูรา (1977) ไดแ้บ่งตวัแบบไว ้2 ชนิด คือ ตวัแบบท่ีมีชีวิตจริง และตวัแบบท่ี
เป็นสัญลกัษณ์โดยเสนอตวัแบบได ้2วธีิ คือ 
                1. การเสนอตวัแบบท่ีมีชีวิตจริง (Live Model) การเสนอตวัแบบวิธีการน้ีเป็น    
การให้ผูส้ังเกตได้เห็นตวัแบบในสภาพการณ์จริง ซ่ึงผูส้ังเกตสามารถมีปฏิสัมพนัธ์หรือสัง เกต
โดยตรง ไม่ตอ้งผา่นส่ือหรือสัญลกัษณ์อ่ืน  
             ขอ้ดีของการเสนอตวัแบบท่ีมีชีวติจริง 

1. การเสนอตวัแบบประเภทน้ี สามารถปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมของตวัเองแบบท่ีจะเสนอ กบัผูส้ังเกตใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ได ้

2. ผูส้ังเกตใหค้วามสนใจและเลียนแบบไดดี้กวา่วธีิอ่ืนๆเพราะรับรู้วา่ตวั 
แบบประเภทน้ีใกลเ้คียงหรือเหมือนกบัสภาพการณ์ของจริงมากท่ีสุด 

ขอ้จ ากดัของการเสนอตวัแบบท่ีมีชีวติจริง 
1. การฝึกตวัแบบใหแ้สดงพฤติกรรมท่ีเป็นขั้นตอนและแสดงอยา่ง 

ชดัเจน เพื่อให้ผูส้ังเกตเลียนแบบตามนั้นยาก ถา้ตวัแบบแสดงพฤติกรรมไดไ้ม่สมจริง ผูส้ังเกตอาจ
ไม่สนใจท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมของตวัแบบนั้น 

2. ขณะด าเนินกระบวนการเสนอตวัแบบ หากเกิดเหตุขดัขอ้งตอ้งระงบั 
กระบวนการท าใหเ้สียเวลาในการด าเนินการใหม่ หรือไม่สามารถด าเนินการไดอี้ก เช่น ขณะท่ีให้ผู ้
สังเกตดูตวัแบบจบังู เพื่อให้ผูส้ังเกตลดความกลวังู ถ้างูเกิดหลุดจากท่ีขงัแลว้หนีมาทางผูส้ังเกต
ขณะท่ียงัรู้สึกกลัวงูอยู่ กระบวนการท่ีเตรียมไวต้้องหยุดชะงักและผูส้ังเกตอาจไม่ยอมเข้าร่วม
กระบวนการนั้นอีก 
            2. การเสนอตวัแบบในรูปแบบสัญลกัษณ์ (Symbolic Model) หมายถึงตวัแบบท่ี
บุคคลสังเกตผา่นส่ือหรือสัญลกัษณ์ เช่น ตวัแบบท่ีปรากฏตามการบอกกล่าว ปรากฏในหนงัสือแถบ
บนัทึกภาพ หรือผา่นส่ือมวลชนต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพเ์ป็นตน้   
          การเสนอตวัแบบสัญลกัษณ์ผ่านทางส่ือมวลชน เช่น ภาพยนตร์ โทรทศัน์ และ
หนังสือพิมพ์ ซ่ึงเป็นส่ือท่ีมีความแพร่หลาย มีประสิทธิภาพสูงนั้น มีอิทธิพลในการหล่อหลอม
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พฤติกรรมและเจตคติของบุคคลในสังคมอยา่งมาก (Bandura, Liebert, Neale & Davidson, 1937 
cited by Bandura, 1977) และการเสนอตวัแบบสัญลกัษณ์เพิ่มข้ึนยอ่มลดบทบาทของตวัแบบท่ีมี
ชีวติจริง เช่นพอ่แม่ ครู เพื่อน และบุคคลอ่ืนๆ ในการเรียนรู้ทางสังคมลดลงไป 
           ขอ้ดีของการเสนอตวัแบบสัญลกัษณ์   

1. ตวัแบบเพียงตวัเดียวสามารถก่อใหเ้กิดการเลียนแบบพฤติกรรมแก่ 
บุคคลจ านวนมากพร้อมเพียงกันในหลายๆสถานการณ์อย่างกวา้งขวาง (Bandura, 1977) เช่น                
ตวัแบบท่ีปรากฏทางโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ 

2. สามารถจดักระบวนการเสนอตวัแบบใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการ 
ก่อนน าไปใช ้ 

3. สามารถเก็บไวใ้ชใ้นการเสนอตวัแบบกรณีท่ีตอ้งการใหบุ้คคล 
เลียนแบบพฤติกรรมท านองเดียวกนั  

4. สามารถใชก้บัสภาพการณ์ท่ีสังเกตไดย้าก เช่น พฤติกรรมของ         
ตวัแบบท่ีเขา้รับการผา่ตดั(Patterson et al, 1984)  

5. ดึงดูดความสนใจสูงและอยูใ่นสภาพแวดลอ้มของบุคคลตลอดเวลา 
(Bandura,1977)   
   ข้อจ ากัดของการเสนอตวัแบบสัญลักษณ์ถ้าตัวแบบสัญลักษณ์ไม่สมจริงหรือ
ขดัแยง้กบัพฤติกรรมของตวัแบบท่ีมีชีวิตจริงในสังคม อาจจะท าให้ผูส้ังเกตเกิดความสับสน ไม่เช่ือ 
และไม่เลียนแบบพฤติกรรมของตวัแบบนั้น  

โดยสรุป ตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ หรือทฤษฎีการเรียนรู้ทาง 
ปัญญาเชิงสังคม เห็นวา่กระบวนการการเลียนแบบจากตวัตน้แบบประกอบดว้ย 4 กระบวนการ คือ                
1. กระบวนการตั้งใจ (Attention Processes) นัน่คือ การสังเกตของคนนั้น หากไม่มีความตั้งใจยอ่ม
ไม่สามารถเกิดการเรียนรู้ได ้ซ่ึงกระบวนการของการตั้งใจจะเป็นตวัก าหนดวา่บุคคลจะสังเกตอะไร
จากตวัแบบนั้น 2. กระบวนการกกัเก็บ (Retention Processes)  คือการท่ีบุคคลจะตอ้งอาศยัการแปลง
ขอ้มูลมาจากตวัตน้แบบในรูปแบบของสัญลกัษณ์เพื่อให้ง่ายแก่การจ า น ามากกัเก็บไวใ้นความทรง
จ า 3. กระบวนการแสดงพฤติกรรม (Behavior Production Processes)  ผูส้ังเกตจะแปลงสัญลกัษณ์ท่ี
เก็บจ าไวน้ั้นมาเป็นการกระท า ซ่ึงจะกระท าไดดี้หรือไม่นั้นย่อมข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีจ  าไดใ้นการสังเกต
การกระท าของตนเอง และ 4. กระบวนการจูงใจใหก้ระท าพฤติกรรม (Motivational Processes)   คือ
การท่ีบุคคลท่ีเกิดการเรียนรู้แลว้ จะแสดงพฤติกรรมออกมาตามแรงจูงใจท่ีไดรั้บ  
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2.2.4 งานวจิยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ หรือทฤษฎี 

การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา หรือทฤษฎีปัญญาทางสังคม พบว่ายงัมิได้มีการน ามาใช้ใน  
การออกแบบการจดัการเรียนรู้ หรือน ามาเก่ียวข้องในรายวิชาภาษาไทย ผูว้ิจยัจึงขอเทียบเคียง
งานวจิยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีเป็นพื้นฐานของทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
   กานดา จรดล (2542) ไดศึ้กษาเร่ืองผลของการใช้กระบวนการฝึกอบรม
ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคมของแบนดูราท่ีมีต่อการเสริมสร้างสมรรถภาพ       
การสอนส าหรับครูประถมศึกษา มีวตัถุประสงค์คือ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนของครู
ประถมศึกษา โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิ งสังคมของ             
แบนดูรา 3 รูปแบบ ไดแ้ก่การน าเสนอตวัแบบควบคู่กบัการก ากบัตนเอง การน าเสนอตวัแบบควบคู่
กับการรับรู้ความสามารถของตนเอง และการน าเสนอตวัแบบควบคู่กับการก ากับตนเอง และ                  
การรับรู้ความสามารถของตนเอง และศึกษาผลของการใชก้ระบวนการฝึกอบรมท่ีมีต่อสมรรถภาพ
การสอน ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองท่ีฝึกอบรม เจตคติต่อการฝึกอบรม ทกัษะทางการสอนใน
เร่ืองท่ีฝึกอบรมการก ากบัตนเองในการสอนและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนเร่ืองท่ี
ฝึกอบรม กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูระดบัประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี 
จ  านวน 43 คน ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  1. กระบวนการฝึกอบรมตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
ปัญญาเชิงสังคมท่ีพฒันาข้ึน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 5 วนั และการฝึก
ปฏิบติัการสอนจริง 1 เดือน มีขั้นตอนดงัน้ี 1) ใหค้วามรู้เก่ียวกบัความส าคญัของการฝึกอบรม 2) ให้
ไดรั้บความรู้ทฤษฎีการสังเกตจากตวัแบบ 3) ใหไ้ดรั้บความรู้เน้ือหาดว้ยการปฏิบติัจริง 4) สาธิตการ
สอนโดยตวัแบบ 5) เลียนแบบพฤติกรรมการสอน 6) ให้ความรู้เร่ืองการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองและการก ากบัตนเอง 7) วางแผนการสอนในการปฏิบติัการสอนจริง 8) ฝึกปฏิบติัการสอน
จริง 9) ติดตามผลและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 10) ประเมินผลการปฏิบติัการสอนจริง 2. ผลของการใช้
กระบวนการฝึกอบรม  2.1 หลงัการฝึกอบรมครูกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้รับการฝึกอบรมทุกกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย
ของคะแนนความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอบรมสูงกวา่ก่อนการฝึกอบรม  2.2 หลงัการฝึกปฏิบติัการ
สอนจริง ครูกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม ท่ีเข้ารับการอบรมมีเจตคติต่อการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน                        
การปฏิบติัการสอนจริง  2.3 หลงัการฝึกปฏิบติัการสอนจริง ครูกลุ่มตวัอย่างทุกกลุ่มท่ีเขา้รับ                   
การอบรมสามารถพฒันาทกัษะทางการสอนในเร่ืองท่ีฝึกอบรมดีข้ึนกว่าก่อนการปฏิบติัการสอน
จริง  2.4 หลงัการฝึกปฏิบติัการสอนจริง ครูกลุ่มตวัอย่างทุกกลุ่มท่ีเขา้รับการอบรมมีการก ากบั
ตนเองในการสอนสูงข้ึนกว่าก่อนการปฏิบติัการสอนจริง  2.5 หลงัการฝึกปฏิบติัการสอนจริง ครู
กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มท่ีเขา้รับการอบรมมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนสูงกว่าก่อน
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ฝึกปฏิบติัการสอนจริง  2.6 หลงัการฝึกปฏิบติัการสอนจริง ครูกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการฝึกอบรมโดย
การน าเสนอตวัแบบควบคู่กับการก ากบัตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการสอนเร่ืองท่ีฝึกอบรมสูงกวา่ครูกลุ่มตวัอยา่งอีกสองกลุ่ม  2.7 ครูกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดรั้บการฝึกอบรมโดยการน าเสนอตวัแบบควบคู่กบัการก ากบัตนเองและครูกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีไดรั้บการฝึกอบรมโดยการน าเสนอตวัแบบควบคู่กบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการสอนเร่ืองท่ีฝึกอบรมไม่แตกต่างกนั 
  2.2.5 งานวจิยัในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
   ซิมเมอร์แมน และ โรเซนทอล (Zimmerman and Rosenthal, 1974) ได้
ศึกษาเร่ืองศึกษาลักษณะของตัวแบบท่ีมีต่อความสามารถในการตั้ งค  าถามของเด็กระดับ
ประถมศึกษาตอนตน้ วิธีศึกษาคือให้เด็กดูตวัแบบท่ีแสดงการเลือกภาพท่ีถูกตอ้งจากบตัรภาพ 42 
บตัร โดยกลุ่มท่ี 1 ดูตวัแบบท่ีเลือกโดยการตั้งค  าถามผูท้ดลองทีละลกัษณะซ่ึงไดจ้ดัประเภทไว ้กลุ่ม
ท่ี 2 ดูตวัแบบท่ีเลือกโดยการตั้งค  าถามทีละรูป กลุ่มท่ี 3 ไม่ไดดู้ตวัแบบ หลงัจากท่ีไดดู้ตวัแบบแลว้
ให้เด็กเลือกรูปเหล่านั้นบ้าง ผลปรากฏว่า ความสามารถในการจดัภาพของแต่ละกลุ่ม มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 เด็กกลุ่มท่ี 1 ดูภาพโดยตั้งค  าถามนอ้ยกวา่กลุ่มท่ี 2 
และกลุ่มท่ี 3 ตามล าดบั และมีความสามารถในการตั้งค  าถามไดดี้ท่ีสุด 
   ดอร์ และ เฟย ์(Door and Fay, 1974) ไดศึ้กษาเด็กอายุ 9-11 ปี เป็นเด็กชาย 
50 คน เด็กหญิง 49 คน ก่อนการทดลองไดท้ดสอบจริยธรรมของเด็กโดยใหเ้ด็กตดัสินจากเร่ืองท่ีเล่า
ซ่ึงจดัเป็นคู่ๆไวเ้พื่อดูว่าเด็กมีการตดัสินแบบค านึงถึงเหตุผลหรือไม่ โดยในขั้นทดลองไดแ้บ่งเด็ก
ออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อทดลองให้ตวัแบบต่างลกัษณะกนัคือกลุ่มท่ีได้รับตวัแบบเป็นผูใ้หญ่ กลุ่มท่ี
ไดรั้บเป็นเด็กวยัเดียวกนัและกลุ่มควบคุมการใหต้วัแบบใชโ้ทรทศัน์วงจรปิด และจดัให้เด็กท่ีตดัสิน
เร่ืองราวโดยไม่ค  านึงเหตุผลไดรั้บตวัแบบท่ีค านึงถึงเหตุผล หลงัจากการให้ตวัแบบแลว้จึงทดสอบ
จริยธรรมของเด็กอีกคร้ังหน่ึงแลว้จึงน าผลการทดสอบทั้งจากก่อนทดลองและหลงัการทดลองมา
เปรียบเทียบกนั ผลสรุปไดว้า่ ตวัแบบท่ีเป็นผูใ้หญ่มีอิทธิพลต่อผูรั้บแบบมากกวา่ตวัแบบท่ีเป็นเด็ก
วยัเดียวกนัทั้งในกลุ่มท่ีตดัสินจริยธรรมโดยค านึงถึงเหตุผลและไม่ค  านึงถึงเหตุผล 
   มิดลาร์สกี ไบรอนัและบริกแมน (Midlarsky, Bryan and Brickman ,1975) 
ไดศึ้กษาผลของการใชต้วัแบบ และรางวลัท่ีมีต่อการฝึกพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเด็กหญิง
เกรด 6 จ  านวน 72 ใชต้วัแบบ 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ตวัแบบท่ีเอ้ือเฟ้ือ ตวัแบบท่ีเป็นกลาง และตวัแบบท่ี
ละโมบ โดยผูว้จิยัไดส้ร้างสถานการณ์ใหผู้ท้ดลองเล่นเกม เม่ือเล่นชนะจะไดรั้บรางวลัเป็นส่ิงของท่ี
มีค่าเท่ากบัเงิน 4 เซนตห์ลายช้ิน เม่ือผูถู้กทดลองแสดงพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือตามท่ีตอ้งการ ผูท้ดลองก็
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ใหร้างวลัเป็นค าพดูยกยอ่ง ผลการทดลองปรากฏวา่ตวัแบบและรางวลัท่ีเป็นค าพูดยกยอ่งมีอิทธิพล
อยา่งยิง่ต่อการปลูกฝังพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ 

2.3 วธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด ์
2.3.1 ความหมายวธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด ์

การพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนโดยการใหค้วามช่วยเหลือ สามารถท าได ้
หลากหลายตามระดบัความสามารถของผูเ้รียนวิธีการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์ถือเป็นวิธีการหน่ึงท่ี
ไดรั้บความสนใจ ซ่ึงจากการศึกษาวรรณกรรมพบวา่มีนกัวิชาการทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย
ใหค้วามหมายของวธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด ์(Scaffolding) ไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัเช่น 
  วดู เบอร์เนอ และรอส (Wood Bruner and Ross, 1976:90) กล่าววา่ การเรียนการ
สอนโดยใช้วิธีการแบบสแกฟโฟลด์ ว่าเป็นกระบวนการท่ีท าให้เด็กหรือนกัเรียนฝึกหัดสามารถ
แกปั้ญหา  ด าเนินงาน หรือบรรลุตามเป้าหมายท่ีอยูเ่หนือความพยายามของเด็กท่ีจะท าไดด้ว้ยตนเอง
แต่จะท าไดเ้ม่ือไดรั้บความช่วยเหลือสนบัสนุน  การช่วยเสริมศกัยภาพเป็นการควบคุมองคป์ระกอบ
ต่างๆ ของงานโดยครู  หรือผูใ้หญ่ ท่ีในคร้ังแรกงานเหล่านั้นอยูเ่หนือความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะ
กระท าได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีท่ีท าให้ผูเ้รียนใส่ใจและท าองค์ประกอบต่างๆของงานเหล่านั้นให้
ส าเร็จ ซ่ึงองคป์ระกอบของงานเหล่านั้นตอ้งอยูใ่นช่วงหรือขอบเขตท่ีผูเ้รียนจะสามารถท าได ้
  โรเซนไชล์ และ มีสเตอร์ (Rosenshine and Meister, 1992:26) กล่าวถึงการใช้
วธีิการแบบสแกฟโฟลดว์า่เป็นการประยกุตแ์นวคิด ZPD มาสู่การเรียนการสอน โดยกล่าววา่ การใช้
วธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลดเ์ป็นรูปแบบของการสนบัสนุน ท่ีครูหรือผูเ้รียนคนอ่ืนๆ ให้แก่ผูเ้รียน
ดว้ยกนั เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเช่ือมต่อระหวา่งความสามารถปัจจุบนั และเป้าหมายท่ีตั้งใจไว ้

ดิกสัน ครอส (Dixon-Krauss, 1996:195) ไดใ้หนิ้ยามของการใชว้ธีิการแบบสแกฟ 
โฟลด์ ไวว้่าเป็นการท่ีผูส้อนมอบหมายงานท่ีจะให้ผูเ้รียนเรียนรู้ และมีการแนะน า ช้ีแนะโดยการ
พดูคุยสนทนากบัผูเ้รียนเพื่อใหแ้นวทางในการท่ีจะเรียนรู้งานนั้นๆ 

เอกเกน และ ครูชกั (Eggen and Kauchak, 1997:56) ใหนิ้ยามของการใชว้ธีิการ 
แบบสแกฟโฟลดไ์วว้า่ เป็นการช่วยเหลือ (assistance) ท่ีให้กบัผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนท างานให้ส าเร็จ
ซ่ึงงานนั้นเป็นงานท่ีผูเ้รียนไม่สามารถท าใหส้ าเร็จไดด้ว้ยตนเอง 
  ลาร์กกิน (Larkin, 2001: 30-34) ได้อธิบายการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
แบบสแกฟโฟลด์ไวว้่าเป็นการช่วยเหลือสนบัสนุนให้ผูเ้รียนสามารถท างานให้ส าเร็จ เม่ือผูเ้รียน
ตอ้งเรียนรู้ส่ิงใหม่หรือส่ิงท่ียาก ผูเ้รียนอาจจะตอ้งการช่วยเหลือมากข้ึน และเม่ือผูเ้รียนเร่ิมจะท างาน
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นั้นไดส้ าเร็จ การช่วยเหลือสนบัสนุนนั้นจะค่อยๆลดลง จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถรับผิดชอบหรือ
ท างานนั้นไดด้ว้ยตนเองการช่วยเหลือจะยติุลง 
  ราเชล อาร์ (Rachel R., 2002:3) อธิบายวา่การเสริมต่อการเรียนรู้ หมายถึง การให ้                     
ความช่วยเหลือจากผูส้อนและให้ความช่วยเหลือในปัจจยัอ่ืนๆ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาการ
เรียนรู้ให้กา้วไปถึงระดบัต่อไปได ้การเสริมต่อการเรียนรู้เป็นการให้ความช่วยเหลือชัว่คราวโดยท่ี
การเสริมต่อการเรียนรู้จะลดลงเม่ือผูเ้รียนมีความสามารถเพิ่มข้ึน 

กมล โพธิเยน็ (2547: 79) กล่าววา่การเสริมต่อการเรียนรู้เป็นกระบวนการของ            
การช่วยเหลือ สนับสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ โดยมีผูส้อนคอยให้การช่วยเหลือ 
หรือผูเ้รียนให้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน หรือผู ้
ท่ีมีศกัยภาพมากกว่า เป้าหมายของการช่วยเหลือคือการให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานท่ีผูเ้รียนไม่
สามารถท าให้ส าเร็จไดด้ว้ยตนเองให้เสร็จสมบูรณ์ วิธีการช่วยเหลือจะค่อยๆเปล่ียนแปลงไปตาม
ระดบัความสามารถในการปฏิบติังานของผูเ้รียน โดยการช่วยเหลือจะค่อยๆลดลง ในขณะท่ีผูเ้รียน
ค่อยๆเพิ่มความสามารถในการปฏิบติังาน และเม่ือผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานได้ด้วยตนเองอย่าง
อิสระแลว้การช่วยเหลือในการท ากิจกรรมนั้นจะยติุลง 
  จากความหมายของการเสริมต่อการเรียนรู้ ท่ีมีนกัวชิาการไดใ้หค้  าจ  ากดัความ
เอาไวข้า้งตน้น้ี ผูว้จิยัขอแสดงการสังเคราะห์ ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 ดงัน้ี
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ตารางท่ี  3   สังเคราะห์ความหมายวธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด ์(Scaffold) 

วดู เบอร์เนอ และรอส  
Wood Bruner,  Ross  

(1976: 90) 

โรเซนไชล ์และ มีสเตอร์ 
Rosenshine และ Meister 

(1992:26) 

ดิกสนั ครอส  
  Dixon-Krauss 

(1996:195) 

เอกเกน และ กรูชกั 
Eggen และ Kauchak 

(1997:56) 

ลาร์กกิน 
Larkin 

(2001: 30-34) 
การเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบสแกฟ
โฟลด์ ว่าเป็นกระบวนการท่ีท าท าให้เด็ก
หรือนักเ รียนฝึกหัด สามารถแก้ปัญหา  
ด าเนินงาน หรือบรรลุตามเป้าหมายท่ีอยู่
เหนือความพยายามของเด็กท่ีจะท าได้ด้วย
ตนเองแต่จะท าไดเ้ม่ือไดรั้บความช่วยเหลือ
สนับสนุน  การช่วยเสริมศักยภาพเป็นการ
ควบคุมองค์ประกอบต่างๆ ของงานโดยครู  
หรือผู ้ใหญ่ท่ีในคร้ังแรกงานเหล่านั้ นอยู่
เหนือความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะกระท า
ได้ด้วยตนเอง  ด้วยวิธีท่ีท าให้ผูเ้รียนใส่ใจ  
และท าองคป์ระกอบต่างๆ ของงานเหล่านั้น
ใหส้ าเร็จ  ซ่ึงองคป์ระกอบของงานเหล่านั้น
ต้องอยู่ในช่วงหรือขอบเขตท่ีผู ้เ รียนจะ
สามารถท าได ้

กล่าวถึงการใช้วิธีการแบบสแกฟ
โฟลด์ว่าเป็นการประยุกต์แนวคิด 
ZPD มาสู่การเรียนการสอน โดย
ก ล่ า ว ว่ า  ก า ร ใ ช้ วิ ธี ก า ร
แบบบสแกฟโฟลด์เป็นรูปแบบ
ของการสนับสนุน  ท่ี ค รูห รือ
ผู ้ เ รี ยนคน อ่ืนๆ  ให้แ ก่ผู ้ เ รี ยน
ดว้ยกนั เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนเช่ือมต่อ
ระหว่างความสามารถปัจจุบัน 
และเป้าหมายท่ีตั้งใจไว ้

ได้ให้นิยามของการใช้
วิธีการแบบสแกฟโฟลด ์
ไว้ว่า  เ ป็นการท่ีผู ้สอน
มอบหมายงานท่ีจะให้
ผู ้ เ รี ย น เ รี ย น รู้  แ ล ะ มี     
การแนะน า ช้ีแนะ โดย
การพูด คุ ยสนทนากับ
ผูเ้รียน เพื่อใหแ้นวทางใน
การท่ีจะเรียนรู้งานนั้นๆ 

ใ ห้ นิ ย า ม ข อ ง ก า ร ใ ช้
วิธีการแบบสแกฟโฟลด์
ไวว้่า เป็นการช่วยเหลือ 
(assistance)ท่ีใหก้บัผูเ้รียน 
เพื่อให้ผู ้เ รียนท างานให้
ส าเร็จซ่ึงงานนั้นเป็นงาน
ท่ีผูเ้รียนไม่สามารถท าให้
ส าเร็จไดด้ว้ยตนเอง 

ได้อธิบายการเรียนการสอนโดย
ใช้วิธีการแบบสแกฟโฟลด์ไวว้่า
เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนให้
ผูเ้รียนสามารถท างานให้ส าเร็จ 
เม่ือผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ส่ิงใหม่หรือ
ส่ิงท่ียาก ผูเ้ รียนอาจจะต้องการ
ช่วยเหลือมากข้ึน และเม่ือผูเ้รียน
เร่ิมจะท างานนั้ นได้ส าเร็จ การ
ช่วยเหลือสนับสนุนนั้นจะค่อยๆ
ลดลง จนกระทั่งผูเ้รียนสามารถ
รับผิดชอบหรือท างานนั้นไดด้ว้ย
ตนเองการช่วยเหลือจะยติุลง 
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ตารางท่ี 3 สังเคราะห์ความหมายวธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์ (Scaffold) (ต่อ) 

ซาร่า  
(Sarah Cotteral, 2003) 

ราเชล อาร์ 
Rachel R. (2002:3) 

กมล โพธิเยน็  
(2547: 79) 

สุมาล ีชัยเจริญ 
 (2545 :5) 

ผู้วจิยั 

กลวิ ธี เส ริมต่อการ เ รี ยน รู้ 

หมายถึง กลวิธีการสอนท่ี

ผูส้อนจะให้ความช่วยเหลือ

แก่ผูเ้รียนตลอดกระบวนการ

เขียนของผูเ้รียนและเตรียม

ความพร้อมให้แก่ผูเ้รียน โดย

ผูส้อนจะให้ความช่วยเหลือ

แก่ผูเ้รียนตลอดกระบวนการ

เขียนของพวกเขาเม่ือผูเ้รียนมี

ความสามารถ และความ

มั่นใจเพ่ิมข้ึน การเสริมต่อ

การเรียนรู้จะลดนอ้ยลง 

ก า ร เ ส ริ ม ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ 

ห ม า ย ถึ ง ก า ร ใ ห้ ค ว า ม

ช่วยเหลือจากผู ้สอนและให้

ความช่วยเหลือในปัจจยัอ่ืนๆ 

เ พื่ อ ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ

พฒันาการเรียนรู้ให้กา้วไปถึง

ระดบัต่อไปได ้ การเสริมต่อ

การเรียนรู้เป็นการให้ความ

ช่วยเหลือชัว่คราว โดยท่ีการ

เสริมต่อการเรียนรู้จะลดลง

เ ม่ือผู ้เ รียนมีความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 

เป็นกระบวนการของการช่วยเหลือ สนับสนุน

การเรียนรู้ของผู ้เ รียนอย่างเป็นระบบ โดยมี

ผูส้อนคอยให้การช่วยเหลือ หรือผูเ้รียนให้การ

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ี

เกิดข้ึนระหว่างผูเ้รียน ผูส้อน หรือผูท่ี้มีศกัยภาพ
มากกว่า เป้าหมายของการช่วยเหลือ คือ การให้

ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานท่ีผูเ้รียนไม่สามารถท า

ให้ส าเร็จไดด้้วยตนเองให้เสร็จสมบูรณ์ วิธีการ

ช่วยเหลือจะค่อยๆเปล่ียนแปลงไปตามระดับ
ความสามารถในการปฏิบติังานของผูเ้รียน โดย

การช่วยเหลือจะค่อยๆลดลง ในขณะท่ีผูเ้รียน

ค่อยๆเพ่ิมความสามารถในการปฏิบติังาน และ

เม่ือผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองอยา่ง

อิสระแล้ว การช่วยเหลือในการท ากิจกรรมนั้น
จะยติุลง 

ได้กล่าวถึงคุณลกัษณะ
ของฐานความช่วยเหลือ
ท า ง ก า ร เ รี ย น 
(Scaffolding)ไ ว้  คื อ 1) 
เ ป็ น ส่ิ ง ท่ี สนั บ ส นุ น               
2) เปรียบเสมือน
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
3) เ ป็นส่ิงท่ี ช่วยขยาย
ฐานความรู้ของผูเ้รียน 
4) อนุญาตให้ผูเ้รียนท า
ภารกิจงานให้ส า เ ร็ จ
เ ท่ า ท่ี เ ป็ น ไ ป ไ ด ้          
5) ผูเ้รียนสามารถเลือก
ส่ิงท่ีตนเองตอ้งการจะรู้
ไดต้รงเป้าหมาย 

เทคนิคสแกฟโฟลด ์เป็นกระบวนการ

ท่ีท า ให้ เ ด็ กห รือนัก เ รี ยน ฝึกหัด

ความสามารถในการแกปั้ญหาในการ

ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี

อยูเ่หนือความสามารถของเด็กท่ีจะท า

ได้ด้วยตนเอง เพราะเม่ือผูเ้รียนตอ้ง

เรียนส่ิงท่ีใหม่หรือยาก ผู ้เ รียนอาจ

ตอ้งการความช่วยเหลือเพ่ิมมากข้ึน 

แล ะ เ ม่ื อ ไ ด้ รั บ คว าม ช่ ว ย เ ห ลื อ 

(Assistance) ผูเ้รียนจะเร่ิมท างานไดดี้ 

ในขณะท่ีการช่วยเหลือสนบัสนุนนั้น

ก็จะค่อยๆลดลง จนกระทั่งผู ้เ รียน
สามารถท างานนั้นไดด้ว้ยตนเอง 
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จากตารางขา้งตน้สามารถสรุปความหมายไดว้า่ วธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด ์ 
เป็นกระบวนการท่ีท าให้เด็กหรือนกัเรียนฝึกหัดความสามารถในการแกปั้ญหาในการด าเนินงาน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีอยูเ่หนือความความสามารถของเด็กท่ีจะท าไดด้ว้ยตนเอง เพราะเม่ือผูเ้รียน
ต้องเรียนส่ิงท่ีใหม่หรือยาก ผู ้เรียนอาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มมากข้ึน และเม่ือได้รับ               
ความช่วยเหลือ (assistance) ผูเ้รียนจะเร่ิมท างานไดดี้ข้ึน ในขณะท่ีการช่วยเหลือสนบัสนุนนั้นก็จะ
ค่อยๆลดลง จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถท างานนั้นไดด้ว้ยตนเอง 
 2.3.2 พฒันาการของการเสริมต่อการเรียนรู้กบัพื้นท่ีรอยต่อของพฒันาการ (Zone of Proximal 
Development) 
   มโนทัศน์ของการเสริมต่อการเรียนรู้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดการเรียนรู้กลุ่ม
Constructivist ในทางสังคมของ ไวกอตสกี (Vygotsky) (Clark and Graves, 2005: 571) ตามแนวคิดของ  
ไวกอตสกี (Vygotsky) ทุก ๆ  หน้าท่ีทางสมอง ส าหรับพฒันาการของเด็กเกิดข้ึนคร้ังแรกจากการ
ร่วมมือกบัผูใ้หญ่ การร่วมมือท่ีเกิดข้ึน บริเวณรอยต่อพฒันาการ (Zone of Proximal Development) พื้นท่ี
ท่ีอยูร่ะหวา่งกิจกรรมท่ีเด็กสามารถท าไดเ้องโดยอิสระกบัพื้นท่ีท่ีสามารถท าไดด้ว้ยการช่วยเหลือ พื้นท่ี
รอยต่อของพฒันาการ คือ พื้นท่ีระหว่างพฒันาการจริงซ่ึงพิจารณาจากการแกปั้ญหาไดด้้วยตนเองกบั
ระดับพัฒนาการท่ีพัฒนาได้ พิจารณาจากการแก้ปัญหาภายใต้การแนะน าและร่วมมือกับผู ้ท่ี มี
ความสามารถมากกว่ามโนทศัน์ของการเสริมต่อการเรียนรู้มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการของ          
ไวกอตสกี (Vygotsky) ซ่ึงให้สมมติฐานว่าผูใ้หญ่สามารถแนะน าเด็กสู่ระดบัสติปัญญาท่ีสูงกว่าได ้
(Cooke, 2002: 7) 
  การอธิบายพฒันาการของไวกอตสกี (Vygotsky’s Description of Development)  เสนอ
แนวคิดท่ี 3 ของพฒันาการการอธิบายของเขาเน้นหนักไปท่ีภาษา การมีปฏิสัมพนัธ์กับสังคมและ
บทบาทของการช่วยเหลือผูเ้รียนให้เขา้ใจวฒันธรรมท่ีเขาอาศยัอยู่ ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการส่งผ่าน
วฒันธรรม การส่ือสาร และการสะทอ้นความคิดของตนเอง งานของ Vygotsky มีอิทธิพลในชั้นเรียน ครู
มอบหมายงานท่ีมีความหมายเก่ียวกบัภาษาและการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมให้แก่นกัเรียน  นกัเรียนไดรั้บ
ประโยชน์จากการช่วยเหลือซ่ึง เรียกว่า บริเวณพื้นท่ีรอยต่อพฒันาการหรือ Zone of Proximal 
Development นัน่คือ ระดบัความสามารถท่ีเด็กสามารถท างานไดต้ามล าพงั และสามารถปฏิบติัภาระงาน
ต่าง ๆได้ด้วยการช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ หรือเพื่อนท่ีมีความสามารถมากกว่าในขอบเขตท่ีใกล้เคียงกบั
พฒันาการท่ีเด็กสามารถท างานได้ส าเร็จโดยไม่ตอ้งช่วยเหลือ ส าหรับในบริเวณท่ีต ่ากว่าพฒันาการ 
จ าเป็นตอ้งให้เด็กไดรั้บการช่วยเหลือเพื่อให้เด็กสามารถท างานไดส้ าเร็จตามขอบเขตพื้นท่ีท่ีก าหนดไว้
ได ้
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  จากแนวคิดของ ไวกอตสกี (Vygotsky) มีจุดสังเกตท่ีส าคญั คือ พฒันาการและการเรียนรู้
ของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนในบริบททางสังคมในโลกท่ีเต็มไปดว้ยผูค้นซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กอยา่งต่อเน่ือง 
โดย ไวกอตสกี (Vygotsky) มีความเช่ือว่าเด็กตอ้งการการเรียนรู้จากคนรอบขา้ง  เพราะคนเหล่านั้นลว้น
มีบทบาทส าคญัในการช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ ทั้งจากการพูดคุย การเล่น การอ่าน การตั้งค  าถาม เพราะ
ความสามารถจะเกิดข้ึนได้จากการเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอน ซ่ึงเด็กสามารถเรียนรู้จากผูใ้หญ่ได้
มากกวา่การเรียนรู้ดว้ยตนเองตามล าพงั (Cameron, 2001: 6) 
  นอกจากน้ี ไวกอตสกี (Vygotsky) มองว่าความรู้เกิดข้ึนได้จากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
จากนั้นจึงสร้างใหเ้กิดความเขา้ใจไดด้ว้ยทกัษะและวฒันธรรมในส่ิงแวดลอ้มของตน โดยไวกอตสกีเช่ือ
ว่าภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยในการส่งเสริมการคิด  การหาเหตุผล  และสนับสนุนกิจกรรมทาง
วฒันธรรม ไวกอตสกี (Vygotsky) ให้ขอ้สังเกตว่าเม่ือเกิดปัญหาเด็กจะแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยการใช้
ค  าพูดประสานไปกบัการใช้สายตา เม่ือเด็กพูดออกเสียงดงั ๆจะเกิดเป็นกระบวนการการจดัล าดบัทาง
ความคิดจนเกิดเป็นแนวทางไปใช้ในการแกปั้ญหาได ้จดัเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ ท าให้เห็นว่าภาษา
ช่วยให้เด็กใช้ และช่วยเด็กในการควบคุมความคิดและพฤติกรรมของตนได ้ (Hammond, et all., 2005: 
126) 
  จากแนวคิดดังกล่าวท่ีเก่ียวข้องกับพื้นท่ีรอยต่อพัฒนาการ (Zone of Proximal 
Development: ZPD) นั้น ช่วยในการสร้างกรอบแนวคิดทฤษฎีส าหรับสอนภาษาต่างประเทศให้แก่
เด็ก ซ่ึงท าให้ผูส้อนสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดท้ั้งการวางแผนการสอนและการพูดคุยกบันกัเรียน
ได ้(Cameron, 2001: 8) 
  ทั้งน้ีในการจดัการเรียนการสอนในพื้นท่ีรอยต่อพฒันาการ ครูหรือกลุ่มเพื่อนนบัเป็นผู ้
ท่ีมีบทบาทส าคญัมากในกระบวนการจดัการเรียนการสอน ตามความเช่ือท่ีวา่พฒันาการของบุคคล
จะเกิดข้ึนได้ในบริบทของกิจกรรมท่ีมีตวัแบบ และการช่วยเหลือของคนท่ีมีทกัษะมากกว่า ซ่ึง
หน้าท่ีส าคญัของครูผูส้อน คือ การประเมินความเขา้ใจของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ความสามารถไปถึงจุดสูงสุดของพื้นท่ีรอยต่อพฒันาการได ้ซ่ึงผูเ้รียนควรจะไดรั้บความช่วยเหลือ
จากครูในรูปแบบต่างๆ เช่น การเป็นตวัแบบ  การสาธิต การตั้งค  าถาม การฝึก การสร้างภาระงาน
กลุ่มเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือของเพื่อนในกลุ่ม การเตรียมการอ่านหรือแจกเอกสารส่งเสริมการ
เรียนรู้ในชั้นต่อไป ดงันั้น ครูจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจความแตกต่างของผูเ้รียน และให้ความช่วยเหลือ
เด็กตามพฒันาการ (Hammond, et all, 2005: 126) 
  ในดา้นการจดัการเรียนรู้ถือเป็นการจดักระบวนการทางสังคม ท่ีมีครูเป็นผูมี้บทบาทใน
การเป็นผูช่้วยเหลือนกัเรียน ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายหลกั คือ เพื่อขยบับริเวณพื้นท่ีพฒันาการของนกัเรียนให้มี
ระดบัความสามารถท่ีสูงและซบัซ้อนข้ึน มีครูเป็นผูเ้สนอความช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ เช่น  การสาธิต 
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หรือเปิดโอกาสให้นกัเรียนพูดดงั ๆ ว่ามีความคิดอย่างไร เพื่อให้ครูสามารถเขา้ไปให้ความช่วยเหลือ 
และส่ือสารกบันกัเรียนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี อนันบัเป็นการสนบัสนุน ช่วยเหลือตามความตอ้งการของนกัเรียน 
(Hammond, et all, 2005: 129) 
  นอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวเพิ่มเติมเก่ียวกบั การพฒันาช่วงรอยต่อ
ของพฒันาการทางการเรียนรู้ไวเ้พิ่มเติมดว้ย เช่น คาเมรอน (Cameron, 2001: 8) ไดอ้ธิบายวา่ ภาษา
เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีสุดส าหรับการเจริญเติบโตทางปัญญา ผูใ้หญ่สามารถช่วยเด็กในการแกปั้ญหา
ไดด้ว้ยการพูดคุยเพื่อสนบัสนุนการท ากิจกรรมของเด็ก เพราะค าพูดท่ีเหมาะสมนั้นจะช่วยให้เด็ก
ปฏิบติักิจกรรมไดดี้ข้ึน เรียกไดว้า่เป็นการ “การเสริมต่อการเรียนรู้” คาเมรอน กล่าวถึง นกัวิชาการ
ช่ือ บรูเนอร์(Bruner) วา่เป็นผูเ้สนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์มากในการสอนภาษา คือ จ าเป็นตอ้งให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้งานบ่อยๆจนเป็นภาระงานประจ า ซ่ึงจะช่วยให้เด็กเกิดการช่วยเหลือกนั และขอรับ
ความช่วยเหลือจากสถานการณ์ใหม่ๆได ้ 
 บรูเนอร์(Bruner) ได้ศึกษางานวิจยัจากครอบครัวชนชั้นกลางชาวอเมริกันท่ีมีกิจวตัร
ประจ าวนัโดยการใหเ้ด็กนัง่ฟังนิทานจากสมุดภาพบนตกัของผูป้กครอง จากการวิเคราะห์ภาษาและ
พฤติกรรมของคนกลุ่มน้ีจะเห็นได้ว่าผูใ้หญ่จะมีบทบาทผูพู้ดเป็นส่วนใหญ่ โดยขณะเล่านิทาน
ผูใ้หญ่จะอธิบายลักษณะของตวัละคร ส่ิงของในรูป โดยให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้นจาก      
การตอบค าถามแบบใช่กับไม่ใช่ และพูดคุยเก่ียวกับลักษณะส าคญัของเร่ือง เด็กสามารถถาม
เก่ียวกบัภาพท่ีตอ้งการรู้ ซ่ึงการท่ีเด็กเรียนรู้ในการพูดเก่ียวกบัภาพท่ีตอ้งการรู้ ภาษาพูดของเด็กก็จะ
เพิ่มข้ึนภายในช่วงเวลาสั้น ๆ ภาษาท่ีผูป้กครองใชจ้ะซ ้ า ๆ จะมีส่วนในการเสริมต่อการเรียนรู้ ซ่ึงจะ
ท าใหเ้ด็กคาดเดาไดว้า่เหตุการณ์ใดจะปรากฏข้ึนต่อๆไปได ้(Cameron, 2001: 9-10)   
  จากข้อความดังท่ีกล่าวมา สรุปลักษณะของการเสริมต่อการเรียนรู้ได้ว่าการเสริมต่อ             
การเรียนรู้เป็นฐานของการช่วยเหลือ (Scaffolding) มาจากแนวคิดของนกัจิตวิทยา ซ่ึงมาจากกลุ่ม 
Social Constructivist ท่ีเช่ือถือวา่ ถา้ผูเ้รียนอยูต่  ่ากวา่พื้นท่ีรอยต่อของพฒันาการไม่สามารถเรียนรู้
ดว้ยตนเองไดจ้  าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือท่ีเรียกว่า Scaffolding ซ่ึงฐานความช่วยเหลือจะ
สนบัสนุนผูเ้รียนในการแกปั้ญหา หรือการเรียนรู้ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัภารกิจการเรียนรู้ให้
ส าเร็จดว้ยตวัเองไดโ้ดยฐานความช่วยเหลืออาจเป็นค าแนะน า แนวทาง ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ ใน
การแกปั้ญหาหรือปฏิบติัภารกิจการเรียนรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง ซ่ึงไวกอตสกี (Vygotsky)  ไดเ้สนอมโนทศัน์ของ “The  Zone of Proximal Development” 
(ZPD) ซ่ึงเป็นมโนทศัน์ท่ีส าคญัของการพฒันาเชาวปั์ญญาขั้นสูง โดย ไวกอตสกี (Vygotsky,1978 
:86) ไดใ้ห้นิยามของ ZPD ไวว้่า “The zone of proximal development เป็นช่วงหรือระยะห่าง
ระหวา่งระดบัพฒันาการทางปัญญาท่ีแทจ้ริง (actual  development) ท่ีพิจารณาไดจ้ากการท่ีบุคคล
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สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  และระดบัศกัยภาพของพฒันาการ (the level of potential 
development) ท่ีพิจารณาไดจ้ากความสามารถท่ีบุคคลจะสามารถแกปั้ญหาไดเ้ม่ือไดรั้บค าแนะน า
จากผูใ้หญ่ หรือร่วมงานกบัเพื่อนท่ีมีศกัยภาพมากกวา่ ” 

นอกจากน้ี สุมาลี ชยัเจริญ (2545:5) ยงัไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของฐานความ 
ช่วยเหลือทางการเรียน (Scaffolding) ไว ้ คือ 1) เป็นส่ิงท่ีสนบัสนุน 2) เปรียบเสมือนเคร่ืองมือใน
การเรียนรู้ 3) เป็นส่ิงท่ีช่วยขยายฐานความรู้ของผูเ้รียน 4) อนุญาตให้ผูเ้รียนท าภารกิจงานให้ส าเร็จ
เท่าท่ีเป็นไปได ้5) ผูเ้รียนสามารถเลือกส่ิงท่ีตนเองตอ้งการจะรู้ไดต้รงเป้าหมาย นอกจากน้ียงัพบวา่ 
ผูเ้รียนใชฐ้านการเรียนช่วยเหลือเม่ือผูเ้รียนไม่สามารถคิดหาค าตอบได ้ หลงัจากท่ีอ่านสถานการณ์
ปัญหาในบางสถานการณ์ หรือเม่ือตอ้งการค าตอบและพบว่าผูเ้รียนบางคนใช้ฐานการช่วยเหลือ
แกปั้ญหา ถา้เร่ืองใดท่ีผูเ้รียนพิจารณาแลว้ว่าไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ฐานการช่วยเหลือจะเขา้มามี
บทบาทส าคญัท่ีจะท าใหผู้เ้รียนสามารถแกปั้ญหาดว้ยตวัเองได ้ฐานความช่วยเหลือมีบทบาทส าคญั
อยา่งยิ่งในการสร้างความรู้ และการท าความเขา้ใจของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในการแกปั้ญหาท่ี
แตกต่างกันสอดคล้องกับ กมล โพธิเย็น (2547:79) ท่ีได้สรุปแนวความคิดเด่ียวกับการสอน
แบบสแกฟโฟลดไ์วว้า่ เป็นกระบวนการของการช่วยเหลือ สนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งเป็น
ระบบ มีผูส้อนช่วยเหลือ หรือผูเ้รียนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั
ระหว่างผูเ้รียน ผูส้อน ผูมี้ศกัยภาพมากว่า การช่วยเหลือจะค่อยๆลดลง จนถึงไม่ช่วยเหลือเลย 
ในขณะท่ีผูเ้รียนค่อยๆเพิ่มความสามารถมากข้ึน และปฏิบติังานไดโ้ดยอิสระ 

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีสรุปไดว้า่วธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด ์หรือ วธีิการ 
เรียนรู้แบบการเสริมต่อการเรียนรู้เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีน ามาช่วยเสริมในการเรียนการสอนดา้นการ
ให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบเม่ือสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองแลว้การช่วยเหลือจะ
ลดระดบัลงจนภารกิจลุล่วงไดด้ว้ยตนเองในท่ีสุด 

รูปแบบของฐานความช่วยเหลือทางการเรียน (Scaffolding) 
อนุชา โสมาบุตร (2549:37 - 40) ไดก้ล่าวถึง รูปแบบฐานการช่วยเหลือทาง      

การเรียน (Scaffolding) ไว ้4 รูปแบบ ดงัน้ี 
1. ฐานความช่วยเหลือการสร้างความคิดรวบยอด (Conceptual  

Scaffolding) เป็นฐานท่ีให้ผูเ้รียนหาแนวความคิดท่ีไดเ้รียนรู้น าเขา้สู่บริบท (externally Impose) 
เพื่อใหเ้กิดแนวคิดท่ีหลากหลายกบัแนวความคิดรวมทั้งหมด  

2. ฐานความช่วยเหลือเก่ียวกบัการความคิด (Metacognitive  
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Scaffolding) เป็นฐานการช่วยเหลือท่ีสนบัสนุนเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ของแต่ละคน โดยฐานน้ี
จะเป็นการแนะแนวส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการคิดในช่วงระหว่างการเรียนรู้ (Metacognitive 
Scaffolding) 
   3. ฐานความช่วยเหลือกระบวนการ (Procedural Scaffolding) เป็นวธีิการ 
ใชแ้หล่งทรัพยากร และเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งมาช่วยในขณะเรียนรู้  

4. ฐานการช่วยเหลือกลยทุธ์การแกปั้ญหา (Strategic Scaffolding) เป็น 
วธีิการท่ีเนน้ทางเลือกเพื่อมาสนบัสนุนการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงพยายามเช่ือมความเก่ียวขอ้งส่ิงต่างๆใน
การแกปั้ญหา 

บุษบง ตนัติวงศ ์(1994: 3-11) ไดศึ้กษาการใชค้  าพดูของครู ในลกัษณะของ 
กระบวนการสอนแบบสแกฟโฟลด์ พบว่าค าพูดท่ีประสบความส าเร็จในการท าให้ผูเ้รียนสามารถ
แกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้มีอยู ่4 ลกัษณะ คือ 

1. การใหข้อ้มูลป้อนกลบัท่ีมีความหมายกบัผูเ้รียน หรือ ตรงตามปัญหา 
ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนในขณะนั้น 

2. การวเิคราะห์งาน เพื่อท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจงานอยา่งชดัเจน และท าให ้
งานดูง่ายข้ึน 

3. การทบทวนค าพดู หรือทบทวนความมุ่งหมายของส่ิงท่ีก าลงักระท า 
อยู ่

4. การยดืหยุน่ใหผู้เ้รียน สามารถเปล่ียนแปลงลกัษณะของการมีส่วน 
ร่วมได ้ตามความสนใจของเขา 

วดู (Wood, 1976: 98) ไดอ้ธิบายระดบัความช่วยเหลือท่ีผูส้อนใหแ้ก่ผูเ้รียนเม่ือใช ้
กระบวนการสอนแบบเอ้ืออาทรจากไว ้6 ระดบั คือ  

1. การคดัสรรงานและแจกแจงงานใหเ้หมาะสม (Recruitment) ขั้นแรก 
ของการท างาน ผูส้อนตอ้งเลือกงานท่ีเหมาะสม แจกแจงประเด็นท่ีผูเ้รียนสนใจ และให้เช่ือมโยงผกู
ยึดกบัส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในงานนั้น เช่นการสร้างความสนใจในงานท่ีท า ให้เห็นความส าคญั
เป้าหมายของงาน 
   2. การลดภาระงานใหเ้ห็นงานยอ่ย (Reduction in degree of freedom) เป็น               
การแจกแจงงานใหเ้ป็นขั้นยอ่ยๆ ท่ีไม่ซบัซอ้น ลดขนาดของงานลง ให้งานมีลกัษณะท่ีง่ายข้ึนแต่ละ
ขั้นจะมีทกัษะท่ีจ าเป็นส าคญัๆ ซ่ึงจะง่ายต่อการให้ขอ้มูลป้อนกลบัต่อผูเ้รียน ในระยะแรกผูเ้รียนจะ
ท างานในส่วนท่ีท าไดแ้ละครูจะท าในส่วนท่ีเหลือ 
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   3.  การสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเน่ือง (Direction maintenance) เป็น                
การรักษาความสนใจของผูเ้รียนให้คงอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ โดยสร้างความทา้ทาย ให้ผูเ้รียนท างานท่ี
อยูใ่นระดบัท่ีเหนือจากระดบัท่ีผูเ้รียนเพิ่มท างานไดส้ าเร็จ 
   4.  การช้ีจุดส าคญั (Marking critical features) เป็นการช้ีให้เห็นถึง
คุณสมบติัส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่งานนั้นส าเร็จหรือไปถูกทางแลว้ รวมถึงการบอกขอ้บกพร่องหรือ
ความคลาดเคล่ือนในงานท่ีท าอยู ่
   5. การควบคุมปัญหาหรือความคับข้องใจ (Frustration control)            
การแกปั้ญหาหรืองานควรจะมีปัญหาหรือความเครียดอยูไ่ดบ้า้ง  ดีกวา่ท่ีจะไม่มีความเครียดเลยใน
การท างานผูส้อนจะตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนไม่รู้สึกวติกกงัวลจากความผดิพลาดไม่ให้ผูเ้รียนรู้สึกเสียหนา้
จากความผิดพลาดของตนเอง  ผูส้อนดึงส่วนท่ีผูเ้รียนพอใจมาเป็นประโยชน์หรือผูส้อนใช้วิธีการ
อ่ืนๆท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความเครียดเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีส าคญักว่าผูส้อนตอ้งระวงั
ความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการท่ีผูเ้รียนพึ่งพาผูส้อนมากเกินไปในระหวา่งการท ากิจกรรม 
   6.  การสาธิต (Demonstration) เป็นการแสดงตวัอย่างเพื่อเป็นแนวทาง 
การแก้ปัญหาท่ีผู ้เรียนเผชิญอยู่ และรวมถึงการให้ผู ้เรียนเกิดการเลียนแบบและสร้างเสริม
คุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้รียน 
  เอนเกน และ กรูชกั (Eggen and Kauchak, 1997:57) ไดแ้บ่งประเภทของกลยุทธ์
ในการช่วยเสริมศกัยภาพไว ้5 ประเภท ดงัน้ี 

1. การเป็นตวัแบบ (Modeling) เช่น  การแสดงวธีิการแกปั้ญหา 
2. การคิดดงัๆ (Think-aloud) เป็นตวัแบบของกระบวนการโดยให ้

ผูเ้รียนไดท้ราบถึงการคิดของครูในขณะท่ีก าลงัแกปั้ญหา 
3.  การใชค้  าถาม (Questions) การใชค้  าถามจะเป็นการช่วยเหลือเจาะ 

ประเด็นความสนใจ  และการแนะน าทางเลือก 
4. การปรับสาระการเรียนการสอน (Adapting instructional  material)  

เช่น  การปรับงานใหมี้ความง่าย หรือเป็นล าดบังานยอ่ยๆ 
5.  การใชส่ิ้งเตือนหรือตวัช้ีแนะ (Prompts and clues) เช่น การวาง 

แผนการเขียนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนจดัการจดัระบบการคิดของตนเองก่อนเขียนงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
การช่วยเหลือน้ีจะหยุดเม่ือผูเ้รียนซึมซับเอาแผนงานต่างๆ หรือขั้นตอนต่างๆ ไวใ้นตนเองอย่าง
อตัโนมติัแลว้ 

เบร์ิก และ วนิสเลอร์ (Berk and Winsler, 1995: 26-29) กล่าววา่กระบวนการสอน 
แบบสแกฟโฟลดจ์ะไดผ้ลดีควรประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 5 ประการ คือ 



 
 

66 
 

1. การแกปั้ญหาร่วมกนั (Join problem solving) คือ การสร้าง         
ความกระตือรือร้นร่วมกนัในการแกปั้ญหาซ่ึงท าไดโ้ดยการเลือกปัญหาท่ีสนใจร่วมกนัหรือเลือก
เร่ืองท่ีมีคุณค่า มีความหมายมากพอท่ีจะตอ้งท างานร่วมกนัเพื่อแกปั้ญหา หรือไปสู่จุดมุ่งหมาย
ร่วมกนั ระหวา่งเด็กกบัเด็ก หรือเด็กกบัผูใ้หญ่ 

2. การสร้างความเขา้ใจร่วมกนั (Intersubjectivity) คือ กระบวนการท่ี 
เร่ิมตน้จากผูท่ี้มีความเขา้ใจต่างกนัมาแลกเปล่ียนความเขา้ใจกนั ดว้ยวิธีการส่ือสารแบบต่างๆ เพื่อ
น าไปสู่การมีความเขา้ใจร่วมกนัและการท างานร่วมกนัอยา่งแทจ้ริงในท่ีสุด การสร้างความเขา้ใจ
ร่วมกนัจะสร้างความเขา้ใจพื้นฐานส าหรับผูร่้วมงานแต่ละคน ในการติดต่อส่ือสารและสร้างทศันะ
ท่ีเหมาะสมต่อกนัผูใ้หญ่จะพยายามสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในขณะถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจของ
ตนใหแ้ก่เด็ก 

3. การตอบสนองอยา่งอบอุ่น (Warms and responsiveness) คือ การท่ี 
ผูใ้หญ่มีการตอบสนองต่อกิจกรรมต่างๆของเด็กอยา่งช่ืนชม และเป็นมิตรเพื่อให้เด็กรู้สึกมีความสุข
และกระตือรือร้นในการท างานท่ีทา้ทายความสามารถของตน 

4. การเอาใจใส่ดูแลผูเ้รียน (Keep the child in the ZPD) คือ การช่วยให ้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองจนเต็มตามศกัยภาพ ดว้ยการท างานไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนจบ โดยท าได ้ 2 
ทาง คือ 1) การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของเด็ก เช่น ถา้งานนั้นยากเกินไปก็
ช่วยท าให้ง่ายลงหรือถา้เด็กเร่ิมเบ่ือหน่ายก็น าเสนองานท่ีทา้ทายให้ 2) การสอดแทรกในจงัหวะท่ี
เหมาะสม คือการใหค้วามช่วยเหลือ และการสอน เม่ือเด็กตอ้งการ และคอยสังเกตอยูห่่าง ๆ เม่ือเด็ก
ท างานไดแ้ลว้ 

5. การส่งเสริมการก ากบัตนเอง (Promote self-regulation) คือ           
การสนบัสนุนให้เด็กร่วมกนัตั้งเป้าหมาย วางแผนด าเนินงาน และปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไวใ้ห้
มากท่ีสุดเท่าท่ีมากไดโ้ดยกระตุน้ให้เด็กพยายามแกปั้ญหาจนส าเร็จไดด้ว้ยตนเอง มากกว่าการให้
ค  าตอบส าเร็จรูป และการออกค าสั่งใหเ้ด็กท าตาม เพื่อใหเ้ด็กสามารถท างานโดยอิสระไดใ้นท่ีสุด   

ภคัจิรา รอดพน้ (2553:67) กล่าววา่จากประสบการณ์น าไปใชส้อนวชิาภาษาไทย 
กบันกัเรียนมธัยมศึกษา พบวา่ใชไ้ดดี้ในการสอนโดยมีแนวทางในการใช ้คือ 

1. การชกัจูง (Recruitment) ใชบ้่อยมากในการน าเขา้สู่บทเรียน  
เหมือนกบัสุภาษิตท่ี “การเร่ิมตน้ท่ีดี เท่ากบัท าเสร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง” วิธีท่ีผูเ้ขียนใช้บ่อยก็คือ 
พยายามคิดวา่เร่ืองท่ีจะสอนน้ีน่าสนใจตรงไหน หรือส าคญัอยา่งไร แลว้จึงคิดวธีิชกัจูงผูเ้รียน 

2. การลดทางเลือก (Reduction in degrees of freedom) ใชม้ากใน     
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การช่วยผูเ้รียนตดัสินใจ และวางแผนต่างๆ เช่น วางแผนท าโครงงานในรายวิชาภาษาไทยก็ลด
ทางเลือกลงให้เป็นโครงงานคน้ควา้กบัโครงงานประดิษฐ์ เป็นตน้ ครูอาจไม่จ  าเป็นตอ้งเสนอ
ทางเลือกให ้การกระตุน้ใหคิ้ดถึงขอ้จ ากดัต่างๆ ก็ช่วยใหผู้เ้รียนตดัสินใจไดดี้ข้ึนดว้ย 

3. การรักษาเส้นทาง (Direction maintenance) คือวธีิแกก้ารหลงประเด็น 
กระบวนการน้ีใชย้ากมาก เพราะหากใชม้ากไปจะเป็นการครอบง าความคิดของผูเ้รียน ถา้ใชน้อ้ยไป
ผูเ้รียนก็จะหลงประเด็นไปจนท างานไม่เสร็จ ซ่ึงผูเ้ขียนพบวา่ การปล่อยให้ผูเ้รียนหลงประเด็นจน
งานลม้เหลว ถา้ไม่เกิดความเสียหายร้ายแรง ก็ควรปล่อยไปจะดีกวา่ดว้ยยดึหลกัท่ีวา่ “ผดิเป็นครู”  

   4.  การช้ีจุดส าคญั (Marking critical features) ใชเ้ม่ือผูเ้รียนเร่ิมทอ้เพราะ
มองไม่เห็นความส าเร็จ กระบวนการน้ีถา้ใชดี้ๆจะเป็นการให้ก าลงัใจผูเ้รียนไดดี้มาก บ่อยคร้ังท่ีสี
หนา้ แววตาและค าชมสั้นๆ ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาไปไดอ้ยา่งดี 

   5. การป้องกนัปัญหา (Frustration control) “กนัไวดี้กว่าแก้” เป็น
กระบวนการท่ีขอบเขตกวา้งขวางมาก ครอบคลุมการการสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย การจดั
บรรยากาศของโรงเรียน การจดัหอ้งเรียน การจดัสถานท่ีเรียนใหมี้ความสะดวก ปลอดภยั การจดัส่ือ
การสอน อุปกรณ์ เน้ือหาเอกสารต่างๆท่ีผูเ้รียนตอ้งใช้ในการศึกษาคน้ควา้ไปจนถึงการสร้าง
ขอ้ตกลง ห้ามปราม ตกัเตือน และการลงโทษ ทั้งน้ีเพื่อให้ให้ผูเ้รียนสามารถหลบเล่ียงจากปัญหา 
และอุปสรรคท่ีบัน่ทอนก าลงัใจ แลว้ไปสู่จุดหมายได ้

   6. การสาธิต (Demonstration) เน่ืองจากการลอกเลียนเป็นเร่ืองท่ีช่วย
พฒันาสติปัญญาไดน้อ้ย จึงควรใชก้ระบวนการน้ีเป็นวิธีสุดทา้ย เม่ือใชก้ระบวนการอ่ืนๆหมดแลว้ 
ผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจยงัแกปั้ญหาไม่ได ้ครูจะตอ้งสาธิตใหดู้ เพราะ “สิบปากวา่ ไม่เท่าตาเห็น”           

กล่าวไดว้า่การเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลดจ์ดัเป็นกระบวนการของการให ้
ความช่วยเหลือสนบัสนุนผูเ้รียนตามล าดบัระดบัศกัยภาพของผูเ้รียน โดยจะค่อยๆลดการให้ความ
ช่วยเหลือจนถึงไม่ช่วยเหลืออีกเลย ผูเ้รียนจึงเกิดกระบวนการเรียนรู้ไดต้ามระดบัความสามารถได้
อยา่งเป็นระบบ ขั้นตอน 
  2.3.3 งานวจิยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

กมล โพธิเยน็ (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบการพฒันาความคิดอยา่งเป็น 
ระบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถดา้นทกัษะการเขียนภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดย
ใชแ้นวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิกและวธีิการแบบสแกฟโฟลด ์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) พฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อพฒันาความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถดา้นทกัษะการเขียน
ภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยใช้แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิกและวิธีการแบบสแกฟ
โฟลด์ และ 2) เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนโดยเปรียบเทียบ
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คะแนนความสามารถดา้นทกัษะการเขียนความเรียงภาษาไทยและดา้นการคิดอย่างเป็นระบบของ
นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนและของนกัศึกษาท่ีเรียนตามปกติ การ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอน เร่ิมจากการวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีไตรอาร์ขิก และการ
พฒันาความสามารถในการเรียนรู้ การเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบสแกฟโฟลด์ เทคนิคการ
ระดมสมอง เทคนิคผงัความคิด และวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการสร้างเสริม
ความสามารถด้านทกัษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีแล้วน าขอ้มูลท่ีได้มา
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนและประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนโดย
น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตพนิชยการพระนคร จ านวน 90 คน แบ่งแบบสุ่มเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยการใช้คะแนน
ความสามารถพื้นฐานทางการเขียนเป็นตวัควบคุม โดยแต่ละกลุ่มจะมีตวัอยา่ง 30 คน การทดลอง 6 
สัปดาห์ รวม 18 ชัว่โมง โดยมีการวดัความสามารถดา้นทกัษะการเขียนความเรียงภาษาไทยและดา้น
การคิดอย่างเป็นระบบของกลุ่มตวัอย่างทั้งก่อนและหลงัการทดลอง วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติ 
One Way Analysis of Variance และ Two Way Analysis of Variance และการวเิคราะห์เน้ือหา  

ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 
ประกอบด้วยหลกัการคือ การช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบโดยการ
วางแผนความคิดอย่างเป็นระบบและชดัเจนก่อนท่ีจะลงมือเขียนและมอบหมายงานให้แก่ผูเ้รียน
ตอ้งเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของผูเ้รียนวตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันาความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถด้านทกัษะการเขียนภาษาไทยของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ขั้นตอนการเรียนมี 6 ขั้น ไดแ้ก่ 1) สร้างความน่าสนใจและให้เสรีในการ
ฝึก 2) ใชป้ระสบการณ์และปรับบริบทในการเรียนรู้ 3) สร้างความชดัเจนทางความคิด 4) ตรวจสอบ
ทบทวนความคิด 5) ลงมือปฏิบติังานตามผงัโครงร่างความคิด 6) ตรวจประเมินผลงานเพื่อการ
ปรับปรุง การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนทั้งระหว่างและภายหลงัการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอน 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า 2.1) คะแนน
ความสามารถด้านทกัษะการเขียนความเรียงภาษาไทยของกลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มทดลอง
กลุ่มท่ี 2 หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2.2) คะแนน
ความสามารถดา้นทกัษะการเขียนความเรียงภาษาไทยของกลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มทดลอง
กลุ่มท่ี 2 หลงัการทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2.3) คะแนน
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบของกลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 2 หลงั
การทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2.4) คะแนนความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบของกลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 2 หลงัการทดลองสูง
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กวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   2.5) การวิเคราะห์เน้ือหาจากบนัทึกผลการ
เรียนรู้ของกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มแสดงให้เห็นวา่การเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีพฒันาข้ึน ส่งเสริมการพฒันาความคิดอย่างเป็นระบบและพฒันาความสามารถด้านทกัษะการ
เขียนความเรียงภาษาไทย อนัเป็นผลจากการท่ีผูเ้รียนไดส้ร้างแผนผงัโครงร่างความคิดก่อนลงมือ
เขียน ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ ท างานร่วมกนัและช่วยเหลือการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

  ดวงกมล สวนทอง (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการวจิยัและพฒันารูปแบบ     
การสอนแบบสแกฟโฟลด์ ท่ีส่งเสริมจิตลกัษณะฉันทะและ ความสามารถในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการของ นกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการใช้รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ท่ีส่งเสริมจิตลกัษณะ ฉนัทะ และความสามารถใน                 
การเขียนบทความเชิงวิชาการของนกัศึกษา กลุ่มตวัอย่างคือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จาก 2 ห้องเรียน 
หอ้งเรียน ละ 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซ่ึงใชรู้ปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ 1 ห้องเรียน และ
กลุ่มควบคุมท่ีใชรู้ปแบบการสอนปกติ 1 ห้องเรียน หลงัจากส้ินสุดการสอนแบบสแกฟโฟลด์แลว้ 
นกัศึกษากลุ่มทดลองคร่ึงหน่ึงซ่ึงเป็นสมาชิกชมรมพลศึกษา ไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการ
เขียนอย่างต่อเน่ือง อีกคร่ึงหน่ึงเป็นสมาชิกชมรมอ่ืน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบดว้ย แบบสอบถาม 5 ฉบบั เก็บขอ้มูลก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และส้ินสุดการ
ติดตามผลการวิ เคราะห์ข้อมูลใช้การวิ เคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ การวิ เคราะห์               
ความแปรปรวนสองทางแบบวดัซ ้ า และการวเิคราะห์ตวัแปรของพฒันาการ 

ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาท่ีใชรู้ปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดมี์ 
ค่าเฉล่ียจิตลกัษณะ ฉนัทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ทุกตวัแปรหลงัการทดลอง และตลอดเวลา 3 เดือน  ในระยะติดตามผลดา้นผลการจดัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีส่งเสริมการเขียนอย่างต่อเน่ือง ดว้ยกิจกรรมชมรมพลศึกษากลา้ส่ือสารท่ีมีต่อผลความสามารถ
ของนกัศึกษาท่ีเรียนรู้ดว้ยวิธีการแบบสแกฟโฟลด์ในระยะติดตามผลนั้น ปรากฏวา่ นกัศึกษาชมรม
พลศึกษามีค่าเฉล่ียเจตคติท่ีดีต่อการเขียนเชิงวิชาการสูงข้ึน และมีความคงทนของความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการกบัฉันทะในการเขียน ส่วนผลการศึกษาความเปล่ียนแปลงความ 
สามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการดว้ยการวิเคราะห์แบบจ าลองตวัแปรแฝงโคง้พฒันาการ 
แสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนแบบสแกฟโฟลด ์มีความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วชิาการเพิ่มข้ึนในระยะทดลอง แต่อตัราพฒันาการลดลงในระยะติดตามผล ส าหรับผลการวิเคราะห์
แบบจ าลองโค้งพัฒนาการของกลุ่มชมรม พบว่า นักศึกษาท่ีเข้าร่วมชมรมพลศึกษามีอัตรา                    
การเปล่ียนแปลงความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการทางบวกในระยะติดตามผลสูงกว่า
นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมอ่ืน 
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  2.3.4 งานวจิยัในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
เฮลเลนเบิร์ก (Hallenbeck, 1997) ศึกษาการใชก้ารเรียนการสอนกลยทุธ์ 

ในการเขียนร่วมกบัการสนทนาแบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative dialogues) ระหว่างผูเ้รียนกบั
ผูส้อนท่ีมีต่อความคิดเก่ียวกับการเขียนของนักเรียนท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ กลุ่มตวัอย่างเป็น
นักเรียนเกรด 7 จ  านวน 4 คน ท่ีได้รับการเรียนการสอนกลยุทธ์การเขียน (Cognitive strategy 
instruction in writing) ร่วมกบัการสนทนากบัผูส้อน โดยผูส้อนจะแสดงบทบาทการคิดของ
นกัเขียนท่ีมีทกัษะ และโดย  การช่วยเหลือการใชก้ลยทุธ์การเขียนของผูเ้รียน เป็นการศึกษาในระยะ
ยาวหน่ึงปี เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการบนัทึกเทปเสียง การวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ผูเ้รียนพึงพอใจกบั
รูปแบบการอภิปรายงานเขียนโดยผูส้อน  เพื่อท่ีจะก ากบังานเขียนของตนเอง และช่วยเหลือการ
พฒันางานเขียนของผูอ่ื้น การวิเคราะห์ขอ้มูลยงัพบวา่ ผูส้อนมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุนการ
พฒันาการคิดเก่ียวกบัการเขียนของผูเ้รียน ผูส้อนจะช่วยเสริมศกัยภาพโดยการสาธิต การคิดดงัๆ
บอกถึงปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนใหผู้เ้รียนทราบก่อน และผูส้อนตอ้งมีบทบาทในการสนบัสนุนให้ผูเ้รียน
ไดร่้วมแรงร่วมใจกนัในกลุ่ม 
   คิง สเตฟฟิลี และ อเดลเกล (King, Staffieri and Adelgais, 1998) ไดศึ้กษา
ผลของปฏิสัมพนัธ์แบบเพื่อนช่วยเหลือกนัเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้  โดยศึกษาปฏิสัมพนัธ์การสอน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนใน 3 ลกัษณะ คือ 1) การใชก้ารอธิบายอยา่งเดียว 2) การใชค้  าถามแบบสืบสอบ
ร่วมกบัการให้ค  าอธิบาย  และ3) การใชค้  าถามแบบสืบสอบอยา่งต่อเน่ืองร่วมกบัการใช้ค  าอธิบาย 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนเกรด 7 และให้นกัเรียนจบักนัเป็นคู่ๆ นกัเรียนจะสลบักนัเป็นผูส้อนและ
ผูเ้รียนท าการศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์  ระยะเวลาในการศึกษา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วนั 
นกัเรียนในกลุ่มปฏิสัมพนัธ์ลกัษณะท่ี 2 และ 3 ไดรั้บการฝึกการใชค้  าถามเพื่อถามความเขา้ใจและ
ค าถามจะไดรั้บบทบาททั้งเป็นผูส้อนและผูเ้รียน เม่ือนกัเรียนท าหน้าท่ีเป็นผูส้อนนกัเรียนจะถาม
ค าถามท่ีกระตุน้การคิดกบัเพื่อน และเม่ือนกัเรียนแสดงบทบาทเป็นผูเ้รียน  นกัเรียนจะท าหนา้ท่ีเป็น
ผูอ้ธิบายสาระท่ีไดเ้รียนมาใหเ้พื่อนฟัง  ผลการศึกษาพบวา่ ปฏิสัมพนัธ์แบบเพื่อนช่วยเพื่อนในแบบ
ท่ี 3 คือการใช้ค  าถามแบบสืบสอบอย่างต่อเน่ืองร่วมกบัการใช้ค  าอธิบาย ท าให้นกัเรียนสามารถ
สร้างความรู้ทั้งในระหว่างปฏิสัมพนัธ์การสอน และจากผลการท าแบบทดสอบท าให้นักเรียน
สามารถสร้างความรู้ทั้งในระหว่างปฏิสัมพนัธ์การสอน และจากผลการท าแบบทดสอบไดดี้ท่ีสุด
จากงานวจิยัน้ี พบวา่ การมีปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะเพื่อนช่วยเพื่อนจะส่งเสริมการคิด และ การเรียนรู้
ไดถึ้งแมว้า่ผูเ้รียนจะมีอายแุละความสามารถเท่าๆกนั แต่ผูเ้รียนก็สามารถส่งเสริมการคิดขั้นสูง และ
การเรียนรู้ต่อกนัได้ โดยท่ีผูส้อนจะเป็นผูฝึ้กหรือเตรียมการให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ในการใช้
ค  าถามท่ีกระตุน้การคิด และการท าความเขา้ใจก่อนท่ีผูเ้รียนจะปฏิสัมพนัธ์กนัเองในกลุ่ม 
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2.4 เทคนิคแผนผงัความคิด 
 2.4.1 ความหมายเของเทคนิคแผนผงัความคิด 

เทคนิคแผนผงัความคิด (Mind mapping Technique) มีช่ือเรียก 
หลากหลาย เช่น Mind Mapping, Semantic Webbing, Group Mapping, Cognitive Map, Concept 
Map ทั้งน้ีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวม้ากมาย ดงัน้ี  

บูซาน (Buzan, 1991) กล่าววา่ผงัความคิดเป็นการจ าลองการท างานของ 
สมองลงบนกระดาษ เป็นการสะทอ้นเงาการคิดของคนเราออกมา 

ทวปี บรรจงเปล่ียน (2540) กล่าววา่แผนผงัความคิดเป็นการสรุปความคิด  
ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้น ามาประมวลกนัเป็นขอ้สรุป หรือค าจ ากดัความในเร่ืองนั้นๆ 

สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ ์(2542) อธิบายวา่แผนท่ีความคิด Mind Mapping  
หรือบางทีเรียกวา่ Webbing, Semantic, Net Working, Cognitive Mapping หรือ Memory Map เป็น
การน าทฤษฎีทางสมองไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี แผนท่ีความคิดเป็นการท างานร่วมกนัของ
สมองดา้นซา้ย และดา้นขวาจะท าหนา้ท่ีในการสังเคราะห์รูปแบบสีรูปร่าง 

คชานนท ์ สุวรรณพนัธ์ (2543) กล่าววา่แผนผงัความคิด เป็นการเขียน 
แผนผงัเช่ือมโยงระหวา่งมโนทศัน์อยา่งเป็นล าดบั จากความรู้ ความเขา้ใจของแต่ละบุคคลในเร่ือง
นั้นๆ 

น ้าผึ้ง มีนิล (2545) กล่าววา่แผนผงัความคิดหมายถึง วธีิการน าขอ้มูลหรือ 
ข้อความท่ีผ่านการประมวลความรู้แล้ว โดยการน าเสนอด้วยผงัความคิดแบบต่างๆ เพื่อเป็น          
การส่ือสารให้ผูอ่้านเขา้ใจและมีความชดัเจนยิ่งข้ึน ประกอบดว้ยผงัการจ าแนกขอ้มูล ผงัมโนทศัน์
ผงัแวนน์ไดอะแกรม ผงัใยแมงมุม ผงักา้งปลา ผงัFlowchart และเรียงล าดบั 
   จากความหมายของแผนผงัความคิดท่ีมีนกัวชิาการไดใ้หค้  าจ  ากดัความ
เอาไวข้า้งตน้น้ี ผูว้จิยัขอแสดงการสังเคราะห์ ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 ดงัน้ี
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ตารางท่ี  4   สังเคราะห์ความหมายแผนผงัความคิด (Mind Mapping)   

โทนี บูซาน 
Buzan  (1991:106-107) 

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ 
(2542:1-4) 

ทวปี บรรจงเปลีย่น 
(2540:37) 

น า้ผึง้ มนีิล 
(2545:6) 

คชานนท์  สุวรรณพนัธ์, 
(2543: 6) 

ผู้วจิยั 

แผนผังความคิดเป็นการ

จ า ลอ งก ารท า ง านของ

สมองลงบนกระดาษ เป็น          

การสะท้อนเงาการคิดของ

คนเราออกมา 

แ ผ น ท่ี ค ว า ม คิ ด  Mind 

Mapping หรือบางทีเรียกว่า

Webbing, Semantic, Net 

Working, Cognitive Mapping 

หรือ Memory Map  เป็นการ

น าทฤษฎีทางสมองไปใช้ให้

เ กิดประโยชน์อย่า ง เต็ม ท่ี 

แผนท่ีความคิดเป็นการท างาน

ร่วมกันของสมองด้านซ้าย 

และด้านขวาจะท าหน้าท่ีใน 

การสั ง เ ค ร าะ ห์ รูปแบบสี
รูปร่าง 

แผนผงัความคิดเป็นการ

ส รุ ปค ว าม คิ ด  ค ว าม

เข้าใจเก่ียวกับส่ิงใดส่ิง

หน่ึงแลว้น ามาประมวล

กันเป็นข้อสรุป หรือค า
จ ากดัความในเร่ืองนั้นๆ 

แผนผังความคิดหมายถึง 

วิ ธี ก า ร น า ข้ อ มู ล ห รื อ

ขอ้ความท่ีผ่านการประมวล

ค ว า ม รู้ แ ล้ ว  โ ด ย ก า ร

น า เสนอด้วยผังความคิด

แ บ บ ต่ า ง ๆ  เ พ่ื อ เ ป็ น         

การส่ือสารให้ผูอ่้านเข้าใจ

และมีความชัดเจนยิ่ง ข้ึน 

ประกอบดว้ยผงัการจ าแนก

ข้อ มู ล  ผัง ม โนทั ศน์ ผ ั ง

แวนน์ไดอะแกรม ผงัใยแมง

มุ ม  ผั ง ก้ า ง ป ล า  ผั ง
Flowchart และเรียงล าดบั 

แผนผังค วาม คิด  เ ป็ น    

การเขียนแผนผงัเช่ือมโยง

ระหว่างมโนทัศน์อย่าง

เ ป็นล าดับ  จ ากความ รู้ 

ความ เข้าใจของแต่ละ
บุคคลในเร่ืองนั้นๆ  

แ ผ น ผั ง ค ว า ม คิ ด  

ห ม า ย ถึ ง  ก า ร

ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู้ 

ความคิด ความเขา้ใจ

ประสบการณ์ท่ีเคย

เรียนรู้มาแล้ว หรือ 

ค าจ ากดัความของส่ิง

ใดส่ิงหน่ึงมาเสนอ  

เ พื่ อ แ ส ด ง ค ว า ม

เช่ือมโยงมโนทัศน์  

ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง
แผนผงัความคิด 
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จากตารางท่ี 4 สามารถสรุปไดว้า่ แผนผงัความคิด หมายถึง การประมวลความรู้   
ความคิด  ความเขา้ใจ ประสบการณ์ท่ีเคยเรียนรู้มาแล้ว  หรือ ค าจ  ากดัความของส่ิงใดส่ิงหน่ึงมา
เสนอ  เพื่อแสดงความเช่ือมโยงมโนทศัน์ในรูปแบบของแผนผงัความคิด  

ทั้งน้ีแผนผงัความคิด (Mind mapping) จดัเป็นการจ าลองการท างานของสมองลง 
บนกระดาษจดัวา่เป็นการสะทอ้นเงาการคิดของเราออกมา ซ่ึง บูซาน (Buzan, 1991: 106-107) ได้
กล่าวถึงความสัมพนัธ์ของผงัความคิดกบัการท างานของสมองซีกซ้าย ซีกขวา โดยอาศยัการคน้ควา้
เร่ืองสมองซีกซ้ายและซีกขวาของ สเปอร์ร่ี และ ออนสเตน (Sperry and Ornstein) ไวว้า่สมองของ
คนเรานั้น จะจดัการกบัขอ้มูลไดดี้ยิ่งข้ึนถา้ขอ้มูลนั้นค่อยๆ บรรจุเขา้ไปในสมอง ท าให้สรุปไดว้่า
การจดบนัทึก  และเทคนิคการจดักลุ่มความคิดซ่ึงไดรั้บการออกแบบให้สอดคลอ้งกบัการท างาน
และความตอ้งการของสมองนั้นจะตอ้งมิใช่มีเพียงตวัหนงัสือ  รายการ  ตวัเลข  ล าดบัและเส้นตรง
เท่านั้น ยงัตอ้งค านึงถึงสี การสร้างภาพ มิติ สัญลกัษณ์ ความได้สัดส่วน ฯลฯ นอกจากน้ียงัตอ้ง
เช่ือมโยงอยา่งแนบแน่นกบัการท างานของความคิดอีกดว้ย 

2.4.2 ลกัษณะพื้นฐานของแผนผงัความคิด (Mind mapping Technique) 
  วคีอฟ (Wycoff, 1991:43) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะพื้นฐานของความคิดดงัต่อไปน้ี 

1. เร่ิมท่ีจุดกลางหนา้กระดาษ 
2. ใหค้วามคิดไหลไปอยา่งอิสระโดยปราศจากการตดัสินหรือการ 

วพิากษว์จิารณ์ 
3. ใชค้  าส าคญั (Key words) ในการน าเสนอความคิดต่างๆ 
4. เขียนค าส าคญั 1 ค  า ต่อ 1 เส้น 
5. เช่ือมโยงค าส าคญักบัจุดกลางโดยใชเ้ส้น 
6. ใชสี้ช่วยเนน้จุดส าคญัของความคิด 
7. ใชก้ารจินตนาการและสัญลกัษณ์ต่างๆเพื่อเนน้จุดส าคญั พร้อมกบั 

เช่ือมโยงความคิดต่อไปเร่ือยๆ 
  กล่าวไดว้า่ ลกัษณะของการใชแ้ผนผงัความคิด เป็นการจดัการระบบความคิดเพื่อ
เช่ือมโยงความคิดต่างๆเขา้โดยใชค้  าส าคญัเพื่อน าเสนอแนวความคิดไม่ให้แตกกระจาย และช่วยใน
การเรียบเรียงระบบความคิดไดดี้ 
  กฎเกณฑแ์ละสาระส าคญัของแผนผงัความคิด (Mind mapping Laws)  (Buzan, 
1991: 95) กล่าวถึงกฎของแผนผงัความคิดไวด้งัน้ี 

1. เร่ิมดว้ยการสร้างภาพหรือถอ้ยค าต่างๆท่ีจุดกลาง 
2. ใชก้ารคิดหรือจินตนาการไปตลอดทั้งผงัความคิดนั้นโดยเร่ิมท่ีจุดท่ี 1 
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แลว้ใชก้ารเร้ากระตุน้โยงใยต่อไปทั้งกระบวนการ 
3. เขียนค าส าคญัในการน าเสนอความคิดต่างๆลงไป ซ่ึงถอ้ยค านั้น 

สามารถเรียกกลบัมาใชใ้นโอกาสต่างๆ ได ้
    4. ควรเขียนค าแต่ละค าบนเส้นและเส้นแต่ละเส้นควรสัมพนัธ์เช่ือมโยง
กบัเส้นอ่ืนๆ 
    5. ค าแต่ละค าควรมีลกัษณะเป็นหน่วยคือ หน่ึงค าต่อหน่ึงเส้นซ่ึงจะช่วย
ใหช้ดัเจนและเช่ือมโยงกบัค าอ่ืนๆ ไดง่้ายข้ึน 

6.  ใชสี้เพื่อกระตุน้และช่วยใหส้ะดุดตา ซ่ึงจะช่วยยกระดบัความสามารถ 
ในการจดจ า 

7.  ควรปล่อยใหค้วามคิดแต่ละความคิดไหลไปอยา่งอิสระ ไม่วา่จะเป็น 
ความคิดใดเก่ียวกบัอะไรก็สามารถน ามาใชก้บักระบวนการน้ีได ้
  กฎเกณฑ์และสาระส าคญัของผงัความคิดนั้น จะเร่ิมตน้จากจุดก่ึงกลางท่ีเป็นท่ีตั้ง
ของหวัขอ้หรือแนวความคิดหลกั จากนั้นจึงแตกยอ่ยความคิดยอ่ยโยงใยความสัมพนัธ์ของค าโดยใช้
ส่ีขนาดตวัอกัษร เคร่ืองหมายรูปทรง หรือรูปภาพเพื่อลดหลัน่ ความส าคญัตามล าดบัลงไป  ทั้งน้ี
การเน้นขอ้ความให้ชดัเจน เร้าความสนใจหรือกระตุน้ความเขา้ใจให้ลึกซ้ึงข้ึนนั้นสามารถน าส่ิง
ต่างๆมาประกอบกนัเขา้ ซ่ึง บูซาน (Buzan, 1991: 105-106) เรียกวา่การท าแผนผงัความคิดขั้นสูง 
(Advanced mind maps) ส่ิงต่างๆ เหล่านั้นไดแ้ก่ 

1.  ลูกศร ใชเ้พื่อช่วยแสดงใหเ้ห็นความต่อเน่ือง เช่ือมโยงของแนวคิด 
ต่างๆ ลูกศรน้ีอาจจะมีหวัลูกศรเพียงอนัเดียวหรือหลายอนัก็ได ้ และสามารถช้ีไปทางไหนก็ได ้

2. รหสั เช่น ดอกจนั อศัเจรีย ์เคร่ืองหมายค าถาม วงเล็ก หรืออ่ืนๆ เพื่อ 
แสดงการเช่ือมโยงหรือมิติอ่ืนๆ 

3. รูปทรงเรขาคณิต  เราสามารถใชส่ี้เหล่ียมจตุัรัส  ส่ีเหล่ียมผนืผา้       
วงกลม วงรี หรืออ่ืนๆ เพื่อแสดงขอบเขตของค าท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั แตกต่างกนั หรือแสดง
ล าดบัความส าคญั เป็นตน้ 

4. รูป 3  มิติ เพื่อท าใหโ้ดดเด่นข้ึน 
5. ความคิดสร้างสรรค/์การสร้างภาพ  เพื่อแสดงความเช่ือมโยงของแต่ 

ละหวัขอ้ในรูปแบบแตกต่างกนั 
6. สีช่วยใหจ้ดจ าดีข้ึน และจุดประกายความคิดสร้างสรรคส์ามารถใช ้

เพื่อแสดงรูปแบบของการเช่ือมโยงความคิด เช่นเดียวกบัลูกศร นอกจากน้ียงัสามารถใชแ้สดงอาณา
เขตของความคิดหลกัๆ ไดอี้กดว้ย  
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ในการวจิยัในคร้ังน้ีเลือกใชแ้ผนผงัความคิด Mind mapping จากแนวคิดของบูซาน  
(Buzan 1997:45) เน่ืองจากเป็นแผนผงัความคิดท่ีไดรั้บความนิยม และแสดงภาพความคิดไดอ้ยา่ง
ชดัเจน เพื่อใชใ้นการระดมสมอง ซ่ึงผูเ้รียนจะบนัทึกความคิดหลกัไวต้รงกลางแลว้จึงค่อยแตกสาขา
ออกไปเป็นความคิดยอ่ย ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 9 ดงัน้ี 
 

 ความคิดรวบยอดยอ่ยๆ                                      ความคิดรวบยอดท่ีส าคญั 

       

                ความคิดหลกั 

 

เส้นเช่ือมโยงสัมพนัธ์ 

แผนภาพท่ี 9   แผนผงัความคิด Mind mapping 

 

โดยสรุป แผนผงัความคิด จดัเป็นการรวบรวมแนวความคิดท่ีกระจดักระจายออกมา 
ในลกัษณะแผนภาพทางความคิดใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน  ช่วยใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของแนวความคิดหลกั  
และแนวคิดยอ่ยช่วยใหส้ามารถจดัล าดบัทางความคิดไดอ้ยา่งเป็นระเบียบ อนัจะน าไปสู่การวาง
โครงเร่ืองเพื่อเขียนเรียงความไดอ้ยา่งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

2.4.3 งานวจิยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
   ประทุม วชิาโคตร (2544) วจิยัเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
วชิาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีฝึกโดยวิธีการเขียนแผนท่ีความคิดซ่ึงใชแ้ผนผงั
แบบใยแมงมุม (Spider Mapping) โดยก าหนดขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ไว ้12 ขั้น คือ 1) หากระดาษ
เปล่าไม่มีเส้น 2) วางกระดาษตามแนวนอน 3) เร่ิมท่ีก่ึงกลางหนา้กระดาษ4) ก าหนดขอ้ความ ค า 
ภาพวาดท่ีเป็นขอ้ใหญ่ใจความของเร่ืองท่ีเขียนหรือคิด 5) คิดถึงหวัขอ้ส าคญัท่ีเก่ียวกบัขอ้ความ ค า 
หรือภาพศูนยก์ลางแลว้เขียนดว้ยตวัอกัษรหนาบนเส้นท่ียาวเท่ากบัตวัหนงัสือต่อตรงออกมา 6) เติม
ก่ิงสาขาของหวัขอ้ส าคญัดว้ยจินตนาการ 7) แตกแขนงออกมายงัระดบัความคิดท่ีสอง ซ่ึงค าหรือ
ภาพจะแตกแขนงออกมาเส้นตอ้งต่อเน่ืองกนัและบางลงไป ค าท่ีเขียนตวัเล็กลง  8) แตกแขนงขอ้มูล
ไปยงัระดบัท่ีสามและส่ีตามความคิดท่ีไหลออกมาอยา่งอิสระโยกไปยา้ยมายงัก่ิงกา้นสาขาต่าง ๆ 9) 
เพิ่มความลึกในแผนท่ีความคิดโดยตีกรอบ ใส่กล่องรอบ ๆค าหรือภาพ 10) ใชสี้ตามรูปแบบของ
ก่ิงกา้นสาขา 11) ใส่ลูกศรเพื่อช่วยในการแสดงแนวคิดวา่มีความเช่ือมโยงกนัอยา่งไร 12) ท าให้แผน
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ท่ีความคิดดูสวยข้ึน มีศิลป์มากข้ึน มีสีสดใสข้ึนมาดว้ยจินตนาการเพิ่มความลึกหรือมิติลงไป แทรก
อารมณ์ข้ึนท าใหห้รูหราเท่าท่ีจะท าได ้ 

ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนเชิงสร้างสรรคโ์ดยวธีิการเขียน 
แผนท่ีความคิด ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
ส าหรับความก้าวหน้าของผลสัมฤทธ์ิในการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทางการเรียนท่ีมีความสามารถสูง ปานกลาง และต ่า ท่ีไดรั้บการฝึกโดยวิธีการเขียน
แผนท่ีความคิดนั้นไม่แตกต่างกนั 
   กณัหา ค าหอมกุล (2548) วิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถในการเขียน
สรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด 2) ศึกษาความสามารถในการสร้าง
แผนผงัความคิดของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีการ
จดัการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6จ านวน 30 คน 
โรงเรียนวดัหนองพนัเทา อ าเภอสองพี่น้อง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 แบบ
แผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design ใชเ้วลาในการสอน 16 ชัว่โมง ในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2548 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบ
แผนผงัความคิด 2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนสรุปความและสร้างแผนผงัความคิด 
3) แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อวธีิการจดัการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิดการวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้
ค่าร้อยละ (%), ค่าเฉล่ีย (x̄ ), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.), การทดสอบค่า t–test แบบ dependent 
และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  

ผลการวจิยั พบวา่ 1) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการ 
เรียนรู้แบบแผนผงัความคิด มีความสามารถในการเขียนสรุปความ ก่อนและหลงัเรียนแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) นกัเรียนมี
ความสามารถในการสร้างแผนผงัความคิดแบบขั้นบนัได มากท่ีสุด รองลงมาคือแผนผงัความคิด
แบบจ าแนกประเภท และแผนผงัความคิดแบบก้างปลา 3) นักเรียนมีความคิดเห็นว่าการจดั              
การเรียนรู้แบบแผนผงัความคิดท าให้เขา้ใจบทเรียนง่าย เพราะการเรียนเป็นล าดบัขั้นตอนสามารถ
ท างานเสร็จตามเวลา ท าใหส้รุปความไดแ้ละสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัวชิาอ่ืน ๆ ได ้
  2.4.4 งานวจิยัในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
   ลิน (Lin, 2004) ไดศึ้กษาผลของการใชค้อมพิวเตอร์และแผนผงัความคิด
ในการสอนเรียงความแบบจูงใจ การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นแบบก่ึงทดลองท่ีออกแบบเพื่อน าไปใช้
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ในโรงเรียนขนาดกลาง เมืองไอดาโฮ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนท่ีเรียนเก่ียวกบัศิลปะทางดา้นภาษา 
ในระดบัเกรดแปด จ านวน 319 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมท่ีมีการประเมินผลการ
เขียนก่อนการทดลองการสอนโดยเนน้การใชแ้ผนผงัความคิดซ่ึงเป็นยุทธวิธีในการเขียนเรียงความ
แบบจูงใจ นักเรียนจะไดรั้บค าแนะน าเพื่อให้สร้างแผนผงัความคิดของนักเรียนส าหรับการเขียน
เรียงความแบบจูงใจนักเรียน นักเรียนกลุ่มควบคุมจะสร้างแผนผงัความคิดโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่การสอนแผนท่ีความคิดโดยใชค้อมพิวเตอร์มี 
ประโยชน์ส าหรับการรวบรวมแนวคิดแต่ไม่ส่งผลต่อการเขียนของนกัเรียน อย่างไรก็ตามคุณภาพ
ของแผนท่ีความคิดมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเขียนของนักเรียน และยงัพบอีกว่าเวลามี
ความสัมพนัธ์ต่อการเขียนของนกัเรียนในทางลบเม่ือการสอนใชแ้ผนท่ีความคิดแบบคอมพิวเตอร์ 
   รีมา ไอ จาฟ (Reima AI-Jalf, 2010) ไดศึ้กษาการเสริมสร้างทกัษะการ
เขียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ดว้ยโปรแกรมแผนผงัความคิด ผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. 
ผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนโดยใช้แผนผงัความคิด ผลของการทดสอบการเขียนบทความสั้นๆ 
พบวา่ นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มทดลองท่ีเขียนแบบทดสอบหลงัเรียนเขียนรายละเอียดในบทความไดต้รง
ประเด็น มีการจัดการความคิดและมีความคิดท่ีต่อเน่ืองกันดีกว่านักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มควบคุม 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นกลุ่มทดลองจะวาดแผนผงัความคิดโดยใชมื้อส าหรับในการเขียนหวัขอ้ท่ี
จะช่วยใหน้กัศึกษาไดจ้ดัการกบัความคิดและทศันคติเก่ียวกบัความคิด 2 ผลต่อเจตคติท่ีไดเ้รียนโดย
ใชแ้ผนผงัความคิดจากการตอบแบบสอบถามหลงัจากการเรียนโดยใชแ้ผนผงัความคิด  

ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนในรายวชิาการเขียนท่ี 
ใชแ้ผนผงัความคิด และนกัศึกษาทั้งหมดพบวา่โปรแกรมแผนผงัความคิดสนุกและมีประโยชน์ใน
การท่ีจะท าให้เกิดความคิด และการจดัการความคิดและเป็นทางเลือกใหม่ท่ีจะท าให้เกิดการระดม
สมอง และการวางแผนในการเขียนบทความสั้นๆต่อไป  
  จากแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนใน
งานวจิยัท่ีปรากฏมาทั้งหมดน้ีสามารถสรุปเป็นรูปแบบแบบการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด
การถ่ายโยงการเรียนรู้ได ้ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 10 ดงัน้ี
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                      หมายถึง แนวคิดหลกั                
                     หมายถึง แนวคิดยอ่ย 

แผนภาพท่ี 10   แนวคิดสรุปแบบการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

 
 

ทฤษฎกีารเรียนรู้จากตัวแบบ 

1. ขั้นกระบวนการตั้งใจ เป็นการเอาใจ 
ใส่ต่องานตน้แบบ 

2. ขั้นกระบวนการกกัเกบ็ เป็นการจดจ า 
ลกัษณะของงานตน้แบบไว ้

3. ขั้นกระบวนการแสดงพฤตกิรรม  
เป็นการลงมือท าตามแบบ 

4. กระบวนการจูงใจให้กระท าพฤตกิรรม    
เป็นการจูงใจใหเ้ขียนเรียงความ 

 

การถ่ายโยงการเรียนรู้ 

ครูใหค้วามช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบ (Scaffolding) ให้
ความช่วยเหลือจนเห็นวา่ผูเ้รียนมีความสามารถแลว้จึง

ค่อยถอดถอนความช่วยเหลือลง 

ผูเ้รียนจดัท า Mind mapping ร่างโครงความคิด
ก่อนลงมือเขียน 

ศึกษาวเิคราะห์งานตน้แบบ 
เพื่อใหไ้ดแ้นวทางของตนเอง 
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3. การเขียนเรียงความ 
3.1 ความหมายของเรียงความ  

นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของเรียงความไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 
เปล้ือง ณ นคร (2516: บทน า) กล่าววา่การเขียนเรียงความเป็น             

การรวบรวมความคิด แลว้แสดงความคิดนั้นออกมา 
สิทธา พินิจภูวดล และคณะ (2516: 66) อธิบายวา่การเขียนเรียงความเป็น 

การเขียนประเภทหน่ึงซ่ึงใช้ส านวนแบบความเรียง ผูเ้ขียนจะแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิด
ความเห็น ความเขา้ใจ ตลอดจนความรู้ใหผู้อ่ื้นไดรั้บทราบ 

ประสิทธ์ิ กาพยก์ลอน (2518:180) กล่าววา่การเขียนเรียงความเป็นทั้ง 
ศาสตร์และศิลปะอยา่งหน่ึง ท่ีวา่เรียงความเป็นศาสตร์เพราะมีรูปแบบและวิธีเขียนอยา่งหน่ึงท่ีเป็น
แบบแผน ส่วนท่ีว่าเป็นศิลปะเพราะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว เขียนออกมาให้น่าอ่าน         
การเขียนเรียงความจึงตอ้งค านึงถึงแบบ(รูปแบบ)และตอ้งเขียนใหน่้าอ่านดว้ย 

ประภาศรี สีหอ าไพ (2531: 73) กล่าววา่การเขียนเรียงความ คือ การเขียน 
ร้อยแกว้ท่ีมีหวัขอ้เร่ือง หรือแนวคิดก าหนดไว ้มีเคา้โครงเร่ืองตามล าดบัแลว้เขียนไปตามหวัเร่ืองท่ี
ก าหนดไวน้ั้น และมีการก าหนดยอ่หนา้เป็นหน่วยความคิดในแต่ละหวัเร่ืองท่ีแบ่งมาจากประเด็น
หลกัท่ีตั้งไว ้การเขียนตอ้งอ่านทบทวนแลว้แกไ้ขตดัส่วนพลความท่ีไม่จ  าเป็นออก 

กรมวชิาการ(2544: 4) ใหค้วามหมายวา่ เรียงความเป็นงานเขียนประเภท 
หน่ึงท่ีเขียนข้ึนเพื่อแสดงความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ และประสบการณ์ใหผู้อ่ื้นทราบดว้ยภาษาท่ีดี
ถูกตอ้งตามรูปแบบ 
   จากความหมายของการเขียนเรียงความท่ีมีนกัวชิาการไดใ้หค้  าจ  ากดั
ความเอาไวข้า้งตน้น้ี ผูว้จิยัขอแสดงการสังเคราะห์ ดงัปรากฏในตารางท่ี 5 ดงัน้ี  
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ตารางท่ี  5   สังเคราะห์ความหมายของการเขียนเรียงความ 

เปลือ้ง ณ นคร 
(2516:บทน า) 

สิทธา พนิิจภูวดล 
และคณะ (2516: 66) 

ประสิทธ์ิ กาพย์กลอน 
(2518:180) 

ประภาศรี สีหอ าไพ, 
(2531: 73) 

กรมวชิาการ 
(2544:4) 

ผู้วจิยั 

การเขียนเรียงความเป็น
การรวบรวมความคิด 
แลว้แสดงความคิดนั้น
ออกมา 

การเขียนรียงความเป็นการ
เขียนประเภทหน่ึง ซ่ึงใช้
ส านวนแบบความ เ รี ย ง
ผู ้ เ ขี ยนจะแสดงออก ซ่ึ ง
ความรู้สึกนึกคิดความเห็น 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  ต ล อ ด จน
ความรู้ใหผู้อ่ื้นไดรั้บทราบ 

การเขียนความเรียงเป็นทั้ ง
ศาสตร์และศิลปะอย่างหน่ึง 
ท่ีว่า เ รียงความเป็นศาสตร์
เพราะมีรูปแบบและวิธีเขียน
อย่างห น่ึง ท่ี เ ป็นแบบแผน 
ส่วนท่ีวา่เป็นศิลปะเพราะตอ้ง
ใช้ความสามารถเฉพาะตัว 
เขียนออกมาใหน่้าอ่าน  

การเขียนเรียงความ คือ   
ก าร เ ขี ยน ร้อยแก้ว ท่ี มี
หัวข้อเร่ือง หรือแนวคิด
ก าหนดไว ้มีเคา้โครงเร่ือง
ตามล าดับแล้วเขียนไป
ตามหัวเร่ืองท่ีก าหนดไว้
นั้ น  และ มีการก าหนด       
ย่ อ ห น้ า เ ป็ น ห น่ ว ย
ความคิดในแต่ละหัวเร่ือง
ท่ีแบ่งมาจากประเด็นหลกั
ท่ีตั้งไว ้การเขียนตอ้งอ่าน
ทบทวนแล้วแก้ไขตัด
ส่วนพลความท่ีไม่จ าเป็น
ออก 

เรียงความเป็นงานเขียน
ประเภทหน่ึงท่ีเขียนข้ึน
เ พื่ อ แ ส ด ง ค ว า ม รู้ 
ความคิด ความเข้าใจ 
และประสบการณ์ให้
ผูอ่ื้นทราบดว้ยภาษาท่ีดี
ถูกตอ้งตามรูปแบบ 

การเขียนเรียงความคือ
งานเขียนในลักษณะ
ร้อยแก้ว  ท่ี ผู ้ เ ขี ยน มี
อิสระทางความคิดท่ีจะ
เขียน ใช้ภาษาถ้อยค า 
วรรณศิลป์ ให้งานเขียน
เป็นไปตามจุดประสงค์
หรือแนวคิดท่ีตั้งไว ้ซ่ึง
อาจเป็นงานทางวชิาการ 
หรือ ความบนัเทิง 
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เน้ือหาประเด็นท่ี 1 

จากตารางท่ี 5 สามารถสรุปไดว้่า การเขียนเรียงความเป็นงานเขียนท่ีจดัเป็นศาสตร์และ
ศิลปะแขนงหน่ึง มีลกัษณะการเขียนเป็นแบบเรียงความ ซ่ึงเขียนข้ึนเพื่อแสดงความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ และประสบการณ์ให้ผู ้อ่ืนทราบด้วยภาษาท่ีสละสลวย เพื่อถ่ายทอดสู่ผูอ่้านให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ  

3.2   องคป์ระกอบของการเขียนเรียงความ  
    เน่ืองจากการเขียนเรียงความเป็นการเขียนท่ีมีแบบแผนท่ีชัดเจน จึง
สามารถสังเคราะห์ความคลา้ยคลึงกนัของขอ้มูลดา้นองคป์ระกอบจากนกัการศึกษาได ้ดงัน้ี 

เรียงความประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 3 ส่วนไดแ้ก่  1. ค  าน า  
หรือส่วนน าเร่ือง เป็นส่วนของการน าเร่ิมเร่ือง หรือการเปิดเร่ือง เป็นการเสนอเร่ืองให้ผูอ่้านทราบ
ย่อๆว่าผูเ้ขียนมีวตัถุประสงค์ ประเด็นหลกั หรือมีเน้ือหาท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัอะไร จดัเป็นส่วนท่ีเร้า
ความรู้สึกใหผู้อ่้านสนใจอ่านต่อในส่วนของเน้ือเร่ือง ซ่ึงผูเ้ขียนอาจน าเร่ืองไดอ้ยา่งหลากหลายจาก
การยกค าขวญั ค าคม ค าถาม ค านิยาม ค าสุภาษิตมากล่าวเปิดเร่ืองได ้  2. เน้ือหา หรือส่วนด าเนิน
เร่ือง เป็นการขยายรายละเอียด โดยประกอบไปด้วยแนวคิด ใจความส าคญัของเร่ือง ข้อความ
รายละเอียดสนบัสนุนประเด็นหลกัของเร่ือง โดยใช้ภาษาท่ีดีสละสลวยในการเขียน และ 3 สรุป 
เป็นการเขียนทิ้งทา้ย หรือ ปิดเร่ืองดว้ยการสรุปใจความส าคญัของเร่ืองราวทั้งหมด ทั้งน้ีอาจจบเร่ือง
ดว้ยการฝากขอ้คิด ขอ้เตือนใจ ความประทบัใจ ปัญหาหรือค าถามไวใ้นตอนทา้ยของเร่ืองก็ยอ่มได ้
ทั้งน้ีสามารถสรุปองค์ประกอบของเรียงความ ดงัแผนภาพท่ี 11 แสดง ดงัน้ี (วรวรรธน์ ศรียาพร, 
2557:101)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   แผนภาพท่ี 11   แผนภูมิองคป์ระกอบเรียงความ 

ค าน า 

สรุป 

เน้ือหาประเด็นท่ี 3 

เน้ือหาประเด็นท่ี 2 
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3.3 ลกัษณะการเขียนเรียงความท่ีดี ลกัษณะการเขียนเรียงความท่ีดีสามารถ 

สังเคราะห์ไดด้งัน้ี 
ลกัษณะเรียงความท่ีดีประกอบไปดว้ยลกัษณะเด่น 3 ประการดว้ยกนั คือ             

1. ความเป็นเอกภาพ (Unity) คือ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของเน้ือเร่ือง นัน่คือ มีความคิดรวบ
ยอด (Concept) ของเร่ืองอย่างเด่นชัดไม่ออกนอกประเด็น  2. สารัตถภาพ (Emphasis) คือ ความ
สมบูรณ์ของเน้ือหาสาระ ข้อคิดท่ีจะเขียนมีความน่าสนใจ แปลกใหม่ และ 3. สัมพันธภาพ 
(Coherence) คือ มีความสัมพนัธ์ทางความคิด เน้ือเร่ืองการเขียนเก่ียวเน่ืองกนัโดยตลอดทั้งเร่ือง 
นอกจากน้ี การเขียนเรียงความท่ีดีจ าเป็นตอ้งวางสัดส่วนทางการเขียนให้พอเหมาะทั้งส่วนค าน า 
เน้ือเร่ือง และสรุป ดา้นการใชภ้าษาตอ้งถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ มีลกัษณะท่วงท านองการเขียนท่ี
ดี คือ แสดงถึงความมีอิสระทางความคิด ไม่ลอกเลียนแบบผูอ่ื้น ใช้ภาษาไดอ้ย่างสละสลวยด้วย          
การเลือกใชถ้อ้ยค าส านวนมาเปรียบเปรย และมีขอ้ความยอ่ยเพื่อขยายใจความส าคญัไดอ้ยา่งชดัเจน 
(วรวรรธน์ ศรียาพร, 2557:101) 
  3.4 ประเภทของเรียงความ  

จ าแนกตามเน้ือความท่ีเขียน แบ่งได ้6 ประเภท (วรวรรธน์ ศรียาพร,  
2557: 92) ดงัน้ี 

1. เรียงความขอ้ความตามนึกคิด เป็นเรียงความท่ีเขียนตามความรู้สึก 
นึกติดของตนเอง ไม่ซบัซอ้น กะทดัรัด ใชภ้าษาเขียนท่ีง่าย 

2. เรียงความจากจินตนาการ เป็นเรียงความท่ีผูเ้ขียนมองเห็นภาพลกัษณ์ 
ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง แลว้ถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียน โดยอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัความคิดให้แจ่ม
ชดั ผูอ่้านอ่านแลว้ไม่ตอ้งตีความใหยุ้ง่ยาก 

3. เรียงความแสดงความคิดเห็น เป็นเรียงความท่ีสร้างสรรคจ์าก     
ความคิดเห็นท่ีเกิดข้ึนในใจผูเ้ขียน เน่ืองดว้ยมีเหตุการณ์ท่ีปรากฏในสังคมเป็นแรงผลกัให้ผูเ้ขียนมี
ความคิดเห็นต่อส่ิงนั้น ดงันั้นเหตุการณ์เดียวกนัผูเ้ขียนแต่ละคนอาจเขียนเรียงความโดยมีเน้ือหาท่ี
แตกต่างกนัไดเ้พราะแต่ละคนมีความคิดเห็นไม่เหมือนกนั ดงันั้น ผูเ้ขียนตอ้งตระหนกัไวเ้สมอว่า 
ความคิดเห็นของตนนั้นตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความถูกตอ้ง 

4. เรียงความเล่าเร่ือง เป็นเรียงความท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูเ้ขียนไปพบ รู้เห็นส่ิง 
ใดแลว้มาเขียนเล่าส่ิงนั้นใหผู้อ่้านไดท้ราบ เช่นเดินทางไปท่ีใดท่ีหน่ึง พบเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ผูเ้ขียน
ตอ้งเขียนเล่าความใหเ้ป็นไปตามล าดบั จึงชวนใหเ้รียงความนั้นชวนอ่าน 

5. เรียงความเล่าเร่ืองประวติับุคคล เล่าประวติับุคคล โดยเรียงล าดบั 
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เน้ือหาออกเป็นเร่ืองๆ เพื่อใหเ้ขียนง่าย อ่านเขา้ใจง่าย เช่น วยัเด็ก วยัศึกษา การประกอบอาชีพ ชีวติ
ครอบครัว อุปนิสัย 

6. เรียงความเล่าเหตุการณ์ในชีวิต เป็นการเล่าเหตุการณ์ต่ืนเตน้หรือ 
ประทบัใจในชีวติใหผู้อ่้านทราบ อาจต่ืนเตน้ ตกใจ เศร้าใจ ภูมิใจ เพื่อใหผู้อ่้านเพลิดเพลิน และได้
สาระบา้งตามสมควร 
   โดยสรุปประเภทของเรียงความประกอบไปด้วย 6 ชนิดหลัก โดยมี
รายละเอียดและความซบัซอ้นแตกต่างกนัไปในแต่ละประเภท 

3.5 การวางโครงเร่ืองเรียงความ  
การวางโครงเร่ืองเป็นขั้นตอนก่อนการเขียนเร่ือง ซ่ึงเป็นขั้นตอนส าคญัท่ี 

จะช่วยใหง้านเขียนมีความสมบูรณ์ผา่นกระบวนการคิด และจดัเรียงล าดบัอยา่งมีความเหมาะสม ซ่ึง
มีขั้นตอน (ฟ้อน เปรมพนัธ์ 2542: 147) ดงัน้ี  

1. การระดมความรู้และความคิด ไดแ้ก่ การรวบรวมความรู้ ความคิด 
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเขียนวา่หวัขอ้ท่ีจะเขียนควรจะมีเน้ือหาอะไรบา้ง ความรู้ ความคิดดงักล่าวอาจไดจ้าก
ประสบการณ์โดยตรง หรือไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่นการสัมภาษณ์ ผูรู้้ การอ่านเอกสาร หนงัสือ 
งานวิจยั ต่างๆ เป็นตน้ เม่ือมีความรู้ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเขียนเพียงพอแลว้ จึงร่างความคิดท่ี
รวบรวมไดเ้ป็นขอ้ๆ 

2. การเลือกและจดัหมวดหมู่ความคิด เม่ือรวบรวมความรู้ความคิด 
ไดม้ากพอแลว้ ก็น าความรู้ความคิดท่ีรวบรวมไดม้าคดัเลือกโดยเลือกเอาแต่เฉพาะหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองท่ีเขียน มาจดัหมวดหมู่ ใหเ้ป็นกลุ่มประเภทเดียวกนั 

3. การจดัล าดบัความรู้คามคิด เป็นการน าหวัขอ้มาจดัล าดบัความให้ 
เป็นระบบระเบียบ 

4. การขยายความคิด และเรียบเรียงเป็นถอ้ยค า เป็นการศึกษาหาขอ้มูล 
ความรู้มาเป็นรายละเอียดเพิ่มเติม อาจดว้ยการอธิบายคร่าวๆ หรือยกตวัอยา่งประกอบจากนั้นจึงเร่ิม
เขียนตามโครงเร่ืองท่ีวางไว ้  
   โดยสรุป การวางโครงเร่ืองเป็นขั้นตอนในการเตรียมเขียนหนังสือ     
โครงเร่ืองท่ีมีการจดัล าดบัไวเ้ป็นอยา่งดียอ่มส่งผลให้เรียงความมีความน่าสนใจ กระชบั ไม่เยิ่นเยอ้ 
ไม่สับสน วกวน และสามารถเขา้ใจไดโ้ดยง่าย   
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3.6   เกณฑใ์นการประเมินการเขียนเรียงความ 
 ในการสอนทกัษะการเขียนเรียงความ  ส่ิงหน่ึงท่ีมีความส าคญั  คือ ครู 

จ าเป็นตอ้งมีผลการประเมินผลการเขียนท่ีดี  และเหมาะสม  เพราะการประเมินผลการเขียนจะเป็น
กระบวนการท่ีส าคญัท่ีท าให้ผูเ้รียน สามารถทราบถึงความสามารถดา้นทกัษะการเขียนของตนได ้
ดงัเกณฑก์ารประเมินผลงานเขียนเรียงความของนกัการศึกษาดงัน้ี 
   เปล้ือง ณ นคร (2514: 12) ไดเ้สนอขอ้ท่ีควรพิจารณาในการตรวจงาน
เขียนเรียงความและแบ่งคะแนนในการตรวจดงัน้ี 

1. เน้ือเร่ือง โดยค านึงถึงแนวคิด การจดัล าดบัความคิด การขยาย 
ความคิดใหช้ดัเจน โดยแบ่งคะแนนเน้ือเร่ืองเป็น 40% 

2. การใชภ้าษา โดยพิจารณาการใชค้  า  การผกูประโยค         
การสร้างยอ่หนา้ท่ีสมบูรณ์ โดยแบ่งคะแนนการใชภ้าษา 40% 

3. รูปแบบ พิจารณาวา่ท าไดถู้กตอ้งตามรูปแบบการเขียนแต่ละ 
ชนิด  เช่นบทความเร่ืองสั้น เรียงความ ยอ่ความ ฯลฯ โดยแบ่งคะแนน รูปแบบ 10% 

4. กลไกประกอบการเขียนอ่ืนๆ ค านึงถึงเร่ืองสะกดการันต ์  
ลายมือ  และความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยแบ่งคะแนนกลไกประกอบการเขียนเป็น 10% 

  ฐะปะนีย ์ นาครทรรพ (2520: 174) ไดก้  าหนดเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน 
การเขียนเรียงความ โดยการตั้งเกณฑ์ในการตรวจไวก่้อน คือ ถา้พอใจมาก 16 ข้ึนไป จากคะแนน
เต็ม 20 พอใจพอประมาณ 14-15 คะแนนอ่านคร้ังแรกดูเป้าหมายของเร่ืองท่ีจะเขียน วิธีเขียน และ
ภาษาดูความยาวของเน้ือเร่ืองท่ีเหมาะสมส่ิงประกอบอ่ืน ๆ เช่น วรรคตอน เขียนวนซ ้ าซาก 

วรรณี โสมประยรู (2521: 250) ไดเ้สนอหลกัการใหค้ะแนนการเขียนท่ีมี 
แบบแผนหรือรูปแบบ ดงัน้ี 

1. เน้ือเร่ือง ไดแ้ก่ แนวคิด การจดัระเบียบความคิด  การอา้ง 
เหตุผล  การขยายความชดัเจน 40% 

2. การใชภ้าษา ไดแ้ก่ ระดบัภาษา ค าและประโยค การเขียนยอ่ 
หนา้ การเวน้วรรคตอน การใชโ้วหาร ส านวน ค าพงัเพย ฯลฯ 40% 

3. รูปแบบ 10% 
4. กลไกประกอบการเขียน ไดแ้ก่ ลายมือ สะกดการันต ์     

ความสะอาดเรียบร้อย 10% 
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อิงอร  อมาตยกุล (2535: 96) ไดเ้สนอเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้ะแนน 
งานเขียนเรียงความ โดยยดึหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 60 คะแนน แบ่งเป็นองคป์ระกอบต่อไปน้ี 

1. การเสนอเน้ือหาสาระ 21 คะแนน แบ่งเป็นขอ้ยอ่ยขอ้ละ       
3 คะแนน คือ การเขียนเน้ือหาไดส้อดคล้องกบัช่ือเร่ือง การเรียบเรียงเน้ือหาความมีเอกภาพของ
เน้ือหา การเน้นข้อคิดท่ีส าคญั การใช้เหตุสนับสนุนความคิดเห็น การเสนอเน้ือหาท่ีแปลกใหม่           
การเสนอความคิดสร้างสรรค ์

2. การใชภ้าษา 18 คะแนน แบ่งเป็นขอ้ยอ่ย ขอ้ละ  3 คะแนน  
ไดแ้ก่ การใช้ถอ้ยค าการเรียงค าเขา้ประโยค  การใช้กลุ่มค าและประโยค  การเขียนสะกดการันต ์ 
การวางวรรณยกุต ์ การใชเ้คร่ืองหมายต่างๆ 

3. รูปแบบการเขียน 6 คะแนน แบ่งเป็นขอ้ยอ่ยขอ้ละ 3 คะแนน  
ไดแ้ก่ การเขียนท่ีมีส่วน ค าน า เน้ือเร่ือง และสรุป สัดส่วนการเขียนแต่ละยอ่หนา้มีความสัมพนัธ์กนั 

4. ส่วนประกอบการเขียน 15 คะแนน แบ่งเป็นขอ้ยอ่ยขอ้ละ     
3 คะแนน ไดแ้ก่ การใชโ้วหาร การอา้งอิงต่างๆ เช่น ส านวน สุภาษิต ค าพงัเพย ค าคม ขอ้คิด บทกว ี
หรือบทธรรมะต่างๆ เป็นตน้ การวางวรรคตอน การไม่เขียนฉีกค าหรือแยกค า ความสมบูรณ์ของ
การเขียน 
   กมล โพธิเยน็ (2547: 35) ไดเ้สนอแนวทางในการประเมินความสามารถ
ทางการเขียนเรียงความไว ้ดงัน้ี 

1. ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเขียน 
1.2 เขียนไดค้รอบคลุมเน้ือหา 
1.3 ยกตวัอยา่งประกอบเน้ือหาครบถว้น 
1.4 เขียนไดใ้จความขยายความไดต่้อเน่ืองสอดคลอ้ง 
1.5 เขียนเน้ือหาใหมี้ความสัมพนัธ์กนักบัเร่ืองท่ีเขียน 

ตลอดทั้งเร่ือง 
2.  ดา้นการเรียบเรียงความคิด 

     2.1 จดัล าดบัความคิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
     2.2 เขียนใจความไดก้ะทดัรัด 

   2.3 ใชค้  า หรือวลีเช่ือมโยงใจความของเร่ืองราวและ 
ความคิดไดอ้ยา่งชดัเจน 
     2.4 มีเหตุผลสนบัสนุนใจความส าคญัชดัเจน 
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3.  การใชถ้อ้ยค า 
     3.1 ใชค้  า ค  าศพัท ์ส านวนภาษาไทยไดถู้กตอ้ง 
     3.2 ใชค้  าไดน่้าสนใจและสามารถส่ือความหมายได ้
ชดัเจน  เขา้ใจง่าย 

4.  ดา้นการใชไ้วยากรณ์ 
     4.1 ใชรู้ปประโยคซบัซอ้นไดดี้มาก 
     4.2 มีความสัมพนัธ์ระหวา่งประธานกบักริยา 
     4.3 มีการเรียงล าดบัการใชส้รรพนามบุพบท และ 
สันธานไดถู้กตอ้ง 
  จากแนวคิดของเกณฑก์ารประเมินการเขียนเรียงความน าไปสู่เกณฑก์ารประเมิน
การเขียนเรียงความได ้ดงัปรากฏในตารางท่ี 6 ดงัน้ี
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             ตารางท่ี  6 สังเคราะห์เกณฑก์ารประเมินการเขียนเรียงความ 
 

เปลือ้ง ณ นคร 
 (2514) 

วรรณ ีโสมประยูร  
(2521) 

องิอร  อมาตยกุล  
(2535) 

1. เน้ือเร่ือง โดยค านึงถึงแนวคิด     
การจัดล าดับความคิด  การขยายความคิดให้
ชดัเจน โดยแบ่งคะแนนเน้ือเร่ืองเป็น 40% 

2. การใชภ้าษา โดยพิจารณาการใช ้
ค า   การผูกประโยค   การสร้างย่อหน้า ท่ี
สมบูรณ์ โดยแบ่งคะแนนการใชภ้าษา 40% 

3. รูปแบบ พิจารณาวา่ท าไดถู้กตอ้ง 
ตามรูปแบบการเขียนแต่ละชนิด  เช่นบทความ
เร่ืองสั้ น เรียงความ ย่อความ ฯลฯ โดยแบ่ง
คะแนน รูปแบบ 10% 

4. กลไกประกอบการเขียนอ่ืนๆ  
ค านึงถึงเร่ืองสะกดการันต ์ ลายมือ  และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยแบ่งคะแนนกลไก
ประกอบการเขียนเป็น 10% 
 

1. เน้ือเร่ือง ไดแ้ก่ แนวคิด  
การจดัระเบียบความคิด  การอา้ง
เหตุผล  การขยายความชัดเจน 
40% 

2. การใชภ้าษา ไดแ้ก่  
ระดับภาษา ค าและประโยค การ
เขียนย่อหน้า การเวน้วรรคตอน 
การใชโ้วหาร ส านวน  ค าพงัเพย 
ฯลฯ 40% 

3. รูปแบบ 10% 
4. กลไกประกอบการเขียน  

ไดแ้ก่ ลายมือ สะกดการันต ์ความ
สะอาดเรียบร้อย 10% 

ยดึหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 60 คะแนน แบ่งเป็นองคป์ระกอบต่อไปน้ี 
1. การเสนอเน้ือหาสาระ 21 คะแนน แบ่งเป็นขอ้ยอ่ยขอ้ละ 3  

คะแนน คือ การเขียนเน้ือหาไดส้อดคลอ้งกบัช่ือเร่ือง  การเรียบเรียงเน้ือหา
ความมีเอกภาพของเน้ือหา การเน้นขอ้คิดท่ีส าคญั  การใชเ้หตุสนับสนุน
ความคิดเห็น  การเสนอเน้ือหาท่ีแปลกใหม่ การเสนอความคิดสร้างสรรค ์

2. การใชภ้าษา 18 คะแนน แบ่งเป็นขอ้ยอ่ย ขอ้ละ  3 คะแนน  
ไดแ้ก่ การใชถ้อ้ยค าการเรียงค าเขา้ประโยค  การใชก้ลุ่มค าและประโยค          
การเขียนสะกดการันต ์ การวางวรรณยกุต ์ การใชเ้คร่ืองหมายต่างๆ 

3. รูปแบบการเขียน 6 คะแนน แบ่งเป็นขอ้ยอ่ยขอ้ละ 3 คะแนน  
ไดแ้ก่ การเขียนท่ีมีส่วน ค าน า เน้ือเร่ือง และสรุป สัดส่วนการเขียนแต่ละ
ยอ่หนา้มีความสมัพนัธ์กนั 

4. ส่วนประกอบการเขียน 15 คะแนน แบ่งเป็นขอ้ยอ่ยขอ้ละ 3  
คะแนน  ได้แก่ การใช้โวหาร  การอ้างอิงต่างๆ เช่น ส านวน สุภาษิต        
ค  าพงัเพย  ค  าคม ขอ้คิด  บทกว ี หรือบทธรรมะต่างๆ เป็นตน้ การวางวรรค
ตอน  การไม่เขียนฉีกค าหรือแยกค า  ความสมบูรณ์ของการเขียน 
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     ตารางท่ี 6 สังเคราะห์เกณฑก์ารประเมินการเขียนเรียงความ (ต่อ) 
 

กมล โพธิเยน็  
(2547) 

ซีอาร์ คูเปอร์ และโอเดล ล ี
CR Cooper and Odell 

Lee (1977) 

โฮล แอล เจคอฟ 
Holl L. Jacobs 

and other (1981) 

ผู้วจิยั 

1. ดา้นเน้ือหาสาระ 
    1.1 มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเขียน 
    1.2 เขียนไดค้รอบคลุมเน้ือหา 
    1.3 ยกตวัอยา่งประกอบเน้ือหาครบถว้น 
    1.4 เขียนไดใ้จความขยายความไดต่้อเน่ืองสอดคลอ้ง 
    1.5 เขียนเน้ือหาให้มีความสมัพนัธ์กนักบัเร่ืองท่ีเขียนตลอดทั้งเร่ือง 
 2.  ดา้นการเรียบเรียงความคิด 
     2.1 จดัล าดบัความคิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
     2.2 เขียนใจความไดก้ะทดัรัด 
     2.3 ใชค้  า หรือวลีเช่ือมโยงใจความของเร่ืองราวและความคิดไดอ้ยา่งชดัเจน 
     2.4 มีเหตุผลสนบัสนุนใจความส าคญัชดัเจน 
3.  การใชถ้อ้ยค า 
    3.1 ใชค้  า ค  าศพัท ์ส านวนภาษาไทยไดถู้กตอ้ง 
    3.2 ใชค้  าไดน่้าสนใจและสามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจน  เขา้ใจง่าย 
 4.  ดา้นการใชไ้วยากรณ์ 
    4.1 ใชรู้ปประโยคซบัซอ้นไดดี้มาก 
    4.2 มีความสมัพนัธ์ระหวา่งประธานกบักริยา 
    4.3 มีการเรียงล าดบัการใชส้รรพนามบุพบท และสนัธานไดถู้กตอ้ง 

1. การเขียนทัว่ไป 
  1.1 วธีิเสนอเน้ือหา 
  1.2 ลีลาการเขียน 
  1.3 รูปแบบการเขียน 
  1.4 การเรียบเรียงเน้ือหา 
  1.5 การล าดบัเร่ือง 
  1.6 ประเด็นความคิด 
2. การสะกดค า เรียบเรียง
ประโยค และกลไกการ
เขียน 
  2.1 การใชค้  า 
  2.2 การเรียบเรียงประโยค 
  2.3 การใชภ้าษา 
  2.4 เคร่ืองหมายวรรคตอน 
  2.5 การสะกดค า 

1. เน้ือหา 
2. การเรียบ
เรียงความคิด 
3. การใชถ้อ้ยค า 
4. การใช้
ไวยากรณ์ 
5. กลไกการเขียน 
 

1. องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การเขียนได ้
ครบถว้นทั้งในส่วนของค าน า เน้ือเร่ือง และสรุป
ทา้ย และในแต่ละส่วนมีความสัมพนัธ์และเป็น
เอกภาพ 

2. เน้ือหา สาระ ไดแ้ก่ การมีแนวคิด 
ส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบัช่ือเร่ือง สามารถน าเสนอ
ประ เด็นได้อย่างหลากหลาย ชัด เจน และ
น่าสนใจ 

3. ส านวนภาษา การใชถ้อ้ยค  า ไดแ้ก่    
การเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง ใช้ค  าได้ตรงตาม
ความหมาย มีการใช้โวหารในการเขียนไดอ้ยา่ง
สละสลวย 

4. กลวิธีการน าเสนอ ไดแ้ก่ ความสามารถ 
ในการล าดบัความคิดไดอ้ยา่งเหมาะสม มีกลวิธี
การเ ขียนท่ีหลากหลายไม่ซ ้ า เ ดิม  มีการ
ยกตวัอยา่ง น าค  าคมค าประพนัธ์มาสอดแทรกได้
อยา่งเหมาะสม 
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จากตารางท่ี 6 ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ เกณฑใ์นการประเมินการเขียนเรียงความมี 5 ขอ้  
ดงัน้ี 1. องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การเขียนไดค้รบถว้นทั้งในส่วนของค าน า เน้ือเร่ือง และสรุปทา้ย และ
ในแต่ละส่วนมีความสัมพนัธ์และเป็นเอกภาพ 2. เน้ือหาสาระไดแ้ก่การมีแนวคิดส าคญัท่ีสอดคลอ้ง
กบัช่ือเร่ือง สามารถน าเสนอประเด็นไดอ้ยา่งหลากหลาย ชดัเจน และน่าสนใจ 3. ส านวนภาษา การ
ใช้ถอ้ยค า ไดแ้ก่ การเขียนสะกดค าไดถู้กตอ้ง ใชค้  าไดต้รงตามความหมาย มีการใช้โวหารในการ
เขียนไดอ้ยา่งสละสลวย 4. กลวิธีการน าเสนอ ไดแ้ก่ ความสามารถในการล าดบัความคิดไดอ้ย่าง
เหมาะสม มีกลวิธีการเขียนท่ีหลากหลายไม่ซ ้ าเดิม มีการยกตวัอย่าง น าค าคมค าประพนัธ์มา
สอดแทรกไดอ้ย่างเหมาะสม 5. ความสัมพนัธ์เช่ือมโยง ไดแ้ก่ การมีสัมพนัธภาพอย่างสอดคลอ้ง
กลมกลืนกนัในการเขียนและเรียบเรียงทั้งระหวา่งขอ้ความ และระหวา่งยอ่หนา้โดยการประเมินผล
การเขียนเรียงความท่ีดี และเหมาะสม จะเป็นกระบวนการส า คัญท่ีท าให้ผู ้เ รียนทราบถึง
ความสามารถดา้นทกัษะการเขียนของตน ช่วยส่งเสริมพฒันาการทางการเขียนเพื่อให้ทราบขอ้เด่น
ทางการเขียนของตน และปรับปรุงในส่วนท่ีตอ้งแกไ้ข หรือเพิ่มเติมไดอ้ยา่งเป็นระบบ  
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดความยาวในการเขียนเรียงความหวัขอ้เร่ืองละ ประมาณ 
25 บรรทดั โดยมีเหตุผล ดงัน้ี 

1. เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาปริญญาตรีสาขาวชิาบริหารธุรกิจ และเทคโนโลย ี
สารสนเทศ ซ่ึงตอ้งเรียนวิชาการเขียนเพื่อการส่ือสารเป็นวิชาเลือกเพื่อเสริมพื้นฐานทางการเขียน 
ดงันั้นการเขียนเรียงความในขนาดความยาว 25 บรรทดั นับเป็นขนาดความยาวท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและระดบัการศึกษาของผูเ้รียน 

2. การเขียนเรียงความขนาดความยาว 25 บรรทดั มีปริมาณความยาวท่ีเหมาะสมกบั 
องคป์ระกอบใน 3 ส่วนของการเขียนเรียงความคือ ส่วนท่ีเป็นค าน า เน้ือเร่ือง และสรุปทา้ย  

3. จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกทกัษะการเขียนเรียงความส่วนมากก็ 
จะมีก าหนดขนาดความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4 หรือประมาณ 25 บรรทดั 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเลือกขนาดความยาวในการเขียนเรียงความในการฝึกฝนแต่ละคร้ัง ก าหนด
ความยาวรวม 25 บรรทดั เพื่อความเหมาะสมในการพฒันาการเขียนเรียงความ 
 



 
 
 

บทที ่3 
                   วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้
ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยมี
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถเป็นหน่วยใน 
การวเิคราะห์ (Unit of Analysis) ซ่ึงประกอบดว้ยการด าเนินการหลกั 4 ขั้นตอน คือ  

 ขั้นตอนท่ี  1  การวจิยั (Research: R1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 
ขั้นตอนท่ี  2  การพฒันา (Development: D1)  

การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  
ขั้นตอนท่ี  3  การวจิยั (Research: R2) การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  
ขั้นตอนท่ี  4  การพฒันา (Development: D2) การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ        

การเรียนการสอน  
โดยมีขั้นตอนดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 12 ดงัน้ี  
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แผนภาพท่ี 12   แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลทีไ่ด้รับจำกกำรด ำเนินกำร

วจิยั 

วธีิกำรด ำเนินกำรวจิยั ขั้นตอน 

ขั้นตอนที ่1 
ศึกษาขอ้มูล
พ้ืนฐาน 

Research (R1): 
Analysis 

ขั้นตอนที ่2 
ออกแบบและ
พฒันารูปแบบ 

การเรียนการสอน 
Development 

(D1): Design and 
development 

ขั้นตอนที ่3 
น ารูปแบบ       

การเรียนการสอน
ท่ีพฒันาข้ึนไปใช ้

Research (R2): 
Implementation 

ขั้นตอนที ่4 
ปรับปรุงรูปแบบ
การเรียนการสอน 

Development 
(D2): Evaluation 

1. ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน ดา้นสภาพปัญหาบทบาท 
การเรียนการสอนของผูส้อน และผูเ้รียนความคาดหวงัหรือ
ผลท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน 

2. ศึกษาหลกัสูตร ค  าอธิบายรายวิชา วตัถุประสงค ์
ในการจดัการเรียนการสอน เน้ือหา 

3. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการเรียน 
การสอนโดยใชแ้นวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎี
การเรียนรู้จากตวัแบบ, วิธีการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์และ 
เทคนิคผงัความคิด 
 

 

      สภาพและขอ้มูลพ้ืนฐาน
ของการสอนการเขียน
เรียงความ 

1. ระบุเป้าหมายผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องรูปแบบ 
การเรียนการสอนเพ่ือสร้างเสริมความสามารถในการเขียน
เรียงความ 

2. ร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด       
การถ่ายโยงการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความสามารถในการเขียน
เรียงความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  

2.1 เน้ือหา การเขียนเรียงความ ไดแ้ก่ รูปแบบ  
เน้ือหา โครงสร้างประโยค ส านวนโวหาร ขอ้คิด 

2.2 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์แบบมี 
โครงสร้าง แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวดัความสามารถ  
การเขียนเรียงความ เกณฑ์การประเมินผล แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ แบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ 

 สร้างรูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการถ่ายโยง
ก า ร เ รี ยน รู้ ร่ ว มกับท ฤษ ฎี     
การเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้าง
เสริมความสามารถในการเขียน
เ รี ย ง ค ว า มภ าษ า ไท ยขอ ง
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต
ตามเกณฑ ์คือ 

1. ผา่นการตรวจสอบ 
จากอาจารย์ท่ีป รึกษา  และ
ผู ้ เ ช่ี ย ว ช า ญ  ด้ า น เ น้ื อ ห า 
รูปแบบ และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

2. ผลงานมี 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
 

น ารูปแบบการเรียนการสอนไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
1. ช้ีแจงหลกัการและเหตุผลของการวิจยั ประโยชน์ วิธีการ 

จดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนกบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 
2. ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิดา้นความสามารถดา้นทกัษะ        

การเขียนเรียงความก่อนเรียน 
3. จดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนตาม    

การพฒันาจ านวน 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง รวม 24 ชัว่โมง 
4. ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 
5. สอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน 

ร่างรูปแบบ 
การเรียนการสอน
ผา่นการทดลองใช ้

สรุปผลประเมินความสามารถในการเรียนรู้ และความคิดเห็นท่ีมีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎี        
การเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  
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ขั้นตอนที ่1  กำรวจัิย (Research: R1) เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลพืน้ฐำน (Analysis: A) กำรศึกษำ
ข้อมูลพืน้ฐำนส ำหรับกำรพฒันำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 

วตัถุประสงค์    
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม

แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถใน
การเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
วธีิด ำเนินกำร  

การด าเนินการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานมีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และขอ้มูลพื้นฐานส าหรับน ามาใชใ้นการสร้าง

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ
เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตโดย
วธีิการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาภาษาไทย และสอบถามนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
 2. ศึกษาหลกัสูตร ค าอธิบายรายวชิา วตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอน เน้ือหา
รายวชิา จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์และก าหนดจุดประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอนของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจกัรพงษภูวนารถ 
 3. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนการเขียนเรียงความภาษาไทย เพื่อน ามาสังเคราะห์สาระส าคญัพฒันาแนวคิดในการสร้าง
รูปแบบการเรียนการสอน โดยในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม คือ 
  3.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ รูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยง    
การเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ 
  3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย และ                              
ความพึงพอใจของนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต 
  4.  สรุปผลขอ้มูลพื้นฐาน ไดแ้ก่ เป้าหมาย และผลลพัธ์ท่ีพงึประสงคข์องรูปแบบการจดั 
การเรียนรู้ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถใน
การเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตมีดงัน้ี 
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 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาภาษาไทยระดบั
ปริญญาบณัฑิตเก่ียวกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการในการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การเขียนเรียงความ 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตเก่ียวกบัสภาพปัญหา และ
ความตอ้งการในการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ 
กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรศึกษำ 
 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาภาษาไทย 
  1.1 ศึกษาเอกสารและต าราเก่ียวกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
  1.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ฉบบัร่าง โดยการก าหนดประเด็นสัมภาษณ์ มาสร้างแบบ
สัมภาษณ์ฉบบัร่างท่ีมีประเด็นเก่ียวกบัการเรียนการสอนการเขียนเรียงความภาษาไทย ทั้งในดา้น
เน้ือหา ผูส้อน ผูเ้รียน และการจดัการเรียนการสอน 
  1.3 น าแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ จ านวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสม และปรับแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
  1.4 น าแบบสัมภาษณ์เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
และความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) แลว้น าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาวเิคราะห์ค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑใ์น              
การพิจารณา ดงัน้ี 
  สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน +1  
  ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน   0  
  ไม่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน  -1  
 น าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชเ้ทคนิคของ วิเนลลี และแฮม
เบอร์ตนั Rovineli and Hambleton (พวงรัตน์ ทวรัีตน์ 2543: 117) โดยใชสู้ตร 
 

     
N

R
IOC


  

    IOC  หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ 
    RΣ  หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
     N หมายถึง   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence) แลว้เลือกค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ไดค้่า
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ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับรายละเอียดของข้อค าถามให้มี     
ความชดัเจนส่ือความหมายไดง่้าย 
  1.5 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รายวชิาภาษาไทย จ านวน 2 คน  
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
  2.1 ศึกษาเอกสารและต าราเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถาม 
  2.2 สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง โดยการก าหนดประเด็นการสอบถาม มาสร้าง
แบบสอบถามฉบบัร่างท่ีมีประเด็นเก่ียวกบัการเรียนการสอนการเขียนเรียงความภาษาไทย ทั้งใน
ดา้นเน้ือหา ผูส้อน ผูเ้รียน และการจดัการเรียนการสอน 
  2.3 น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ จ านวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสม และปรับแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
  2.4 น าแบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และ
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) แลว้น าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑใ์น             
การพิจารณา ดงัน้ี 
  สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน +1  
  ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน   0  
  ไม่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน  -1  
    
 น าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชเ้ทคนิคของ วิเนลลี และแฮม
เบอร์ตนั Rovineli and Hambleton (พวงรัตน์ ทวรัีตน์ 2543: 117) โดยใชสู้ตร 

     
N

R
IOC


  

    IOC  หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ 
    RΣ  หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
     N หมายถึง   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 
 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence) แลว้เลือกค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ไดค้่า
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ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับรายละเอียดของข้อค าถามให้มี     
ความชดัเจนส่ือความหมายไดง่้าย 
  2.5 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปสอบถามนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
จ านวน 15 คน  
  น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผูส้อนรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนใน
ระดบัอุดมศึกษาและ แบบสอบถามนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มาวิเคราะห์เอกสาร  โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) พร้อมกบัน าเสนอผลในรูปแบบของการพรรณนาความ 
โดยมีขั้นตอนดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 13 ดงัน้ี 
 
แผนภาพท่ี 13 สรุปขั้นตอนการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานตามแบบแผนการวจิยั (Research: R1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับน ามาใชใ้นการพฒันา 
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ 

เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย  
โดยวธีิการสมัภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาภาษาไทย และ สอบถามนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

ศึกษาเอกสารไดแ้ก่ นโยบายของมหาวทิยาลยั จุดมุ่งหมายของการศึกษา หลกัสูตรการจดัการศึกษาสภาพ
ความตอ้งการการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย ค าอธิบายรายวชิา 

และวตัถุประสงคร์ายวชิาพร้อมก าหนดจุดประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั 

ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนการเขียน
เรียงความภาษาไทย เพื่อน ามาสงัเคราะห์สาระส าคญัน าไปพฒันาแนวคิดในการพฒันา 

รูปแบบการเรียนการสอน 

น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช ้และหา                   

ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ                                                    
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาและ

ผูเ้ช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี 7 สรุปวธีิด าเนินการวจิยั ขั้นตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 

วตัถุประสงค์ วธีิกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมอื/กำร
วเิครำะห์ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้ 

1. ศึกษาสภาพปัญหา     
ความตอ้งการจ าเป็น และ
ขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับ
น ามาใชใ้นการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน 
 
 

1. ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
2. สมัภาษณ์ 
 
 
 
3. สอบถาม 
 

1. สภาพท่ี
คาดหวงั ขอ้มูล
จากแนวคิด และ 
ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. อาจารยผ์ูส้อน
ในรายวชิา
ภาษาไทย จ านวน 
2 คน  
นกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต
จ านวน 15 คน 

 
 
 
 
1. แบบสมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง 
 
 
2. แบบสอบถาม
วเิคราะห์เน้ือหา 
 

1. ขอ้มูล และ
รายละเอียดของ
รูปแบบการเรียน
การสอน 
 
 

2. วเิคราะห์เอกสารหลกัการ
และแนวคิดในการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน 
 

1. ศึกษาเอกสาร 1. นโยบายของ
มหาวทิยาลยั  
2. จุดมุ่งหมายของ
การศึกษา  
3. หลกัสูตร     
การจดัการศึกษา  
4. ค  าอธิบาย
รายวชิา  
5. วตัถุประสงค์
รายวชิา 
 

 ขอ้มูลผลการจดั
การศึกษา 
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ขั้นตอนที ่2  กำรออกแบบและพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน (Development – D1: Design 
and Development) 

วตัถุประสงค์  
  เพื่อออกแบบและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยง
การเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

วธีิด ำเนินกำร  
การด าเนินการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียน 

เรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตฉบบัร่างท่ีไดม้าจากการวเิคราะห์ และ
สังเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 1  

2. พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบวดั 
ความสามารถทางการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ี
มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  

3. น าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ 
ภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตฉบบัร่างต่ออาจารยผ์ูคุ้มวทิยานิพนธ์จ านวน 3 คน  

4. น าเสนอการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียน 
เรียงความภาษาไทยของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าเพื่อความสมบูรณ์ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ   

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน         
การเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตและการรวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี 

1. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความของ 
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตฉบบัร่างจากผลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 1  

2. แผนการจดัการเรียนรู้ 
3. แบบวดัความสามารถทางการเรียนรู้การเขียนเรียงความภาษาไทย 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีมีต่อรูปแบบ          

การจดัการเรียนการสอน 
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5. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้  
หลกักำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรศึกษำ 
 1. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎี 
การเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อส่งเสริมสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบณัฑิตพฒันาข้ึนโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.1 ศึกษาทบทวนขอ้มูลพื้นฐานต่างๆท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 ทั้งในดา้น
ผลของการจดัการศึกษา แนวคิดทฤษฎีและความตอ้งการรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงขอ้มูล
ดงักล่าวใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์องคป์ระกอบและรายละเอียดดา้นต่างๆ
ของรูปแบบการเรียนการสอน 
  1.2 สังเคราะห์ และพฒันารูปแบบการเรียนการสอนฉบบัร่างท่ีชดัเจนเสนอต่ออาจารย์
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความชดัเจน ถูกตอ้ง และเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้
เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง 
  1.3 น ารูปแบบท่ีปรับปรุง แกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมิน     
ความสอดคลอ้งเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) ตามแบบวดัของ ลิเคอร์ท (Likert) ดงัน้ี 
ระดบัคะแนน 5   หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ รูปแบบการเรียนการสอนมีความ 
        สอดคลอ้งเหมาะสม มากท่ีสุด 
ระดบัคะแนน 4   หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ รูปแบบการเรียนการสอนมีความ 

    สอดคลอ้งเหมาะสม มาก 
ระดบัคะแนน 3   หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ รูปแบบการเรียนการสอนมีความ 

    สอดคลอ้งเหมาะสม ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2   หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ รูปแบบการเรียนการสอนมีความ 

    สอดคลอ้งเหมาะสม นอ้ย 
ระดบัคะแนน 1   หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ รูปแบบการเรียนการสอนมีความ 

                  สอดคลอ้งเหมาะสม นอ้ยท่ีสุด 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของผูป้ระเมิน จะไดค้ะแนนจาก 1 ถึง  

5 ตามล าดบั จากขอ้นอ้ยท่ีสุดไปหาขอ้มากท่ีสุด 
 การแปลความหมายคะแนนใชเ้กณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981:179-184) ดงัรายละเอียด คือ 
คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบั  
        มากท่ีสุด 
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คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบั  
    มาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบั  
    ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบั  
    นอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบั  
    นอ้ยท่ีสุด 
  1.4  ปรับปรุงและแก้ไขส านวนภาษาให้ส่ือความหมายชัดเจนยิ่ง ข้ึนเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ และน าไปใชร้วบรวมขอ้มูลต่อไป 
 2. แผนการจดัการเรียนรู้ ในการวิจยัคร้ังน้ีมีแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 6 แผน 
ก าหนดการจดัการเรียนการสอนแผนการจดัการเรียนรู้ละ 3 ชัว่โมง โดยในแต่ละแผนการจดั       
การเรียนรู้ ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ 6 แผนไดแ้ก่ 1. การเขียนเรียงความในหัวขอ้ “พ่อ
ของฉนั” 2. การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “เส้นทางสู่ความส าเร็จในวิชาชีพ” 3. การเขียนเรียงความ
ในหัวขอ้ “รัชกาลท่ี 9 กษตัริยผ์ูท้รงริเร่ิม” 4. การเขียนเรียงความในหัวขอ้ “ฉนัจะไม่ท าร้ายใคร”    
5. การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “เจา้ฟ้าจกัรพงษแ์ห่งราชมงคล” และ 6. การเขียนเรียงความในหวัขอ้ 
“ปณิธานของ...” โดยมีรายละเอียด ไดแ้ก่ ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ เวลาเรียน สาระส าคญั เน้ือหา 
จุดประสงค ์กิจกรรม การจดัการเรียนรู้ เคร่ืองมือ การวดัและการประเมินผล และบนัทึกผลหลงัการ
สอน ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือดงัน้ี 
  2.1 ศึกษาแนวคิด หลกัการเก่ียวกบัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
  2.2 ศึกษาหลกัสูตร ค าอธิบายรายวิชา เพื่อก าหนดเน้ือหาท่ีน ามาจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบการเรียนการสอน 
  2.3 จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนเรียงความท่ีมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน คือ 
1. ขั้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้  2. ขั้นการเช่ือมโยงสู่ความคิด 3. ขั้นการทบทวนเพื่อ
ผลิตผลงาน 4. ขั้นการปฏิบติัการทางการเขียน 5. ขั้นการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ แลว้น า
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเหมาะสม 
  2.4 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแล้วเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน 
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของ
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ผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง เหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชม้าตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบวดัของ ลิเคอร์ท (Likert) ดงัน้ี 
ระดบัคะแนน 5   หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ แผนการจดัการเรียนรู้มี                               
         ความสอดคลอ้งเหมาะสม มากท่ีสุด 
ระดบัคะแนน 4   หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ แผนการจดัการเรียนรู้มี             

     ความสอดคลอ้งเหมาะสม มาก 
ระดบัคะแนน 3   หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ แผนการจดัการเรียนรู้มี                        

     ความสอดคลอ้งเหมาะสม ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2   หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ แผนการจดัการเรียนรู้มี             

     ความสอดคลอ้งเหมาะสม นอ้ย 
ระดบัคะแนน 1   หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ แผนการจดัการเรียนรู้มี                                    

     ความสอดคลอ้งเหมาะสม นอ้ยท่ีสุด 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความท่ีมีตรงกบัความคิดเห็นของผูป้ระเมิน จะไดค้ะแนนจาก 1 

ถึง 5 ตามล าดบั จากขอ้นอ้ยท่ีสุดไปหาขอ้มากท่ีสุด 
 การแปลความหมายคะแนนใชเ้กณฑข์องเบสท ์(Best, 1981:179-184) ดงัรายละเอียด คือ  
คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบั  
        มากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบั 
        มาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบั 
       ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบั 
       นอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบั 
       นอ้ยท่ีสุด 
  2.5 น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย (try out) 
จ  านวน 1 แผน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการน าไปใช้ และพิจารณาขอ้ดีและขอ้จ ากดัเพื่อ
น ามาปรับปรุงแกไ้ข 
  2.6 สรุปผล  
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 3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยเป็นแบบวดัการเขียน
เรียงความภาษาไทย จ านวน 6 เร่ือง โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 
  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถ
ดา้นการส่งเสริมการเขียนเรียงความภาษาไทย 
  3.2 ก าหนดจุดมุ่งหมายและกรอบความคิด และสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถ 
ดา้นการส่งเสริมการเขียนเรียงความภาษาไทยฉบบัร่าง 
  3.3 ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการเขียนเรียงความภาษาไทยเพื่อใชป้ระเมิน
ความสามารถในการเขียนเรียงความ  
  3.4 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยท่ีพฒันาข้ึนเสนอ
ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม และปรับแกไ้ข
ตามขอ้เสนอแนะ 
  3.5 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยท่ีปรับปรุงแกไ้ข
แล้ว เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพื่อประเมินความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนความเรียง โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบวดัของ ลิเคอร์ท (Likert) ดงัน้ี 
ระดบัคะแนน 5   หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ แบบทดสอบวดัความสามารถใน 

    การเขียนเรียงความภาษาไทยมีความถูกตอ้งและความเท่ียงตรง                         
    มากท่ีสุด 

ระดบัคะแนน 4   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ แบบทดสอบวดัความสามารถใน 
    การเขียนเรียงความภาษาไทยมีความถูกตอ้งและความเท่ียงตรง มาก 

ระดบัคะแนน 3   หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ แบบทดสอบวดัความสามารถใน 
    การเขียนเรียงความภาษาไทยมีความถูกตอ้งและความเท่ียงตรง       
    ปานกลาง 

ระดบัคะแนน 2   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ แบบทดสอบวดัความสามารถใน 
   การเขียนเรียงความภาษาไทยมีความถูกตอ้งและความเท่ียงตรง นอ้ย 

ระดบัคะแนน 1   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ แบบทดสอบวดัความสามารถใน 
   การเขียนเรียงความภาษาไทยมีความถูกตอ้งและความเท่ียงตรง นอ้ย 
   ท่ีสุด 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของผูป้ระเมินจะไดค้ะแนนจาก  1 ถึง 
5 ตามล าดบั จากขอ้นอ้ยท่ีสุดไปหาขอ้มากท่ีสุด 
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การแปลความหมายคะแนนใชเ้กณฑข์องเบสท ์(Best, 1981:179-184) ดงัรายละเอียด คือ  
คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความมีความ 
        สอดคลอ้งเหมาะสมในระดบั มากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความมีความ 
        สอดคลอ้งเหมาะสมในระดบั มาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความมีความ 
        สอดคลอ้งเหมาะสมในระดบั ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความมีความ 
        สอดคลอ้งเหมาะสมในระดบั นอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความมีความ 
        สอดคลอ้งเหมาะสมในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
  3.6 ทดลองใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยกบั
นกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย (try out) จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา 
และพิจารณาขอ้ดี ขอ้จ ากดัต่างๆของแบบทดสอบ  
  3.7 ปรับปรุงแกไ้ข และจดัท าแบบทดสอบวดัความสามารถการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยฉบบัสมบูรณ์ 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน เร่ิมจาก
สอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนในดา้น
เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ประโยชน์และความพึงพอใจท่ีไดรั้บ โดยมีขั้นตอนในการสร้าง 
มีดงัน้ี 
  4.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อจดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีก าหนด 
  4.3 น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ จ านวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสมและน าขอ้เสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
  4.4 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
น าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) โดยมี
เกณฑก์ารพิจารณาระดบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 
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ระดบัคะแนน 5   หมายถึง    นกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้น มากท่ีสุด 
ระดบัคะแนน 4   หมายถึง    นกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้น มาก 
ระดบัคะแนน 3   หมายถึง    นกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้น ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2   หมายถึง    นกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้น นอ้ย 
ระดบัคะแนน 1   หมายถึง    นกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้น นอ้ยท่ีสุด 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความท่ีมีตรงกบัความคิดเห็นของผูป้ระเมินจะไดค้ะแนนจาก  1  
ถึง 5 ตามล าดบั จากขอ้นอ้ยท่ีสุดไปหาขอ้มากท่ีสุด 
 การแปลความหมายคะแนนใชเ้กณฑข์องเบสท ์(Best, 1981:179-184) ดงัรายละเอียด คือ  
คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนใน 
       ระดบั มากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนใน 
       ระดบั มาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนใน 
       ระดบั ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนใน 
         ระดบั นอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนใน 
        ระดบั นอ้ยท่ีสุด 
   4.5 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขส านวนภาษาให้ชดัเจน ถูกตอ้งและเหมาะสม 
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญก าหนด 
  4.6 น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแลว้ไปสอบถามนกัศึกษาท่ีเป็น        
กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน ในขั้นการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใชท้ดลอง 
 5. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้
ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ มีลกัษณะเป็นการบนัทึกเชิงคุณภาพแบบพรรณนาความ ใช้
ส าหรับให้ครูและนักศึกษาเขียนสะท้อนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัด      
การเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน จากนั้นน าขอ้มูลการบนัทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาบนัทึกมา
วเิคราะห์โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
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ตารางท่ี 8   สรุปวธีิด าเนินการวจิยั ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียน                
                การสอน    
 

วตัถุประสงค์ วธีิกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมอื/กำร
วเิครำะห์ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้ 

1. ออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน 
1.1 ระบุผลลพัธ์ท่ี
พึงประสงคข์อง
รูปแบบการเรียน
การสอน 
1.2 สงัเคราะห์
รูปแบบการเรียน
การสอน 
1.3 ตรวจสอบ  
ความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาของรูปแบบ
การเรียนการสอน
(Content Validity) 
 
 

 
 
 
สงัเคราะห์ 
 
 
 
สงัเคราะห์ 
 
 
สอบถาม 

 
 
 
เอกสาร 
 
 
 
เอกสาร 
 
 
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 

 
 
 
วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
 
 
วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
 
แบบประเมิน    
ค ว า ม ส อด ค ล้ อ ง 
(Rating Scale) และ          
การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
 

 
 
 
ผ ล ลั พ ธ์ ท่ี พึ ง
ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
รูปแบบการเ รียน
การสอน 
รูปแบบการเ รียน
การสอนฉบบัร่าง 
 
รูปแบบการเ รียน
การสอนฉบบัร่างท่ี
ผ่านการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรง 
 
 
 
 
 
 

2. พฒันาเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการรวบรวม
ขอ้มูล 
2.1 สร้างเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการรวบรวม
ขอ้มูล 

 
 
 
ศึกษาเอกสารต ารา
แ ล ะ ส ร้ า ง ต า ม
แนวทางท่ีศึกษา 

 
 
 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
1. แผนการจดัการ
เรียนรู้ 

  
 
 
เค ร่ือง มือ ท่ี ใช้ใน
การ เ ก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
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ตารางท่ี 8   สรุปวธีิด าเนินการวจิยั ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียน                
                การสอน    
 

วตัถุประสงค์ วธีิกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมอื/กำร
วเิครำะห์ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้ 

2. แบบวดั
ความสามารถใน
การเขียนเรียงความ 
3. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

2.2 ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) 
ของเคร่ืองมือ 

ตรวจสอบ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน    
5 คน 
 

แ บ บ ป ร ะ เ มิ น           
/ ค่ า ดั ช นี ค ว า ม
สอดคล้อง และการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ เ น้ื อ ห า 
(Content Analysis) 
ค่าร้อยละ,ค่าความ
ยากง่าย.ค่ าอ านาจ
จ า แน ก , ค่ า ค ว า ม
เช่ือมัน่ 

เคร่ืองมือรวบรวม
ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ 

 

 
ขั้นตอนที ่3   กำรน ำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนไปใช้ (Research - R2: Implement) 
วตัถุประสงค์  

เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎี
การเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต  
กลุ่มเป้ำหมำย 

ผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) โดยใชว้ิธีการ
จบัสลากเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขต
จกัรพงษภูวนารถ ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนเพื่อการส่ือสาร ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558 จ  านวน 30 คน  
 

(ต่อ) 
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ตัวแปรทีศึ่กษำ ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวจิยั 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด    

การถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ 
2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ ความสามารถในการเขียนเรียงความ และ

ความพึงพอใจของนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต 
เนือ้หำ 

เรียงความภาษาไทยท่ีมีเน้ือหาในหัวขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ ชีวิต คุณธรรม และส่ิงท่ี
อยู่รอบตวัผูเ้รียน ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีปรากฏอยู่ในหลกัสูตร(มคอ.3) ของรายวิชารายวิชา 0031005    
การเขียนเพื่อการส่ือสาร  

เรียงความตน้แบบท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีมีจ  านวน 6 เร่ือง ไดแ้ก่  
1. เรียงความเร่ือง แม่ของฉนั ของทิพยอ์ปัสร พนัธุระ ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 

ประเภทอุดมศึกษาระดบัประเทศ จากสมาคมแม่บา้นมหาดไทย ประจ าปี พ.ศ. 2547  
2. เรียงความเร่ืองกุญแจสู่ความส าเร็จในวชิาชีพสายบริหารธุรกิจในทศวรรษ 

หนา้ ของ สิทธิศกัด์ิ บุญมา รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2 ระดบัปริญญาตรี การแข่งขนักิจกรรมทาง
วชิาการ MBS Festival 2015 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (เขตพื้นท่ีขามเรียง) 

3. เรียงความเร่ือง พระมหากษตัริยผ์ูท้รงริเร่ิม ของเชาวน์วศั สุดลาภา รางวลั 
ชนะเลิศ ประเภทประชาชน จากกองงานประชาสัมพนัธ์กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2523  

4. เรียงความเร่ือง ฉนัจะไม่ฆ่าตวัตาย ของวรรณสิริ  ล้ิมรังสี รางวลัยอดเยีย่ม 
ประเภทเยาวชน จากสมาคมสะมาริตนัส์ ประจ าปี พ.ศ. 2544  

5. เรียงความเร่ือง แม่น ้างาวเจา้ชีวติ ของสิทธิศกัด์ิ   บุญมา รางวลัดีเด่น  
เรียงความเยาวชน รางวลัลูกโลกสีเขียว คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2557  

6. เรียงความเร่ือง ปณิธานของชาวนา สิทธิศกัด์ิ  บุญมา รางวลัรองชนะเลิศ  
อนัดบั 1 ประเภทประชาชน จากงานวรรณกรรมรามค าแหง คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2555 (ไม่มีผลงานใด
ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ) 
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ตารางท่ี 9 หน่วยการจดัการเรียนการสอน และจ านวนชัว่โมงเรียน 

สัปดำห์/
หน่วย 

เนือ้หำ ช่ัวโมง 

1 1. ปฐมนิเทศ ช้ีแจงขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ใหผู้เ้รียนรับทราบกฎเกณฑ ์กติกา การเรียนรู้ 
2. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 

3 

2 การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “พอ่ของฉนั” 3 
3 การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “เสน้ทางสู่ความส าเร็จในวชิาชีพ” 3 
4 การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “รัชกาลท่ี 9 กษตัริยผ์ูท้รงริเร่ิม” 3 
5 การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “ฉนัจะไม่ท าร้ายใคร” 3 
6 การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “เจา้ฟ้าจกัรพงษแ์ห่งราชมงคล” 3 
7 การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “ปณิธานของ...” 3 
8 1. ทดสอบหลงัเรียน (post-test) 

2. ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
3. ท าแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ 

3 

 
แบบแผนกำรทดลอง 
 รูปแบบด าเนินการทดลองในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Pre Experimental 
Design or Non Designs) แบบกลุ่มเดียว ท่ีวดัแบบ The One-Group Pretest-Posttest Design 
(Tuckman 1999:159-174) โดยเป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 1 กลุ่ม เปรียบเทียบการทดลอง   
ก่อนทดลอง และหลงัการทดลอง โดยใชส้ถิติ t-test ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 14 ดงัน้ี 
 
 

 
 
   T1 คือ  การทดสอบก่อนการทดลอง 

X  คือ  การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ี 
พฒันาข้ึน 

   T2 คือ  การทดสอบหลงัการทดลอง 
                                              
                                                   แผนภาพท่ี 14   แบบแผนการทดลอง 

T1          X   T2 
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ขั้นตอนด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน มีดงัน้ี 
 1. ขั้นการด าเนินการก่อนการทดลอง 
  การทดสอบก่อนการทดลอง ให้นกัศึกษากลุ่มทดลองท าแบบทดสอบก่อนเรียนท่ี
ผูว้จิยัพฒันาข้ึน จากนั้นจึงน าคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยวธีิทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

2. ขั้นด าเนินการทดลอง 
การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ผูว้จิยัลงมือสอนดว้ยตนเอง รวม 

ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ซ่ึงด าเนินการสอนตามขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน โดยมี
เคร่ืองมือการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรมการเรียน
การสอน ส่ือการเรียนการสอน เกณฑ์การวดัและการประเมินผล ทั้ งน้ีจะประเมินผลช้ินงาน        
เป็นระยะ พร้อมเก็บคะแนนระหวา่งเรียนเพื่อดูพฒันาการทางการเรียนของนกัศึกษา  

3. ขั้นด าเนินการหลงัการทดลอง 
การทดสอบหลงัการทดลอง เพื่อดูความสามารถหลงัการทดลอง พร้อมสอบถาม 

ความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอน โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีพฒันาข้ึน พร้อมทั้งศึกษาขอ้มูลจากแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้
ในลกัษณะของการพรรณนาความ 
กำรเกบ็รวบรวมและวเิครำะห์ข้อมูล  

1. วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยน าผลคะแนนของผูเ้รียนกลุ่มทดลองตรวจใหค้ะแนน 
ตามเกณฑ์การประเมินผลท่ีก าหนด เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความ
ก่อนการทดลอง (Pretest) และ หลงัการด าเนินการทดลองเสร็จส้ิน (Posttest) โดยใช้การทดสอบ   
ค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาจากแบบสะทอ้นผล    
การเรียนรู้ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนกัศึกษาปริญญาบณัฑิตโดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
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ตารางท่ี 10   สรุปวธีิการด าเนินการวจิยั ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

วตัถุประสงค์ วธีิกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมอื/กำร
วเิครำะห์ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้ 

เพื่อทดลองใช้
รูปแบบการเรียน  
การสอน 

1. ทดสอบ
ความสามารถในการ
เขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนกัศึกษา
ก่อนเรียน 
2. ด าเนินการทดลองใช้
รูปแบบการเรียน     
การสอนโดยจดัการ
เรียนการสอนตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
ก าหนด 
3. ทดสอบ
ความสามารถใน     
การเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนกัศึกษา
หลงัเรียน 

นกัศึกษา 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาช
มงคลตะวนัออก 
วทิยาเขตจกัรพงษ  
ภูวนารถซ่ึง
ลงทะเบียนเรียนใน
รายวชิา 0031005 
การเขียนเพื่อการ
ส่ือสาร ในภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 30 คน 
ซ่ึงไดม้าจากการสุ่ม
อยา่งง่ายโดยใช้
วธีิการจบัสลาก  
 

1. รูปแบบ       
การเรียนการสอน 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการรวบรวม
ขอ้มูล/ค่าเฉล่ีย, 
ค่าร้อยละ,ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ไดรู้ปแบบ        
การเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถใน
การเขียน
เรียงความ
ภาษาไทยของ
นกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต 

 
 
ขั้นตอนที ่4 กำรปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนกำรสอน (Development - D2: Evaluation) 
วตัถุประสงค์  

เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบั 
ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิตใหส้ามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
วธีิด ำเนินกำร 

ขั้นตอนน้ีเป็นการน าขอ้มูลผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนมาพิจารณา 
ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎี
การเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิตโดยด าเนินการดงัน้ี 
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   1. ศึกษาความสามารถในเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาท่ีเกิดข้ึนจาก    
การใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
    2. ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีมีต่อรูปแบบการเรียน
การสอน 
วธีิวเิครำะห์ข้อมูล  
 การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน มีวธีิวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
  1. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาท่ี
เกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนก่อนการทดลอง (Pretest) และหลงัการทดลอง 
(Posttest) โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) 
  2. ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
ความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต โดยใชค้่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
สถิติทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
  1. วเิคราะห์ขอ้มูลความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาท่ีเกิดข้ึน
จากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนก่อนการทดลอง (Pretest) และหลังด าเนินการทดลอง 
(Posttest) ด้วยค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ      
(t-test dependent)  
  2. วิเคราะห์ขอ้มูลผลการสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิตดว้ยค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชก้ารทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test 
dependent) 

ประมวลขอ้มูลเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม 
แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อพฒันาความสามารถใน     
การเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตของนกัศึกษาให้มีความเหมาะสม
มากยิง่ข้ึนและพร้อมจะน าไปใช ้ 
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ตารางท่ี 11   สรุปวิธีการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ       
การเรียนการสอน 
 

วตัถุประสงค์ วธีิกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมอื/กำร
วเิครำะห์ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้ 

เพื่อประเมินรูปแบบ
การเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถใน
การเขียนเรียงความ
ภาษาไทย 
1. เปรียบเทียบ
ความสามารถใน
การเขียนเรียงความ
ภาษาไทยก่อนและ
หลงัเรียน 
 
 
2. วดัความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
การเรียนดว้ย
รูปแบบการเรียน
การสอน 

 
 
 
 
 
 
ทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
สอบถาม 

 
 
 
 
 
 
นกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก วทิยาเขต
จกัรพงษภูวนารถ 
จ านวน 30 คน  
นกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก วทิยาเขต
จกัรพงษภูวนารถ 
จ านวน 30 คน  

 
 
 
 
 
 
แบบทดสอบ/           
ค่าเฉล่ีย,              
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน,ค่าทีแบบ
ไม่อิสระ 
 
 
แบบสอบถาม/         
ค่าเฉล่ีย,              
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน,          
การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

 
 
 
 
 
 
ผลเปรียบเทียบ
ความสามารถใน
การเขียนความเรียง
ภาษาไทย 
 
 
 
ผลความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
รูปแบบการเรียน
การสอน 

 



 
 
 

     บทที ่4 

                   ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้

ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย
ของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎี  
การเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษา
ระดับปริญญาบณัฑิต และเพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด    
การถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้จากตัวแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถใน         
การเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  โดยการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้ นตอนท่ี 1 การวิจัย 
(Research: R1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1) การออกแบบ
และพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2) การทดลองใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอน และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2) การประเมินประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียนการสอน ดงัจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยมีรายละเอียดเสนอรวม 2 ตอน 
ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบั
ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

ตอนท่ี 2 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด      
การถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้จากตัวแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถใน         
การเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎ ี      
การเรียนรู้จากตัวแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต 

 การน าเสนอผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้
ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ผูว้จิยัน าเสนอเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1. การสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  
จากการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ต าราต่างๆท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบของการจดัการเรียนการสอน ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการเรียน
การสอนของนกัวิชาการการศึกษาต่างๆจนสามารถสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนได ้ดงัปรากฏในตารางท่ี 12 ดงัน้ี  
 
ตารางท่ี 12 แสดงการสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนจากนกัวชิาการการศึกษา ผูว้จิยั 

Joyce and Well 
(2000) 

ทิศนา แขมมณี 
(2545) 

กมล โพธิเยน็ 
 (2547) 

รูปแบบการเรียนการสอน
เป็นสภาพของการเรียน
การสอนท่ีครอบคลุม
องคป์ระกอบส าคญัซ่ึง
ไดรั้บการจดัไวอ้ยา่งเป็น
ระเบียบตามหลกัปรัชญา
แนวคิดทฤษฎีหรือ
หลกัการโดย
ประกอบดว้ย
กระบวนการหรือขั้นตอน
ส าคญัในการเรียน      
การสอนนั้นเป็นไปตาม
ทฤษฎีหรือหลกัการท่ี 
ยดึถือสามารถใชเ้ป็น
แบบแผนในการเรียน  

รูปแบบการเรียนการสอน
เป็นแบบแผนใน         
การจดัการเรียนการสอน
ท่ีอธิบายใหเ้ห็น
สภาพแวดลอ้มทาง     
การเรียนท่ีเป็นแนวทาง
ในการออกแบบการเรียน
การสอนท่ีมีเป้าหมายให้
ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์
ท่ีแตกต่างกนั รูปแบบ 
การเรียนการสอน
ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ 
ดงัน้ี 
- เป้าหมายของรูปแบบ
การเรียนการสอนอธิบาย

- หลกัการของรูปแบบ
เป็นพ้ืนฐานความเช่ือใน
การจดัการเรียนการสอน
ของรูปแบบการเรียน   
การสอนนั้น 
- วตัถุประสงคข์อง
รูปแบบเป็นเป้าหมาย
เฉพาะของรูปแบบ      
การเรียนการสอนนั้นวา่
มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณลกัษณะใด 
- ขั้นตอนการเรียน      
การสอนเป็นการอธิบาย
ถึงการด าเนินการเรียน
การสอนของรูปแบบท่ี

รูปแบบการเรียน       
การสอนประกอบดว้ย
ส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

- หลกัการของรูปแบบ
อนัเป็นพ้ืนฐานความเช่ือ
ของรูปแบบการเรียน 
การสอน 

- เป้าหมายของรูปแบบ
มุ่งพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รียน 

- ขั้นตอนการเรียน     
การสอนเป็นการอธิบาย
ถึงการด าเนินการเรียน
การสอนของรูปแบบท่ี
เป็นขั้นตอนและ



 
  

114 

 

ตารางท่ี 12 แสดงการสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนจากนกัวชิาการการศึกษา ผูว้จิยั 

Joyce and Well 
(2000) 

ทิศนา แขมมณี 
(2545) 

กมล โพธิเยน็ 
 (2547) 

การสอนใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะของ
รูปแบบนั้นๆ 
องคป์ระกอบส าคญัของ
รูปแบบการเรียนการสอน 
มีดงัน้ี 
- ปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ 
หรือความเช่ือท่ีเป็น
พ้ืนฐานหรือเป็นหลกัของ
รูปแบบนั้น 
- การบรรยาย หรืออธิบาย
สภาพหรือลกัษณะของ
การเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ี
ยดึถือ 
- การจดัระบบ
ความสมัพนัธ์
องคป์ระกอบต่างๆเพ่ือให้
ผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย 
- การอธิบายหรือให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิสอน
หรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวธีิ
สอนและเทคนิคการสอน
อนัจะท าใหก้ระบวนการ
เรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ถึงคุณลกัษณะท่ีมุ่งพฒันา
หรือคุณลกัษณะท่ี
ตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 
- หลกัการหรือแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเป็นพ้ืนฐานของ
รูปแบบ 
- รายละเอียดเก่ียวกบั
ขั้นตอนการสอนหรือ
ด าเนินการสอน 
- การประเมินผลท่ีจะ
ช้ีใหเ้ห็นถึงผลท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนอนั
เป็นผลจากการใชรู้ปแบบ
นั้น 

เป็นขั้นตอนและ
รายละเอียดกิจกรรมใน
การจดัการเรียนการสอน 
บทบาทผูส้อน บทบาท
ผูเ้รียนในแต่ละขั้นตอน
เพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบการเรียน   
การสอนนั้น  
- การวดัและประเมินผล
การเรียนการสอนเป็น
แนวทางในการวดัและ
การประเมินผลการเรียน
การสอนท่ีจะบอกถึง
ประสิทธิภาพของ
รูปแบบหรือบอกถึง    
การบรรลุวตัถุประสงค์
ของรูปแบบการเรียนการ
สอนนั้น 

รายละเอียดกิจกรรมใน
การจดัการเรียนการสอน 
บทบาทผูส้อน บทบาท
ผูเ้รียนในแต่ละขั้นตอน
เพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบการเรียน 
การสอนนั้น 
- การวดัและประเมินผล
เป็นส่ิงท่ีบอกถึง
ประสิทธิภาพของ
รูปแบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึน 

 

 

(ต่อ) 
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จากตารางท่ี 12 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ส าคญั 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1. หลกัการของรูปแบบซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีแสดงถึงรูปแบบอนัเป็นพื้นฐานความ
เช่ือของรูปแบบการเรียนการสอน  2. เป้าหมายของรูปแบบซ่ึงจะมุ่งพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน      
3. ขั้นตอนการเรียนการสอนซ่ึงจะอธิบายถึงการด าเนินการเรียนการสอนของรูปแบบท่ีเป็น
ขั้นตอน และรายละเอียดกิจกรรมในการจดัการเรียนการสอน บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รียนในแต่
ละขั้นตอนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของรูปแบบการเรียนการสอนนั้น และ  4. การวดัและ
ประเมินผลการเรียนการสอนซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึน 

2. การสังเคราะห์สาระส าคญัของแนวคิด และทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานส าคญัในการสร้าง 
รูปแบบการเรียนการสอน ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning)  
สาระส าคัญ การถ่ายโยงการเรียนรู้ (Thorndike, 1913) เป็นแนวคิดท่ี 

อธิบายถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์หน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ในช่วงเวลาถดัมา และตวัผูเ้รียน
จะมีความสามารถในการน าประสบการณ์ท่ีผ่านมาแล้วมาช่วยแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ท่ี
คลา้ยคลึงกนัได ้(Elliot and others, 2000) โดยท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บการฝึกหดั ฝึกฝน ท่ีเก่ียวกบัความรู้ 
หรือกลวิธีต่างๆอย่างเช่ียวชาญ เพื่อให้สามารถน าส่ิงท่ีได้เรียนนั้น มาประยุกต์ใช้หรือเรียนรู้        
ส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่ีการถ่ายโยงการเรียนรู้จะแบ่งเป็น              
3 ประเภท คือ 1) การถ่ายโยงการเรียนรู้เชิงบวก (positive transfer) เป็นการใช้ประสบการณ์จาก
การเรียนรู้ในคร้ังก่อนท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ในคร้ังใหม่ อนัจะช่วยให้การรับรู้ในส่ิงใหม่
สะดวกรวดเร็ว และชดัเจนยิ่งข้ึน ท าให้การเรียนรู้ในคร้ังใหม่นั้นสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน เพราะ
ผูเ้รียนสามารถใชป้ระสบการณ์จากการเรียนรู้ในคร้ังก่อนหนา้น้ีมาเป็นพื้นฐานส าคญัในการเรียนรู้
คร้ังใหม่ท่ีก าลงัเกิดข้ึน 2) การถ่ายโยงการเรียนรู้เชิงลบ (negative transfer) เป็นการท่ีประสบการณ์
จากการเรียนรู้ในคร้ังก่อนไปขดัขวาง หรือไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในคร้ังใหม่ อาจท าให้ผูเ้รียนสับสน
ยิง่ข้ึน และ 3) การถ่ายโยงการเรียนรู้ท่ีเป็นศูนย ์(zero transfer) เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนคร้ังก่อนโดย
ท่ีประสบการณ์ต่างท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ไปแลว้นั้นไม่มีผลแต่อยา่งใดต่อการเรียนรู้ในคร้ังใหม่  
   แนวคิดทีน่ ามาใช้กบัการจัดการเรียนการสอน การน าแนวคิดการถ่ายโยง
มาจดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใช้แนวคิดของการถ่ายโยงการเรียนรู้      
เชิงบวก (positive transfer) ท่ีเน้นให้ผูส้อนน าประสบการณ์การเรียนรู้ในคร้ังก่อนของผูเ้รียนมา
เป็นแนวทาง หรือเอ้ือต่อการเรียนรู้คร้ังใหม่โดยมีสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกนั อนัจะช่วยให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดความเข้าใจได้ง่าย และชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยในรูปแบบ                 
การจดัการเรียนการสอนในคร้ังน้ีจะเร่ิมถ่ายโยงโดยก าหนดให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติังานท่ีมี
ลกัษณะของการเรียนรู้ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัทั้งรูปแบบ เน้ือหา กลวิธีของการสร้างงานของการ
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เรียนรู้ทั้งสองคร้ังคือ การเรียนรู้ในคร้ังก่อนท่ีผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้จากงานตน้แบบ จากนั้น
ผูเ้รียนจะน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากงานตน้แบบนั้นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานของตนเองในคร้ังใหม่ 
กล่าวคือผูว้จิยัจะคดัสรรเรียงความตน้แบบท่ีดีและเคยไดรั้บรางวลั ซ่ึงเป็นผลงานท่ีมีความสมบูรณ์ 
ถูกตอ้งเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน ทั้งในดา้นรูปแบบ เน้ือหา ตลอดจนกลวิธีการเขียนมาให้
ศึกษา จากนั้นจึงให้ผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์โครงสร้างตลอดจนรายละเอียดของเรียงความตน้แบบนั้น
ทั้งหมด ทั้งในส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบของรูปแบบ การน าเสนอเน้ือหาสาระ ตลอดจนกลวิธีใน
การเขียนส่วนต่างๆโดยเร่ิมตั้งแต่ การตั้งช่ือเร่ือง องคป์ระกอบ(ค าน า เน้ือเร่ือง สรุป) เน้ือหา กลวิธี
การเขียนการใชภ้าษา ตลอดจนคุณค่าท่ีไดรั้บจากเรียงความท่ีน ามาศึกษา ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดแ้สดงการ
สังเคราะห์แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ท่ีน ามาใช ้ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 15 ดงัน้ี 
 
แผนภาพท่ี 15   ผลการสังเคราะห์แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการเรียนการสอน 
โดยการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

 สาระส าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัการเรียน
การสอนแบบการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

            ความหลากหลายของตวัอย่างและโอกาสใน
การป ฏิบั ติ จ ะท า ให้ผู ้ เ รี ยน เ ช่ื อมต่ อความ รู้ ได ้
(Ormrod.1998) 
      การใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากตวัอยา่งหรือสถานการณ์ท่ี
มีองค์ประกอบคลา้ยคลึงกบัท่ีเคยเรียนรู้มาแลว้จะท า
ให้ผู ้เ รียนเห็นกลวิธีในการแก้ปัญหาท่ีรวดเร็วข้ึน    
(ณฐิักานต ์รักนาค, 2552) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ผูเ้รียนไดส้ร้างประสบการณ์ 

การเรียนรู้เช่ือมโยงจากการศึกษางาน
ตน้แบบท่ีมีความชัดเจน ถูกตอ้ง พร้อม
พิจ ารณากลวิ ธีการสร้ างสรรค์ง าน
ตน้แบบ และวิเคราะห์งานตวัอย่างอย่าง
ละเอียดถ่ีถ้วนเพื่อเป็นแนวทางใน การ
ผลิตผลงานท่ีก าลงัจะสร้างข้ึนใหม่ 
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แผนภาพท่ี 15   ผลการสังเคราะห์แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) (ต่อ) 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการเรียนการสอน 
โดยการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

 สาระส าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัการเรียน
การสอนแบบการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

      ก าร ถ่ า ยโ ยงการ เ รี ยน รู้ จ ะ เ กิ ด ข้ึ น ก็ต่ อ เ ม่ื อ
สถานการณ์ใหม่มีธาตุมูล (Element)  เหมือนหรือ
คลา้ยคลึงกบัธาตุมูลในสถานการณ์ของการเรียนรู้ใน
อดีต (Thorndike,1913) 
      จดัให้มีการถ่ายโยงการเรียนรู้ เน่ืองจากการเรียนรู้
ท่ีผ่านมาแลว้เป็นผลต่อการเรียนรู้ในอีกสถานการณ์
หน่ึง (Klausmier,1985) 
      เป็นการสอนให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการเรียนรู้ในคร้ังแรก 
โดยฝึกการถ่ายโยงข้อมูลจากสถานการณ์หน่ึงจะ
เกิดข้ึนไดเ้ม่ือน าผลการเรียนรู้คร้ังแรกมาใชใ้นอีกคร้ัง
หน่ึง (Sternberg and Wendy,2002) 
 

 
 

2. ผูเ้รียนเช่ือมโยงสถานการณ์ท่ี 
ได้เ รียนรู้จากการศึกษางานต้นแบบ
มาแลว้เป็นอย่างดีมาสู่สถานการณ์ใหม่
ไ ด้ ใ น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก า ร น า ก ล วิ ธี
สร้างสรรค์งานจากต้นแบบมาสู่การใช้
เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานของ
ตนเองในคร้ังน้ีเพ่ือให้เกิดความรวมเร็ว 
แม่นย  า และชดัเจนยิง่ข้ึน  

      การใช้ยุทธศาสตร์การสอนท่ีจะช่วยให้ เ กิด        
การถ่ายโยง เช่น ยทุธศาสตร์การเรียนรู้ดว้ยการสังเกต
ของแบนดูรา (สุรางค ์โคว้ตระกลู,2544) 

 3. งานท่ีมอบหมายใหผู้เ้รียนเป็น 
งานท่ีเหมาะสมกับระดับความสนใจ 
ความสามารถ วยั และพัฒนาการของ
ผูเ้รียน รวมทั้งหวัขอ้ท่ีมอบหมายใหเ้ขียน
ในคร้ังน้ีจะเป็นหัวขอ้ท่ีมีความคลา้ยคลึง
กันกับตัวอย่างท่ีน ามาศึกษาแล้ว โดย
ผูเ้รียนจะใชก้ระบวนการการเรียนรู้ดว้ย   
การสังเกตจากงานตน้แบบท่ีก าหนดให้
จนมองเห็น และเขา้ใจถึงองค์ประกอบ
ตลอดจนกลวิ ธีสร้างสรรค์ของงาน
ตน้แบบนั้นเป็นอยา่งดี 

 
จากแผนภาพท่ี 15 จะเห็นไดว้า่แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้มีสาระส าคญั คือ ผูเ้รียนจะมี

โอกาสไดส้ร้างประสบการณ์การเรียนรู้เช่ือมโยงจากการศึกษางานตน้แบบท่ีมีความชดัเจน ถูกตอ้ง 
พร้อมพิจารณากลวธีิการสร้างสรรคง์านตน้แบบ และวิเคราะห์งานตวัอยา่งอยา่งละเอียดถ่ีถว้นเพื่อ
เป็นแนวทางในการผลิตผลงานท่ีก าลงัจะสร้างข้ึนใหม่ เพื่อน ามาเช่ือมโยงสถานการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้
จากการศึกษางานตน้แบบมาแลว้เป็นอย่างดีมาสู่สถานการณ์ใหม่ไดใ้นลกัษณะของการน ากลวิธี
สร้างสรรค์งานจากต้นแบบมาสู่การใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานของตนเองในคร้ังน้ี
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เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว แม่นย  า และชดัเจนยิ่งข้ึน โดยงานท่ีมอบหมายให้ผูเ้รียนนั้นจะเป็นงานท่ี
เหมาะสมกบัระดบัความสนใจ ความสามารถ วยั และพฒันาการของผูเ้รียน รวมทั้งหัวขอ้ท่ี
มอบหมายให้เขียนในคร้ังน้ีจะเป็นหวัขอ้ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนักบัตวัอย่างท่ีน ามาศึกษาแลว้ โดย
ผูเ้รียนจะใชก้ระบวนการเรียนรู้ดว้ยการสังเกตจากงานตน้แบบท่ีก าหนดให้จนมองเห็น และเขา้ใจ
ถึงองคป์ระกอบตลอดจนกลวธีิสร้างสรรคข์องงานตน้แบบนั้นเป็นอยา่งดี  

2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ หรือการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา  
(Social Cognitive Learning Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986)  

สาระส าคัญ การเรียนรู้จากตวัแบบเป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึง การสังเกต จาก 
ตวัแบบท่ีผูเ้รียนสนใจให้ความส าคญั ตลอดจนมองเห็นประโยชน์ท่ีจะได้รับในด้านบวกจาก      
ตวัแบบนั้นๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์ (interact) กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัเสมอ โดยท่ี
ผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มต่างก็มีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงในการเรียนรู้โดยอาศยัตวัแบบนั้นจะตอ้ง
ใช้สติปัญญาของผูเ้รียนในการสังเกตตวัแบบอย่างใส่ใจและสามารถเก็บจ ารายละเอียดต่างๆของ
ตวัแบบนั้นไดเ้ป็นอย่างดี เม่ือผูเ้รียนตอ้งอยู่ในสถานการณ์  การเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัตวั
แบบ ผูเ้รียนก็เลือกท่ีจะแสดงออก หรือปฏิบติัตามตวัแบบท่ีไดเ้คยเรียนรู้มาแลว้ในทนัที เน่ืองจาก
ผูเ้รียนจะเกิดความมัน่ใจวา่ ส่ิงท่ีไดแ้สดงออกมา หรือไดล้งมือปฏิบติันั้นจะถูกตอ้งและเกิดผลลพัธ์
ในดา้นบวก อีกทั้งผูเ้รียนยงัพบอีกว่าการปฏิบติัตามตวัแบบท่ีไดเ้รียนรู้หรือไดส้ังเกตรายละเอียด
มาแล้วเป็นอย่างดีจะเอ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีก าลงัเผชิญอยู่นั้นให้ง่ายและช่วยให้เกิดความมัน่ใจใน
ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน การเรียนรู้จากตวัแบบตามแนวคิดของทฤษฎีน้ีจะมีการกระท าท่ีเป็นล าดบั
ขั้นตอน หรือเป็นกระบวนการอนัประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ 1. กระบวนการใส่ใจ 
ตั้งใจ (Attention Processes) 2. กระบวนการเก็บจ า (Retention Processes) 3. กระบวนการแสดง
พฤติกรรมตามตวัแบบ (Behavior Production Processes) และ 4. กระบวนการจูงใจ (Motivational 
Processes)  
   แนวคิดที่น ามาใช้กับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการจดัการเรียน
การสอนในคร้ังน้ีเลือกใช้ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบในการจดัขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม  
การเรียนรู้ โดยอาศยัหลกัการวา่ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ในการเขียนเรียงความท่ีดีไดก้็ต่อเม่ือผูเ้รียน
ได้เห็นตน้แบบท่ีดีก่อน ซ่ึงเรียงความท่ีเป็นตน้แบบจะมีองค์ประกอบของเรียงความ กลวิธีการ
น าเสนอ การใชส้ านวนภาษาอยูใ่นระดบัดีมาก ผูว้ิจยัจึงไดค้ดัเลือกเรียงความท่ีไดรั้บรางวลัทั้งใน
ระดบัอุดมศึกษา และระดบัประชาชนทัว่ไปน ามาใชเ้ป็นเรียงความตน้แบบใหผู้เ้รียนไดส้ังเกต โดย
ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งวิเคราะห์งานเขียนเรียงความตน้แบบในส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบของเรียงความ 
กลวธีิการน าเสนอ การใชส้ านวนโวหาร และเก็บจ ารายละเอียดส่วนต่างๆของงานเขียนเรียงความ
ตน้แบบ ตั้งแต่ในส่วนของการตั้งช่ือเร่ือง องค์ประกอบ กลวิธีการน าเสนอ เน้ือหา การเลือกใช้
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ถอ้ยค า ส านวนภาษา ตลอดจนขอ้คิด หรือคุณค่า จากนั้นผูว้ิจยัจะให้ผูเ้รียนลงมือเขียนเรียงความท่ี
มีหัวข้อเร่ืองคล้ายคลึงกับเรียงความต้นแบบท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้ไปแล้ว จากนั้นผูว้ิจ ัยจะตรวจ
ประเมินผลงานตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวแ้ลว้สะทอ้นกลบัไปให้ผูเ้รียนทราบถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อ
เสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ และสร้างก าลังใจในการพฒันางานเขียนเรียงความให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป ทั้งน้ีสามารถสังเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ ดังปรากฏใน
แผนภาพท่ี 16 ดงัน้ี 
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แนวคดิเกีย่วกบัการเรียนการสอนโดย 
การเรียนรู้จากตวัแบบ 

 
           พฤติกรรมของบุคคลเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันระหว่ า งองค์ประกอบ3 ด้าน คือ  1. พฤ ติกรรม 
(Behavior)  2. สติปัญญาและองค์ประกอบส่วนบุคคล
(Cognitive and other Personal) และ3. สภาพแวดล้อม
(Environmental Events) โดยท่ีมนุษย์จะเป็นบุคคลท่ีมี
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเสมอ 
(Bandura, 1971) 
           การใช้ตัวแบบ (Modeling Procedures)เป็นการเสนอ
ตวัอย่างท่ีได้รับการคัดเลือกแลว้ว่าเป็นตวัอย่างท่ีดี หรือเป็น
ตวัอย่างท่ีผูเ้รียนเห็นคุณค่า ยอมรับในคุณภาพของตวัแบบนั้น
ซ่ึงสามารถใช้เป็นแบบอย่างของการกระท าให้แก่ผูสั้งเกตได้
ศึกษาและมองเห็นคุณลักษณะของตัวแบบอย่างชัดเจน จน
สามารถเกิดการเรียนรู้ไดใ้นท่ีสุด (Bandura, 1971) 
 
          พฤติกรรมส่วนมากของมนุษยเ์กิดจากการเรียนรู้ท่ีแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 1. การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (Direct 
Experience)  2. ก า ร เ รี ยน รู้ โดยก า ร สั ง เ กตจ ากตัว แบบ 
(Observational Modeling) ซ่ึงBanduraให้ความส าคัญกับ                  
การเรียนรู้โดยการสังเกตจากตวัแบบโดยท่ีการเลียนแบบ จะ
เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจะใช้การสังเกตและการได้เห็นผูอ่ื้น
แสดงพฤติกรรม หรือปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ เ ป็น                   
การเ รียนรู้ด้วยวิ ธีธรรมชาติท่ี เกิดข้ึนอย่างต่อเ น่ือง โดย                    
การสังเกตตัวแบบ แล้วใช้กระบวนการทางปัญญาแปล                     
การกระท าของตวัแบบเป็นสัญลกัษณ์  แลว้น าไปเก็บไว ้และ
เม่ือผูเ้รียนมีโอกาสจะตอ้งเผชิญสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกบัตวั
แบบผูเ้รียนก็จะเลือกท่ีจะแสดงพฤติกรรม หรือปฏิบติัตามตวั
แบบท่ีได้มีโอกาสสังเกตไว ้และจะแสดงพฤติกรรม หรือ
ปฏิบัติตนตามตัวแบบนั้นๆตามศักยภาพของตนทุกประการ
(Bandura, 1971) 

สาระส าคัญของแนวคิดเกีย่วกบัการ

เรียนการสอนแบบการเรียนรู้            

จากตัวแบบ 

1. ผูเ้รียนตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์ 
ทางสังคม โดยมีโอกาสได้เห็นเรียงความ

ต้นแบบ ท่ี มี คุณภาพในระดับ ดีม าก 
จากนั้นผูเ้รียนจะตอ้งวิเคราะห์คุณลกัษณะ

ของเรียงความต้นแบบท่ีได้ศึกษาอย่าง

ละ เ อียด  เ พ่ือมอง เ ห็นกระบวนการ

สร้างสรรคง์านเขียนเรียงความตน้แบบจน
เกิดการเรียนรู้อยา่งชดัเจน 

2. ผูวิ้จยัใชต้วัแบบในการเรียน                  
การสอน คือ งานเขียนเรียงความตน้แบบ
ท่ีไดรั้บรางวลัทั้งในระดบัอุดมศึกษาและ
ระดบัประชาชนโดยมีเน้ือหาเหมาะสมกบั
วยั และความสนใจของผูเ้รียน 
 

3. ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยการสงัเกต 
จากเรียงความตน้แบบโดยการสังเกต และ
เก็บจ ารายละเอียดของงานเขียนเรียงความ
ต้นแบบ  ทั้ ง ในด้าน  ก ารตั้ ง ช่ื อ เ ร่ื อง 
องค์ประกอบของ การเขียน การจดัล าดบั
เน้ือหา กลวิธีการน าเสนอ ส านวนโวหาร 
และขอ้คิดท่ีผูเ้ขียนเรียงความตน้แบบได้
น าเสนอไว ้เพ่ือจะได้ใช้เป็นแนวทางใน
การ เ ขียนเ รียงความของตนเองให้ มี
คุณภาพและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ
การเขียนเรียงความท่ีดีต่อไป 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 16   ผลการสังเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ 
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จากแผนภาพท่ี 16 จะเห็นได้ว่าทฤษฎีการเรียนรู้จากตัวแบบมีสาระส าคัญ คือผูเ้รียน
จ าเป็นต้องมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้ ศึกษา หรือสังเกตงานเขียนเรียงความท่ีเคยได้รับรางวลัใน
ระดับอุดมศึกษา หรือระดับประชาชนโดยผูเ้รียนจะต้องวิเคราะห์คุณลักษณะของเรียงความ
ตน้แบบท่ีไดศึ้กษาอยา่งละเอียด เพื่อมองเห็นกระบวนการสร้างสรรคง์านเขียนเรียงความตน้แบบ
จนเกิดการเรียนรู้อย่างชดัเจนแลว้เก็บจ ารายละเอียดของงานเขียนเรียงความตน้แบบ ทั้งในดา้น 
การตั้งช่ือเร่ือง องคป์ระกอบของการเขียน การจดัล าดบัเน้ือหา กลวิธีการน าเสนอ ส านวนโวหาร 
และข้อคิดท่ีผูเ้ขียนเรียงความต้นแบบได้น าเสนอไว ้เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการเขียน
เรียงความของตนเอง 

2.3 วธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด ์(Scaffold Instruction)  
สาระส าคัญ วธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด ์เป็นการอธิบายถึงแนวคิด 

ท่ีใชส้นบัสนุนการเรียน หรือเป็นการใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ (Dickson,Chard,and 
Simmons,1993)  โดยมีเป้าหมายของการช่วยเหลือ คือการช่วยให้ผูเ้รียนสามารถใช้ทกัษะ หรือ   
กลยุทธ์ใหม่ๆท่ีไดเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอย่างอิสระ ซ่ึงผูเ้รียนจะไดรั้บความช่วยเหลือดว้ยรูปแบบ
ต่างๆท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน (Rosenshine and Meister 1992) นอกจากน้ีใน
กระบวนการการใหค้วามช่วยเหลือนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งสร้างปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน หรือไดท้  างาน
กบัเพื่อนท่ีมีศกัยภาพมากกวา่ ซ่ึงการท่ีผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้นนั้นจะช่วยให้ผูเ้รียน
ไดมี้โอกาสสนทนา แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์กบับุคคลอ่ืน ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันา
ทางปัญญาเพิ่มข้ึน ตลอดจนมีศกัยภาพในการเรียนรู้ได ้(Vygotsky,1978:49,86) แต่ในขณะเดียวกนั
นั้นระบบความช่วยเหลือท่ีผูเ้รียนไดรั้บนั้น จะค่อยๆถูกลดทอนหรือถอนออกไปเร่ือยๆ จนผูเ้รียน
สามารถเกิดการเรียนรู้หรือสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง นัน่คือเม่ือความช่วยเหลือท่ีผูเ้รียนไดรั้บ
ส้ินสุดลง ศกัยภาพหรือความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะเพิ่มสูงข้ึนไดใ้นท่ีสุด 
     แนวคิดที่น ามาใช้กับการจัดการเรียนการสอน ในขั้นตอนของการให้
ความช่วยเหลือผู ้เ รียน นับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยผู ้สอนจะมีบทบาทในการให ้          
ความช่วยเหลือผูเ้รียนทั้งในส่วนของการวางโครงเร่ือง และในส่วนของการลงมือปฏิบติัการเขียน
เรียงความนั่นคือ ผูว้ิจยัจะคอยให้ค  าแนะน า ตลอดจนค าช้ีแนะเพื่อสะทอ้นความคิดของผูเ้รียน 
ตลอดจนช่วยเติมเต็มความคิดของผูเ้รียนในการจดัท าโครงเร่ืองให้ชดัเจน และสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
ในขณะเดียวกนัผูว้ิจยัจะแจกใบความรู้เก่ียวกบัแนวทาง และกลวิธีในการเขียนเรียงความให้แก่
ผูเ้รียนได้ศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนในการเขียนเรียงความท่ีดี ทั้ งน้ีมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานได้ด้วยตนเองโดยมีผูว้ิจยัเป็นผูส้นับสนุนและให ้             
ความช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยในการเขียน แต่ขณะเดียวกนัจะค่อยๆลดบทบาทหรือ
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ถอนความช่วยเหลือในการเขียนเรียงความออกในช้ินถดัไป หรือ จะลดความช่วยเหลือเหล่านั้นลง
เม่ือผูเ้รียนเกิดความช านาญ และมีความคล่องตวัในการเขียนเรียงความไดเ้พิ่มมากข้ึน จนถึงขั้นไม่
ตอ้งให้ความช่วยเหลือเลย ทั้งน้ีสามารถสังเคราะห์วิธีการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์ ดงัปรากฏใน
แผนภาพท่ี 17 ดงัน้ี 
แผนภาพท่ี 17 ผลการสังเคราะห์การเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด ์

 

แนวคดิเกีย่วกบัการเรียนการสอนโดย                                           
การเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์ 

           เ ป็นกระบวนการท่ีท าให้ เด็กหรือนักเ รียนฝึกหัด 
สามารถแกปั้ญหาตลอดจนสามารถด าเนินงาน หรือบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีอยูเ่หนือความสามารถของเด็กท่ีจะท าไดด้ว้ยตนเอง 
แต่ จะท าได้ ก็ต่ อ เ ม่ือได้ รับความช่วย เห ลือสนับสนุน 
(Wood,Bruner,and Ross,1976:90) 
            เป็นรูปแบบของการสนบัสนุนท่ีครูหรือผูเ้รียนคนอ่ืนๆ
ท่ีมีความสามารถมากกว่าให้แก่ผูเ้ รียน เพ่ือช่วยให้ผู ้เ รียน
สามารถเช่ือมต่อระหวา่งความสามารถท่ีแทจ้ริงของตนเองใน
ปัจจุบนักบัเป้าหมายท่ีตั้งใจไว(้Rosenshine,Meister,1992:26 ) 
            เป็นการท่ีผู ้สอนท าให้ผู ้เ รียนเกิดการเรียนรู้ โดยมี     
การแนะน า ช้ีแนะ โดยการพูดคุยสนทนากับผูเ้รียน เพ่ือให้
แนวทางในการท่ีจะเรียนรู้งานนั้นๆ (Dixon-Krauss,1996:78-
79) 
           เป็นการช่วยเหลือท่ีให้แก่ผู ้เ รียนสามารถท างานให้
ส าเร็จ โดยท่ีงานนั้นเป็นงานท่ีผูเ้รียนไม่สามารถท าให้ส าเร็จ
ไดด้ว้ยตนเอง(Eggen,Kauchak,1997:55) 
          เป็นการช่วยเหลือสนบัสนุนใหผู้เ้รียนสามารถท างานให้
ส าเร็จ เม่ือผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ส่ิงใหม่หรือส่ิงท่ียาก ผูเ้รียนอาจจะ
ตอ้งการความช่วยเหลือมากข้ึน และเม่ือผูเ้รียนเร่ิมจะท างาน
นั้นใหส้ าเร็จดว้ยตนเองไดแ้ลว้ การช่วยเหลือสนบัสนุนนั้นจะ
ค่อยๆลดลง จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถรับผิดชอบหรือท างาน
นั้ น ไ ด้ ด้ ว ย ตน เ อ ง  ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ จ ะ ยุ ติ ล ง ใ น ท่ี สุ ด 
(Larkin,2001:30-34) 

สาระส าคญัของแนวคดิเกีย่วกบั                    
วธีิการเรียนรู้แบบแบบสแกฟโฟลด์ 

1. ผูเ้รียนตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์ทาง 
สั ง ค ม มี โ อ ก า ส ไ ด้ แ ล ก เ ป ล่ี ย น            
ความคิดเห็นและประสบการณ์กบับุคคล
อ่ืนท่ีมีความสามารถมากกวา่ 

2. ผูเ้รียนจะมองเห็นเป้าหมายของ 
ความส าเร็จท่ีตั้ งเอาไวก้ับการรับรู้ถึง
ความสามารถท่ีแทจ้ริงของตนเองท่ีมีอยู่
จริงในขณะนั้น 

3. ผูเ้รียนจะไดรั้บการช่วยเหลือ 
อย่าง เ ป็นระบบและอย่าง เหมาะสม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตาม
ศกัยภาพและการช่วยเหลือจะยุติลงเม่ือ
ผูเ้รียนสามารถท างานนั้นไดด้ว้ยตนเอง 

4. งานท่ีมอบหมายใหผู้เ้รียนเป็น 
งานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของ
ผูเ้รียน 

5. มีการประเมินความสามารถ 
ของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพิจารณาถึง
ระบบการให้ความช่วยเหลือ ตลอดจน
การยติุใหค้วามช่วยเหลือในท่ีสุด 
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จากแผนภาพท่ี 17  จะเห็นได้ว่าสาระส าคญัของวิธีการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์นั้น คือ
ผูเ้รียนตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม เพื่อมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณ์กบั
บุคคลอ่ืนท่ีมีความสามารถมากกว่า จึงช่วยให้เห็นความส าเร็จของงาน  ซ่ึงผูเ้รียนจะได้รับการ
ช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบ และอยา่งเหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบติังานได ้ซ่ึงการช่วยเหลือจะยุติ
ลงเม่ือผูเ้รียนสามารถท างานไดด้ว้ยตนเอง อีกทั้งงานท่ีมอบหมายให้ผูเ้รียนเป็นงานท่ีเหมาะสมกบั
ความสามารถของผูเ้รียน และมีการประเมินความสามารถของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อพิจารณาถึง
ระบบการใหค้วามช่วยเหลือ ตลอดจนการยติุใหค้วามช่วยเหลือในท่ีสุด 

2.4 เทคนิคแผนผงัความคิด (Mind mapping Technique)  
สาระส าคัญ เทคนิคแผนผงัความคิด เป็นการอธิบายถึงการจดักลุ่ม 

จดัระบบเพื่อเช่ือมโยงความคิด โดยเป็นการจดักลุ่ม ซ่ึงได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ       
การท างานและความตอ้งการของสมองซ่ึงเป็นลกัษณะหน่ึงท่ีสามารถพฒันาความคิดของผูเ้รียนให้
เป็นระบบ เป็นระเบียบ มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์และชัดเจนอนัเป็นการท างานร่วมมือกนัของ
สมองซีกซา้ยและซีกขวาในการเช่ือมโยงขอ้มูลทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั (Buzan, 1991; Wycoff, 1991) 
     แนวคิดทีน่ ามาใช้กับการจัดการเรียนการสอน ในขั้นตอนของการเขียน
เรียงความนั้น พบว่าขั้นเร่ิมตน้ก่อนท่ีจะเขียนเรียงความนั้นมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งท่ีผูเ้รียน
จะตอ้งจดัสรรความคิดของงานตนเองให้เป็นระบบอย่างชัดเจน จากนั้นก็จะตอ้งน าความคิดท่ี
จดัสรรไวแ้ลว้เป็นอยา่งดีเขียนเป็นร่างหรือเป็นพิมพเ์ขียวออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชดัเจน 
ดงันั้น ผูเ้ขียนจ าเป็นต้องมีการจดัท าโครงเร่ืองของงานเขียนเรียงความเสียก่อน การน าเทคนิค
แผนผงัความคิดมาใชจ้ะช่วยจ าลองการท างานของสมองท่ีไดมี้การจดัสรรอยา่งเป็นระบบเรียบร้อย
แลว้ให้ปรากฏออกมาอย่างชดัเจนลงบนกระดาษ เพื่อเป็นการช่วยในการจดัล าดบัความคิดไม่ให้
สับสนวกวน และมีการก าหนดประเด็นและรายละเอียด ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนมีกรอบในการเขียน
และเก็บประเด็นส าคญัท่ีตอ้งการส่ือสารไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ อนัจะท าให้งานเขียนเรียงความ
นั้นมีความเป็นเอกภาพ สารัตถภาพ และสัมพันธภาพตามคุณลักษณะส าคัญของการเขียน
เรียงความท่ีดี ทั้งน้ีสามารถสังเคราะห์เทคนิคแผนผงัความคิด ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 18 ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 18   ผลการสังเคราะห์เทคนิคแผนผงัความคิด 
 

 

 
จากแผนภาพท่ี 18 จะเห็นได้ว่าสาระส าคัญของเทคนิคแผนผงัความคิดนั้น คือการ

จดัระบบและการเช่ือมโยงความคิดต่างๆเขา้ดว้ยกนั โดยใชค้  าส าคญัในการน าเสนอความคิดต่างๆ
เหล่านั้น โดยจะให้ความส าคญักบัการแตกกระจายความคิดจากความคิดหลกัออกไปเร่ือยๆ ซ่ึงจะ
ช่วยให้มองเห็นประเด็นหลัก และรายละเอียดของแต่ละความคิดของผูเ้รียนอย่างชัดเจน จน
สามารถมาจัดท าเป็นโครงร่างความคิดให้ปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติ                  
การเขียนจริงต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 

แนวคดิเกีย่วกบัเทคนิคแผนผงัความคดิ 
เทคนิคแผนผงัความคิดเป็นการท างานร่วมมือ
กันของสมองด้ านซ้ า ย และด้ านขว า ใน          
การเช่ือมโยง ต่อ ผูก ขอ้มูลทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั 
ซ่ึงโครงสร้างหรือการท างานของสมองใน   
การติดต่อ จัดการ รวบรวม บันทึก เช่ือมโยง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆนั้ น ควรจะเร่ิมต้นด้วย
ความคิดหลกัท่ีจุดกลางแลว้แตกสาขาแยกยอ่ย
ออกไป  แล้ว แต่ ค ว าม คิ ดของแต่ ล ะคน 
(Buzan,1991 :106-107) 
เทคนิคแผนผงัความคิดเป็นการเร่ิมตน้ความคิด
ท่ี จุด ก่ึ งกลางหน้ากระดาษแล้วป ล่อยให้
ความคิดไหลออกมาอย่างอิสระ โดยใช้ค  า
ส า คัญ ใ นก า ร เ สน อค ว า ม คิ ด  โ ด ย เ น้ น            
ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง ค ว า ม คิ ด เ ข้ า ด้ ว ย กั น 
(Wycoff,1991:43) 

สาระส าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเทคนิค
แผนผงัความคดิ 

การจดัระบบและการเช่ือมโยงความคิดต่างๆ
เขา้ด้วยกัน โดยใช้ค  าส าคญัในการน าเสนอ
ความคิดต่างๆเหล่านั้นโดยจะให้ความส าคญั
กับการแตกกระจายความคิดจากความคิด
หลกัออกไปเร่ือยๆ ซ่ึงจะช่วยให้มองเห็น
ประเด็นหลัก และรายละเอียดของแต่ละ
ความคิดของผูเ้รียนอย่างชดัเจน จนสามารถ
มาจัดท าเป็นโครงร่างความคิดให้ปรากฏ
ออกมาอย่างเด่นชัดก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติ 
การเขียนจริงต่อไป 
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3. การสังเคราะห์ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน 
 จากสาระส าคญัของแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียน 

การสอนเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิตนั้น ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสังเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวสู่รูปแบบการเรียนการสอน ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ผลการสังเคราะห์สาระส าคญัของแนวคิดเก่ียวกบัการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่ 
หลกัการของการถ่ายโยงการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการเรียนการสอน      
ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 19 ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 19 หลกัการของแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบ  
                       การเรียนการสอน 

 

 

 
 

สาระส าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัการเรียนการสอน                     
แบบการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนไดส้ร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 

เช่ือมโยงจากการศึกษางานต้นแบบท่ีมีความชัดเจน 
ถูกตอ้ง พร้อมพิจารณากลวิธีการสร้างสรรคง์านตน้แบบ 
และวิเคราะห์งานตวัอย่างอย่างละเอียดถ่ีถว้นเพื่อเป็น
แนวทางในการผลิตผลงานท่ีก าลงัจะสร้างข้ึนใหม่ 
 
 

 
2. ผูเ้รียนเช่ือมโยงสถานการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้จาก 

การศึกษางานตน้แบบมาแลว้เป็นอยา่งดีมาสู่สถานการณ์
ใหม่ไดใ้นลกัษณะของการน ากลวิธีสร้างสรรค์งานจาก
ตน้แบบมาสู่การใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งาน
ของตนเองในคร้ังน้ีเพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็ว แม่นย  า และ
ชดัเจนยิง่ข้ึน  
 
 

3. งานท่ีมอบหมายใหผู้เ้รียนเป็นงานท่ีเหมาะสม 
กบัระดบัความสนใจ ความสามารถ วยั และพฒันาการ
ของผูเ้รียน รวมทั้งหัวขอ้ท่ีมอบหมายให้เขียนในคร้ังน้ี
จะเป็นหัวขอ้ท่ีมีความคลา้ยคลึงกันกับตวัอย่างท่ีน ามา
ศึกษาแลว้ โดยผูเ้รียนจะใชก้ระบวนการเรียนรู้ดว้ยการ
สังเกตจากงานต้นแบบท่ีก าหนดให้จนมองเห็นและ
เขา้ใจถึงองคป์ระกอบตลอดจนกลวธีิสร้างสรรคข์องงาน
ตน้แบบนั้นเป็นอยา่งดี 
 
 

หลกัการของ 
การถ่ายโยงการเรียนรู้ 

1. การสร้างประสบการณ์ 

ก าร เ รี ยน รู้  ผู ้ เ รี ยนจ ะต้อ ง ศึ กษ า 
วิเคราะห์เรียงความต้นแบบในด้าน
ก ล วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ง า น ต า ม
องค์ประกอบของการเขียนเรียงความ 
พร้อมบนัทึกผลการวิเคราะห์ลงในใบ
งานท่ีก าหนดให ้

2. การเรียนรู้เพือ่การถ่ายโยงสู่ 

สถ านก า ร ณ์ ให ม่  ผู ้ เ รี ย นจ ะต้อ ง
เช่ือมโยงความรู้ท่ีตนได้รับจากการ
วิเคราะห์งานเขียนเรียงความตน้แบบ
มาเป็นแนวทางในการเขียนเรียงความ
ของตนตามใบงานท่ีก าหนดให้ ซ่ึงได้
จัดท าเป็นแผนผงัความคิดเอาไวแ้ล้ว
อยา่งชดัเจน 

3. การมอบหมายงานให้แก่ 
ผู้ เรียน ผู ้สอนจะก าหนดหัวข้องาน
เ ขี ยน เ รี ย ง ค ว า ม ท่ี ค ล้ า ย ค ลึ ง กั บ
เรียงความต้นแบบท่ีผู ้เ รียนได้ศึกษา
วิ เคราะห์  และจัดท า เ ป็นโครงร่าง
ความคิดท่ีชัด เจนแล้ว ซ่ึง เ น้ือหาท่ี
ก าหนดให้จะ เหมาะสมกับวัย และ
ความสนใจของผูเ้รียน  
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จากแผนภาพท่ี 19 จะเห็นไดว้า่หลกัการของการถ่ายโยงการเรียนรู้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน

การสร้างรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ยหลกัการส าคญั 3 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่            

การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การเรียนรู้เพื่อการถ่ายโยงสู่สถานการณ์ใหม่ และการมอบหมาย

งานใหก้บัผูเ้รียน 

3.2 ผลการสังเคราะห์สาระส าคญัของแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้จากตวัแบบสู่หลกัการของ
การเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการเรียนการสอน ดงัปรากฏใน
แผนภาพท่ี 20 ดงัน้ี 

 
แผนภาพท่ี 20 หลกัการของการเรียนรู้จากตวัแบบ 

 

จากแผนภาพท่ี 20 จะเห็นไดว้า่หลกัการของการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การสร้างรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ยหลกัการส าคญั 3 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ การมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม การใชต้วัแบบ และการเรียนรู้ดว้ยการสังเกต 

3.3 ผลการสังเคราะห์สาระส าคญัของแนวคิดเก่ียวกบัวธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์ 
สู่หลกัการของวิธีการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการเรียน   
การสอน ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 21 ดงัน้ี 

สาระส าคญัของแนวคดิเกีย่วกบั 
การเรียนรู้จากตวัแบบ 

1. ผูว้จิยัใชต้วัแบบในการเรียนการสอน คือ งานเขียน 
เรียงความต้นแบบท่ีได้รับรางวลัทั้ งในระดับอุดมศึกษาและ
ระดบัประชาชนโดยมีเน้ือหาเหมาะสมกับวยั และความสนใจ
ของผูเ้รียน 
 

2. ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยการสังเกตจากเรียงความตน้แบบ 
โดยการสังเกต และเก็บจ ารายละเอียดของงานเขียนเรียงความ
ตน้แบบ ทั้งในดา้น การตั้งช่ือเร่ือง องคป์ระกอบของการเขียน 
การจัดล าดับเน้ือหา กลวิธีการน าเสนอ ส านวนโวหาร และ
ขอ้คิดท่ีผูเ้ขียนเรียงความต้นแบบไดน้ าเสนอไว ้เพื่อจะไดใ้ช้
เป็นแนวทางในการเขียนเรียงความของตนเองให้มีคุณภาพและ
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์องการเขียนเรียงความท่ีดีต่อไป 
 

หลกัการของการเรียนรู้จากตวัแบบ 
 

1. การใช้ตัวแบบ ผูว้จิยัเลือกใชง้าน 
เรียงความตน้แบบท่ีน่าสนใจ ซ่ึงเหมาะสมกับวยั 
และความสนใจของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจ
กลวิธีการเขียน ตลอดจนการน าเสนอเน้ือหาใน
การเขียน 

2. การเรียนรู้ด้วยการสังเกต ผูเ้รียน 
ศึ ก ษ า เ รี ย ง ค ว า มต้น แ บบ จ า กก า ร สั ง เ ก ต
องคป์ระกอบของงานเขียน ตลอดจนกลวิธีในการ
สร้างสรรค์งานเขียนเรียงความ แล้วจึงวิเคราะห์
งานเขียนเรียงความตน้แบบในประเด็นต่างๆอย่าง
ละเอียด เพื่อน ามาปรับใช้ในงานเขียนเรียงความ
ของตนเอง 
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แผนภาพท่ี 21 หลกัการของวธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด ์
 

  
จากแผนภาพท่ี 21 จะเห็นได้ว่าหลกัการของวิธีการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการสร้างรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยหลกัการส าคญั 5 ประการด้วยกนั 
ได้แก่ การมีปฏิสัมพนัธ์ การมองเห็นเป้าหมายของความส าเร็จ การช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ      
การมอบหมายงาน และการประเมินผลการเรียนรู้ 

3.4 ผลการสังเคราะห์สาระส าคญัของแนวคิดเก่ียวกบัเทคนิคแผนผงัความคิดสู่หลกัการ
ของเทคนิคแผนผงัความคิดเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการเรียนการสอน ดงัปรากฏใน
แผนภาพท่ี 22 ดงัน้ี 

 
 

หลกัการของวธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์ 

1. การมปีฏิสัมพนัธ์ ผูเ้รียนจะไดส้นทนา 
กบัครูผูส้อนในกรณีท่ียงัไม่มีความชัดเจน หรือมี
ขอ้สงสัยเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น และขอรับ
การช่วยเหลือ เพื่อให้ความคิดของตนมีความ
ชดัเจน และขยายวงกวา้งยิง่ข้ึน 

2. การมองเห็นเป้าหมายของความส าเร็จ  
ผูเ้รียนจะมองเห็นทิศทางของการเขียนเรียงความ 
และความส าเร็จของผลงานของตน  

3. การช่วยเหลอือย่างเป็นระบบ ผูเ้รียนจะ 
ได้รับการช่วยเหลือตลอดจนค าแนะน าเก่ียวกับ
กลวิธีท่ี เหมาะสม อันจะช่วยให้สามารถเขียน
เรียงความไดบ้รรลุเป้าหมายดว้ยตนเอง 

4. การมอบหมายงาน ผูเ้รียนจะไดรั้บ 
การมอบหมายงานเขียนเรียงความท่ีเหมาะสมกบั
ระดบัความสามารถ 

5. การประเมนิผลการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะ 
ได้รับทราบผลการประเมินความสามารถของ
ตนเองอยูต่ลอดเวลา เพ่ือมองเห็นพฒันาการในการ
ท างานและสามารถท างานไดด้ว้ยตนเองในท่ีสุด 

สาระส าคญัของแนวคดิเกีย่วกบั 
วธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์ 

1. ผูเ้รียนตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมมี 
โ อ ก าส ไ ด้ แ ล ก เ ป ล่ี ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ประสบการณ์กับบุคคลอ่ืนท่ี มีความสามารถ
มากกวา่ 

2. ผูเ้รียนจะมองเห็นเป้าหมายของ 
ความส าเร็จท่ีตั้งเอาไวก้บัการรับรู้ถึงความสามารถ
ท่ีแทจ้ริงของตนเองท่ีมีอยูจ่ริงในขณะนั้น 

3. ผูเ้รียนจะไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งเป็น 
ระบบและอย่ า ง เหม าะสม เ พ่ือ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มตามศกัยภาพและการช่วยเหลือ
จะยุติลงเ ม่ือผู ้เ รียนสามารถท างานนั้ นได้ด้วย
ตนเอง 

4. งานท่ีมอบหมายใหผู้เ้รียนเป็นงานท่ี 
เหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 
 

5. ผูว้จิยัประเมินความสามารถของผูเ้รียน 
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือพิจารณาถึงระบบการให้ความ
ช่วยเหลือ ตลอดจนการยุติให้ความช่วยเหลือใน
ท่ีสุด 
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แผนภาพท่ี 22 หลกัการของเทคนิคแผนผงัความคิด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพท่ี 22 จะเห็นไดว้า่หลกัการของเทคนิคแผนผงัความคิดเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การสร้างรูปแบบการเรียนการสอน คือ การจดัระบบและการเช่ือมโยงความคิด 

จากผลการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน และแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบั
ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ วธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด ์และเทคนิคแผนผงัทางความคิด ผูว้จิยั
สามารถน ามาสรุปเป็นแผนภาพรูปวตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนได ้ดงัปรากฏใน
แผนภาพท่ี 23 ดงัน้ี

สาระส าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเทคนิค
แผนผงัความคดิ 

การจดัระบบและการเช่ือมโยงความคิดต่างๆ
เขา้ด้วยกัน โดยใช้ค  าส าคญัในการน าเสนอ
ความคิดต่างๆเหล่านั้นโดยจะให้ความส าคญั
กับการแตกกระจายความคิดจากความคิด
หลกัออกไปเร่ือยๆ ซ่ึงจะช่วยให้มองเห็น
ประเด็นหลัก และรายละเอียดของแต่ละ
ความคิดของผูเ้รียนอย่างชดัเจน จนสามารถ
มาจัดท าเป็นโครงร่างความคิดให้ปรากฏ
ออกมาอย่างเด่นชัดก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติ 
การเขียนจริงต่อไป 

หลกัการของเทคนิคแผนผงัความคดิ 

       การจดัระบบและการเช่ือมโยงความคดิ 
ผูเ้รียนจะตอ้งน าเอาความคิดท่ีวิเคราะห์ไวซ่ึ้ง
อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันมาจัดความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ือง และมี
ระบบท่ีชัดเจน จากนั้ นจึงน ามาจัดท าเป็น
โครงร่างความคิดตามองค์ประกอบของ     
การเขียนเรียงความ เพ่ือให้มองเห็นภาพอยา่ง
ชดัเจนก่อนจะลงมือเขียนเรียงความต่อไป 
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แผนภาพท่ี 23   ผลการสังเคราะห์วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ  

 
 

การวเิคราะห์ผลทีค่าดว่าจะเกดิกบัผู้เรียน 
ผูเ้รียนมองเห็นองคป์ระกอบตลอดจนกลวธีิในการเขียนเรียงความอย่างชดัเจนว่ามีลกัษณะและกลวิธีการเขียน
ในแต่ละองคป์ระกอบอยา่งไรบา้ง 
ผูเ้รียนมองเห็นแนวทางในการเขียนเรียงความของตนเองว่าจะตอ้งมีขั้นตอน แนวทางในการเขียนอย่างไรบา้ง
จากการไดเ้ห็นและวเิคราะห์งานเขียนเรียงความตน้แบบ 
ผูเ้รียนสามารถน าความเขา้ใจจากการศึกษาเรียงความตน้แบบในส่วนขององคป์ระกอบ และกลวิธีในการเขียน
มาปรับใหเ้ขา้กบังานเขียนเรียงความท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน โดยสามารถมองเห็นแนวทางในการ
เขียน ตลอดจนการสร้างเร่ืองราวไดอ้ยา่งเหมาะสมและน่าสนใจ 
 
ผูเ้รียนมีโอกาสศึกษางานเขียนเรียงความตน้แบบในส่วนขององคป์ระกอบ และกลวิธีการเขียนอย่างละเอียดว่า
มีกลวธีิการเขียนอยา่งไรบา้ง 
ผูเ้รียนได้เก็บรายละเอียดของเรียนความตน้แบบทั้งในส่วนองค์ประกอบ และกลวิธีการเขียนว่างานเขียน
เรียงความตน้แบบนั้นมีขั้นตอนการเขียน ตลอดจนกลวธีิการน าเสนออย่างไรบา้ง โดยผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์
ในแต่ละส่วนทั้งดา้นองคป์ระกอบของเรียงความ และกลวิธีในการเขียนเรียงความจากรายงานเขียนเรียนความ
ตน้แบบไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
ผูเ้รียนสามารถสร้างแผนยงัโครงร่างความคิดจากการวิเคราะห์งานเขียนเรียงความตน้แบบ เพ่ือน าไปสู่การ
เขียนโครงเร่ืองของงานเขียนเรียงความท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์และชดัเจน 
 
ผูเ้รียนสามารถปรับ เพ่ิมเติมความสมบูรณ์ของโครงเร่ืองเรียงความของตนให้ถูกต้องชัดเจน และน่าสนใจ
ยิง่ข้ึน 
ผูเ้รียนเกิดทศันคติท่ีดีและมีความสุขในการเขียนเรียงความของตนเองเน่ืองจากความเห็นความส าเร็จในการ
เขียนเรียงความชดัเจน 
ผูเ้รียนเขียนเรียงความท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างมัน่ใจมากข้ึนเน่ืองจากมองเห็นแนวทางและความส าเร็จอย่าง
ชดัเจน 
ผูเ้รียนเขียนเรียงความท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างรวดเร็วเน่ืองจากได้รับงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของ
ตนเอง 
ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นและต่ืนตวัในการปรับปรุงการเขียนเรียงความของตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจากไดรั้บการตรวจผลงานพร้อมไดรั้บขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาอยา่งสร้างสรรค ์

หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 

ผูเ้รียนจะต้องศึกษาวิเคราะห์เรียงความต้นแบบในด้านกลวิธีการสร้างสรรค์งานตามองค์ประกอบของการเขียน
เรียงความ พร้อมบนัทึกผลการวเิคราะห์ลงในใบงานท่ีก าหนดให ้

ผูเ้รียนจะต้องเช่ือมโยงความรู้ท่ีตนได้รับจากการวิเคราะห์งานเขียนเรียงความตน้แบบมาเป็นแนวทางในการเขียน
เรียงความของตนตามใบงานท่ีก าหนดให ้ซ่ึงไดจ้ดัท าเป็นแผนผงัความคิดเอาไวแ้ลว้อยา่งชดัเจน 

ผูว้ิจยัจะก าหนดหัวขอ้งานเขียนเรียงความท่ีคลา้ยคลึงกบัเรียงความตน้แบบท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาวิเคราะห์ และจดัท าเป็น
โครงร่างความคิดท่ีชดัเจนแลว้ ซ่ึงเน้ือหาท่ีก าหนดใหจ้ะเหมาะสมกบัวยั และความสนใจของผูเ้รียน 

 

ผูว้ิจยัเลือกใช้งานเรียงความตน้แบบท่ีน่าสนใจซ่ึงเหมาะสมกับวยั และความสนใจของผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจ
กลวธีิการเขียน ตลอดจนการน าเสนอเน้ือหาในการเขียน 

ผูเ้รียนศึกษาเรียงความตน้แบบจากการสังเกตองค์ประกอบของงานเขียน ตลอดจนกลวิธีในการสร้างสรรค์งานเขียน
เรียงความ แลว้จึงวิเคราะห์งานเขียนเรียงความตน้แบบในประเด็นต่างๆอย่างละเอียด เพ่ือน ามาปรับใช้ในงานเขียน
เรียงความของตนเอง 

 

ผูเ้รียนจะตอ้งน าเอาความคิดท่ีวิเคราะห์ไวซ่ึ้งอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันมาจัดความสัมพนัธ์เช่ือมโยงสัมพนัธ์กันอย่าง
ต่อเน่ือง และมีระบบท่ีชดัเจน จากนั้นจึงน ามาจดัท าเป็นโครงร่างความคิดตามองค์ประกอบของการเขียนเรียงความ 
เพ่ือใหม้องเห็นภาพอยา่งชดัเจนก่อนจะลงมือเขียนเรียงความต่อไป 

 

ผูเ้รียนจะไดส้นทนากบัครูผูว้จิยัในกรณีท่ียงัไม่มีความชดัเจน หรือมีขอ้สงสัยเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอรับการ
ช่วยเหลือเพ่ือใหค้วามคิดของตนมีความชดัเจนและขยายวงกวา้งยิง่ข้ึน 

ผูเ้รียนจะมองเห็นทิศทางของการเขียนเรียงความ และความส าเร็จของผลงานของตน 

ผูเ้รียนจะได้รับการช่วยเหลือตลอดจนค าแนะน าเก่ียวกับกลวิธีท่ีเหมาะสม อันจะช่วยให้สามารถเขียนเรียงความได้
บรรลุเป้าหมายดว้ยตนเอง 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการมอบหมายงานเขียนเรียงความท่ีเหมาะสมกบัระดบัความสามารถ 

ผูเ้รียนจะไดรั้บทราบผลการประเมินความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือมองเห็นพฒันาการในการท างานและ
สามารถท างานไดด้ว้ยตนเองในท่ีสุด 

วตัถุประสงค์ของรูปแบบ
การเรียนการสอน 

ผูเ้รียนไดศึ้กษาวิเคราะห์งาน
เขียนตน้แบบจนเกิดการถ่าย
โยงการเรียนรู้จากงานเขียน
ต้นแบบแล้วสามารถน ามา
สร้างสรรค์ผลงานในการ
เขียนเรียงความภาษาไทย
ข อ ง ต น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

สร้างเสริมความสามารถใน
ก า ร เ ขี ย น เ รี ย ง ค ว า ม
ภาษาไทยของนัก ศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 
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จากแผนภาพท่ี 23 จะเห็นไดว้า่รูปแบบการเรียนการสอนมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างเสริม
ความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 จากรูปแบบการเรียนการสอนมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียน
เรียงความภาษาไทยของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีสามารถน าผลมาสังเคราะห์แนวทางการจดั     
การเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎี
การเรียนรู้จากตวัแบบได ้ดงัปรากฏในตารางท่ี 13 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 13 ผลการสังเคราะห์กลวธีิในการจดัการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนตาม 
                   แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริม 
                   ความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต    
 
หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 

การเรียนการสอน 
กลวธีิในการจดั 
การเรียนการสอน 

1. ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาวเิคราะห์ 
เ รียงความต้นแบบในด้านกลวิธีการ
สร้างสรรคง์านตามองคป์ระกอบของการ
เขียนเรียงความ พร้อมบันทึกผลการ
วเิคราะห์ลงในใบงานท่ีก าหนดให ้

ผู ้เ รี ยนสามารถเข้าใจและ
มองเห็นองค์ประกอบ กลวิธี
การเขียนว่ามีลักษณะและ
วธีิการเขียนเรียงความอยา่งไร 

คดัเลือกเรียงความตน้แบบท่ีไดรั้บ
รางวลัและมีความเหมาะสมกบัวยั 
และความสนใจของผู ้เ รียนให้
นกัศึกษาไดศึ้กษา 

2. ผูเ้รียนจะตอ้งเช่ือมโยงความรู้ท่ี 
ตนได้รับจากการวิเคราะห์งานเขียน
เรียงความตน้แบบมาเป็นแนวทางในการ
เขียนเรียงความของตนตามใบงานท่ี
ก าหนดให้  ซ่ึ งได้จัดท า เ ป็นแผนผัง
ความคิดเอาไวแ้ลว้อยา่งชดัเจน 

ผู ้เ รี ยนสามารถเข้าใจและ
มองเห็นแนวทางในการเขียน
เรียงความของตนเองวา่ตอ้งมี
ขั้นตอน แนวทางในการเขียน
อยา่งไรบา้ง 

ใหค้วามช่วยเหลือในการช้ีแนวทาง
ในการเ ขียนเ รียงความจากใบ
ความรู้และมอบหมายให้วิเคราะห์
องค์ป ระกอบของ เ รี ย งคว าม
ต้นแบบตามใบงานท่ีก าหนดให ้
พร้อมตรวจใบงานการวิเคราะห์
เ รี ย ง ค ว า ม ต้ น แ บ บ แ ล ะ ใ ห้
ขอ้เสนอแนะ 

3. ผูว้จิยัจะก าหนดหวัขอ้งาน 
เขียนเรียงความท่ีคลา้ยคลึงกบัเรียงความ
ตน้แบบท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาวิเคราะห์ และ
จดัท าเป็นโครงร่างความคิดท่ีชดัเจนแลว้ 
ซ่ึงเน้ือหาท่ีก าหนดให้จะเหมาะสมกบัวยั 
และความสนใจของผูเ้รียน  

ผู ้เ รียนสามารถน าความรู้ท่ี
ไดรั้บจากการศึกษางานเขียน
เรียงความต้นแบบมาเขียน
โครงร่างของเองได ้

ม อ บ ห ม า ย หั ว ข้ อ ก า ร เ ขี ย น
เรียงความท่ีมีความคล้ายคลึงกับ
งานตน้แบบโดยมีการถ่ายโยงจาก
ผลการวิเคราะห์เรียงความตน้แบบ
ท่ีไดม้อบหมายให้ พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือในการวางโครงร่าง 
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หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 

การเรียนการสอน 
กลวธีิในการจดั 
การเรียนการสอน 

  ค ว า ม คิ ด ล ง ใ น ใ บ ง า น ท่ี
ก า หนด ให้  พ ร้ อมลดค ว าม
ช่ ว ย เ ห ลื อ ล ง เ ม่ื อ นั ก ศึ ก ษ า
สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง 

 

4. ผูว้จิยัเลือกใชง้านเรียงความ 
ตน้แบบท่ีน่าสนใจ ซ่ึงเหมาะสมกบัวยั และ
ความสนใจของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนได้
เขา้ใจกลวธีิการเขียน ตลอดจนการน าเสนอ
เน้ือหาในการเขียน 

ผูเ้รียนสามารถน าแนวทางใน
การสร้า งสรรค์ก าร เ ขี ยน
เรียงความตน้แบบท่ีไดศึ้กษา
วิเคราะห์มาใช้เป็นแนวทาง
ในการเขียนเรียงความของ
ตนเองได ้

มอบหมายให้นักศึกษาวิเคราะห์
เ รียงความต้นแบบ พร้อมให้
ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์
เรียงความตน้แบบลงในใบงานท่ี
ก าหนดให้ จากนั้ นจึงลดความ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ล ง เ ม่ื อ นั ก ศึ ก ษ า
สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง 

 

5. ผูเ้รียนศึกษาเรียงความตน้แบบ 
จากการสังเกตองค์ประกอบของงานเขียน 
ตลอดจนกลวิธีในการสร้างสรรคง์านเขียน
เรียงความ แล้วจึงวิ เคราะห์งานเขียน
เรียงความตน้แบบในประเด็นต่างๆอย่าง
ละเอียด เพื่อน ามาปรับใช้ในงานเขียน
เรียงความของตนเอง 

ผู ้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ก็ บ
รายละเอียดของเรียนความ
ต้ น แ บ บ ทั้ ง ใ น ส่ ว น
องค์ประกอบ และกลวิธีการ
ของเรียงความต้นแบบ โดย
ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์งาน
ใ น แ ต่ ล ะ ส่ ว น ทั้ ง ด้ า น
องค์ประกอบของเรียงความ 
แ ล ะ ก ล วิ ธี ใ น ก า ร เ ขี ย น
เรียงความจากรายงานเขียน
เรียนความต้นแบบได้อย่าง
ชดัเจน 

ให้ความช่วยเหลือในการศึกษา
เรียงความตน้แบบ จากนั้นจึงลด
ความช่วยเหลือลงเม่ือนักศึกษา
สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง 
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                    แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริม 
                    ความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต(ต่อ)  
 
หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 

การเรียนการสอน 
กลวธีิในการจดั 
การเรียนการสอน 

6. ผูเ้รียนจะตอ้งน าเอาความคิดท่ี 
วิเคราะห์ไวซ่ึ้งอยู่ในหมวดหมู่เดียวกนัมา
จดัความสมัพนัธ์เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอยา่ง
ต่อเน่ือง และมีระบบท่ีชัดเจน จากนั้นจึง
น ามาจัดท าเป็นโครงร่างความคิดตาม
องค์ประกอบของการเ ขียนเรียงความ 
เพ่ือให้มองเห็นภาพอยา่งชดัเจนก่อนจะลง
มือเขียนเรียงความต่อไป 

ผู ้เ รียนสามารถสร้างแผนผัง
โครง ร่ า งความ คิดจ ากการ
วิเคราะห์งานเขียนเรียงความ
ตน้แบบ เพ่ือน าไปสู่การเขียน
โ ค ร ง เ ร่ื อ ง ข อ ง ง า น เ ขี ย น
เรียงความท่ีไดรั้บมอบหมายได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และ
ชดัเจน 

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนจดัท าแผนผงั
โครงร่างความคิดเพ่ือเป็นการ
จดัความคิดให้เป็นระบบก่อน
ปฏิบติัการการเขียนเรียงความ 

7. ผูเ้รียนจะไดส้นทนากบัครูผูว้จิยั 
ในกรณีท่ียงัไม่มีความชัดเจน หรือมีข้อ
สงสัยเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
ขอรับความช่วยเหลือ เพื่อให้ความคิดของ
ตนมีความชดัเจน และขยายวงกวา้งยิง่ข้ึน 

ผู ้เ รียนสามารถปรับ เพ่ิมเติม
ความสมบูรณ์ของโครงเร่ือง
เรียงความของตนให้ถูกต้อง
ชดัเจน และน่าสนใจยิง่ข้ึน 

เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
สอบถามและขอ รับค ว าม
ช่วยเหลือจากครูผูส้อนไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี 

8. ผูเ้รียนจะมองเห็นทิศทางของการ 
เ ขียนเ รียงความ และความส า เ ร็จของ
ผลงานของตน  

ผู ้เ รียนเ กิดทัศนคติท่ีดีและมี
ความสุขในการเขียนเรียงความ
ของตนเองเน่ืองจากความเห็น
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร เ ขี ย น
เรียงความชดัเจน 

สร้างก าลังใจและเสริมแรง
เ พื่ อ ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ
ปฏิบติังานไดส้ าเร็จดว้ยตนเอง 

9. ผูเ้รียนจะไดรั้บการช่วยเหลือ 
ตลอดจนค าแนะน า เ ก่ี ย วกับกลวิ ธี ท่ี
เหมาะสม อันจะช่วยให้สามารถเขียน
เรียงความไดบ้รรลุเป้าหมายดว้ยตนเอง 
 

ผูเ้รียนเขียนเรียงความท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างมั่นใจมากข้ึน
เน่ืองจากมองเห็นแนวทางและ
ความส าเร็จอยา่งชดัเจน 

ส่งเสริมและให้ค  าแนะน าแก่
ผู ้เ รียนเ ก่ียวกับกลวิธีในการ
เขียนเรียงความอยา่งเต็มท่ี และ
ค่อยๆลดบทบาทลงเม่ือผูเ้รียน
สามารถปฏิบัติ งานได้ด้วย
ตนเอง 
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หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 

การเรียนการสอน 
กลวธีิในการจดั 
การเรียนการสอน 

10. ผูเ้รียนจะไดรั้บการมอบหมาย 
งานเขียนเรียงความท่ีเหมาะสมกบัระดบั
ความสามารถ 

ผูเ้รียนเขียนเรียงความท่ีไดรั้บ
มอบหมา ยอ ย่ า ง ร วด เ ร็ ว
เ น่ื อ ง จ า ก ไ ด้ รั บ ง า น ท่ี
เหมาะสมกับความสามารถ
ของตนเอง 

มอบหมายงานท่ี เหมาะสมกับ
ระดบัศกัยภาพของผูเ้รียน 

11. ผูเ้รียนจะไดรั้บทราบผลการ 
ประเมินความสามารถของตนเองอยู่
ตลอดเวลา เพื่อมองเห็นพฒันาการในการ
ท างานและสามารถท างานไดด้ว้ยตนเอง
ในท่ีสุด 

ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้น
และต่ืนตัวในการปรับปรุง
การเขียนเรียงความของตนให้
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พ่ิ ม ข้ึ น 
เ น่ืองจากได้ รับการตรวจ
ผ ล ง า น พ ร้ อ ม ไ ด้ รั บ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา
อยา่งสร้างสรรค ์

ใ ห้ ข้ อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ ผ ล                   
การปฏิบั ติ งานแก่ผู ้เ รี ยน  และ
พยายามช้ีให้เห็นถึงพฒันาการของ
การฝึกทักษะท่ี เ กิด ข้ึน เ พ่ือการ
ปรับปรุงแกไ้ขงานในคร้ังถดัไป 

 

จากตารางท่ี 13 จะเห็นได้ว่ากลวิธีในการจัดแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย 11 
แนวทางดว้ยกนั โดยเร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกเรียงความตน้แบบท่ีไดรั้บรางวลัระดบัอุดมศึกษา หรือ 
รางวลัประเภทประชาชนน ามาให้ผูเ้รียนวิเคราะห์องค์ประกอบของเรียงความ จากนั้นจึงก าหนด
หวัขอ้เรียงความท่ีมีความคลา้ยคลึงกบังานเขียนตน้แบบ แลว้ให้ผูเ้รียนฝึกการเขียนโครงเร่ืองโดย
ใชผ้งัโครงร่างความคิด และเขียนเรียงความตามเกณฑ์การเขียนท่ีไดรั้บทราบ ทั้งน้ีในทุกขั้นตอน
ผูเ้รียนจะได้รับความช่วยเหลือตามระดบัความสามารถในทุกขั้นตอน และจะค่อยๆถอนความ
ช่วยเหลือออก เม่ือเห็นวา่ผูเ้รียนสามารถท าไดด้ว้ยตนเองแลว้ 

จากผลการสังเคราะห์กลวธีิในการจดัการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถใน
การเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสามารถน ามาสังเคราะห์สู่
หลกัการส าคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ได ้ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 24 ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 24 ผลการสังเคราะห์กลวธีิในการจดัการเรียนการสอนสู่หลกัการส าคญัของรูปแบบ    
        การจดัการเรียนการสอน 

 
 
 

1. การศึกษาเรียงความตน้แบบโดย
การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและ
กลวิธีของงานเขียน 
2. การวิ เคราะห์องค์ประกอบและ
กลวิ ธีในการสร้างสรรค์งานเขียน
ตน้แบบตามประเด็นท่ีก าหนดให ้
3.  การเ ช่ือมโยงผลการวิ เคราะห์
เรียงความตน้แบบเพื่อการถ่ายโยงสู่
การสร้างงานเขียนเรียงความตาม
หวัขอ้ท่ีก าหนดให ้
4. การสร้างผงัโครงร่างความคิดใน
การเ ขียน เ รีย งความตามหัวข้อ ท่ี
ก าหนดให้โดยถ่ายโยงจากผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของงานเขียน
เรียงความตน้แบบ 
5. การใหค้  าช้ีแนะเพื่อการปรับปรุงให้
โครงร่างงานเขียนเรียงความมีความ
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
6. การปรับแกไ้ขโครงร่างเรียงความ
ตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ให้มีความ
ชัดเจนและมีประเด็นต่างๆครบถว้น
เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
7. การช้ีแจงเกณฑใ์นการประเมินงาน
เขียนเ รีย งความเพื่ อให้นักศึกษา
มองเห็นแนวทางในการสร้างสรรค์
งานเขียนของตนให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค ์
8. การปฏิบติัการการเขียนเรียงความ
ในหัวข้อท่ีก าหนดให้ตามแผนผัง
โครงร่างท่ีไดจ้ดัท าไว ้
9. การตรวจประเมินผลงานพร้อม
ช้ีแนะขอ้ปรับปรุงเพื่อการพฒันางาน
ในคร้ังต่อไป 
10. การเรียนรู้ผลสะท้อนการเขียน
เรียงความเพื่อน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงการเขียนเรียงความในคร้ัง
ต่อไป 

 

6. ผูเ้รียนจดัท าแผนผงัโครงร่าง
ความคิดเพ่ือเป็นการจดัความคิด
ให้เป็นระบบก่อนปฏิบติัการการ
เขียนเรียงความ 
 
7. ผูเ้รียนสอบถามและขอรับความ
ช่วย เหลือจากครูผู ้ วิจัยในการ
จดัท าโครงร่างเรียงความของตน
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 
8. ผู ้วิจัยส ร้างก าลังใจและ
เสริมแรงเพ่ือให้ผู ้เรียนสามารถ
ปฏิบติังานไดส้ าเร็จดว้ยตนเอง 
 
 
9. ผูวิ้จยัส่งเสริมและให้ค  าแนะน า
แก่ผู ้เ รียนเก่ียวกับกลวิธีในการ
เขียนเรียงความอย่างเต็มท่ี และ
ค่อยๆลดบทบาทลงเม่ือผู ้เ รียน
สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง 
 
 
10. ครูผู ้วิจัยมอบหมายงานให้
ผูเ้รียนเขียนเรียงความของตนเอง
ตามโครงร่างท่ีไดจ้ดัท าไวแ้ลว้ 
 
 
11. ครูผูวิ้จยัให้ข้อมูลเก่ียวกับผล
การปฏิบัติงานแก่ผู ้เ รียน และ
พยายามช้ีให้เห็นถึงพฒันาการของ
การฝึกทักษะท่ี เ กิดข้ึนเ พ่ือการ
ปรับปรุงแกไ้ขงานในคร้ังถดัไป 
 
 

1. ผูส้อนคดัเลือกเรียงความตน้แบบ

ท่ีไดรั้บรางวลัและมีความเหมาะสม

กบัวยั และความสนใจของนกัศึกษา

โดยให้นัก ศึกษาได้วิ เคราะห์ ถึ ง
องคป์ระกอบและกลวิธีในการเขียน    

 

2. ผูส้อนให้ความช่วยเหลือในการ

ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเขียนเรียงความ 

โดยการใชเ้อกสารใบความรู้เก่ียวกบั

องคป์ระกอบและกลวิธีในการเขียน

เรียงความท่ีดี 

3. ผูส้อนมอบหมายหัวขอ้การเขียน

เรียงความท่ีมีความคลา้ยคลึงกบังาน

ตน้แบบ พร้อมให้ความช่วยเหลือใน
การวางโครงร่างความคิดลงในใบ

งานท่ีก าหนดให้  พร้อมลดความ

ช่วยเหลือลงเม่ือนักศึกษาสามารถ

ปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง 

4. ผู้เ รียนวิเคราะห์งานเ ขียน

เรียงความต้นแบบให้ชัดเจนเพ่ือ

มองเห็นกลวิธีในการสร้างสรรคง์าน

เขียนเรียงความให้ชดัเจน  

5. ผู้เรียนน าผลการวิเคราะห์งาน

เ ขียนเ รียงความต้นแบบมาเ ป็น

แนวทางในการเขียนโครงเร่ืองใน

การเขียนเรียงความของตน  

 หลกัการส าคญัของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคดิการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎกีารเรียนรู้จากตัวแบบ 

หมายถึง เป็นแนวทางหลกัท่ีน าไปสู่หลกัการส าคญั 
หมายถึง เป็นแนวทางรองท่ีน าไปสู่หลกัการส าคญั 
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  จากแผนภาพท่ี 24 จะเห็นไดว้่ากลวิธีในการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยง 
การเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต สามารถสังเคราะห์เป็นหลกัการส าคญัของรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้ 10 ประการด้วยกนั คือ 1. การศึกษาเรียงความตน้แบบโดยการศึกษาวิเคราะห์
องค์ประกอบและกลวิธีของงานเขียน   2. การวิเคราะห์องค์ประกอบและกลวิธีในการสร้างสรรค์
งานเขียนตน้แบบตามประเด็นท่ีก าหนดให้ 3. การเช่ือมโยงผลการวิเคราะห์เรียงความตน้แบบเพื่อ
การถ่ายโยงสู่การสร้างงานเขียนเรียงความตามหวัขอ้ท่ีก าหนดให้ 4. การสร้างผงัโครงร่างความคิด
ในการเขียนเรียงความตามหวัขอ้ท่ีก าหนดให้โดยถ่ายโยงจากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบของงาน
เขียนเรียงความตน้แบบ 5. การให้ค  าช้ีแนะเพื่อการปรับปรุงให้โครงร่างงานเขียนเรียงความมีความ
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  6. การปรับแกไ้ขโครงร่างเรียงความตามหวัขอ้ท่ีก าหนดให้ให้มีความชดัเจนและมี
ประเด็นต่างๆครบถว้นเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 7. การช้ีแจงเกณฑ์ในการประเมินงานเขียนเรียงความ
เพื่อให้นกัศึกษามองเห็นแนวทางในการสร้างสรรคง์านเขียนของตนให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
8. การปฏิบติัการการเขียนเรียงความในหัวข้อท่ีก าหนดให้ตามแผนผงัโครงร่างท่ีได้จัดท าไว ้          
9. การตรวจประเมินผลงานพร้อมช้ีแนะข้อปรับปรุงเพื่อการพัฒนางานในคร้ังต่อไป และ              
10. การเรียนรู้ผลสะทอ้นการเขียนเรียงความเพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงการเขียนเรียงความใน
คร้ังต่อไป 

จากผลการสังเคราะห์หลกัการส าคญัของรูปแบบการจดัการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยง
การเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสังเคราะห์เป็นขั้นตอนการเรียน 
การสอนได ้5 ขั้นตอนดว้ยกนั ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 25 ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 25 ผลการสังเคราะห์หลกัการส าคญัของรูปแบบการเรียนสู่ขั้นตอนการสอนของ 
         รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้ 
         จากตวัแบบ 

 
 

 

หลกัการส าคญัของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคดิ           
การถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎกีารเรียนรู้จากตัวแบบ 

 

1. การศึกษาเรียงความตน้แบบโดยการศึกษาวเิคราะห์
องคป์ระกอบและกลวธีิของงานเขียน 
2. การวเิคราะห์องคป์ระกอบและกลวธีิในการ
สร้างสรรคง์านเขียนตน้แบบตามประเด็นท่ีก าหนดให ้
3. การเช่ือมโยงผลการวเิคราะห์เรียงความตน้แบบเพื่อ
การถ่ายโยงสู่การสร้างงานเขียนเรียงความตามหวัขอ้ท่ี
ก าหนดให ้
4. การสร้างผงัโครงร่างความคิดในการเขียนเรียงความ
ตามหวัขอ้ท่ีก าหนดใหโ้ดยถ่ายโยงจากผลการวเิคราะห์
องคป์ระกอบของงานเขียนเรียงความตน้แบบ 
5. การใหค้  าช้ีแนะเพ่ือการปรับปรุงใหโ้ครงร่างงาน
เขียนเรียงความมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
6. การปรับแกไ้ขโครงร่างเรียงความตามหวัขอ้ท่ี
ก าหนดใหใ้หมี้ความชดัเจนและมีประเด็นต่างๆ
ครบถว้นเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
7. การช้ีแจงเกณฑใ์นการประเมินงานเขียนเรียงความ
เพื่อใหน้กัศึกษามองเห็นแนวทางในการสร้างสรรค์
งานเขียนของตนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
8. การปฏิบติัการการเขียนเรียงความในหวัขอ้ท่ี
ก าหนดใหต้ามแผนผงัโครงร่างท่ีไดจ้ดัท าไว ้
9. การตรวจประเมินผลงานพร้อมช้ีแนะขอ้ปรับปรุง
เพ่ือการพฒันางานในคร้ังต่อไป 
10. การเรียนรู้ผลสะทอ้นการเขียนเรียงความเพื่อน า
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงการเขียนเรียงความในคร้ัง
ต่อไป 

ขั้นตอนการเรียนการสอนตามแนวคดิการถ่ายโยง
การเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎกีารเรียนรู้จากตัวแบบ 

1. ขั้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 

4. ขั้นการปฏิบติัการทางการเขียน 

3. ขั้นการทบทวนเพ่ือผลิตผลงาน 
 

2. ขั้นการเช่ือมโยงสู่ความคิด 
 

5. ขั้นการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ ์
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จากแผนภาพท่ี  25 จะเห็นได้ว่าหลักการในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด             
การถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียน
เรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต สามารถสังเคราะห์เป็นขั้นตอนการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบได ้5 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ 
1. ขั้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 2. ขั้นการเช่ือมโยงสู่ความคิด 3. ขั้นการทบทวนเพื่อผลิตผล
งาน 4. ขั้นการปฏิบติัการทางการเขียน และ5. ขั้นการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ ์  

จากผลการสังเคราะห์ขั้นตอนการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบั
ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของ
นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต ผูว้ิจยัได้น าขั้นตอนของการเรียนการสอนทั้ง 5 ขั้นตอนมาเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนประกอบด้วย 
กิจกรรมการเรียนการสอน บทบาทผูส้อน และบทบาทผูเ้รียน ดงัปรากฏในตารางท่ี 14 ดงัน้ี  

 

ตารางท่ี 14    แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน  

กจิกรรมการเรียนการสอน บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1. ขั้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้   

1. ผูเ้รียนศึกษาเรียงความตน้แบบท่ีผูส้อน 
น ามาใช้ในชั้นเรียน โดยให้ผูเ้รียนพิจารณางาน
เรียงความตน้แบบแลว้วิเคราะห์ลกัษณะต่างๆของ
ง าน เ ขี ยนต้นแบบ  ไ ด้แ ก่  ก า รตั้ ง ช่ื อ เ ร่ื อ ง 
องคป์ระกอบของการเขียน(ค าน า เน้ือเร่ือง สรุป) 
กลวิธีการน าเสนอ การเขียนส านวนโวหาร และ
การน าเสนอขอ้คิดในงานเขียน 

2. บนัทึกลกัษณะของงานเขียนตน้แบบลง 
ในใบงานท่ีผูส้อนก าหนดให้ จากนั้นนกัศึกษาจะ
น าเสนอให้อาจารยผ์ูส้อนพิจารณาความสมบูรณ์ 
ถูกตอ้ง เหมาะสม ก่อนจะน าไปเป็นตน้แบบใน  
การเขียนโครงเร่ืองต่อไป 

สร้างความสนใจให้ผูเ้รียน
ศึกษาเรียงความต้นแบบท่ี
ผูส้อนน ามาใช้ในชั้นเรียน 
โดยให้ผูเ้รียนพิจารณางาน
เ รี ย งความต้นแบบแล้ว
วิเคราะห์ลกัษณะต่างๆของ
ง า น เ ขี ย น ต้ น แ บ บ ใ น
ประเด็นหลัก 5 ประเด็น 
ไดแ้ก่  
     1. การตั้งช่ือเร่ือง  
     2. องค์ประกอบของการ
เขียน(ค าน า เน้ือเร่ือง สรุป)  
     3. กลวธีิการน าเสนอ  
     4 .  ก า ร เ ขี ยนส านวน
โวหาร และ 
     5. การน าเสนอขอ้คิดใน
งานเขียน 

บั น ทึ ก ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง                    
งานเขียนตน้แบบลงในใบ
งานท่ีผูส้อนก าหนดให ้
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ตารางท่ี 14    แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน  

กจิกรรมการเรียนการสอน บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
2. ขั้นการเช่ือมโยงสู่ความคดิ  

1. ผูส้อนก าหนดหวัเร่ืองหรือประเด็นการ 
เขียนเรียงความท่ีคลา้ยคลึงกบังานเขียนตน้แบบท่ี
ได้วิเคราะห์ไปแล้ว โดยให้ผูเ้ รียนน ามาใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดลักษณะของการเขียน
เรียงความในคร้ังน้ี 

2. ผูเ้รียนเขียนผงัความคิด เพื่อน าเสนอ 
โครงร่างความคิดในการเขียนเรียงความตาม       
หวัเร่ือง หรือประเด็นท่ีผูส้อนก าหนดให ้

3. ผูเ้รียนน าร่างความคิดมาจดัท าเป็น     
โครงเร่ืองของการเขียนเรียงความ 

ก า ห น ด หั ว เ ร่ื อ ง ห รื อ
ประเด็นการเขียนเรียงความ
ท่ีคล้ายคลึงกับงานเ ขียน
ต้นแบบท่ีได้วิเคราะห์ไป
แลว้ โดยให้ผูเ้รียนน ามาใช้
เป็นแนวทางในการก าหนด
ลัก ษณะข อ ง ก า ร เ ขี ย น
เรียงความในคร้ังน้ี 
 

1.  เ ขียนผังความคิด เพื่ อ
น าเสนอโครงร่างความคิด
ในการเขียนเรียงความตาม
หัว เ ร่ื อ งห รือประ เด็ น ท่ี
ผูส้อนก าหนดให ้
2. น าร่างความคิดมาจัดท า
เป็นโครงเร่ืองของการเขียน
เรียงความ  

3. ขั้นการทบทวนเพือ่ผลติผลงาน  
1. ผูเ้รียนน าเสนอโครงเร่ืองเรียงความ  

จากนั้นผูส้อนช่วยใหค้  าแนะน า และแกไ้ข 
เพ่ือใหโ้ครงเร่ืองมีความสมบูรณ์และชดัเจนยิง่ข้ึน 

2. ผูส้อนแจกใบความรู้เก่ียวกบัการเขียน 
เ รี ยงความให้ผู ้ เ รี ยนได้ใช้ เ ป็นแนวทางใน           
การทบทวนความเข้าใจเพื่อเป็นฐานความรู้ใน    
การเขียนเรียงความใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3. ผูส้อนใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูเ้รียน ดว้ย 
การให้ค  าแนะน า หรือเสนอแนะประเด็นต่างๆ 
ตามศักยภาพของผู ้เรียน และจะค่อยๆลดความ
ช่วยเหลือลงในแต่ละคร้ัง เม่ือเห็นว่าผูเ้รียนเกิด
ทกัษะในการเขียนมากข้ึน 

ใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูเ้รียน 
ดว้ยการให้ค  าแนะน า หรือ
เสนอแนะประเด็นต่างๆ
ตามศักยภาพของผู ้เ รียน
แล ะ จ ะค่ อ ย ๆล ดค ว า ม
ช่วยเหลือลงเร่ือยๆในแต่ละ
คร้ัง 

น า เ ส น อ โ ค ร ง เ ร่ื อ ง
เรียงความ จากนั้ นผู ้สอน
ช่วยให้ ค  า แนะน า  และ
แก้ไขเพ่ือให้โครงเ ร่ืองมี
ความสมบูรณ์และชัดเจน
ยิง่ข้ึน 
 

4. ขั้นการปฏิบัตกิารทางการเขียน  
1. ผูส้อนช้ีแจงเกณฑก์ารประเมินผล                     

การเขียนเรียงความใหผู้เ้รียนไดรั้บทราบ 
2. ผูเ้รียนปฏิบติัการการเขียนเรียงความตาม 

ผงัโครงร่างความคิดท่ีไดก้ าหนดข้ึน   

ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผล
การ เ ขี ยน เ รี ย งความให้
ผูเ้รียนไดรั้บทราบ 

ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร เ ขี ย น
เรียงความตามผงัโครงร่าง
ความคิดท่ีไดก้ าหนด 

(ต่อ) 
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ตารางท่ี 14    แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน  

กจิกรรมการเรียนการสอน บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
5. ขั้นการประเมนิผลการเรียนตามเกณฑ์  

1. ผูส้อนตรวจประเมินผลงานการเขียน 
เรียงความตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

2. ผูส้อนส่งคืนผลงานและใหข้อ้เสนอแนะ  
เพ่ือให้ผู ้เ รียนน าไปปรับปรุงงานเขียนในคร้ัง
ต่อไป 
 

น าผลงานกลับไปตรวจ
ประเมินผลงานการเขียน
เ รี ย งคว ามตาม เ กณฑ์ ท่ี
ก าหนด พร้อมส่งคืนผลงาน 
แ ล ะ ใ ห้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ 
เ พื่ อ ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น น า ไ ป
ปรับปรุงงานเขียนในคร้ัง
ต่อไป 

ตร วจ สอบผล ง านต า ม
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ท่ี ไ ด้ รั บ 
ซกัถามหากเกิดความสงสัย 
แล ะน า ข้อ เ สนอแนะ ท่ี
ได้ รับไปปรับปรุง  และ
พัฒนางาน เ ขี ยนในค ร้ัง
ต่อไป 

 

จากตารางท่ี 14 จะเห็นได้ว่าแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบ        
การสอนท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอน บทบาทผูส้อน และบทบาทผูเ้รียน
โดยมีขั้นตอนหลกั 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. ขั้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ โดยผูส้อนสร้างความ
สนใจให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาเรียงความตน้แบบ แล้วจึงให้ผูเ้รียนบนัทึกลกัษณะของงาน   2. ขั้นการ
เช่ือมโยงสู่ความคิด โดยผูส้อนก าหนดหวัขอ้เร่ือง และผูเ้รียนฝึกเขียนโครงร่างความคิด  3. ขั้นการ
ทบทวนเพื่อผลิตผลงาน โดยผูเ้รียนให้ความช่วยเหลือในการปรับโครงเร่ือง ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาส
ปรับแกไ้ขโครงเร่ืองในแผนผงัความคิด  4. ขั้นการปฏิบติัการทางการเขียน โดยผูส้อนช้ีแจงเกณฑ์
การประเมินผล และผูเ้รียนฝึกเขียนงานตามโครงร่างในแผนผงัความคิด และ 5. ขั้นการประเมินผล
การเรียนตามเกณฑ ์โดยผูส้อนน าผลงานกลบัไปตรวจ ให้ขอ้เสนอแนะ และผูเ้รียนน าผลท่ีไดรั้บไป
ปรับแกไ้ขงานเขียนในคร้ังถดัไป 

ผลจากการสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น 
สามารถสรุปรูปแบบการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้จาก        
ตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิตได ้ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 26 ดงัน้ี  

 
 
 
 

(ต่อ) 
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แผนภาพท่ี 26 รูปแบบการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จาก        
                       ตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษา 
                       ระดบัปริญญาบณัฑิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัการ 
1. การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นกระบวนการในการใชข้อ้มูลความรู้ 

ตลอดจนกลวิธีท่ีได้จากการเรียนรู้ในคร้ังก่อนมาเป็นแนวทางในการเรียนรู้
งานในคร้ังใหม่ เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถสร้างสรรคง์านในคร้ังใหม่ไดถู้กตอ้ง 
รวดเร็ว และง่ายข้ึน 

2. การเรียนรู้จากตวัแบบเกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรม ประสบการณ์  
จากการสงัเกต 

3. การเขียนเรียงความเป็นการเขียนท่ีผูเ้ขียนตอ้งใชค้วามสามารถใน 
การเขียน และอาศยัการฝึกฝนอยา่งสม ่าเสมอ 

วตัถุประสงค์ 
  เพ่ือสร้างเสริมความสามารถใน
การเขียนเรียงความภาษาไทยของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตผ่าน
การจัดรูปแบบการเรียนการสอน
โ ด ย ใ ช้ แ น ว คิ ด ก า ร ถ่ า ย โ ย ง         
การเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้
จากตวัแบบ 

รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  ขั้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้   
1.1 ผูเ้รียนศึกษาเรียงความตน้แบบท่ีผูส้อนน ามาใชใ้นชั้นเรียน โดยให้ผูเ้รียนพิจารณางานเรียงความ 

ตน้แบบแล้ววิเคราะห์ลักษณะต่างๆของงานเขียนต้นแบบ ได้แก่ การตั้งช่ือเร่ือง องค์ประกอบของการเขียน (ค  าน า                   
เน้ือเร่ือง สรุป) กลวิธีการน าเสนอ และการน าเสนอขอ้คิดในงานเขียน 

1.2 บนัทึกลกัษณะของงานเขียนตน้แบบลงในใบงานท่ีผูส้อนก าหนดให้ 
2.  ขั้นการเช่ือมโยงสู่ความคิด 

2.1 ผูส้อนก าหนดหวัเร่ืองหรือประเด็นการเขียนเรียงความท่ีคลา้ยคลึงกบังานเขียนตน้แบบท่ีไดวิ้เคราะห์ไป 
แลว้ โดยให้ผูเ้รียนน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดลกัษณะของการเขียนเรียงความในคร้ังน้ี 

2.2  ผูเ้รียนเขียนแผนผงัความคิด เพ่ือน าเสนอโครงร่างความคิดในการเขียนเรียงความตามหวัเร่ือง หรือ 
ประเด็นท่ีผูส้อนก าหนดให้ 

2.3 ผูเ้รียนน าร่างความคิดมาจดัท าเป็นโครงเร่ืองของการเขียนเรียงความ  
3.  ขั้นการทบทวนเพ่ือผลิตผลงาน 

3.1 ผูเ้รียนน าเสนอโครงเร่ืองเรียงความ จากนั้นผูส้อนช่วยให้ค  าแนะน า และแกไ้ขเพ่ือให้โครงเร่ืองมี    
ความสมบูรณ์และชดัเจนยิง่ข้ึน 

3.2 ผูส้อนแจกใบความรู้เก่ียวกบัการเขียนเรียงความให้ผูเ้รียนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการทบทวนความเขา้ใจ 
เพื่อเป็นฐานความรู้ในการเขียนเรียงความให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3.3 ผูส้อนให้ความช่วยเหลือแก่ผูเ้รียน ดว้ยการให้ค  าแนะน า หรือเสนอแนะประเด็นต่างๆตามศกัยภาพของ 
ผูเ้รียน และจะค่อยๆลดความช่วยเหลือลงในแต่ละคร้ัง เม่ือเห็นวา่ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการเขียนมากข้ึน 
4.  ขั้นการปฏิบติัการทางการเขียน 

4.1 ผูส้อนช้ีแจงเกณฑก์ารประเมินผลการเขียนเรียงความให้ผูเ้รียนไดรั้บทราบ 
4.2 ผูเ้รียนปฏิบติัการการเขียนเรียงความตามผงัโครงร่างความคิดท่ีไดก้  าหนดข้ึน   

5.  ขั้นการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ ์
5.1 ผูส้อนตรวจประเมินผลงานการเขียนเรียงความตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
5.2 ผูส้อนส่งคืนผลงาน และให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อให้ผูเ้รียนน าไปปรับปรุงงานเขียนในคร้ังต่อไป 
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4. ผลของกระบวนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ดงัน้ี 
การวจิยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยง         

การเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
ผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1) การวิจยั 
(Research: R1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ขั้นตอนท่ี 2) การพฒันา (Development: D1) การออกแบบ
และพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี 3) การวิจยั (Research: R2) การทดลองใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอน และขั้นตอนท่ี 4) การพฒันา (Development: D2) การประเมินประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียนการสอน ดงัจะน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนท่ีพฒันา ดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1 การวจิยั (Research: R1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 
1. ศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และขอ้มูลพื้นฐานมาใชใ้นการพฒันา 

รูปแบบการสอนเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิตจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และสอบถามผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย  

1)  การสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาภาษาไทยระดบัอุดมศึกษา จ านวน 2 คน โดยการใชแ้บบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ 2) จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษา จ านวน 20 คน โดย
การใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น มีรายละเอียด ดงัน้ี  
  1.1 จากการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาภาษาไทยระดบัอุดมศึกษา จ านวน 
2 คน ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช และ มหาวิทยาลยัราชภฏั เชียงใหม่ (สุนีต์ิ ภู่จิรฐา
พนัธ์ุ และพรสุดา อินทร์สาน สัมภาษณ์ 27 พฤศจิกายน 2557) ใน 2 ประเด็นหลกั คือ ประเด็นท่ี 1 
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัผูเ้รียน และประเด็นท่ี 2 ปัญหาเก่ียวกบัผูส้อน ดงัมีขอ้ค าถามจากแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง คือ 

ประเด็นเก่ียวกบัผูเ้รียน 
จากประสบการณ์ท่ีท่านไดส้อนเร่ืองทกัษะการเขียนเรียงความใหแ้ก่ 

นกัศึกษา ท่านพบปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดจากตวันกัศึกษาในประเด็นเหล่าน้ีอยา่งไรบา้ง ? 
1. ความสามารถในการเขียน 
2. ความสนใจและความพยายามในการเขียน 
3. ความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของการเขียน 
4. ความรู้เก่ียวกบักลวธีิในการเขียน 
5. ความคิดท่ีน าเสนออยูใ่นการเขียน 
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ประเด็นเก่ียวกบัผูส้อน 

จากประสบการณ์ท่ีท่านไดส้อนเร่ืองทกัษะการเขียนเรียงความใหแ้ก่ 
นกัศึกษา ท่านพบปัญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนอยา่งไรบา้ง ? 

1. องคค์วามรู้เก่ียวกบัการเขียนเรียงความ และกลวธีิในการเขียนส่วนต่างๆ 
ของเรียงความ 

2. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการเขียนเรียงความของ 
นกัศึกษา 

3. การตรวจประเมินผลการเขียนเรียงความของนกัศึกษา 
4. การสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุน้ใหน้กัศึกษาสร้างงานเขียนเรียงความ 
5. การหาแนวทางในการพฒันาความสามารถในการเขียนเรียงความของ 

นกัศึกษา 
จากการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อน สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได ้ดงัน้ี 
ประเด็นท่ี 1 ประเด็นเก่ียวกบัผูเ้รียน  
จากการสัมภาษณ์สรุปผลไดว้า่ จากประสบการณ์การสอนการเขียนเรียงความ 

ของผูส้อนพบอุปสรรคท่ีเกิดจากตวันกัศึกษา คือ นกัศึกษามีความสามารถทางการเขียนต ่า กล่าวคือ
นักศึกษาไม่สามารถเขียนส่ือความหมายในส่ิงท่ีตอ้งการจะส่ือสารได้ แมบ้างคร้ังนักศึกษาจะมี
แนวคิดท่ีดีแต่ก็ไม่สามารถถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นออกมาได้ตรงตามจุดประสงค์ท่ีต้องการ 
ประกอบกบันักศึกษาให้ความสนใจและแสดงความพยายามในการเขียนน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น 
นอกจากนั้นนกัศึกษายงัขาดความใฝ่รู้ในการแสวงหาแนวทางในการพฒันาการเขียนของตนจึงท า
ให้ผลงานท่ีเขียนเรียงความออกมาไม่ดีนกั ในขณะท่ีเม่ือผูส้อนสั่งให้เขียนเรียงความ นกัศึกษาก็ยงั
ไม่รู้วา่จะเร่ิมตน้เขียนอยา่งไร จึงเขียนไปเพียงเพื่อใหมี้งานส่งตามก าหนดเท่านั้น ส่งผลให้งานเขียน
ขาดคุณภาพ อนัแสดงให้ทราบว่าผูเ้รียนขาดความรู้เก่ียวกบัองค์ประกอบและกลวิธีในการเขียน
เรียงความ อีกทั้งยงัพบว่างานเขียนขาดแนวความคิดท่ีจะเขียน เพราะไม่ทราบว่าจะเขียนเน้ือหา
อะไรลงไปในงานเขียน 

ประเด็นท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกบัผูส้อน 
จากการสัมภาษณ์ถึงปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนนั้น พบวา่ 

ผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคค์วามรู้ และกลวธีิในการเขียนส่วนต่างๆของเรียงความอยูใ่น
เกณฑ์ดี แต่อาจจะยงัไม่สามารถท่ีจะถ่ายทอดให้ผูเ้รียนเขา้ใจได ้เพราะผูส้อนมกัสอนในลกัษณะ
ของการบรรยายถึงลกัษณะองค์ประกอบของการเขียนเรียงความเท่านั้น  ส่งผลให้ผูเ้รียนขาดภาพ
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การด าเนินงานในการเขียนเรียงความท่ีชดัเจน ในดา้นของการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียน
เรียงความนั้นไม่ค่อยปรากฏว่ามีมากนกั ซ่ึงส่วนมากผูส้อนจะก าหนดหัวขอ้ในการเขียน และให้
ผูเ้รียนเขียนมาส่งในเวลาท่ีก าหนด  ดา้นการตรวจประเมินผลงานนั้นผูส้อนบางท่านจะบอกเกณฑ์
การประเมินคร่าวๆ ใหผู้เ้รียนไดท้ราบในขณะท่ีบางท่านไม่ไดบ้อกให้ทราบ ดา้นการสร้างแรงจูงใจ
ทั้งในขณะเรียน และหลงัเรียนจะใช้การให้คะแนนเป็นการเสริมแรง นอกจากน้ีผูเ้รียนท่ีเขียน
ผลงานได้ดี หากมีการจัดการประกวดการเขียนเรียงความ ผู ้สอนจะช่วยสนับสนุนให้ความ
ช่วยเหลือโดยการเสนอช่ือเขา้ร่วมการแข่งขนั นอกจากน้ีผูส้อนเห็นด้วยว่าการพฒันาการเขียน
เรียงความมีความส าคญั  จึงควรมีแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถใน
การเขียนเรียงความใหแ้ก่นกัศึกษา 

1.2 จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษา จ านวน 20 คน โดยการใช ้
แบบสอบถามความคิดเห็นสอบถามนักศึกษาชั้ นปีท่ี 3 ท่ีเคยเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อ                
การส่ือสาร และรายวิชาการเขียนเพื่อการส่ือสารของคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสาร และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ ปีการศึกษา 2557 จ  านวน 20 คน (ขวญั
ฤดี ผลทอง,กฤษฎา สิงห์นุย้,มณีรัตน์ สมยัทอง และคนอ่ืนๆ สัมภาษณ์ 20 พฤศจิกายน 2557)  โดยมี
ประเด็นค าถามจ านวน 10 ข้อ ได้แก่  1) การเขียนเรียงความนับเป็นความยากล าบากส าหรับ
นกัศึกษา 2) นักศึกษาไม่รู้ว่าจะเร่ิมตน้เขียนเรียงความอย่างไรดี 3) นักศึกษาขาดความรู้เก่ียวกบั
องค์ประกอบของการเขียนเรียงความ  4) นกัศึกษาขาดกลวิธีในการเขียนเรียงความให้ส าเร็จได้       
5) นักศึกษาขาดความเขา้ใจในการเขียนโครงเร่ือง   6) อาจารยผ์ูส้อนยงัไม่มีกลวิธีท่ีจะช่วยให้
นกัศึกษาเขียนเรียงความได้ 7) อาจารยผ์ูส้อนไม่ไดแ้จง้เกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความให้
นกัศึกษาไดท้ราบ 8) อาจารยผ์ูส้อนยงัไม่มีแนวทางในการกระตุน้หรือส่งเสริมให้นกัศึกษาเขียน
เรียงความได ้ 9) อาจารยผ์ูส้อนก าหนดหัวขอ้เร่ืองในการเขียนเรียงความท่ีไม่ตรงกบัประสบการณ์
หรือความสนใจของนกัศึกษา 10) อาจารยผ์ูส้อนตรวจงานเขียนเรียงความของนกัศึกษาและไดมี้
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงานเขียนในคร้ังต่อไปดว้ย และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  

จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นสามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 
เก่ียวกบัสภาพปัญหาในการเรียนการสอนการเขียนเรียงความพบวา่ การเขียน 

เรียงความเป็นส่ิงท่ียากส าหรับนกัศึกษา ทั้งน้ีเพราะเม่ือผูเ้รียนไดรั้บหวัขอ้จากผูส้อนแลว้ ไม่รู้วา่จะ
เร่ิมตน้เขียนอย่างไร ขาดความรู้เก่ียวกบัองค์ประกอบของการเขียนท่ีถูกตอ้ง ไม่สามารถใช้กลวิธี
ทางการเขียนได้อย่างหลากหลาย โดยส่วนมากจะเร่ิมเขียนเร่ืองเลยโดยไม่มีการจดัท าโครงเร่ือง  
ส่วนในดา้นครูผูส้อนก็ไม่สามารถใหค้วามกระจ่าง หรือมีกลวธีิท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษาเขียนเรียงความ
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ได ้อีกทั้งยงัไม่มีการแจง้เกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความให้ทราบ ประกอบกบัผูส้อนไม่มี
แนวทางในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาเขียนเรียงความ ดา้นหวัขอ้ท่ีก าหนดให้เขียนเรียงความส่งนั้นไม่
ตรงกบักบัประสบการณ์หรือความสนใจของนกัศึกษา และเม่ือไดรั้บผลการตรวจเรียงความกลบัคืน
มามกัไม่มีการใหข้อ้เสนอแนะจากอาจารยเ์พื่อปรับปรุงงานเขียนในคร้ังต่อไป 

จากการด าเนินการเก็บขอ้มูลทั้งอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาในภาพรวมสามารถ 
สรุปให้เห็นถึงสภาพปัญหาของการจดัการเรียนการสอนในการเขียนเรียงความของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีไดว้า่ งานเขียนของนกัศึกษาในชั้นเรียนยงัไม่สามารถส่ือความไดต้รงตามจุดประสงคท่ี์
ตอ้งการ หรือหากส่ือความไดต้รงตามจุดประสงค์ ก็มีเน้ือหาไม่ครอบคลุมประเด็นทั้งหมดท่ีตั้งไว ้
ด้านภาษาท่ีใช้ในงานเขียนยงัขาดความสละสลวย และพบขอ้บกพร่องทางภาษา เช่นการใช้ค  า
ฟุ่มเฟือย การใช้ภาษาก ากวม การเรียงรูปประโยคผิดท่ี และการใชส้ านวนภาษาต่างประเทศในงาน
เขียน นอกจากน้ียงัพบวา่ดา้นการจดัล าดบัความคิดยงัคงสับสนวกวน ซ่ึงเห็นไดจ้ากงานเขียนขาด
ความสัมพนัธ์กนัในแต่ละยอ่หนา้  

นอกจากน้ีในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูส้อนพบวา่ผูส้อนก็ยงัคงใช ้
รูปแบบ หรือแนวการสอนแบบเดิม คือ ผูส้อนเป็นผูใ้ห้หวัขอ้เร่ืองแลว้ให้นกัศึกษาเขียนเร่ืองมาส่ง
ตามเวลาท่ีก าหนด นักศึกษาจึงมกัประสบปัญหาว่าไม่รู้จะเร่ิมตน้งานเขียนอย่างไร มองไม่เห็น
ประเด็นท่ีจะเขียน ประกอบกับการขาดประสบการณ์หรือแนวความรู้แนวคิดท่ีจะใช้เป็น
รายละเอียดเพื่อมาสนบัสนุนทางการเขียน ดว้ยสาเหตุเหล่าน้ีจึงส่งผลให้งานเขียนของนกัศึกษาได้
ประสิทธิผลไม่ดีเท่าท่ีควร ทั้งน้ีจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งด้านปัญหาทางการเขียนพบว่า
สอดคลอ้งกบั อธิกมาส มากจุย้ (2553:3) ท่ีกล่าวสรุปถึงปัญหาในการสอนการเขียนวา่ สาเหตุส าคญั
ท่ีท าให้ผูเ้รียนขาดความสามารถในการเขียนพบปัญหาว่านักศึกษาไม่รู้จะเขียนอะไร เพราะขาด
ความมัน่ใจ คิดวา่ตนเองจะเขียนไม่ได ้ไม่ค่อยมีความรู้ในเร่ืองท่ีจะเขียนไม่สามารถเรียบเรียงล าดบั
ความคิดได ้การล าดบัความคิดไม่ต่อเน่ือง วกวน  

  ผูว้จิยัจึงสรุปไดว้า่ปัญหาทางการเขียนท่ีพบนั้นมี 2 ประการหลกั คือ ปัญหาจากตวั
ผูเ้รียน มาจากการขาดแนวความคิดท่ีจะเขียน ไม่รู้วา่จะเร่ิมตน้เขียนอยา่งไร รวมถึงขาดทกัษะการใช้
ภาษาในการส่ือความออกมาเป็นงานเขียน และปัญหาดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชอ้ยู่
ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน และสร้างแนวคิดทางการเขียนใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้ 

1.3 ผลการวเิคราะห์หลกัสูตร ค าอธิบายรายวชิา วตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียน 
การสอนเน้ือหารายวิชาปรากฏผลเพื่อน ามาวิเคราะห์ และก าหนดจุดประสงค์ในการจดัการเรียน  
การสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ พบว่า 
รายวิชา 00-31-005 การเขียนเพื่อการส่ือสาร (Writing for Communication) ซ่ึงบรรจุอยูใ่นหมวด
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วิชาศึกษาทัว่ไป (General Education Course) กลุ่มภาษาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวนัออก กระทรวงศึกษาธิการ มีค าอธิบายรายวิชา คือ หลกัและกลวิธีในการเขียน การเลือกใชค้  า              
การเรียบเรียงประโยค ประเภทส านวนโวหาร ลกัษณะของภาษาเขียน ฝึกทกัษะการเขียนย่อหน้า 
การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ และการเขียนท่ีจ าเป็นในการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั จาก
ค าอธิบายรายวิชาจะเห็นได้ว่ายงัไม่มีการระบุวตัถุประสงค์ท่ีจะพฒันาการคิดท่ีจะใช้เขียนอย่าง
ชดัเจน ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการท าความเขา้ใจในการปฏิบติัทางการสอน ดว้ยประสบการณ์
ส่วนตวั เพื่อมาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบการสอน  
  นอกจากน้ี ยงัพบวา่หลกัสูตรในกลุ่มวิชาภาษาไทย (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลตะวนัออก พุทธศกัราช 2553) มีความมุ่งหมายในส่วนของผูเ้รียนท่ีเก่ียวกบัทกัษะการเขียน คือ 
ตอ้งการให้ผูเ้รียนเลือกใช้ค  าได้อย่างเหมาะสม สามารถเขียนประโยคเพื่อการส่ือความได้อย่าง
ถูกตอ้ง สละสลวย สามารถเขา้ใจหลกัการเขียน ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่าง
เหมาะสม แต่ก็ยงัพบว่าครูผูส้อนยงัคงขาดกลวิธีหรือรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมเพื่อช่วยสร้างเสริมพฒันาการทกัษะทางการเขียนภาษาไทยใหเ้กิดประสิทธิภาพได ้
 
 ขั้นตอนที ่2 การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

จากการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยง              
การเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  ในขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบ และหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แผนการจดัการเรียนการสอน แบบวดัความสามารถทางการเรียนรู้ แบบสอบถามความ       
พึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน  

หลงัจากท่ีผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาแผนการจดัการเรียนการสอนของ 
รูปแบบการสอนแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาค านวณหาค่าคุณภาพ โดยค านวณค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเป็นรายขอ้ แลว้เลือกขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 - 5.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่
เกิน 1.00 ซ่ึงถือเป็นแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ดงัแบบประเมินความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ดงัปรากฏในตารางท่ี 15 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 15 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนการสอน 
                  ของรูปแบบการสอน 
ข้อที ่ รายการการประเมนิ  S.D. การแปล

ความหมาย 
1 รูปแบบของแผนการจดัการเรียนการสอนมีองคป์ระกอบครบถว้น

เหมาะสม 
4.40 0.54 มาก 

2 ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 4.40 0.89 มาก 

3 ขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.40 0.89 มาก 

4 ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามล าดบัอยา่ง
เหมาะสม 

4.40 0.54 มาก 

5 ขั้นตอนการจดักิจกรรมมีการจดัล าดบัจากง่ายไปหายาก 4.20 0.83 มาก 
6 กิจกรรมการเรียนการสอนก่อใหเ้กิดผลบรรลุตามวตัถุประสงค ์ 4.60 0.54 มากท่ีสุด 
7 ระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 4.60 0.89 มากท่ีสุด 
8 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของ

ผูเ้รียน 
4.80 0.44 มากท่ีสุด 

9 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน ท าใหผู้เ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้
ไดด้ว้ยตนเองอยา่งแทจ้ริง 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

10 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์ซ่ึง
กนัและกนั 

4.60 0.89 มากท่ีสุด 

11 กิจกรรมท่ีปฏิบติัก่อใหเ้กิดการเรียนการสอนตามวตัถุประสงคท่ี์ได้
ก าหนดไว ้

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

12 จ านวนของแผนการจดัการเรียนการสอนครอบคลุมและเพียงพอตอ่การ
สร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ 

4.60 0.89 มากท่ีสุด 

13 ส่ือท่ีใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์  

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

14 ส่ือท่ีใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม 4.60 0.54 มากท่ีสุด 
15 ส่ือท่ีใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด

ความสามารถในการเขียนเรียงความได ้
4.80 0.44 มากท่ีสุด 

16 ส่ือท่ีใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน
โดยช่วยใหเ้กิดพฒันาการทางการเขียนเรียงความอยา่งแทจ้ริง 

4.60 0.89 มากท่ีสุด 

17 การวดัผลการเรียนการสอนท าไดค้รอบคลุมกบัจุดประสงค ์ 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
18 เกณฑท่ี์ใชว้ดัและประเมินผลมีความชดัเจนและเหมาะสม 4.20 0.83 มาก 



 
 
 

148 
 

ตารางท่ี 15 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนการสอน 
                  ของรูปแบบการสอน 
ข้อที ่ รายการการประเมนิ  S.D. การแปล

ความหมาย 
19 วธีิการวดัผลการเรียนรู้ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้ 4.60 0.89 มากท่ีสุด 
 รวม 4.58 0.19 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 15 พบว่าผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน พบว่า

ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อแผนการจดัการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (  = 4.58, S.D = 0.19) โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.80 มี 6 รายการ 
ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของผูเ้รียน 2) กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนท าให้ผู ้เ รียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง                    
3) กิจกรรมท่ีปฏิบัติก่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไวแ้ท้จริง 4) ส่ือท่ีใช้
ประกอบการจดัการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์5) ส่ือท่ีใช้ประกอบการจดัการ
เรียนการสอนช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการเขียนเรียงความได ้และ 6) การวดัผล
การเรียนรู้ท าได้ครอบคลุมกบัจุดประสงค์ ล าดบัรองลงมามีค่าเฉล่ีย 4.60 มี 7 รายการ ไดแ้ก่ 1) 
กิจกรรมการเรียนการสอนก่อใหเ้กิดผลบรรลุตามวตัถุประสงค ์ 2) ระยะเวลาในการจดัการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสม 3) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกัน 4) จ  านวนของแผนการจดัการเรียนการสอนครอบคลุมและเพียงพอต่อการสร้างเสริม
ความสามารถในการเขียนเรียงความ 5) ส่ือท่ีใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้ง
กบักิจกรรมการเรียนการสอน 6) ส่ือท่ีใช้ประกอบการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนโดยช่วยใหเ้กิดพฒันาการทางการเขียนเรียงความอยา่งแทจ้ริง และ 7) วิธีการวดัผลการเรียนรู้
ตรงกบัวตัถุประสงค์การเรียนการสอนท่ีตั้งไว ้ล าดบัท่ีสามมีค่าเฉล่ีย 4.40 มี 4 รายการ ไดแ้ก่ 1) 
รูปแบบของแผนการจดัการเรียนการสอนมีองคป์ระกอบครบถว้น เหมาะสม 2) ขั้นตอนการจดัการ
เรียนการสอนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การเรียนการสอน 3) ขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมมีความ
เหมาะสมกับผูเ้รียน และ4) ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามล าดับอย่าง
เหมาะสม 

นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญไดมี้ขอ้เสนอแนะให้ปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์ของแผนการจดัการ
เรียนการสอนใน 3 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

1. ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของระยะเวลาท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอน 
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2. เรียงความตน้แบบในหวัขอ้เร่ืองท่ี 2 มีเน้ือหาท่ีง่ายเกินไป ไม่เหมาะสมกบันกัศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษา จึงควรปรับเปล่ียนใหมี้ความเหมาะสม 

3. หน่วยการจดัการเรียนการสอนรายวชิาการเขียนเพื่อการส่ือสารควรเขียนแสดงใหเ้ห็น 
ครบทั้ง 15 สัปดาห์ ไม่ควรเขียนแสดงเฉพาะสัปดาห์ท่ีใชใ้นการทดลอง  

ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการปรับแกไ้ขแผนการจดัการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญทุกประการ จากนั้นจึงน าเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้
พิจารณาถึงความถูกตอ้งเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง จากนั้นผูว้จิยัไดน้ าแผนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบ
การสอน 1 แผน ไปทดลองใช ้(try out) กบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่า ในภาพรวมของการจดักิจกรรมด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย แต่มีบางส่วนท่ีตอ้ง
ปรับเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ เช่น พบการเขียนสะกดค าผิด การใช้ตวัเลขไทยสลบักบัตวัเลขอารบิก 
นอกจากน้ีควรปรับปรุงในเร่ืองของการควบคุมเวลาให้เหมาะสมกับการเขียนใบงานทั้ง 3 ใบ 
เน่ืองจากนกัศึกษายงัไม่คุน้ชินกบัการเรียนในรูปแบบน้ีจึงมีขอ้สงสัยซักถามค่อนขา้งมาก อีกทั้ง  
การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอาจยงัไม่ทัว่ถึง เน่ืองจากนักศึกษามีปัญหาในส่วนท่ีแตกต่างกนั 
ผูว้จิยัจึงน าขอ้มูลท่ีไดพ้บมาปรับแกไ้ขใหดี้ข้ึนก่อนน าไปใชจ้ริง 

จากการท่ีผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแล้ว 
ผูว้จิยัไดน้ ามาค านวณหาค่าคุณภาพ โดยค านวณค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นรายขอ้ แลว้
เลือกขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 - 5.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ซ่ึงถือเป็นคู่มือการ
ใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ดงัปรากฏในตารางท่ี 16 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 16  แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียน         
                   การสอน 
ข้อที ่ รายการการประเมนิ  S.D. การแปล

ความหมาย 
1 คู่มือฉบบัน้ีมีองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นท่ีครูผูส้อนตอ้งรับทราบก่อน

น าไปใช ้
4.20 0.83 มาก 

2 คู่มือฉบบัน้ีอธิบายดว้ยถอ้ยค าส านวนภาษาท่ีอ่านเขา้ใจง่าย 4.60 0.54 มากท่ีสุด 
3 คู่มือฉบบัน้ีอธิบายองคป์ระกอบตา่งๆอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน 4.60 0.89 มากท่ีสุด 
4 คู่มือฉบบัน้ีอธิบายไดเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน จึงสามารถปฏิบติัจริงได ้ 4.20 0.83 มาก 
5 คู่มือฉบบัน้ีมีค าอธิบายและค าช้ีแจงแนวทางการใชรู้ปแบบการเรียนการ

สอนอยา่งชดัเจน 
4.40 0.54 มาก 

6 คู่มือฉบบัน้ีอธิบายแนวทางของการด าเนินการสอนอยา่งชดัเจน 4.40 0.54 มาก 
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ตารางท่ี 16  แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียน         
                   การสอน 
ข้อที ่ รายการการประเมนิ  S.D. การแปล

ความหมาย 
7 คู่มือฉบบัน้ีอธิบายถึงความเป็นมาของการพฒันารูปแบบการสอนอยา่ง

ชดัเจน 
4.60 0.89 มากท่ีสุด 

8 คู่มือฉบบัน้ีไดอ้ธิบายความเป็นมาของการพฒันารูปแบบการสอนอยา่ง
สมเหตุสมผล และมีความน่าเช่ือถือ 

4.60 0.89 มากท่ีสุด 

9 คู่มือฉบบัน้ีไดก้ล่าวถึงทฤษฎีส าคญัท่ีใชเ้ป็นฐานคิดส าคญัในการสร้าง
รูปแบบการสอนอยา่งชดัเจน 

4.60 0.54 มากท่ีสุด 

10 
 

คู่มือฉบบัน้ีน าทฤษฎีการเรียนรู้ ตลอดจนแนวคิดมาเป็นฐานส าคญัใน
การพฒันารูปแบบอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการของทฤษฎีและแนวคิด
นั้นๆ 

4.60 0.89 มากท่ีสุด 

ตารางท่ี 16 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียน         
     การสอน (ต่อ) 

ข้อที ่ รายการการประเมนิ  S.D. การแปล
ความหมาย 

11 คู่มือฉบบัน้ีอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีจะ
น าไปสู่การพฒันารูปแบบการสอนอยา่งชดัเจน 

4.60 0.89 มากท่ีสุด 

12 คู่มือฉบบัน้ีอธิบายสาระส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอนอยา่ง
ครบถว้นชดัเจน 

4.60 0.54 มากท่ีสุด 

13 คู่มือฉบบัน้ีบอกเกณฑก์ารประเมินการเขียนเรียงความอยา่งชดัเจน
เหมาะสม 

4.00 0.70 มาก 

14 คู่มือฉบบัน้ีบอกเกณฑก์ารประเมินการเขียนเรียงความท่ีสามารถ
น าไปใชใ้นการปฏิบติัจริงได ้

4.00 1.00 มาก 

 รวม 4.42 0.23 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 16 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมี          

ความคิดเห็นต่อคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 
4.42,S.D. = 0.23) โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.60 มี 8 รายการ ไดแ้ก่ 1) คู่มือฉบบัน้ี
อธิบายดว้ยถอ้ยค าส านวนภาษาท่ีอ่านเขา้ใจง่าย 2) คู่มือฉบบัน้ีอธิบายองคป์ระกอบต่างๆอยา่งเป็น
ล าดบัขั้นตอน  3) คู่มือฉบบัน้ีอธิบายถึงความเป็นมาของการพฒันารูปแบบการสอนอย่างชดัเจน     
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4) คู่มือฉบบัน้ีไดอ้ธิบายความเป็นมาของการพฒันารูปแบบการสอนอยา่งสมเหตุสมผล และมีความ
น่าเช่ือถือ 5) คู่มือฉบบัน้ีไดก้ล่าวถึงทฤษฎีส าคญัท่ีใช้เป็นฐานคิดส าคญัในการสร้างรูปแบบการ
สอนอย่างชัดเจน 6) คู่มือฉบบัน้ีน าทฤษฎีการเรียนรู้ ตลอดจนแนวคิดมาเป็นฐานส าคญัในการ
พฒันารูปแบบอย่างถูกต้องตามหลักการของทฤษฎีและแนวคิดนั้นๆ 7) คู่มือฉบบัน้ีอธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่การพฒันารูปแบบการสอนอยา่งชดัเจน 
8) คู่มือฉบบัน้ีอธิบายสาระส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนชัดเจน ล าดับ
รองลงมามีค่าเฉล่ีย 4.40 มี 2 รายการ ไดแ้ก่ 1) คู่มือฉบบัน้ีมีค าอธิบายและค าช้ีแจงแนวทางการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนอย่างชดัเจน และ 2) คู่มือฉบบัน้ีอธิบายแนวทางของการด าเนินการสอน
อยา่งชดัเจน ล าดบัท่ีสามมีค่าเฉล่ีย 4.20 มี รายการ 1) คู่มือฉบบัน้ีมีองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นท่ีครูผูส้อน
ตอ้งรับทราบก่อนน าไปใช ้และ 2) คู่มือฉบบัน้ีอธิบายไดเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน จึงสามารถปฏิบติัจริงได ้ 

นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์ของคู่มือการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนใน 7 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

1. คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนควรค านึงถึงผูน้ าไปใชท่ี้ไม่ใช่ตวัของผูว้ิจยัเอง  
ดงันั้นเน้ือหาท่ีน าเสนอในคู่มือ เช่น ภาพประกอบ ตาราง ขอ้ความ ควรปรับให้กระชบั ไม่ควรเขียน
เป็นข้อความยาวๆ เพราะอาจส่งผลให้คู่มือไม่น่าสนใจ และควรเพิ่มเติมตวัอย่างเพื่อประกอบ    
ความเขา้ใจ 

2. ปรับแกไ้ขในส่วนของเกณฑก์ารประเมินผลงาน เน่ืองจากมีค าศพัทบ์างค ายงัไม่ 
ชดัเจน และบางส่วนมีความเฉพาะเจาะจงมากเกินไป  

3. ใบงานท่ี 1 ควรปรับขอ้ค าถามในประเด็นท่ี 2 กลวธีิการเขียนเรียงความใหส้ามารถ  
ส่ือความ และชดัเจนข้ึน 

4. ตวัอยา่งในกลวธีิการเขียนบางตวัอยา่งควรปรับใหเ้หมาะสมกบันกัศึกษาระดบั  
อุดมศึกษา 

5. ปรับค าอธิบายในกลวธีิการเขียนค าน า และเน้ือหา เน่ืองจากขอ้ความบางส่วนมี 
ลกัษณะช้ีน าทางความคิดของผูเ้รียน เช่น การเขียนดว้ยวธีิการใหค้  าจ  ากดัความเป็นวธีิการท่ีน่าสนใจ 
และไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด  

6. เพิ่มเติมบรรณานุกรมในส่วนของคู่มือประกอบการเรียนการสอน 
7. แนวทางในการด าเนินการสอน ควรเพิ่มเติมวา่ผูส้อนควรเป็นผูท่ี้มีความเป็น 

กลัยาณมิตรท่ีจริงใจ สร้างห้องเรียนท่ีปราศจากความกลวั (กฤษณะมูรติ) เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ไดเ้กิดความริเร่ิมสร้างสรรคอ์ยา่งแทจ้ริง 
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ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการปรับแกไ้ขคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญทุกประการ จากนั้นจึงน าเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไดพ้ิจารณาถึงความ
ถูกตอ้งเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง 

จากการท่ีผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาแบบทดสอบก่อนการทดลอง และหลงัการ
ทดลองการเขียนเรียงความแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาค านวณหาค่าคุณภาพ โดยค านวณค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นรายขอ้ แลว้เลือกขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50 - 5.00 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 ซ่ึงถือเป็นแบบทดสอบก่อนการทดลอง และหลงัการทดลองการเขียน
เรียงความท่ีมีคุณภาพ ดงัปรากฏในตารางท่ี 17 ดงัน้ี 

 
 
 
 

 
ตารางท่ี 17 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบทดสอบก่อนการทดลอง  
                และหลงัการทดลองการเขียนเรียงความ 
ข้อที ่ รายการการประเมนิ  S.D. การแปล

ความหมาย 
1 แบบทดสอบใชรู้ปแบบเหมาะสมกบัการเขียนเรียงความ 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
2 แบบทดสอบมีค าช้ีแจงรายละเอียดการเขียนไดอ้ยา่งชดัเจนครบถว้น 4.40 0.54 มาก 
3 แบบทดสอบมีการก าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบัขนาดความยาว

ของการเขียนเรียงความท่ีก าหนดให ้
4.60 0.89 มากท่ีสุด 

4 แบบทดสอบมีการก าหนดหวัขอ้เร่ืองการเขียนเรียงความท่ีเหมาะสม
กบัวยั และประสบการณ์ของผูเ้รียน 

4.60 0.54 มากท่ีสุด 

5 แบบทดสอบมีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลไวอ้ยา่งชดัเจน 4.40 0.89 มาก 
6 แบบทดสอบมีการแจง้สดัส่วนคะแนนของการเขียนเรียงความไว้

อยา่งเหมาะสม 
4.80 0.44 มากท่ีสุด 

7 แบบทดสอบมีความยากง่ายท่ีเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของ
ผูเ้รียน 

4.60 0.54 มากท่ีสุด 

8 แบบทดสอบมีการแบ่งสดัส่วนคะแนนในแต่ละส่วนอยา่งเหมาะสม 4.60 0.54 มากท่ีสุด 
 รวม 4.60 0.15 มากทีสุ่ด 
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จากตารางท่ี 17 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นต่อแบบทดสอบก่อนทดลอง และหลังการทดลองในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด                       
(  = 4.60, S.D. = 0.15) โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.80 มี 2 รายการ ไดแ้ก่              
1) แบบทดสอบใชรู้ปแบบเหมาะสมกบัการเขียนเรียงความ และ 2) แบบทดสอบมีการแจง้สัดส่วน
คะแนนของการเขียนเรียงความไวอ้ยา่งเหมาะสม ล าดบัรองลงมา มีค่าเฉล่ีย 4.60 มี 4 รายการ ไดแ้ก่ 
1) แบบทดสอบมีการก าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบัขนาดความยาวของการเขียนเรียงความท่ี
ก าหนดให้ 2) แบบทดสอบมีการก าหนดหัวข้อเร่ืองการเขียนเรียงความท่ีเหมาะสมกบัวยั และ
ประสบการณ์ของผูเ้รียน 3) แบบทดสอบมีความยากง่ายท่ีเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของ
ผูเ้รียน และ 4) แบบทดสอบมีการแบ่งสัดส่วนคะแนนในแต่ละส่วนอยา่งเหมาะสม 

นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญไดมี้ขอ้เสนอแนะให้ปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์ของแบบทดสอบ
ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลองใน 2 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

1. หวัขอ้เร่ืองของแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียนควรปรับใหเ้หมาะสมกบัระดบั 
อุดมศึกษา เน้ือหาท่ีเขียนควรเป็นเร่ืองใกล้ตวัของนักศึกษา เพื่อให้นกัศึกษาแสดงความสามารถ
ทางการเขียน และการคิดไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

2. หวัขอ้เร่ืองหวัขอ้เร่ืองของแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียนควรมีเน้ือหาไปใน 
แนวทางเดียวกนั เพื่อใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง อีกทั้งแสดงให้เห็นถึง
พฒันาการของผูเ้รียนท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบโครงสร้าง และวธีิการเขียน 

ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการปรับแกไ้ขแบบทดสอบก่อนการทดลอง และหลงัการทดลองตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญทุกประการ จากนั้นจึงน าเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้
พิจารณาถึงความถูกตอ้งเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง แลว้น าไปใชท้ดสอบก่อนการทดลองและหลงัการ
ทดลองต่อไป 

ขั้นตอนที ่3 การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ 
การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ผูว้ิจยัไดน้ ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด

การถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียน
เรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตไปทดลองกบันกัศึกษาปริญญาบณัฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การเขียนเพื่อ         
การส่ือสาร ในภาคเรียนท่ี 1/2558 ซ่ึงมีวธีิด าเนินการดงัน้ี   

1. ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการน ารูปแบบการสอนไปใชศึ้กษาผลของการใชรู้ปแบบ 
การสอน ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1/2558 จ  านวน 30 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง  
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2. ก าหนดแบบแผนการวจิยัในการทดลองใชรู้ปแบบการสอนซ่ึงด าเนินการทดลองตาม 
แบบแผนการวิจยัเชิงทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre Experimental Design) โดยก าหนดแบบการทดลอง
แบบกลุ่มตวัอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง (One-Group Pretest-
Posttest Design) (Tuckman 1999:160) 

3. น ารูปแบบการสอนและเคร่ืองมือต่างๆท่ีพฒันาข้ึนไปใชแ้ละรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม 
ตวัอยา่ง ซ่ึงจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนในรายวิชา 0031005 การเขียนเพื่อการส่ือสาร
โดยผูว้ิจยัปฏิบติัการสอนดว้ยตนเอง ด าเนินการทดลองทั้งส้ิน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง คร้ังละ                    
3 ชัว่โมง ตามตารางเรียนของนกัศึกษา ในระหวา่งเดือน กนัยายน-ธนัวาคม 2558  

ขั้นตอนที ่4 การปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการสอน 
การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎี      

การเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต ด าเนินการโดยพิจารณาผลการใชรู้ปแบบการสอน ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพ
และผลส าเร็จของรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน เม่ือน าไปปฏิบติัจริง จากผลการประเมินผลการใช้
รูปแบบการสอน พบวา่ ส่งผลให้นกัศึกษามีความสามารถในการเขียนเรียงความเพิ่มมากข้ึน และมี
ความพึงพอใจการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 
 
ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยง                   
การเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้จากตัวแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
 จากการทดลองใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎี           
การเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีพฒันาข้ึน ผูว้ิจยัน าเสนอผลการหาประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์เพื่อบรรลุผล
ของการวจิยั ดงัน้ี 

1.1 ประเมินความสามารถดา้นการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาก่อน และหลงั 
การทดลองใชรู้ปแบบการสอน และพฒันาการการเขียนเรียงความภาษาไทย  

        จากการทดลองสามารถเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นการเขียนเรียงความ 
ภาษาไทยก่อน และหลงัการทดลองพบว่า นักศึกษามีความสามารถดา้นการเขียนเรียงความหลงั             
การทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง ดงัปรากฏในตารางท่ี 18 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 18 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นการเขียนเรียงความภาษาไทยก่อน      
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                  การทดลอง และหลงัการทดลอง 
(n = 30) 
คะแนนความสามารถดา้น

การเขียนเรียงความ 
คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย 

( ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

t df sig 

ก่อนการทดลอง 20 8.23 2.22 21.03 29 .000* 

หลงัการทดลอง 20 16.27 1.48 

* p- value < .05 

 
 จากตารางท่ี 18 พบว่าคะแนนความสามารถด้านการเขียนเรียงความภาษาไทยก่อน                   
การทดลอง และหลงัการทดลอง ผลการทดลองปรากฏว่าคะแนนความสามารถในการเขียน
เรียงความของนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี ระดบั .05  

ทั้งน้ีสามารถแสดงผลเป็นแผนภาพแสดงคะแนนเปรียบเทียบก่อน และหลงัการทดลอง       
การเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการทดลอง ดงัปรากฏในแผนภาพ
ท่ี 27 ดงัน้ี 

แผนภาพท่ี 27 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดลอง และหลงัการทดลองการเขียน 
                      เรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
(n = 30) 
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จากแผนภาพท่ี 27 พบว่าคะแนนก่อน และหลงัการทดลองการเขียนเรียงความภาษาไทย
ของนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง คือ คะแนนก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.23 และ คะแนนหลงั
การทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.27  

 ทั้งน้ีสามารถแสดงผลคะแนนพฒันาการการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาจากการ
ฝึกปฏิบติัการเขียนเรียงความระหวา่งการทดลองได ้ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 28 ดงัน้ี 
 
 
 
แผนภาพท่ี 28 คะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม 
                      ตวัอยา่งระหวา่งการทดลอง จ านวน 6 คร้ัง (n = 30) 
 
 (n = 30) 
 คะแนน 
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จากแผนภาพท่ี 28 คะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาท่ี
เป็นกลุ่มตวัอย่างระหว่างการทดลอง จ านวน 6 คร้ัง จ านวน 30 คน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มี
ค่าเฉล่ียสูงข้ึนในการวดัแต่ละคร้ัง ไดผ้ลคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยดงัน้ี 
คร้ังท่ี 1 จากการเขียนเรียงความเร่ืองพ่อของฉัน ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 11.56  คร้ังท่ี 2 จากการเขียน
เรียงความเร่ือง เส้นทางสู่ความส าเร็จในวิชาชีพไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 12.33  คร้ังท่ี 3 จากการเขียน
เรียงความเร่ืองรัชกาลท่ี 9 กษตัริยผ์ูท้รงริเร่ิม ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 16.16  คร้ังท่ี 4 จากการเขียน
เรียงความเร่ือง ฉนัจะไม่ท าร้ายใครไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 16.20  คร้ังท่ี 5 จากการเขียนเรียงความเร่ือง 
เจา้ฟ้าจกัรพงษ์แห่งราชมงคลไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 16.90 และคร้ังท่ี 6 จากการเขียนเรียงความเร่ือง
ปณิธานของ... ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 17.86   

 
2.2 ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

2.2.1 จากแบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาจ านวน 30 คนท่ีมีต่อรูปแบบ                     
การเรียนการสอนท่ีท าแบบสอบถามหลงัส้ินสุดการเรียนการสอนจ านวน 6 คร้ัง สามารถสรุปผล                     
ความพึงพอใจได ้ดงัปรากฏในตารางท่ี 19 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 19 แสดงคะแนนความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
 
ข้อที ่ รายการประเมนิ  S.D. การแปลความหมาย ล าดบัที ่

 
1 

ด้านเนือ้หาสาระ 
หวัขอ้งานเขียนเรียงความมีความยากง่ายเหมาะสม
กบัความสามารถของนกัศึกษา 

 
4.86 

 
0.43 

 
มากท่ีสุด 

 
2 

2 หวัขอ้งานเขียนเรียงความสอดคลอ้งกบัความถนดั
และความสนใจของนกัศึกษา 

4.46 0.86 มาก 4 

3 แบบฝึกการเขียนเรียงความมีจ านวนเพียงพอต่อการ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

4 หวัขอ้การเขียนเรียงความมีความชดัเจนและตรงกบั
ประสบการณ์ของนกัศึกษา 

4.83 0.46 มากท่ีสุด 3 

5 หวัขอ้งานเขียนเรียงความมีความหลากหลายและ
ทนัสมยั 

4.40 0.85 มาก 5 

 รวมด้านเนือ้หาสาระ 4.71 0.26 มากทีสุ่ด 3 
 ด้านกจิกรรมการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ     
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6 การศึกษาเรียงความตน้แบบช่วยใหม้องเห็นแนวทาง
ในการเขียนเรียงความได ้

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

7 การศึกษางานตน้แบบช่วยเพ่ิมพนู และสร้าง
ประสบการณ์ทางการเขียนเรียงความได ้

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

8 กระบวนการการเรียนรู้ตามรูปแบบเอ้ือต่อการ
พฒันาการเขียนโครงเร่ืองเรียงความ 

4.93 0.25 มากท่ีสุด 5 

9 กระบวนการการเรียนรู้ตามรูปแบบเอ้ือต่อการสร้าง
งานเขียนเรียงความ 

4.96 0.18 มากท่ีสุด 4 

10 ระยะเวลาการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบมีความ
เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะท าใหเ้กิดความสามารถใน
การเขียนเรียงความได ้

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

 รวมด้านกจิกรรมการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ 4.97 0.03 มากทีสุ่ด 1 

ตารางท่ี 19 แสดงคะแนนความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน (ต่อ) 
 
ข้อที ่ รายการประเมนิ  S.D. การแปลความหมาย ล าดบัที ่

 
11 

ด้านส่ือการเรียนการสอน 
เอกสารประกอบการเรียนรู้เร่ืองการเขียนเรียงความมี
ความชดัเจนเหมาะสมกบัการศึกษาดว้ยตนเอง 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

 
1 

12 เรียงความตน้แบบมีความเหมาะสมกบันกัศึกษา
ปริญญาตรี 

4.46 0.86 มาก 5 

13 เรียงความตน้แบบมีขนาดความยาวเหมาะสมกบัการ
เขียนเรียงความในระดบัปริญญาตรี 

4.93 0.25 มากท่ีสุด 4 

14 เรียงความตน้แบบมีเน้ือหาสาระและกลวธีิท่ีน่าสนใจ
และก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

15 ใบงานท่ีก าหนดใหช่้วยใหม้องเห็นแนวทางไปสร้าง
งานเขียนเรียงความไดง่้ายข้ึน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

 รวมด้านส่ือการเรียนการสอน 4.87 0.23 มากทีสุ่ด 2 
 รวมทั้งหมด 4.85 0.13 มากทีสุ่ด  

 
จากตารางท่ี 19 พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.85, S.D. = 0.13) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่นกัศึกษามีความ
พึงพอใจ ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบอยูใ่นล าดบัสูงท่ีสุด (  = 4.97, S.D. = 
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0.03) และดา้นส่ือการเรียนการสอน (  = 4.87, S.D. = 0.23) และดา้นเน้ือหาสาระ (  = 4.71, S.D. = 
0.26) อยูใ่นล าดบัรองลงมาตามล าดบั 
 โดยสรุป ผลจากการประเมินผลการใช้รูปแบบการสอนช้ีให้ เ ห็นว่านักศึกษามี
ความสามารถในการเขียนเรียงความเพิ่มมากข้ึน และมีความพึงพอใจการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ     
การสอนท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 

2.2.2 จากนั้นผูว้จิยัไดใ้หน้กัศึกษาสะทอ้นผลการเรียนรู้ลงในแบบบนัทึกสะทอ้นผล 
การเรียนรู้ (Reflective Journal) เป็นรายบุคคลในทา้ยคาบเรียนแต่ละคาบ รวมทั้งส้ิน 6 คร้ัง พบว่า 
นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งไดส้ะทอ้นความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้ในแต่ละประเด็น ดงัน้ี 

ประเด็นท่ี 1 วธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตาม 
แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบของครูผูส้อนช่วยให้นกัศึกษา
สามารถเขียนเรียงความไดห้รือไม่ อยา่งไร  

นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ การเรียนการสอนในช่วงแรก 
นกัศึกษาให้ความสนใจเป็นอยา่งดี มีความพยายามท่ีจะท าความเขา้ใจรูปแบบของงานท่ีก าหนดให ้
แต่ยงัมีนกัศึกษาบางส่วนท่ีไม่สามารถท าใบงานให้ส าเร็จไดต้ามเวลาท่ีก าหนดไว ้บรรยากาศในชั้น
เรียนยงัมีการพูดคุยซกัถามกนัตลอดเวลา ครูผูส้อนจึงตอ้งช่วยเหลือค่อนขา้งมาก ซ่ึงขอ้จ ากดัท่ีพบ 
คือ นกัศึกษาส่วนมากยงัมีขอ้บกพร่องทางการเขียน เช่นการใชภ้าษาฟุ่มเฟือย การวางค าขยายผิดท่ี  
การเขียนสะกดค า นกัศึกษาบางส่วนไม่ค่อยกลา้ท่ีจะเขา้มาซกัถาม หรือเขา้มาขอความช่วยเหลือ แต่
เม่ือครูพดูคุยสร้างความคุน้เคย และช่วยเหลือนกัศึกษาบางคนแลว้ นกัศึกษาคนถดัไปจึงค่อยกลา้เขา้
มาขอความช่วยเหลือเพิ่มมากข้ึน ดังปรากฏในแบบบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflective 
Journal) ดงัน้ี 
 
 

             “ดิฉันไม่เคยเรียนการเขียนเรียงความดว้ยวิธีน้ีมาก่อน เพราะปกติ
ท่ีเคยเรียนมาอาจารยจ์ะให้เฉพาะหัวขอ้มาเขียน รู้สึกว่าท าไมตอ้งให้ดิฉัน
เขียนงานถึง 3 แผ่น ทั้งวิเคราะห์งานตวัอย่าง เขียนโครงเร่ือง และเขียน
เรียงความ จึงรู้สึกวา่ยากกวา่ปกติ แต่สังเกตไดว้า่ตอนเขียนเร่ืองดิฉนัเขียน
ไดง่้ายข้ึนเพราะไม่ตอ้งคิดไปเขียนไป”     

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 4 

“ผมคิดวา่ยงัท างานไดไ้ม่ดีเท่าท่ีตั้งใจไว ้ตอ้งเสียเวลาในส่วนของ
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การเขียนโครงเร่ืองไปเยอะมาก เพราะคิดไม่ค่อยออกครับ ไม่กลา้เขา้ไป
ถามอาจารย ์และไม่แน่ใจว่าท่ีเขียนไปจะถูกหรือไม่ จึงพยายามเขียนให้
คลา้ยกบัตวัอยา่ง”              
                       กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 7 

“การเรียนแบบน้ีช่วยให้หนูเขียนเรียงความได ้เพราะหนูไดอ่้าน
เรียงความตวัอยา่ง ก่อนเขียนจริง หนูชอบอ่านเรียงความท่ีอาจารยน์ ามาให้
ค่ะ แต่ไม่ชอบตอนวิเคราะห์งานเพราะสรุปไม่ค่อยเป็น คิดวา่ยงัท าไดไ้ม่ดี 
บางคร้ังก็กงัวลวา่จะโดนวา่เพราะเดินไปถามหลายคร้ัง” 

                   กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 12 

 

              “ตอ้งเขียนงานเยอะข้ึนกว่าการเรียนปกติค่ะ รู้สึกว่าเหน่ือย แต่ก็
ช่วยให้เขียนเรียงความไดดี้ ดิฉันชอบตอนอ่านเรียงความตวัอย่าง เพราะ
สนุกดี คิดว่าดีกว่าการเรียนแบบเก่าท่ีจะโดนสั่งห้ามไม่ให้ดู ไม่ให้ลอก
อะไรเลย ตอ้งคิดเองอยา่งเดียว ดิฉนัก็จะเขียนไม่ไดเ้พราะคิดไม่ออก ไม่รู้
วา่จะเร่ิมงานเขียนไดย้งัไง” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 22 

เม่ือการเรียนการสอนผา่นไประยะหน่ึง นกัศึกษาเขียนบนัทึกว่าสามารถท างานไดร้วดเร็ว
ข้ึน และอาศยัการดูขอ้มูลจากใบความรู้น้อยลง เพราะนักศึกษาหลายคนสามารถจดจ ากลวิธีการ
เขียนได้โดยไม่ต้องเปิดใบความรู้อีก และมีนักศึกษาบางคนเร่ิมค้นหาเรียงความต้นแบบ
นอกเหนือไปจากท่ีครูผูส้อนน ามาให้อ่าน เพื่อน ามาเป็นตน้แบบพฒันางานเขียนของตนเพิ่มเติม 
ดา้นการเขียนโครงเร่ืองนกัศึกษาเขียนบนัทึกวา่สามารถวางโครงเร่ืองไดน่้าสนใจมากข้ึน ท าให้งาน
เขียนเรียงความมีความน่าสนใจ ตลอดจนสามารถสอดแทรกความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ของตน
เพิ่มเติมลงไปในเรียงความได ้ดงัปรากฏในแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) 
ดงัน้ี 

“หนูคิดวา่หนูเขียนเรียงความไดดี้ข้ึนมาก จากท่ีเคยใชเ้วลามากใน
การคิดโครงเร่ืองก็ท าได้เร็วข้ึน  ไม่เคยรู้มาก่อนว่าการเขียนเรียงความ
สามารถใช้กลวิธีได้อย่างหลากหลายมากขนาดน้ี หนูจึงมกัจะคน้หาบท
กลอนจากอินเทอร์เน็ตมาใชเ้ป็นส่วนข้ึนตน้ หรือปิดทา้ยเร่ืองเสมอ เพราะ
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คิดว่าสะดวก และท าให้เรียงความสละสลวยมากยิ่งข้ึน หนูชอบเรียนดว้ย
วิธีแบบน้ีค่ะ แมว้่าจะดูยุ่งยากในตอนแรกแต่มนัท าให้หนูเขียนเรียงความ
ไดดี้ข้ึนมาก”  

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 12  

“การเรียนการสอนในชั้ นเรียนช่วยพัฒนาความสามารถใน        
การเขียนเรียงความให้เพิ่มมากข้ึนได ้บรรยากาศในชั้นเรียนดูเป็นกนัเอง 
เม่ือมีขอ้สงสัยก็สามารถสอบถามครูผูส้อนไดท้นัที แมบ้างคร้ังจะท าผิดแต่
ครูก็ไม่เคยบ่นวา่ ช่วยใหพ้วกผมมีก าลงัใจในการเขียนมากข้ึน” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 1 

 

“กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้พวกหนูเขา้ใจข้ึนมาก จากแต่เดิมท่ี
เขียนงานแบบสะเปะสะปะ หรือเขียนให้แค่พอมีส่งก็พฒันาข้ึน ไม่เป็น
แบบเก่า ครูช่วยจดัล าดบัความคิดใหง่้ายข้ึนมาก” 

   กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 15 

“ดิฉันสามารถเขียนเรียงความได้ดีมากข้ึน ช่วยพฒันาการเขียน 
และการคิดได้มาก ท าให้ดิฉันได้ฝึกการวางโครงเร่ือง ซ่ึงช่วยจดัล าดับ
ความคิดไม่ใหส้ับสน เม่ือมีปัญหาก็สามารถปรึกษาครูไดต้ลอด” 

 กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 13 

“วิธีการจดัการเรียนการสอนของครูช่วยให้หนูเขียนเรียงความได้
ดีมากยิง่ข้ึนค่ะ ครูให้ความช่วยเหลือดีมาก จากเดิมท่ีเขียนเรียงความไม่ถูก
วธีิ ก็สามารถเขียนไดถู้กตอ้ง และครบถว้นตามองคป์ระกอบ” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 23 

 

ประเด็นท่ี 2 นกัศึกษาเกิดความมัน่ใจในการเขียนเรียงความข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
จากแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความ 
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มัน่ใจในการเขียนเรียงความข้ึนเป็นล าดบั จากเดิมท่ีไม่สามารถเขียนงานเรียงความได ้เพราะไม่รู้วา่
จะเร่ิมตน้งานเขียนอยา่งไร ก็สามารถน างานตน้แบบมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบังานของตนเอง ซ่ึง  
ความคิดเห็นส่วนมากจะไดแ้นวทางในการคิดและเขียนมาจากเรียงความตน้แบบท่ีครูน ามาให้ศึกษา 
และเม่ือพบอุปสรรคก็จะถามเพื่อน และครูผูส้อน ผลงานท่ีออกมาจึงเสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบของ
การเขียนเรียงความ และเวลาท่ีก าหนดให ้ 
 

“ความมัน่ใจเพิ่มข้ึนมาก หลงัเรียนจบครูช่วยบอกว่าผิดตรงส่วน
ไหน ท าให้งานคร้ังต่อไปไม่ผิดอีก ขอบคุณท่ีครูคอยแนะน าจนงานออกมา
ไดดี้ค่ะ” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 14  

“เกิดความมัน่ใจมากครับเพราะว่ามีตวัอย่างอา้งอิงท าให้ทราบถึง
องคป์ระกอบในการเขียนเรียงความท่ีถูกตอ้ง” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 1  

“ผมมีความมัน่ใจในการเขียนเรียงความเพิ่มมากข้ึน จากเดิมท่ีไม่รู้
จะเร่ิมตน้เขียนอะไร ก็จะกลบัไปดูตวัอยา่ง แลว้เอามาดดัแปลง ครูอนุญาต
ให้สอบถาม หรือหาค าคมกบักลอนในอินเทอร์เน็ตมาเขียนไดโ้ดยไม่ตอ้ง
แต่งเอง งานผมจึงสมบูรณ์” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 19  

“พวกหนูสามารถเขียนเรียงความไดด้ว้ยความมัน่ใจมากข้ึนจากเดิม

ท่ีไม่รู้ว่าจะเร่ิมตน้เขียนอะไร ก็ช่วยให้มีแนวทางในการเขียน อาจารยใ์ห้

พวกหนูอ่านงานเรียงความตวัอยา่งก่อนเขียนจริง ท าใหค้ลายกงัวลไดม้าก” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 26 

 
 

ประเด็นท่ี 3 นกัศึกษาไดเ้รียนรู้กลวธีิในการเขียนเรียงความใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
อยา่งไรบา้ง 
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จากแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้พบวา่ นกัศึกษาเรียนรู้กลวธีิการเขียน 
เรียงความจากใบความรู้ท่ีครูผูส้อนแจกให้ศึกษาประกอบความเข้าใจในการเขียนเรียงความ 
นักศึกษาจึงสามารถเรียนรู้กลวิธีได้ด้วยตนเองแล้วจึงน ามาดัดแปลงให้เหมาะสมกับหัวข้อท่ี
ครูผูส้อนก าหนดให้เขียน ซ่ึงกลวิธีท่ีนักศึกษาใช้นั้น มกัเลือกตามความถนัดและความสนใจของ
นกัศึกษาท าใหไ้ม่เกิดความหลากหลายในงานเขียน ผูส้อนไดแ้นะน าให้เลือกใชก้ลวิธีอ่ืนๆบา้งตาม
ความเหมาะสมของหัวขอ้ท่ีได้รับ นอกจากน้ีมีนกัศึกษาบางส่วนให้ความสนใจคน้ควา้งานเขียน
เรียงความเพิ่มเติมนอกเหนือจากในชั้ นเรียน เพื่อพัฒนางานเขียนเรียงความของตนให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
 
 

“ผมไดเ้รียนรู้กลวิธีการเขียนจากเอกสารท่ีอาจารยแ์จกให้ในห้อง 
ผมก็น ามาดดัแปลงให้เขา้กบัหวัขอ้ท่ีไดรั้บในงานเขียน งานเขียนก็ไดรั้บ
ค าชมว่าดีข้ึนตามล าดบั แต่อาจารยแ์นะน าว่าให้เลือกใช้กลวิธีอ่ืนๆไม่ให้
ซ ้ ากนั”  

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 2  

“ดิฉันเรียนรู้กลวิธีจากใบงานท่ีอาจารย์แจกให้ในชั้ นเรียน 
นอกจากน้ีก็ศึกษาเพิ่มเติมจากงานท่ีมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเพื่อน ามาเสริม
งานเขียนของดิฉนัใหน่้าสนใจเพิ่มมากข้ึนค่ะ” 

                    กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 9 

“ไดรู้้วา่การเขียนเรียงความมีกลวธีิต่างๆท่ีท าใหเ้ขียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน”                       

 กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 24   

1. ไดศึ้กษางานจากใบความรู้ 
2. ไดฝึ้กการเขียนโครงเร่ือง 
3. ไดฝึ้กใชก้ลวธีิการเขียนค าน า และสรุปทา้ย 

                     กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 17 
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“ผมศึกษากลวิธีการเขียนเรียงความจากใบความรู้ท่ีอาจารยแ์จก
ให้ในชั้นเรียน บางคร้ังก็ดดัแปลงมาจากงานเรียงความตวัอย่างท่ีอาจารย์
น ามาให้อ่าน แต่ผมมกัใช้อยู่วิธีเดียวคือ การให้ค  าจ  ากดัความ อาจารยก์็
บอกใหใ้ชแ้บบอ่ืนๆบา้ง ไม่ใหซ้ ้ าของเก่า” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 2  

“ดิฉันไดเ้รียนรู้กลวิธีการเขียนจากตวัอย่างเรียงความท่ีอาจารย์
น ามาให้อ่าน บางคร้ังก็หาเพิ่มเติมเองในอินเทอร์เน็ต บางคร้ังก็ถามเพื่อน 
งานก็ไดรั้บค าชมทุกคร้ังค่ะ” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 28  

ประเด็นท่ี 4 นกัศึกษาคิดวา่ วิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบช่วยให้นักศึกษาเขียนเรียงความได้
ประสบความส าเร็จไดง่้ายข้ึนหรือไม่   อยา่งไร 

จากแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้พบวา่ วธีิการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ              
การเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบช่วยให้
นกัศึกษาเขียนเรียงความไดง่้ายข้ึนมาก เพราะนกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้แนวทางทางการเขียนท่ีถูกตอ้ง
จากงานตน้แบบท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงแมว้า่ในช่วงสัปดาห์แรก นกัศึกษาจะรู้สึกวา่ตอ้งท างานมากกวา่ปกติ 
เพราะต้องท าใบงานถึง 3 ช้ินงาน แต่เม่ือนักศึกษาสามารถปรับตัวได้ การเรียนรู้ก็จะดีข้ึนจน
สามารถปฏิบติังานไดดี้ข้ึนเป็นล าดบั จนเขียนงานไดร้วดเร็ว และผลงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

“ช่วยได ้เพราะวา่มีการอธิบายตวัอยา่ง วิธีการเขียน และตวัอยา่ง
ก่อนท่ีจะใหน้กัศึกษาลงมือท าจริง” 

                    กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 1  

“ช่วงแรกผมไม่ค่อยเขา้ใจเลยท าไดช้้า ไม่ทนัเวลา แต่พอมีโครง
เร่ืองแลว้เขียนไปตามล าดบัก็รู้สึกวา่เร็วข้ึนมาก เพราะไม่ตอ้งคิดไปเขียน
ไป งานก็ไดรั้บชมเพราะเก็บประเด็นท่ีตอ้งการไดค้รบถว้น” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 2 
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 “ดิฉนัเขียนเรียงความไดดี้และรวดเร็วข้ึนมาก ไดเ้รียนรู้การเขียน
อย่างอิสระ และได้ฝึกการเขียนโครงเร่ือง ท าให้เขียนเร็วข้ึน ไม่วกวน 
หรือคิดไม่ออก” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 13  

 
ประเด็นท่ี 5 นกัศึกษามีความคิดเห็นอยา่งไรบา้งเม่ือไดเ้รียนดว้ยวธีิการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ 

การเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ 
จากแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้พบวา่  เม่ือไดเ้รียนดว้ยวธีิการเรียนรู้ดว้ย 

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ 
นกัศึกษาสนุก เพลิดเพลิน และสบายใจกบัการเขียนงานเพิ่มมากข้ึน 
 

“ดิฉันชอบเรียนดว้ยวิธีน้ี เพราะช่วยให้ดิฉนัเขียนงานไดดี้ข้ึน อาจารย์
จะคอยช่วยเหลือและช้ีแจงทุกช้ินงานวา่ตอ้งแกไ้ขส่วนไหนบา้ง งานจึงออกมา
ดี และดิฉนัก็ภูมิใจมาก 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 11 

“ความรู้สึกท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยวิธีการอ่านงานตวัอยา่งก่อนลงมือเขียนช่วย
ให้เรียนรู้ไดดี้มากข้ึน ท าให้ทราบแนวทางในการเขียน และท าให้พวกหนูกลา้
ถาม กลา้พดูคุยกบัอาจารยม์ากข้ึน งานจึงส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี” 

          กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 15 
“รู้สึกสนุก และสบายใจข้ึนท่ีสามารถถามอาจารยไ์ดต้ลอดเวลาช่วยลด

ความกดดนัทางการเขียนไดม้าก” 
          กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 14 

“รู้สึกสนุก มีความเพลิดเพลิน แต่อาจจะเหน่ือยเพราะเขียนเยอะ แต่ก็
คุม้ค่ากบัส่ิงท่ีไดม้าจากความเหน่ือย” 
                                                                                            กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 20 

“ตอ้งเขียนงานเยอะกว่าการเรียนปกติ แต่พอฝึกจนคล่องแลว้ก็รู้สึกว่า
สะดวกและรวดเร็วดี งานเขียนผมก็พฒันาข้ึน จากเดิมท่ีเขียนอะไรไม่ไดเ้ลย 
ตอนน้ีก็สามารถเขียนเร่ืองไดเ้ต็มหน่ึงหน้ากระดาษ รู้สึกภูมิใจ และมัน่ใจใน
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การเขียนมากข้ึน ผมคิดว่าถา้ผมตอ้งเขียนงานประเภทอ่ืนก็จะน าวิธีการน้ีไป
ปรับใช”้ 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 3  
“ตอนเขียนคร้ังแรกผมไม่ค่อยเข้าใจ เพราะไม่เคยเรียนแบบน้ี รู้สึก

ยุ่งยากท่ีตอ้งเขียนใบงานตั้ง 3 ใบ โดยปกติท่ีเรียนมาก็จะแค่เขียนใบเดียวตาม
หวัขอ้เร่ืองท่ีไดรั้บ แต่พออาจารยอ์ธิบายว่าโครงเร่ืองมีประโยชน์อยา่งไรก็เลย
คิดวา่เห็นดว้ย และผลงานของผมก็ออกมาดีข้ึนมากกวา่เก่าจริงๆ” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 7  

 
 
จากแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจ

ต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ ดว้ย
นกัศึกษาเกิดความมัน่ใจในการเขียนเรียงความเพิ่มมากข้ึน สามารถน ากลวธีิการเขียนเรียงความท่ีได้
เรียนรู้ในชั้นเรียนมาปรับใช้ได้จริง อนัเป็นการถ่ายโยงทางความคิดจากสถานการณ์เดิมมาปรับ
ใชไ้ดจ้ริงกบัสถานการณ์ใหม่ท่ีคลา้ยคลึงได ้จึงช่วยพฒันางานเขียนเรียงความใหป้ระสบความส าเร็จ
ไดง่้าย และรวดเร็วข้ึนจึงรู้สึกสนุก เพลิดเพลิน และสบายใจกบัการเขียนงานมากยิง่ข้ึน 

 
  



 
 
 

บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้

ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถใน
การเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต และ 2. ศึกษาประสิทธิผลการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ
เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  

การวิจยัในคร้ังน้ีได้พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (Research: R1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: 
D1) การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2)         
การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2)             
การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน  ซ่ึงมีองค์ประกอบหลัก คือ หลักการ 
วตัถุประสงค ์และกระบวนการเรียนการสอน  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ปีท่ี 
2 จ  านวน 30 คน ซ่ึงไดม้าจากการไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้
วิธีการจบัสลาก โดยมีตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้จากตัวแบบ ตัวแปรตาม (Dependent 
Variables) ไดแ้ก่ ความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย และความพึงพอใจของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต ก าหนดแบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียวดว้ยการทดสอบก่อน
ทดลองและหลงัการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) และมีระยะเวลาในการทดลอง
โดยไดด้ าเนินการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างและพฒันาข้ึน  
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ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองโดยใชเ้วลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 24 ชัว่โมง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบวดัความสามารถการเขียนเรียงความ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้จากผูเ้รียน ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล
ใช้ ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) และ         
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เม่ือเสร็จส้ินการทดลองผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการวิจยั 
อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

 

สรุปผลการวจัิย 

 การวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้
ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ผลการวจิยัสามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 

1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้ 
จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) หลักการของรูปแบบการสอน                  
2) วตัถุประสงค์ของรูปแบบการสอน 3) กระบวนการเรียนการสอนซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นตอนการ
เรียนการสอน 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ขั้นการเช่ือมโยงสู่ความคิด ขั้น
การทบทวนเพื่อผลิตผลงาน ขั้นการปฏิบติัการทางการเขียน และขั้นการประเมินผลการเรียนตาม
เกณฑ์ จากผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ท่ีมีต่อประเด็นต่างๆของ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
พบว่า ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการสอน คู่มือการใช้
รูปแบบการเรียนการสอน และแบบทดสอบก่อนทดลอง และหลงัการทดลองในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด  

2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยง 
การเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตก่อนทดลองและหลงัการทดลองใช้รูปแบบการสอน 
พบวา่ คะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยก่อนการทดลอง และหลงัการทดลองมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้ 
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีมีต่อรูปแบบ       
การเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้จากตัวแบบท่ี
ผูว้จิยัพฒันาข้ึน พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวม 
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ผลปรากฏว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้าน
เน้ือหาสาระ ความพึงพอใจดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ และความพึงพอใจ
ดา้นส่ือการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 
อภิปรายผลการวจัิย 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้
ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ผูว้ิจ ัยมีประเด็นการอภิปราย 3 ประเด็น คือ 1) การพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน 2) ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และ 3) ความพึงพอใจในการใช้
รูปแบบการเรียนการสอน ดงัน้ี 

1. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้ 

จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบณัฑิตเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีไดรั้บการพฒันาอยา่งมีระบบและเป็นล าดบัขั้นตอน 
โดยผูว้ิจยัได้พฒันามาจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีนักการศึกษา และนักจิตวิทยาการศึกษาหลายท่านได้
น าเสนอไว ้ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต อนัไดแ้ก่ แนวคิดถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of 
Learning) และทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ (Social Cognitive Learning Theory) ซ่ึงเป็นแนวคิด 
ทฤษฎีทางจิตวิทยา น ามาผสมผสานกบัวิธีการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์ (Scaffold Instruction) และ
เทคนิคแผนผงัความคิด (Mind Mapping) ท่ีมีพื้นฐานมาจากรูปแบบวิธีการเรียนรู้ทางการศึกษา ท า
ให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเสริมความสามารถทางดา้นทกัษะทางการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยได ้ดงัมีรายละเอียด คือ 

1.1 แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ เป็นแนวคิดท่ีมีนกัการศึกษาทั้งชาวไทย และ 
ชาวต่างประเทศให้ความสนใจน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนอย่างหลากหลายในแขนงวิชา
ต่างๆ ซ่ึงมีแนวคิดหลกั คือ ก าหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในสถานการณ์หน่ึงท่ีส่งอิทธิพลต่อการเรียนรู้
ในช่วงเวลาถดัมา เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการน าประสบการณ์ท่ีผา่นมาแลว้มาใชแ้กปั้ญหา
ในสถานการณ์ใหม่ท่ีคลา้ยคลึงกบัสถานการณ์เดิมได ้(Elliot and others, 2000) โดยท่ีผูเ้รียนจะ
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ไดรั้บการฝึกหดั ฝึกฝน ความรู้ หรือกลวิธีต่างๆ อยา่งเช่ียวชาญ เพื่อให้สามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนนั้น
มาประยกุตใ์ชห้รือเรียนรู้ส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

งานวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดของการถ่ายโยงการเรียนรู้มาเป็นแนวคิด 
หลกัในการจดัรูปแบบการเรียนการสอน โดยน าแนวคิดมาสกดัเป็นขั้นตอนในการจดัการเรียนการ
สอนขั้นท่ี 1 คือ ขั้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และขั้นท่ี 2 การเช่ือมโยงสู่ความคิด เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ทางการเขียนเรียงความของนกัศึกษาใหถ่้ายโยงไปสู่ประสบการณ์การเขียนเรียงความ
คร้ังใหม่ท่ีมีสถานการณ์คลา้ยคลึงเดิมได ้ซ่ึงในการเรียนการสอนจะสร้างประสบการณ์ให้นกัศึกษา
ดว้ยการให้นกัศึกษาไดศึ้กษางานเขียนเรียงความตน้แบบท่ีดีว่ามีลกัษณะอย่างไร พร้อมวิเคราะห์
งานเขียนเรียงความตน้แบบ เร่ิมตั้งแต่ การตั้งช่ือเร่ือง องคป์ระกอบการเขียน เน้ือหา กลวิธีการเขียน 
การใช้ภาษา ตลอดจนคุณค่าท่ีได้รับ จากนั้นจึงน าความรู้ท่ีได้รับมาเป็นแนวทางในงานเขียน
เรียงความของตน โดยผูว้จิยัก าหนดหวัขอ้งานเขียนท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัเรียงความตน้แบบไว ้  

จากการทดลองจะเห็นไดว้า่การท่ีนกัศึกษาไดมี้โอกาสเรียนรู้งานตน้แบบนั้น ช่วย 
ให้นกัศึกษาเขียนงานไดง่้ายข้ึน เพราะมีการถ่ายโยงทางความคิดจากงานเขียนตน้แบบท่ีไดศึ้กษา
มาแลว้เป็นอย่างดี จึงท าให้มองเห็นแนวทางในการเขียนเรียงความของตนเองเป็นการจุดประกาย
ทางความคิดให้เห็นเป้าหมายและผลส าเร็จของงานเขียน นอกจากน้ีการอ่านงานเขียนตน้แบบยงั
เป็นการช่วยแก้ปัญหาของนักศึกษาท่ีไม่รู้ว่าจะเร่ิมต้นงานเขียนอย่างไร นับเป็นการช่วยสร้าง
แนวคิด และประเด็นทางการเขียนให้ชดัเจนข้ึน ทั้งยงัเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบันกัศึกษาท่ี
มุ่งมัน่จะเขียนเรียงความให้ดีเทียบเท่ากบังานเขียนท่ีได้ศึกษาอีกด้วย เน่ืองจากผูว้ิจยัได้คดัสรร
เรียงความท่ีเป็นผลงานของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาซ่ึงเป็นวยัเดียวกนักบัผูเ้รียน เป็นงานเขียนท่ี
มีความน่าสนใจ มีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ ชีวิต คุณธรรมและส่ิงท่ีอยู่รอบตวัผูเ้รียน และเป็น
เรียงความท่ีเคยไดรั้บรางวลัมาจากการประกวด ท าให้นกัศึกษาสามารถยึดถือน ามาเป็นงานเขียน
เรียงความตน้แบบได ้ 

ทั้งน้ีจากผลของการทดลองพบวา่แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ช่วยพฒันา 
ความสามารถทางการเขียนเรียงความของนกัศึกษาให้เพิ่มข้ึนไดจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สายสุนีย ์เติมสินสุข (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนดว้ยการถ่ายโยงเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา พบวา่รูปแบบการ
สอนท่ีใช้การถ่ายโยงการเ รียนรู้สามารถพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาได ้โดยนกัศึกษามีผลความสามารถทางการเขียนสูงกวา่การสอนแบบปกติอย่างมี
นยัส าคญั  
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งานวจิยัในคร้ังน้ีไดผ้ลเช่นเดียวกบั ณฐิักานต ์รักนาค (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง            
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาการให้เหตุผลและการเช่ือมโยง ของนักเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ สามารถ
พฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้นการแกปั้ญหา การให้เหตุผล และการเช่ือมโยง
ได ้อีกทั้งนกัเรียนค่อยๆเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ในทางท่ีดีข้ึน สามารถเช่ือมโยง และน า
ความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัไดม้ากข้ึน  

เช่นเดียวกบัผลการวจิยัของ กริฟฟิน (Griffin,1989) ท่ีศึกษาเร่ืองประโยชน์ของ 
การถ่ายโยงการเรียนรู้และการถ่ายโยงยุทธศาสตร์การเรียนรู้ในชั้นเรียน พร้อมดว้ยการเรียนแบบ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในเง่ือนไขการเรียนรู้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือกนัในกลุ่มเพื่อน ผลการวิจยัช้ีให้เห็นวา่  
1) ผูเ้รียนสามารถใชย้ทุธศาสตร์ส าหรับการเรียนรู้ได้ 2) พฤติกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของผูเ้รียนไดรั้บ
ผลเชิงบวก และมีการน ายทุธศาสตร์ท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ไปใชไ้ด ้3) ผูเ้รียนสามารถน ายุทธศาสตร์การ
เรียนรู้ท่ีไดเ้รียนรู้มานั้นไปใชข้า้มสถานการณ์ได ้   

1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ หรือ การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา  
(Social Cognitive Learning Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงการเรียนรู้จาก
การสังเกต หรือ การเรียนรู้จากตวัแบบ (Observational Learning or Modeling) เน่ืองจากมนุษยมี์
ปฏิสัมพนัธ์ (interact) กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัเสมอ ซ่ึงทั้งผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อ
กันและกัน โดยกระบวนการการเลียนแบบจากต้นแบบประกอบด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่             
1. กระบวนการตั้งใจ (Attention Processes) 2. กระบวนการกักเก็บ (Retention Processes)               
3. กระบวนการแสดงพฤติกรรม (Behavior Production Processes) และ 4. กระบวนการจูงใจให้
กระท าพฤติกรรม(Motivational Processes) โดยรูปแบบการจดัการเรียนการสอนในคร้ังน้ีเลือกใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบมาใช้ในการจดัขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยอาศยั
หลกัการท่ีวา่นกัศึกษาจะเกิดการเรียนรู้ และสามารถสร้างสรรคผ์ลงานดา้นการเขียนท่ีดีของตนเอง
ไดก้็ต่อเม่ือมีตน้แบบท่ีดีใหไ้ดเ้ห็นและเลียนแบบ 
  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยจึงน าทฤษฎีการเรียนรู้จากตัวแบบ(Social Cognitive 
Learning Theory) มาเป็นแนวทางในการพัฒนางานเขียนเรียงความของนักศึกษา โดยน า
กระบวนการทั้ง 4 ขอ้ ขา้งตน้มาสกดัเป็นขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนโดยมีกระบวนการ
ตั้งใจ (Attention Processes) ในขั้นท่ี 1 คือ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อมองเห็นกลวิธีใน
การสร้างสรรคง์านเขียนเรียงความตน้แบบโดยน าเรียงความตน้แบบท่ีดีมาเป็นตวัอยา่งให้นกัศึกษา
สังเกตและเรียนรู้ น าไปสู่กระบวนการการกกัเก็บ (Retention Processes)ในขั้นท่ี 2 คือ การเช่ือมโยง
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สู่ความคิด การเลียนแบบรูปแบบการเขียน แนวความคิด เน้ือหา ส านวนโวหารเพื่อน ามาปรับใชใ้น
งานของตน ทั้งน้ีเรียงความต้นแบบท่ีผูว้ิจยัคดัเลือกมาให้นักศึกษาได้ศึกษานั้น เป็นเรียงความ
ระดบัอุดมศึกษาท่ีเคยไดรั้บรางวลัจากสถาบนั หน่วยงาน หรือสมาคมต่างๆมาก่อน เม่ือนกัศึกษาได้
มีโอกาสเห็นงานต้นแบบท่ีดี ก็จะสามารถสังเกต เก็บจ ารายละเอียดส่วนต่างๆของงานเขียน
เรียงความตน้แบบนั้นมาเป็นแนวทางท่ีดีในการเขียนได ้ช่วยใหม้องเห็นภาพงานเขียนชดัเจน ตั้งแต่
ในส่วนของการตั้งช่ือเร่ือง องคป์ระกอบ เน้ือหา กลวธีิการเขียน ตลอดจนคุณค่าท่ีไดรั้บ จากนั้นเม่ือ
นักศึกษาได้รับหัวข้อท่ีมีความคล้ายคลึงกันกับหัวข้อเรียงความต้นแบบ นักศึกษาก็จะสามารถ
แสดงออกถึงความสามารถท่ีไดจ้ากการสังเกต และเรียนรู้จากงานเขียนตน้แบบ พร้อมน าส่ิงท่ีได้
เรียนรู้มาสู่กระบวนการแสดงพฤติกรรม(Behavior Production Processes) ในขั้นท่ี 3 คือ ขั้นการ
ทบทวนเพื่อผลิตผลงาน และขั้นท่ี 4 คือ ขั้นปฏิบติัการทางการเขียน คือการน าความรู้ท่ีได้รับมา
สร้างสรรคเ์ป็นผลงานการเขียนเรียงความของตนเองได ้ ทั้งน้ีนกัศึกษาจะเกิดกระบวนการจูงใจให้
กระท าพฤติกรรม (Motivational Processes) จากการกระตุน้ดว้ยผลคะแนน ค าชม และขอ้เสนอแนะ
ของผูว้จิยัใหน้กัศึกษาเกิดพฤติกรรมทางการเขียนท่ีดียิง่ข้ึน 
  ทั้งน้ีจากผลของการทดลองพบว่า นกัศึกษาสามารถเขียนเรียงความไดดี้ยิ่งข้ึนซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กานดา จรดล (2542) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองผลของการใชก้ระบวนการฝึกอบรม
ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคมของแบนดูราท่ีมีต่อการเสริมสร้างสมรรถภาพ                  
การสอนส าหรับครูประถมศึกษา พบว่าผลของการใช้กระบวนการฝึกอบรมหลงัการฝึกอบรมครู
กลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้รับการฝึกอบรมทุกกลุ่ม มีค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะใน
เร่ืองท่ีอบรมสูงกวา่ก่อนการฝึกอบรม  

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั ซิมเมอร์แมน และ โรเซนทอล (Zimmerman and  
Rosenthal, 1974) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองศึกษาลกัษณะของตวัแบบท่ีมีต่อความสามารถในการตั้งค  าถาม
ของเด็กระดบัประถมศึกษาตอนตน้ ผลการอบรมเด็กนกัเรียนมี ความสามารถในการจดัภาพ และมี
ความสามารถในการตั้งค  าถามไดดี้ข้ึน  

1.3 วธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด ์(Scaffold Instruction) เป็นการอธิบายถึง 
แนวคิดท่ีใช้สนบัสนุนการเรียนของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ (Dickson, Chard,and Simmons,1993) 
โดยมีเป้าหมายของการช่วยเหลือ คือการช่วยใหผู้เ้รียนสามารถใชท้กัษะหรือกลยุทธ์ใหม่ท่ีไดเ้รียนรู้
ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ โดยผูเ้รียนจะได้รับความช่วยเหลือด้วยรูปแบบต่างๆท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถของผูเ้รียน (Rosenshine and Meister 1992) ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือ 
นกัศึกษาจะปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน หรือไดท้  างานกบัเพื่อนท่ีมีศกัยภาพมากกวา่ การมีปฏิสัมพนัธ์
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ทางสังคมจะช่วยให้นกัศึกษาไดส้นทนา แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์กบับุคคลอ่ืน ซ่ึงท าให้
นกัศึกษาเกิดการพฒันาทางปัญญาได ้(Vygotsky,1978:49,86) 
  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงน าวิธีการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์ มาเป็นแนวทางใน   
การพฒันางานเขียนของนกัศึกษาในทุกขั้นตอนของการจดัการเรียนการสอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นการ
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ผูว้ิจยัให้ความช่วยเหลือดว้ยการอธิบายความหมาย องค์ประกอบ 
กลวิธีการน าเสนอพร้อมแจกใบความรู้ประกอบการศึกษาให้กับนักศึกษา นักศึกษาจะได้ศึกษา
เรียงความและบนัทึกผลการวิเคราะห์ลงใบงานท่ี 1 ผูว้ิจยัเป็นผูช่้วยเหลือให้ค  าอธิบายในส่วนท่ี
นกัศึกษายงัติดขดั หรือไม่เขา้ใจ  ขั้นท่ี 2 ขั้นการเช่ือมโยงสู่ความคิด ผูว้ิจยัให้ความช่วยเหลือโดย
การก าหนดหวัขอ้งานเขียนท่ีคลา้ยคลึงเดิม และให้ขอ้ช้ีแจงวิธีการเขียนแผนผงัความคิดในใบงานท่ี 
2ให้กบันกัศึกษา ขั้นท่ี 3 ขั้นการทบทวนเพื่อผลิตผลงาน ผูว้ิจยัให้ความช่วยเหลือโดยให้ค  าแนะน า
และแกไ้ขโครงเร่ืองของนกัศึกษาให้มีความสมบูรณ์ และสามารถน าไปเขียนไดจ้ริงตามศกัยภาพ
ของนักศึกษา ขั้นท่ี 4 ขั้นการปฏิบติัการทางการเขียน ผูว้ิจยัให้ความช่วยเหลือกบันักศึกษาเป็น
รายบุคคล ในรายท่ียงัเขียนงานใบงานท่ี 3 ไม่ได ้เช่น ในส่วนของการเร่ิมตน้งานเขียน อาจช่วยเหลือ
ดว้ยการแนะน าการหาบทประพนัธ์ การหาขอ้ความ วาทะ ค าคมของบุคคลส าคญัจากอินเทอร์เน็ต 
และ    ขั้นท่ี 5 ขั้นการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ ผูว้ิจ ัยให้ความช่วยเหลือโดยการตรวจ
ประเมินผลงานให้ขอ้เสนอแนะ ช้ีแจง เพื่อให้นกัศึกษาสามารถน าไปปรับแกใ้ห้ผลงานการเขียน
เรียงความสมบูรณ์มากท่ีสุด  

สาเหตุท่ีผูว้จิยัตอ้งน าวธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลดม์าใชป้ระกอบในทุก 
ขั้นตอนนั้น เพราะการให้ความช่วยเหลือนกัศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ีนบัวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง 
เน่ืองจากปัญหาหรือขอ้สงสัยท่ีเกิดข้ึนจะเกิดในจุดท่ีแตกต่างกนันกัศึกษาจะไดรั้บความช่วยเหลือ
เป็นรายบุคคล เม่ือนกัศึกษาปฏิบติังานหลายๆคร้ัง จะเกิดความเขา้ใจ และมีความสามารถเพิ่มข้ึน 
จากนั้นผูว้จิยัจึงจะค่อยๆลดบทบาทลงจนถึงขั้นท่ีไม่ใหก้ารช่วยเหลืออีกต่อไป การท่ีผูว้ิจยัมีบทบาท
ในการใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษาอยา่งเป็นระบบน้ีจะช่วยใหน้กัศึกษาสามารถสร้างสรรคง์านเขียน
เรียงความดว้ยตนเองไดใ้นท่ีสุด 

ทั้งน้ีจากผลของการทดลองพบวา่ นกัศึกษาสามารถเขียนเรียงความไดดี้ 
ยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กมล โพธิเยน็(2547) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบการพฒันาความคิด
อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถด้านทกัษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีโดยใช้แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลด์  พบว่า ผลการทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอน คะแนนความสามารถดา้นทกัษะการเขียนความเรียงภาษาไทยของกลุ่ม
ทดลองหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง และคะแนนความสามารถดา้นทกัษะการเขียนความ
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เรียงภาษาไทยของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่าการเรียน        
การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนสามารถส่งเสริมการพฒันาความคิดอย่างเป็น
ระบบและพฒันาความสามารถดา้นทกัษะการเขียนความเรียงภาษาไทย  

ผลการวจิยัยงัคลา้ยคลึงกบั ดวงกมล สวนทอง (2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง    
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ ท่ีส่งเสริมจิตลักษณะฉันทะและ 
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เพชรบูรณ์ พบวา่ นกัศึกษาท่ีใชรู้ปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์มีค่าเฉล่ียจิตลกัษณะ ฉนัทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการสูงกวา่กลุ่มควบคุมทุกตวัแปรหลงัการทดลอง และ
ตลอดเวลา 3 เดือน ในระยะติดตามผลด้านผลการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเขียนอย่าง
ต่อเน่ือง ดว้ยกิจกรรมชมรมพลศึกษากลา้ส่ือสารท่ีมีต่อผลความสามารถของนกัศึกษาท่ีเรียนรู้ดว้ย
วิธีการแบบสแกฟโฟลด์นั้น ปรากฏว่า นกัศึกษาชมรมพลศึกษากลา้ส่ือสารมีค่าเฉล่ียเจตคติท่ีดีต่อ
การเขียนเชิงวชิาการสูงข้ึน และมีความคงทนของความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการกบั
ฉนัทะในการเขียน  

เช่นเดียวกบักบัผลการวจิยัของ คิง สเตฟฟิลี และ อเดลเกล (King,  
Staffieri and Adelgais, 1998) ท่ีไดศึ้กษาผลของปฏิสัมพนัธ์แบบเพื่อนช่วยเหลือกนัเพื่อสนบัสนุน
การเรียนรู้โดยศึกษาปฏิสัมพนัธ์การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผลการศึกษา พบวา่ การมีปฏิสัมพนัธ์
ในลกัษณะเพื่อนช่วยเพื่อนจะช่วยส่งเสริมการคิด และการเรียนรู้ได้ ถึงแมว้่าผูเ้รียนจะมีอายุและ
ความสามารถเท่าๆกนั แต่ผูเ้รียนก็สามารถส่งเสริมการคิดขั้นสูง และการเรียนรู้ต่อกนัได้ โดยท่ี
ผูส้อนจะเป็นผูฝึ้กหรือเตรียมการให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ในการใช้ค  าถามท่ีกระตุน้การคิดและ
การท าความเขา้ใจ ก่อนท่ีผูเ้รียนจะปฏิสัมพนัธ์กนัเองในกลุ่ม 

1.4 เทคนิคแผนผงัความคิด (Mind mapping Technique) เป็นการอธิบายถึง 
การจดักลุ่มจดัระบบเพื่อเช่ือมโยงความคิดเป็นการจดักลุ่ม จดัระบบเช่ือมโยงความคิด ซ่ึงไดรั้บการ
ออกแบบให้สอดคล้องกบัการท างานและความตอ้งการของสมองซ่ึงเป็นลกัษณะหน่ึงท่ีสามารถ
พฒันาความคิดของผูเ้รียนให้เป็นระบบ เป็นระเบียบ มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์และชดัเจนอนัเป็น
การท างานร่วมมือกันของสมองซีกซ้ายและซีกขวาในการเช่ือมโยงข้อมูลทั้ งหมดเข้าด้วยกัน 
(Buzan, 1991; Wycoff, 1991) 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัน าเทคนิคแผนผงัความคิด มาเป็นแนวทางในการพฒันา 
งานเขียนของนักศึกษาในขั้นท่ี 2 ขั้นการเช่ือมโยงสู่ความคิด และ ขั้นท่ี 3 ขั้นการทบทวนเพื่อ
ผลิตผลงาน โดยก่อนท่ีนกัศึกษาจะเร่ิมเขียนเรียงความนั้น นกัศึกษาตอ้งมีการวางโครงเร่ืองการเขียน
เรียงความ เพื่อจดัท าเคา้โครงเร่ืองหรือวางกรอบแนวคิดท่ีจะเขียน อนัจะช่วยในการเก็บประเด็น
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ส าคญัท่ีตอ้งการส่ือสารไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ ซ่ึงการน าเทคนิคแผนผงัความคิดมาใช้ในการวิจยั
ในคร้ังน้ีจะเปรียบเสมือนการจ าลองการท างานของสมองลงบนกระดาษ เพื่อช่วยในการจดัล าดบั
ความคิดของนกัศึกษาไม่ให้สับสนวกวน และเอ้ือต่อการเขียนเรียงความของตนเองในขั้นตอนท่ี 4 
คือขั้นการปฏิบติัการเขียน ในล าดบัถดัไป 

จากผลของการทดลองพบวา่นกัศึกษามีความสามารถในการเขียนเรียงความ 
ไดดี้ข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประทุม วิชาโคตร (2544) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนเชิง
สร้างสรรคว์ชิาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีฝึกโดยวิธีการเขียนแผนท่ีความคิดซ่ึง
ใชแ้ผนผงัแบบใยแมงมุม (Spider Mapping) พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนเชิงสร้างสรรคโ์ดยวิธีการ
เขียนแผนท่ีความคิด ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
ส าหรับความก้าวหน้าของผลสัมฤทธ์ิในการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทางการเรียนท่ีมีความสามารถสูง ปานกลาง และต ่า ท่ีไดรั้บการฝึกโดยวิธีการเขียน
แผนท่ีความคิดนั้นไม่แตกต่างกนั และ ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กณัหา ค าหอมกุล (2548) ท่ี
ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ย
วิธีการจดัการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด ผลการวิจยั พบวา่ 1) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด มีความสามารถในการเขียนสรุปความ ก่อนและหลงั
เรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน       
2) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างแผนผงัความคิดแบบขั้นบนัได มากท่ีสุด รองลงมาคือ
แผนผงัความคิดแบบจ าแนกประเภท และแผนผงัความคิดแบบกา้งปลา 3) นกัเรียนมีความคิดเห็นวา่
การจดัการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิดท าให้เขา้ใจบทเรียนง่าย เพราะการเรียนเป็นล าดบัขั้นตอน
สามารถท างานเสร็จตามเวลา ท าใหส้รุปความไดแ้ละสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัวิชาอ่ืนๆได ้ และ 
ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ลิน (Lin, 2004) ท่ีไดศึ้กษาผลของการใชค้อมพิวเตอร์และแผนผงั
ความคิดในการสอนเรียงความแบบจูงใจ การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นแบบก่ึงทดลองท่ีออกแบบเพื่อ
น าไปใช้ในโรงเรียนขนาดกลาง เมืองไอดาโฮ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนท่ีเรียนเก่ียวกับศิลปะ
ทางด้านภาษา ในระดับเกรดแปด จ านวน 319 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  ผล
การศึกษาคน้ควา้พบวา่การสอนแผนท่ีความคิดโดยใชค้อมพิวเตอร์มีประโยชน์ส าหรับการรวบรวม
แนวคิดแต่ไม่ส่งผลต่อการเขียนของนักเรียน อย่างไรก็ตามคุณภาพของแผนท่ีความคิดมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขียนของนกัเรียน และยงัพบอีกวา่เวลามีความสัมพนัธ์ต่อการเขียน
ของนกัเรียนในทางลบเม่ือการสอนใชแ้ผนท่ีความคิดแบบคอมพิวเตอร์ 
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2. ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

จากรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎี          
การเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย เป็นรูปแบบ            
การเรียนการสอนท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมาอยา่งเป็นระบบ และมีล าดบัขั้นตอนในการพฒันา โดยใน
ทุกๆขั้นตอนต่างมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั เร่ิมตน้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอน อันมีแนวคิดเก่ียวกับการถ่ายโยงการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้จากตัวแบบ 
ผสมผสานกบัวธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด ์และเทคนิคแผนผงัความคิด เป็นกรอบแนวคิดหลกัใน   
การสังเคราะห์สาระต่างๆขององค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอน ในขณะเดียวกันยงัได้มี     
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการสร้าง เสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นประเด็นร่วมในการสังเคราะห์สาระของ
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนในคร้ังน้ีด้วย เพื่อให้
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนสามารถตอบสนองต่อการพฒันาความสามารถทางการเขียน
เรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันาไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง  ผลคือ ผูว้จิยัสามารถสกดัเป็นขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ขั้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นขั้นท่ีก าหนดใหน้กัศึกษาพิจารณา 
เรียงความตน้แบบซ่ึงเป็นเรียงความท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศในระดบัชาติ และเป็นผลงานการเขียน
ของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาซ่ึงอยูใ่นวยัเดียวกนั แลว้ด าเนินการวิเคราะห์กลวิธีการเขียน และ
องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนของงานเขียนตน้แบบลงในใบงานท่ีผูว้ิจยัก าหนดให้ จากนั้นนกัศึกษาจึง
น าเสนอผลงานใหผู้ว้จิยัพิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงในขั้นตอนน้ีนกัศึกษาจะได้
มีโอกาสเห็นงานเขียนเรียงความตน้แบบท่ีดีว่าลกัษณะท่ีดีของงานเขียนเป็นอย่างไร โดยเร่ิมตั้งแต่
ส่วนของการตั้ งช่ือเร่ือง องค์ประกอบของการเขียน กลวิธีการน าเสนอ ส านวน ภาษา และ           
การน าเสนอขอ้คิดในงานเขียน เพื่อจะช่วยในการจุดประกายทางความคิด ให้เห็นเป็นแนวทางใน
การน าไปปรับใชส้ าหรับการเขียนเรียงความของตนเองได ้ 

เม่ือนกัศึกษาไดศึ้กษาวเิคราะห์งานอยา่งละเอียดแลว้กจ็ะช่วยใหเ้ขา้ใจรูปแบบ  
กลวิธีการเขียน และสามารถน าเสนอเร่ืองราวเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเขียนท่ีชดัเจนยิ่งข้ึนได ้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั แนวคิดการจดัการเรียนการสอนแบบถ่ายโยงการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค ์(Thorndike, 
1913) ท่ีกล่าวว่า การถ่ายโยงจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือสถานการณ์ใหม่มีธาตุมูล (Element) เหมือนหรือ
คลา้ยคลึงกบัธาตุมูลในสถานการณ์ของการเรียนรู้ในอดีต และยงัคลา้ยคลึงกบัแนวคิดของ วิทร๊อค 
(Wittrock,1991) ท่ีกล่าววา่การถ่ายโยงการเรียนรู้จะเกิดข้ึน เม่ือเราสอนให้ผูเ้รียนทราบกระบวนการ
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คิดของพวกเขาในการวางแผนกระบวนการคิดเพื่อท่ีจะเรียบเรียง หรือจดัล าดบัในการเขา้ใจสารและ
สัมพนัธ์สารนั้นกับวิชาต่างๆท่ีเรียนในโรงเรียน และในชีวิตประจ าวนั นอกจากน้ีผูว้ิจ ัยได้น า
แนวทางจากทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบของ แบนดูรา (Albert Bandura) เขา้มาเป็นกระบวนการใน
การเรียนรู้ดว้ยการสังเกตจากตวัแบบ กล่าวคือ นกัศึกษาจะได้สังเกตงานเขียนเรียงความตน้แบบ
ด้วยความใส่ใจ จดจ่อ อย่างมีเป้าหมายตามขั้นตอนแรกของทฤษฎีน้ี นั่นคือ ขั้ นการใส่ใจ 
(Attention) เน่ืองจากงานเขียนเรียงความตน้แบบท่ีผูว้ิจยัได้คดัสรรมาใช้เป็นตวัแบบนั้นเป็นงาน
เขียนท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ และยงัเป็นผลงานของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาซ่ึงเป็นวยัเดียวกนั
กบัผูเ้รียน อีกทั้งหัวขอ้เร่ืองท่ีเขียนก็เป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัตรงกบัประสบการณ์ของผูเ้รียนโดยตรง จึง
เป็นการเร้าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ ใส่ใจท่ีจะศึกษาวเิคราะห์งานเขียนเรียงความตน้แบบดงักล่าว 

2) ขั้นการเช่ือมโยงสู่ความคิด เป็นขั้นท่ีผูส้อนจะก าหนดหวัเร่ืองหรือประเด็น 
การเขียนเรียงความท่ีคลา้ยคลึงกบังานเขียนตน้แบบ จากนั้นให้นกัศึกษาลงมือเขียนแผนผงัความคิด 
เพื่อน าเสนอโครงร่างความคิดในการเขียน ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีนกัศึกษาจะฝึกการวางโครง
เร่ืองลงในแผนผงัทางความคิดของตน ซ่ึงเร่ืองท่ีไดรั้บจะมีหวัขอ้เร่ืองท่ีใกลเ้คียงกบัหวัขอ้ท่ีไดศึ้กษา
มาจากงานตน้แบบ นกัศึกษาจึงสามารถน าความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้มาจากเรียงความตน้แบบมาเทียบเคียง
กนัได้ ช่วยให้เน้ือเร่ืองไม่สับสน วกวน และมีล าดับขั้นตอนทางความคิดท่ีดี ไม่ท าให้หลงลืม
ประเด็นท่ีส าคญัไป สอดคลอ้งกบัแนวทางของเทคนิคแผนผงัความคิด (Mind mapping Technique) 
ท่ีเขา้มาช่วยในการวางโครงเร่ือง ดงัท่ี บูซาน (Buzan, 1991:106-107) กล่าวว่า แผนผงัความคิด
จดัเป็นการจ าลองการท างานของสมองลงบนกระดาษ จดัเป็นการสะทอ้นการคิดของคนเราออกมา  

3) ขั้นการทบทวนเพื่อผลิตผลงาน เป็นขั้นท่ีนกัศึกษาน าเสนอโครงเร่ือง 
เรียงความ จากนั้นผูว้ิจยัให้ค  าแนะน า และแก้ไขโครงเร่ืองให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งข้ึน      
ในขั้นตอนน้ีนักศึกษาจะไดมี้โอกาสปรับแกไ้ข และทบทวนแผนผงัความคิดของตนอีกคร้ังหน่ึง
เพื่อใหผ้ลงานมีความชดัเจน และสมบูรณ์มากท่ีสุดอนัจะท าใหเ้กิดความชดัเจนและง่ายในการลงมือ
ปฏิบติัการเขียนเรียงความในล าดบัถดัไป 

4) ขั้นการเขียนเป็นขั้นท่ีนกัศึกษาเขียนเรียงความตามแผนผงัโครงร่างความคิด  
พร้อมรับทราบเกณฑก์ารประเมินผลการเขียนเรียงความจากครูผูส้อน ในขั้นตอนน้ีผูส้อนจะอธิบาย
หลักเกณฑ์การให้คะแนนแก่นักศึกษา เพื่อเป็นการก ากบัทิศทางและช่วยให้นักศึกษาสามารถ
สร้างสรรค์งานเขียนเรียงความของตนให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามรูปแบบท่ี
ก าหนดใหต้ามลกัษณะของงานเขียนเรียงความท่ีดี 

5) ขั้นการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ ์เป็นขั้นท่ีผูส้อนตรวจประเมินผลงาน 
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การเขียนเรียงความตามเกณฑ์ท่ีก าหนด พร้อมให้ขอ้เสนอแนะในการเขียนงานคร้ังต่อไป ใน
ขั้นตอนน้ีนักศึกษาจะได้รับผลงานการเขียนของตนกลับคืนไป และการเรียนรู้เพื่อการพฒันา
ความสามารถในการเขียนเรียงความของนกัศึกษาแต่ละคนจะเกิดจากการศึกษาผลการประเมินของ
ครูผูส้อน ประกอบกบัขอ้เสนอแนะทางการเขียนของครูผูส้อนวา่ควรแกไ้ข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม
ในส่วนใดบา้ง 

โดยในทุกขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการสร้าง 
ประสบการณ์การเรียนรู้ 2) ขั้นการเช่ือมโยงสู่ความคิด 3) ขั้นการทบทวนเพื่อผลิตผลงาน 4) ขั้น 
การปฏิบติัการทางการเขียน และ 5) ขั้นการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์นั้น ผูว้ิจยัจะใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์เขา้มาร่วมในทุกขั้นตอน ตามแนวคิดของ คาเมรอน (Cameron, 2001: 6) ท่ี
กล่าววา่ ผูใ้หญ่มีอิทธิพลต่อโลกของเด็กและท าให้เด็กเขา้ถึงได ้เพราะความสามารถในการเรียนรู้ผ่าน
การเรียนการสอนและกระบวนการเฉพาะเป็นลกัษณะทางสติปัญญาของมนุษยด์ว้ยการช่วยเหลือจาก
ผูใ้หญ่ เด็กสามารถปฏิบติัและเขา้ใจไดม้ากกวา่ความสามารถในการปฏิบติัตามล าพงั  

ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดซ้กัถาม และขอรับความช่วยเหลือได ้
ในทุกขั้นตอน ผูว้ิจยัจะเร่ิมให้ความช่วยเหลือเร่ิมตั้งแต่ในขั้นตอนท่ี 1 ขั้นสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ คือ การอธิบาย ช้ีแนะและแจกใบความรู้เพื่อเสริมความเขา้ใจในการอ่านเรียงความตน้แบบ 
พร้อมทั้งช่วยเหลือให้กบันกัศึกษาในการวิเคราะห์องค์ประกอบ กลวิธีการเขียนของงานลงในใบ
งานท่ี 1 และตอบค าถาม หากนกัศึกษามีขอ้สงสัยเป็นรายบุคคล ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการเช่ือมโยงสู่
ความคิด ผูว้ิจยัช่วยอธิบายการเขียนผงัความคิด โดยฝึกให้นักศึกษาเทียบโครงเร่ืองจากงานเขียน
เรียงความตน้แบบ แลว้เสริมเพิ่มเติมงานเขียนในส่วนท่ีนกัศึกษาสนใจจะเขียนเพิ่มเติมลงในใบงาน
ท่ี 2 ในขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการทบทวนเพื่อผลิตผลงาน จากนั้นผูว้จิยัใหค้  าแนะน าและปรับแกไ้ขเพื่อให้
โครงเร่ืองมีความสมบูรณ์และชดัเจนยิ่งข้ึน  ในขั้นตอนท่ี 4 ขั้นปฏิบติัการทางการเขียน ผูว้ิจยัช้ีแจง
เกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความให้กบัผูเ้รียนไดท้ราบเพื่อให้นกัศึกษาไดเ้ห็นเป้าหมาย และ
แนวทางทางการเขียนใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประเมิน อนัจะช่วยให้ผลงานการเขียนในใบงานท่ี 
3 มีคุณภาพและน่าสนใจตรงตามจุดประสงค์ท่ีตอ้งการได ้ซ่ึงในบางช่วงของการเขียนท่ีนกัศึกษา
ติดขัดผูว้ิจ ัยจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการเขียนทันที เช่น การเขียนสะกดค า การแต่งค า
ประพนัธ์ การเลือกใช้ส านวนให้สอดคล้องกบัเร่ือง หรือในบางคร้ังท่ีผูว้ิจยัพบว่านักศึกษามีขอ้
ติดขดั ก็จะเขา้ไปซกัถามเพื่อเสนอความช่วยเหลือให ้และ 5) ขั้นการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ ์
ผูว้ิจยัให้ความช่วยเหลือดว้ยการช้ีแจงขอ้ดี และขอ้ควรปรับปรุงจากการตรวจผลงานของนกัศึกษา 
เพื่อใหน้กัศึกษาน าไปปรับปรุงงานเขียนของตนใหส้มบูรณ์ข้ึนในคร้ังถดัไป  

การช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอนนั้น ผูว้จิยัจะเพิ่มเติมใหเ้หมาะสมกบัระดบั 
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ความสามารถ และความตอ้งการของนกัศึกษาแต่ละบุคคล แลว้จึงค่อยๆลดความช่วยเหลือลง จนถึง
ขั้นของการถอดถอนความช่วยเหลือออก เม่ือเห็นวา่นกัศึกษาสามารถปฏิบติัการเขียนเรียงความได้
ดว้ยตนเองในท่ีสุด ดงัท่ี พาลินซาร์ และ บราว (Palincsar and Brown ,1984:อา้งถึงใน กมล โพธิเยน็
,2547:207) กล่าวถึงการช่วยเหลือการเรียนรู้วา่ การช่วยเหลือผูเ้รียนจะค่อยๆลดลง ขณะท่ีผูเ้รียนจะ
ค่อยๆเพิ่มความสามารถในการปฏิบติังานดว้ยตนเองข้ึนไปเร่ือยๆ และเม่ือผูเ้รียนสามารถปฏิบติังาน
ไดด้ว้ยตนเองอยา่งอิสระแลว้ การช่วยเหลือในการท ากิจกรรมนั้นจะยติุลง 
  เม่ือผูว้จิยัไดส้กดัขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีไดส้ังเคราะห์ และสร้างเป็น
ขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแลว้จึงไดน้ ามาจดัท าเป็นรูปแบบการเรียนการสอน
ฉบบัร่างให้ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบเพื่อประเมินความถูกต้อง และความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ของรูปแบบการเรียนการสอน จากนั้นจึงน ารูปแบบการเรียน
การสอนท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใช้กบันักศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะคล้ายคลึงกับนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง (try out) เพื่อพฒันาใหเ้กิดความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เม่ือไดป้รับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้จึงน าไป
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) โดยใชว้ิธีการ
จบัสลากจ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ผลจากการ
ด าเนินการ พบวา่รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนไดรั้บการยอมรับจากผูท้รงคุณวุฒิวา่
มีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวตัถุประสงค์ใน                 
การสร้างเสริมความสามารถการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตได ้ 

จากการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนพบวา่ ผลการ                   
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาหลงัการทดลองสูง
กวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี
เน่ืองจากขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นตอนช่วยสร้างเสริมความสามารถของผูเ้รียนได ้คือ 
1. ขั้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ช่วยใหผู้เ้รียนมองเห็นแนวทางในการเขียน จดัเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ตรงทางการเรียนรู้การเขียนเรียงความ  2. ขั้นการเช่ือมโยงสู่ความคิดเป็นการเช่ือมโยง
ความรู้จากประสบการณ์ทางบวกท่ีไดรั้บมาจากขั้นท่ี 1 มาสู่งานเขียนของตน 3. ขั้นการทบทวนเพื่อ
ผลิตผลงานเป็นการตรวจสอบโครงร่างทางความคิดก่อนท่ีจะลงมือเขียนท าให้มองเห็นภาพ
ความส าเร็จของงานไดช้ดัเจนข้ึน 4. ขั้นปฏิบติัการทางการเขียน เป็นขั้นของการลงมือปฏิบติัตาม
โครงร่างทางการเขียนท่ีไดว้างไว ้และ 5. ขั้นการประเมินผลเรียนตามเกณฑ์ นักศึกษาจะไดรั้บ
ทราบขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ทางการเขียนเพื่อน าไปพฒันาความสามารถในคร้ังถดัไป ดงันั้นการท่ี
นกัศึกษาไดมี้โอกาสมองเห็นตวัแบบจากงานเขียนเรียงความตน้แบบท่ีดี กล่าวคือเป็นเรียงความท่ี
เคยไดรั้บรางวลัจากสถาบนั หรือหน่วยงานต่างๆ ในประเภทเยาวชน ยอ่มเป็นการสร้างแรงบนัดาล
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ใจ ความสนใจ และใส่ใจ ใหก้บันกัศึกษา อนัจดัเป็นตน้ทุนทางความคิดให้กบันกัศึกษา นกัศึกษาจึง
เกิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ ศึกษา วเิคราะห์กลวธีิทางการเขียนตามใบงานท่ีผูว้ิจยัก าหนดให้ ท าให้
มองเห็นแนวทางของการเขียน จึงเป็นเร่ืองง่ายท่ีนกัศึกษาจะไดส้ร้างผลงานของตนเองดว้ยการถ่าย
โยงการเรียนรู้เก่ียวกบักลวิธีในการเขียนเรียงความจากงานเรียงความตน้แบบ โดยมีใบความรู้
ประกอบความเขา้ใจ และมีผูว้ิจยัช่วยให้ค  าแนะน าในทุกขั้นตอนของการท าใบงาน อนัเป็นการ
ช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบ  

เม่ือส้ินสุดการสอนในแต่ละคร้ัง นกัศึกษาจะบนัทึกผลสะทอ้นการเรียนรู้เพื่อให ้
ผูว้จิยัรับทราบขอ้มูลเพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในคร้ังถดัไป ซ่ึงผลจากการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนนั้น ยงัเห็นได้จาก
คะแนนระหวา่งการทดลองทั้ง 6 คร้ัง ซ่ึงผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลท่ีเกิดข้ึนได ้คือ รูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 
พบว่าสามารถช่วยเสริมพฒันาการทางการเขียนของนักศึกษาได้จริง ดงัจะเห็นได้จากคะแนน
พฒันาการการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาจ านวน 30 คน ท่ีเพิ่มข้ึนในการเขียนเรียงความ
ทั้ง 6 คร้ัง ดงัน้ี 1) เรียงความเร่ือง พ่อของฉนัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.56   2) เรียงความเร่ือง เส้นทางสู่
ความส าเร็จในวิชาชีพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 12.33   3) เรียงความเร่ือง รัชกาลท่ี 9 กษตัริยผ์ูท้รงริเร่ิมมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.16    4) เรียงความเร่ือง ฉนัจะไม่ท าร้ายใครมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.20   5) เรียงความ
เร่ือง เจา้ฟ้าจกัรพงษแ์ห่งราชมงคลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.90  และ6) เรียงความเร่ือง ปณิธานของ... มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 17.86   

จากผลคะแนนแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถทางการเขียนท่ีมีพฒันาการท่ีสูงข้ึน 
ตามล าดบั และผลของการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
ซ่ึงสามารถอภิปรายไดว้า่ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนสามารถพฒันาการเขียนเรียงความ
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตไดจ้ริง เน่ืองจากการท่ีนกัศึกษามีโอกาสไดศึ้กษางานเขียนจาก
เรียงความตน้แบบจะท าให้มองเห็นแนวทางการเขียนท่ีถูกตอ้ง ดงัท่ี แบนดูรา (Bandura, 1977:46) 
กล่าวถึงการเรียนรู้ท่ีดีจะเกิดข้ึนได ้เม่ือผูเ้รียนมีโอกาสเห็นตน้แบบท่ีดี ดงันั้นเม่ือผูว้ิจยัน าเรียงความ
ต้นแบบท่ีดีมาให้นักศึกษาได้ฝึกการสังเกตทั้งในด้านสาระส าคัญ แนวทางการเขียน การวาง                
โครงเร่ือง องคป์ระกอบ กลวิธีการใชภ้าษา เน้ือหา และคุณค่าท่ีไดรั้บ นกัศึกษาจึงมองเห็นแนวทาง
ในการเขียนงาน และเกิดการถ่ายโยงทางการเรียนรู้ไปสู่งานท่ีมีสถานการณ์คลา้ยคลึงเดิมได้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ คลอสไมเออร์ (Klausmeier) ท่ีกล่าววา่การถ่ายโยงเป็นการน าผลลพัธ์การ
เรียนรู้ท่ีได้เรียนรู้มาก่อน (Initially learned outcomes) มาสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ในอีก
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สถานการณ์หน่ึงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ (advanced outcomes) ให้เพิ่มข้ึนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  อยา่งไรก็ดีจากการด าเนินการทดลองทั้ง 6 คร้ังนั้น ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตวา่นกัศึกษามี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิพฒันาข้ึนในทุกคร้ังของการเรียน โดยผลคะแนนในคร้ังท่ี 5 และ คร้ังท่ี 6 มีผล
คะแนนสูงท่ีสุดตามล าดบั คือ คร้ังท่ี 5 การเขียนเรียงความหวัขอ้เร่ือง เจา้ฟ้าจกัรพงษแ์ห่งราชมงคล
มีผลคะแนนสูงเป็นล าดบัท่ี 2 คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.90  และคะแนนคร้ังท่ี 6 การเขียนเรียงความ
หัวข้อเร่ืองปณิธานของ... มีผลคะแนนสูงสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ17.86 แต่เม่ือผู ้วิจ ัยน ามา
เปรียบเทียบกบัคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงัการทดลอง (Post test) ในหวัขอ้เร่ือง เม่ือเราไดเ้ป็นเพื่อนกนั 
มีผลคะแนน คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.27  พบวา่นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิต ่ากวา่การเขียนแบบฝึกหดัทั้ง
สองคร้ัง จึงสามารถตั้งขอ้สังเกตไดว้า่ ผลคะแนนท่ีลดต ่าลงมีผลเน่ืองมาจาก ในการเขียนเรียงความ
หลงัการทดลอง (post test) หัวขอ้เร่ือง เม่ือเราได้เป็นเพื่อนกนั เป็นการเขียนเรียงความท่ีผูว้ิจยั
ก าหนดหัวขอ้เร่ืองให้เขียนในห้องสอบ นักศึกษาไม่มีโอกาสศึกษาเรียงความตน้แบบ และไม่มี
โอกาสเปิดใบความรู้ แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษางาน
ตน้แบบช่วยใหเ้กิดการถ่ายโยงความรู้ ความคิด ประสบการณ์มาสู่งานเขียนของนกัศึกษาไดจ้ริง จึง
เป็นการยืนยนัว่ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบั
ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบสามารถใชพ้ฒันาการเขียนเรียงความได ้  

3. การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีมีต่อการเรียนดว้ย 
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบท่ี
ผูว้จิยัพฒันาข้ึน  

จากผลการประเมินดว้ยแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญา 
บณัฑิตท่ีมีต่อรูปแบบการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวั
แบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิต พบว่านกัศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( = 4.85, S.D. = 0.13) พิจารณาเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี  

3.1 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ ไดรั้บผลการประเมินอยูใ่นระดบั 
มากท่ีสุด (  = 4.97) โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 5.00 มี 3 รายการ ไดแ้ก่ 1) การศึกษา
เรียงความตน้แบบช่วยให้มองเห็นแนวทางในการเขียนเรียงความได ้2) การศึกษางานตน้แบบช่วย
เพิ่มพูน และสร้างประสบการณ์ทางการเขียนเรียงความได้ 3) ระยะเวลาการจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบมีความเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะท าใหเ้กิดความสามารถในการเขียนเรียงความได ้ 
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3.2 ดา้นส่ือการเรียนการสอน ไดรั้บผลการประเมินรองลงมา (  = 4.97) โดย 
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 5.00 มี 3 รายการ ไดแ้ก่ 1) เอกสารประกอบการเรียนรู้เร่ือง
การเขียนเรียงความมีความชดัเจนเหมาะสมกบัการศึกษาดว้ยตนเอง 2) เรียงความตน้แบบมีเน้ือหา
สาระและกลวธีิท่ีน่าสนใจและก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน 3) ใบงานท่ีก าหนดให้ช่วยให้มองเห็น
แนวทางไปสร้างงานเขียนเรียงความไดง่้ายข้ึน    

3.2 ดา้นเน้ือหาสาระ ไดรั้บผลการประเมินเป็นล าดบัถดัมา (  = 4.71) โดย 
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 5.00 คือ หวัขอ้แบบฝึกการเขียนเรียงความมีจ านวนเพียงพอต่อ
การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา รายการท่ีมีค่าเฉล่ียรองลงมา มีค่าเฉล่ีย 4.86 คือ งานเขียน
เรียงความมีความยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถของนกัศึกษา รายการถดัมามีค่าเฉล่ีย 4.83 คือ
การเขียนเรียงความมีความชดัเจนและตรงกบัประสบการณ์ของนกัศึกษา ทั้งน้ีเป็นเพราะนกัศึกษา
เห็นความส าคญัของการน าทกัษะทางการเขียนเรียงความไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริงในอนาคต ดงัท่ี
นกัศึกษาคนหน่ึงเขียนแสดงความคิดเห็นลงในแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) ว่า   
“การเขียนเรียงความมีความส าคัญท่ีจะช่วยให้หนูสามารถน าไปใช้ได้จริงในอนาคต ซ่ึงเป็นพืน้ฐาน
อันดีในการเขียนประเภทอ่ืนๆ เห็นได้จากงานเขียนท่ีดีขึน้ของหนู จากท่ีแต่ก่อนหนูจะเขียนงานได้
ไม่ค่อยดี ยังสะเปะสะปะ แต่ตอนนีเ้ขียนงานได้ดีขึน้มาก จนสามารถน าไปปรับใช้ได้กับงานเขียน
ประเภทอ่ืนๆได้ด้วย”   และของนักศึกษาอีกคนหน่ึงท่ีกล่าวว่า   “ผมมีความมั่นใจในการเขียน
เรียงความเพ่ิมมากขึน้ จากเดิมท่ีไม่รู้จะเร่ิมต้นเขียนอะไร กจ็ะกลับไปดูตัวอย่าง แล้วเอามาดัดแปลง 
ครูอนุญาตให้สอบถาม หรือหาค าคมกับกลอนในอินเทอร์เนต็มาเขียนได้โดยไม่ต้องแต่งเอง งานผม
จึงสมบูรณ์”    

จากการพดูคุยสอบถามในระหวา่ง และหลงัจากการจดัการเรียนการสอนนกัศึกษา 
มีความพึงพอใจท่ีมีโอกาสซกัถามขอ้มูล และขอความช่วยเหลือจากผูว้จิยัไดต้ลอดเวลา จึงช่วยสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน ช่วยลดความตึงเครียดของการเรียนการสอนได้ สอดคล้องกบัท่ี เบริก 
และวินสเลอร์ (Berk and Winsler, 1995:48) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการสอนแบบสแกฟโฟลด์ว่า     
การสอนแบบสแกฟโฟลด์จะเกิดข้ึนจากลกัษณะของการเรียนรู้แบบการสร้างความเขา้ใจร่วมกนั 
(Inter subjectivity) มีการตอบสนองอยา่งอบอุ่น (Warms and responsiveness) การเอาใจใส่ดูแล
นกัศึกษา (Keep the child in the ZPD) อนัจะช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองจนเต็มตามศกัยภาพดว้ย
การท างานไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนจบ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเขา้ไปให้ความช่วยเหลือในจงัหวะท่ีเหมาะสม 
และคอยสังเกตอยู่ห่างๆว่าเม่ือใดท่ีนกัศึกษาเกิดการติดขดัก็จะเขา้ไปให้ความช่วยเหลือ และเม่ือ
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นกัศึกษาสามารถท างานไดด้ว้ยตนเองจึงค่อยลดความช่วยเหลือลง จนถึงขั้นท่ีไม่เขา้ไปให้ความ
ช่วยเหลือเลย  

ดงัเช่นท่ีนกัศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือของ 
ครูผูส้อนไวใ้นแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) วา่   “วิธีการจัดการเรียนการสอน
ของครูช่วยให้หนูเขียนเรียงความได้ดีมากย่ิงขึ้นค่ะ ครูให้ความช่วยเหลือดีมาก จากเดิมท่ีเขียน
เรียงความไม่ถูกวิธี กส็ามารถเขียนได้ถูกต้อง และครบถ้วนตามองค์ประกอบ”   และความคิดเห็น
ของนกัศึกษาอีกคนหน่ึงท่ีว่า  “ได้รับความช่วยเหลือในการเขียนดีมากทุกคร้ัง บางคร้ังกเ็กรงใจท่ี
เดินไปถามหลายคร้ังค่ะ”   และความคิดเห็นของนกัศึกษาอีกคนหน่ึงท่ีวา่   “ความมั่นใจเพ่ิมขึน้มาก 
หลังเรียนจบครูช่วยบอกว่าผิดตรงส่วนไหน ท าให้งานคร้ังต่อไปไม่ผิดอีก ขอบคุณท่ีครูคอยแนะน า
จนงานออกมาได้ดีค่ะ” นอกจากน้ีเม่ือผูว้จิยัเขา้ไปใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษาคนหน่ึงแลว้ นกัศึกษา
คนท่ีเหลือจึงค่อยคลายความกงัวลและกลา้ขอรับความช่วยเหลือบา้ง อย่างไรก็ดีผูว้ิจยัยงัพบว่ามี
นกัศึกษาหลายคนท่ียงัไม่กลา้ยกมือข้ึนขอความช่วยเหลือ หรือซักถาม ดงัเช่นท่ีนกัศึกษาคนหน่ึง
เขียนความคิดเห็นลงในแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal)วา่   “ผมคิดว่ายังท างานได้
ไม่ดีเท่าท่ีตั้งใจไว้ ต้องเสียเวลาในส่วนของการเขียนโครงเร่ืองไปเยอะมาก เพราะคิดไม่ค่อยออก
ครับ ไม่กล้าเข้าไปถามอาจารย์ และไม่แน่ใจว่าท่ีเขียนไปจะถูกหรือไม่ จึงพยายามเขียนให้คล้ายกับ
ตัวอย่าง”   และความคิดเห็นของนกัศึกษาอีกคนหน่ึงท่ีวา่   “คิดว่าอาจารย์ช่วยเหลือได้ดีมากในทุก
ขั้นตอน แต่นักศึกษามีจ านวนมากท าให้เกรงใจไม่กล้าถามมาก แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือท่ีดีจาก
เพ่ือนๆครับ”    

จากการใหค้วามช่วยเหลือพบวา่ นกัศึกษาแต่ละคนจะเกิดความสงสัยในแต่ละ 
ขั้นตอนท่ีแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือเป็นรายบุคคล เช่น นกัศึกษาบางคนจะมีปัญหา
ในส่วนของการวิเคราะห์เรียงความตน้แบบ บางคนจะมีปัญหาในส่วนของการวางโครงเร่ือง บาง
คนจะมีปัญหาในการปฏิบติัการทางการเขียน เป็นต้น ดังนั้นการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเป็น
รายบุคคลจึงช่วยสร้างความเขา้ใจ และสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูว้ิจยัและนักศึกษาให้ดีมาก
ยิง่ข้ึน ท าใหน้กัศึกษากลา้พดูคุย ซกัถาม มากข้ึนกวา่ตอนอธิบายหนา้ชั้นเรียน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งใช้
การสังเกตขณะนกัศึกษาอ่าน และเขียนงาน ซ่ึงหากพบวา่มีนกัศึกษาท่ีติดขดัในช่วงใด ก็จะรีบเขา้
ไปสอบถามและเสนอความช่วยเหลือให้ โดยอาจเสนอความช่วยเหลือโดยช่วยเขียนเน้ือหาให้
บางส่วน หรือ อาจใชค้  าถามในการช้ีน า หรือเสนอแนะแนวทางในการเลือกใชก้ลวิธีทางการเขียนท่ี
ปรากฏอยูใ่นใบความรู้ให ้ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีนกัศึกษาแต่ละคนก าลงัประสบอยู ่ จากการพูดคุย
จึงพบว่านักศึกษาสามารถท าผลงานได้ดีข้ึนจริง สอดคล้องกับท่ี ดิกสัน ครอส (Dixon-Krauss, 
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1996:195) ไดก้ล่าววา่ การแนะน า ช้ีแนะโดยการพูดคุยสนทนากบัผูเ้รียน เพื่อให้แนวทางในการท่ี
จะเรียนรู้งานนั้นๆ จะช่วยพฒันาความสามารถของผูเ้รียนไดจ้ริง 
 

ข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบั
ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะในการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้
จากผลการวจิยัท่ีพบวา่รูปแบบการเรียนการสอนน้ีสามารถสร้างเสริมความสามารถ 

ในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตได้นั้น ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ
ส าหรับครูผูส้อนท่ีสนใจน าผลการวจิยัไปใช ้ดงัน้ี 

1.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับครูผูส้อน ผูส้อนจะตอ้งศึกษา และท าความเขา้ใจ 
ขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนก่อนจะน าไปใช้ในการจดัการเรียนการ
สอน นัน่คือ ผูส้อนจะตอ้งอธิบายจุดประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนให้นกัศึกษาทราบ  และ
ประโยชน์ท่ีนกัศึกษาจะไดรั้บจากการศึกษาดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้นกัศึกษามองเห็น
คุณค่าท่ีจะไดรั้บจากแนวทางการวิเคราะห์เรียงความตน้แบบ และแนวทางการจดัท าผงัโครงร่าง
ความคิด ซ่ึงจะช่วยใหน้กัศึกษาเห็นความส าคญั และเอาใจใส่(Attention) ต่อการศึกษาในรูปแบบน้ี 

1.2 ผูส้อนสามารถเลือกใชเ้รียงความตน้แบบท่ีนอกเหนือไปจากท่ีปรากฏใน 
งานวจิยัคร้ังน้ีได ้ทั้งน้ีเพื่อปรับใหส้ัมพนัธ์กบัเร่ืองราว สถานการณ์ สภาพแวดลอ้ม และความสนใจ
ของนกัศึกษา แต่ตอ้งอยูใ่นขอ้ตกลงของการเลือกเรียงความตน้แบบท่ีผูว้ิจยัไดร้ะบุไว ้นัน่คือ ผูว้ิจยั
มีแนวทางในการคดัเลือกเรียงความไวว้่า ดงัน้ี คือ 1) ตอ้งเป็นเรียงความตน้แบบท่ีมีเน้ือหาหลกัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ ชีวติและส่ิงท่ีอยูร่อบตวัของนกัศึกษา 2) เรียงความตน้แบบมีความเหมาะสม
กบัวยั ระดบัการศึกษา และระดบัความสามารถของนกัศึกษา 3) เรียงความท่ีน ามาเป็นตน้แบบตอ้ง
ไดรั้บรางวลัจากสถาบนั หน่วยงาน หรือสมาคมในระดบัประชาชน หรืออุดมศึกษามาก่อน 

1.3 การก าหนดหวัขอ้เร่ืองในการเขียนเรียงความใหก้บันกัศึกษา ในกรณีท่ีผูส้อน 
ตอ้งการใชเ้รียงความท่ีนอกเหนือไปจากงานวิจยัในคร้ังน้ี ผูส้อนจ าเป็นตอ้งก าหนดหวัขอ้การเขียน
เรียงความให้มีความสัมพนัธ์กบัเรียงความท่ีน ามาเป็นตน้แบบ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถถ่ายโยงทาง
ความคิดจากสถานการณ์เก่ามาสู่สถานการณ์ใหม่ไดโ้ดยไม่ติดขดั และสามารถน ามาเป็นตน้แบบใน
การเทียบเคียงทางการเขียนไดจ้ริง นอกจากน้ีผูส้อนจ าเป็นตอ้งช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลให้ผูเ้รียน
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ได้รับทราบก่อนลงมือปฏิบติัการทางการเขียน เพื่อให้ผูเ้รียนทราบแนวทาง และจุดมุ่งหมายท่ี
ตอ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

1.4 ผูส้อนควรสังเกต และใส่ใจพฤติกรรมของนกัศึกษาขณะรับการช่วยเหลือ 
จากผูส้อนว่ามีความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติังานต่อได้จริงตามศกัยภาพท่ีได้รับ เพราะการท่ี
นกัศึกษาตอบรับวา่เขา้ใจ อาจเพราะมีอิทธิพลทางดา้นอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น เกิดจากความเกรงใจ 
หรือ เกรงกลวัครูผูส้อนจนไม่กลา้เขา้มาขอรับความช่วยเหลือ หรือ ขอรับเพียงบางส่วนได ้ดงันั้น
ผูส้อนจึงตอ้งหาทางเสริมแรง และสร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดีต่อผูเ้รียน เช่น อาจเสริมดว้ยการอธิบาย 
การใหค้  าแนะน า การใหดู้ตวัอยา่งเพิ่มเติม ตลอดจนเขียนสาธิตใหดู้ จนกระทัง่แน่ใจวา่นกัศึกษาเกิด
ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงจึงค่อยถอดความช่วยเหลือออกไปใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติังานดว้ยตนเอง 

1.5 การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนนั้น นบั 
ผูส้อนวา่เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัในด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพทางการสอนให้ถึงขีดสุด 
ผูส้อนจึงจดัเป็นตน้แบบทางบุคลากรท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงเสมือนกบัเรียงความตน้แบบ ดงันั้นผูส้อนท่ี
จะสามารถสร้างนกัศึกษาให้เกิดความสามารถทางการเขียนไดดี้จึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
ในการเขียนเรียงความท่ีดีด้วย เพราะหากนักศึกษาเกิดปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือท่ี
นอกเหนือไปจากเรียงความตน้แบบ หรือ ใบความรู้ท่ีแจกให้ ผูส้อนตอ้งสามารถอธิบาย แจกแจง 
และยกตวัอย่างเสริมความเขา้ใจให้กบันกัศึกษาไดอ้ย่างถ่องแท ้เพื่อให้ผูน้กัศึกษาเกิดพุทธิปัญญา 
และพฒันาการทางการเขียนไปถึงขีดสุดได ้ 

1.6 เน่ืองจากผลการทดลองไดรั้บผลส าเร็จเป็นอยา่งดี จึงควรมีการเพิ่มจ านวนคร้ัง  
และระยะเวลาในการทดลอง เพื่อพฒันาความสามารถในการเขียน  

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ผลการวจิยัในคร้ังน้ีมีประเด็นท่ีน่าจะศึกษาคน้ควา้ต่อไป ดงัน้ี 
2.1 การวจิยัคร้ังต่อไปควรพฒันารูปแบบการเรียนการสอนการเขียนทางภาษาไทย 

ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่นสร้างเสริมความสามารถในการเขียนความเรียง การเขียนบทความ การเขียนบท
ร้อยกรอง เป็นตน้  

2.1 การน ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบั 
ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบในการวิจยัคร้ังน้ีไปประยุกต์ใช้กบัการเขียนในรายวิชาอ่ืน เช่น                   
รายวชิาภาษาองักฤษ 
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1. อาจารย ์ดร.สุกญัญา รุจิเมธาภาส  คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์  

2. อาจารย ์ดร.ภทรพร ยทุธาภรณ์พินิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก                    

วทิยาเขตบางพระ 

3. อาจารย ์ดร.สุมาลี ล้ิมประเสริฐ  คณะอกัษรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

4. อาจารย ์ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม  คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลแสดงความสอดคล้องของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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ตารางท่ี 20 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบสัมภาษณ์อาจารย ์
                  ผูส้อนเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเรียงความของ 
                  นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

 
ข้อที ่ ประเดน็การประเมนิ ค่าดชันีความ

สอดคล้อง  
(IOC) 

ความหมาย 

1 ความเหมาะสมของขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 1.0 สอดคลอ้ง 
2 ความเพียงพอของขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 1.0 สอดคลอ้ง 
3 ประเด็นสมัภาษณ์ท่ีมี 2 ประเดน็ คือประเดน็เก่ียวกบัผูเ้รียน 

และประเด็นเก่ียวกบัผูส้อนมีความเหมาะสม 
1.0 สอดคลอ้ง 

4 ความเหมาะสมของรายละเอียดเก่ียวกบัประเด็นสมัภาษณ์
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียน 

1.0 สอดคลอ้ง 

5 ความเหมาะสมของรายละเอียดเก่ียวกบัประเด็นสมัภาษณ์
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูส้อน 

1.0 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 21 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบสอบถามนกัศึกษา 
                  เก่ียวกบัปัญหาในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
 

 
ข้อที ่

 
ประเด็นการประเมิน 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง  
(IOC) 

ความหมาย 

1 นกัศึกษามีความรู้สึกยากล าบากในการเขียนเรียงความ 1.0 สอดคลอ้ง 
2 นกัศึกษาไม่รู้วา่จะเร่ิมตน้เขียนเรียงความอยา่งไรดี 1.0 สอดคลอ้ง 
3 นกัศึกษาขาดความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของการเขียน

เรียงความ 
1.0 สอดคลอ้ง 

4 นกัศึกษาขาดกลวธีิในการเขียนเรียงความใหส้ าเร็จได ้ 1.0 สอดคลอ้ง 
5 นกัศึกษาขาดความเขา้ใจในการเขียนโครงเร่ือง 1.0 สอดคลอ้ง 
6 อาจารยผ์ูส้อนยงัไม่มีกลวธีิท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษาเขียน

เรียงความได ้
1.0 สอดคลอ้ง 

7 อาจารยผ์ูส้อนไม่ไดแ้จง้เกณฑก์ารประเมินการเขียนเรียงความ
ใหน้กัศึกษาไดท้ราบ 

1.0 สอดคลอ้ง 

8 อาจารยผ์ูส้อนยงัไม่มีแนวทางในการกระตุน้หรือส่งเสริมให้
นกัศึกษาเขียนเรียงความได ้

1.0 สอดคลอ้ง 

9 อาจารยผ์ูส้อนก าหนดหวัขอ้เร่ืองในการเขียนเรียงความท่ีไม่
ตรงกบัประสบการณ์หรือความสนใจของนกัศึกษา 

1.0 สอดคลอ้ง 

10 อาจารยผ์ูส้อนตรวจงานเขียนเรียงความของนกัศึกษาและไดมี้
ขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงานเขียนในคร้ังต่อไปดว้ย 

1.0 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก ค 
ข้อมูลแสดงคะแนนการทดลอง 
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ตารางท่ี 22 แสดงผลคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความก่อน และหลงัการทดลอง 

เลขที่ คะแนนก่อนการทดลอง คะแนนหลงัการทดลอง พฒันาการที่เพิม่ขึน้ 

1 6 14 +8 
2 5 15 +10 
3 4 19 +15 
4 7 15 +8 
5 9 14 +5 
6 11 16 +5 
7 7 15 +8 
8 9 16 +7 
9 7 17 +10 

10 10 16 +6 
11 11 18 +7 
12 13 19 +6 
13 10 18 +8 
14 7 16 +9 
15 10 17 +7 
16 10 17 +7 
17 9 16 +7 
18 6 15 +9 
19 10 16 +6 
20 8 17 +9 
21 6 18 +12 
22 5 14 +9 
23 11 18 +7 
24 11 19 +8 
25 7 15 +8 
26 8 16 +8 
27 6 16 +10 
28 7 16 +9 
29 7 15 +8 
30 10 15 +5 
รวม 247 488 +241 

 8.23 16.27 +8.04 
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ตารางท่ี 23 แสดงผลคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความระหวา่งการทดลองจ านวน 6 คร้ัง 

เลขท่ี เร่ืองที่ 1 
พ่อของฉัน 

 
20 คะแนน 

เร่ืองที่ 2  
เส้นทางสู่ความส าเร็จ

ในวิชาชีพ                      
20 คะแนน 

เร่ืองที่ 3 
รัชกาลที่ 9 กษัตริย์ผู้

ทรงริเร่ิม                                 
20 คะแนน 

เร่ืองที่ 4 
ฉันจะไม่ท าร้ายใคร                       

 
20 คะแนน 

เร่ืองที่ 5 
เจ้าฟ้าจักรพงษ์แห่ง

ราชมงคล                         
20 คะแนน 

เร่ืองที่ 6 
ปณิธานของ...                                

20 คะแนน 

1 10 9 16 14 15 14 
2 9 12 16 15 15 18 
3 12 11 17 15 18 17 
4 12 13 15 17 17 16 
5 11 11 15 16 16 15 
6 11 11 17 15 16 17 
7 12 9 13 14 17 18 
8 11 13 17 16 17 16 
9 12 9 16 18 17 16 
10 11 13 17 18 17 20 
11 10 10 9 15 14 18 
12 14 16 14 17 18 20 
13 13 17 18 18 15 18 
14 11 11 16 15 16 19 
15 11 11 13 15 18 19 
16 12 12 15 17 18 19 
17 13 11 16 15 17 15 
18 11 11 19 16 17 20 
19 12 13 17 17 16 19 
20 14 14 16 14 16 19 
21 9 13 18 16 14 18 
22 13 11 15 16 20 19 

23 11 12 16 15 18 19 
24 12 17 18 18 19 19 
25 12 16 19 16 18 20 
26 10 12 17 17 14 16 
27 14 14 19 17 20 19 
28 12 13 18 19 20 20 
29 10 12 16 19 18 19 
30 12 13 17 16 16 16 
รวม 347 370 485 486 507 536 

 11.56 12.33 16.16 16.20 16.90 17.86 
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ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 
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แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนเกีย่วกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน
เรียงความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

........................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง     แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีมีจ  านวน 2 ตอน ในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
น าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของ
อาจารยผ์ูใ้ห้สัมภาษณ์ และตอนท่ี 2 เป็นประเด็นค าถามเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนการเขียนเรียงความ โดยใชใ้นการสัมภาษณ์เพื่อให้ไดข้อ้มูลพื้นฐานเพื่อ
การน าไปใช้ในการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนการเขียนเรียงความระดับ
ปริญญาบณัฑิตต่อไป 
ตอนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของอาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือ........................................................................................................................ อาย.ุ...................... 
วฒิุการศึกษา.............................ประสบการณ์การสอน.........ปี สถาบนัการศึกษา............................. 
ตอนที่ 2  ประเด็นเกี่ยวกับผู้เรียน: จากประสบการณ์ท่ีท่านไดส้อนเร่ืองทกัษะการเขียนเรียงความ
ใหแ้ก่นกัศึกษา ท่านพบปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดจากตวันกัศึกษาในประเด็นเหล่าน้ีอยา่งไรบา้ง? 

1. ความสามารถในการเขียน 
2. ความสนใจและความพยายามในการเขียน 
3. ความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของการเขียน 
4. ความรู้เก่ียวกบักลวธีิในการเขียน 
5. ความคิดท่ีน าเสนออยูใ่นการเขียน 

ประเด็นเกี่ยวกับผู้สอน : จากประสบการณ์ท่ีท่านไดส้อนเร่ืองทกัษะการเขียนเรียงความ
ใหแ้ก่นกัศึกษา ท่านพบปัญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนอยา่งไรบา้ง? 

1. องคค์วามรู้เก่ียวกบัการเขียนเรียงความ และกลวธีิในการเขียนส่วนต่างๆ 
ของเรียงความ 

2. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการเขียนเรียงความของ 
นกัศึกษา 

3. การตรวจประเมินผลการเขียนเรียงความของนกัศึกษา 
4. การสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุน้ใหน้กัศึกษาสร้างงานเขียนเรียงความ 
5. การหาแนวทางในการพฒันาความสามารถในการเขียนเรียงความของ 

นกัศึกษา                                                      
     ขอขอบพระคุณ 
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แบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการเขียนเรียงความภาษาไทย 
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

........................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นแบบสอบเก่ียวกบัปัญหาในการเขียนเรียงความของนกัศึกษาซ่ึงมี
ดว้ยกนัทั้งหมด 2 ตอนดว้ยกนั คือ ตอนท่ี1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และตอนท่ี 2 
เป็นปัญหาท่ีพบในการเขียนเรียงความ 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ      ชาย    หญิง 
2. ท่านก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปี 

 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  

3.     สังกดัคณะ/สาขา……………………………………………………………………………… 

4.     ท่านไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมเม่ือภาคเรียนท่ีผา่นมา      
   นอ้ยกวา่ 2.00   2.00-3.00  มากกวา่ 3.00 
 
ตอนที ่2 ใหน้กัศึกษาอ่านขอ้ค าถามต่อไปน้ีใหเ้ขา้ใจแลว้โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านตรงตาม
ความเป็นจริง ดงัน้ี 

ตอบ 5 ท่านเห็นวา่ขอ้ความน้ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน มากท่ีสุด 
ตอบ 4 ท่านเห็นวา่ขอ้ความน้ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน มาก 
ตอบ 3 ท่านเห็นวา่ขอ้ความน้ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ปานกลาง 
ตอบ 2 ท่านเห็นวา่ขอ้ความน้ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน นอ้ย 
ตอบ 1 ท่านเห็นวา่ขอ้ความน้ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน นอ้ยท่ีสุด 
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ข้อที่ รายการประเมิน ระดับ 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 นกัศึกษามีความรู้สึกยากล าบากในการเขียนเรียงความ      
2 นกัศึกษาไม่ทราบวา่จะเร่ิมตน้เขียนเรียงความอยา่งไรดี      
3 นกัศึกษาขาดความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของการเขียนเรียงความ      
4 นกัศึกษาขาดกลวธีิในการเขียนเรียงความใหส้ าเร็จได ้      
5 นกัศึกษาขาดความเขา้ใจในการเขียนโครงเร่ือง      
6 อาจารยผ์ูส้อนยงัไม่มีกลวธีิท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษาเขียนเรียงความได ้      
7 อาจารยผ์ูส้อนไม่ไดแ้จง้เกณฑก์ารประเมินการเขียนเรียงความใหน้กัศึกษา

ไดท้ราบ 
     

8 อาจารยผ์ูส้อนยงัไม่มีแนวทางในการกระตุน้หรือส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขียน
เรียงความได ้

     

9 อาจารยผ์ูส้อนก าหนดหวัขอ้เร่ืองในการเขียนเรียงความท่ีไม่ตรงกบั
ประสบการณ์หรือความสนใจของนกัศึกษา 

     

10 อาจารยผ์ูส้อนตรวจงานเขียนเรียงความของนกัศึกษาและไดมี้ขอ้เสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงงานเขียนในคร้ังต่อไปดว้ย 

     

 
 
ขอ้เสนอแนะ ..................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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แบบการประเมินความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญทีม่ีต่อแบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนเกีย่วกบั
ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนการเขียนเรียงความ                                                  

ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  
…………………………………………………………………………………………………....... 
ค าช้ีแจง 

1. แบบการประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อน 
เก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนการเขียนเรียงความของนักศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต  ด้วยการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Congruency: IOC) โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาระดบัความเหมาะสม ดงัน้ี 

 เห็นวา่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน +1  

 ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน   0  

 เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  -1  

2. โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งดา้นขวามือเพียงช่องใดช่องหน่ึง ตามระดบั 
ความเหมาะสม 

 
ข้อที ่

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดบัความสอดคล้อง หมายเหตุ 

+1 0 -1 

1. ความเหมาะสมของขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์     
2. ความเพียงพอของขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์     
3. ประเด็นสัมภาษณ์ท่ีมี 2 ประเด็น คือประเด็นเก่ียวกบั

ผูเ้รียน และประเด็นเก่ียวกบัผูส้อนมีความเหมาะสม 
    

4. ความเหมาะสมของรายละเอียดเก่ียวกบัประเด็น
สัมภาษณ์ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียน 

    

5. ความเหมาะสมของรายละเอียดเก่ียวกบัประเด็น
สัมภาษณ์ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูส้อน 

    

 
ขอ้เสนอแนะ ..................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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แบบการประเมินความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถามนักศึกษาเกีย่วกบัปัญหาใน 
การเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

…………………………………………………………………………………………………....... 
ค าช้ีแจง 

1. แบบการประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อน 
เก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนการเขียนเรียงความของนักศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต  ด้วยการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Congruency: IOC) โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาระดบัความเหมาะสม ดงัน้ี 

 เห็นวา่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน +1  

 ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน   0  

 เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  -1  

2. โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งดา้นขวามือเพียงช่องใดช่องหน่ึง ตามระดบั 
ความเหมาะสม 
 

 
ข้อที ่

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดบัความสอดคล้อง หมายเหตุ 

+1 0 -1 

1 นกัศึกษามีความรู้สึกยากล าบากในการเขียนเรียงความ      
2 นกัศึกษาไม่ทราบวา่จะเร่ิมตน้เขียนเรียงความอยา่งไรดี     
3 นกัศึกษาขาดความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของการเขียน

เรียงความ 
    

4 นกัศึกษาขาดกลวธีิในการเขียนเรียงความใหส้ าเร็จได ้     
5 นกัศึกษาขาดความเขา้ใจในการเขียนโครงเร่ือง     
6 อาจารยผ์ูส้อนยงัไม่มีกลวธีิท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษาเขียนเรียงความ

ได ้
    

7 อาจารยผ์ูส้อนไม่ไดแ้จง้เกณฑก์ารประเมินการเขียนเรียงความ
ใหน้กัศึกษาไดท้ราบ 

    

8 อาจารยผ์ูส้อนยงัไม่มีแนวทางในการกระตุน้หรือส่งเสริมให้
นกัศึกษาเขียนเรียงความได ้
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ข้อที ่

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดบัความสอดคล้อง หมายเหตุ 

+1 0 -1 

9 อาจารยผ์ูส้อนก าหนดหวัขอ้เร่ืองในการเขียนเรียงความท่ีไม่
ตรงกบัประสบการณ์หรือความสนใจของนกัศึกษา 

    

10 อาจารยผ์ูส้อนตรวจงานเขียนเรียงความของนกัศึกษาและไดมี้
ขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงานเขียนในคร้ังต่อไปดว้ย 

    

 
ขอ้เสนอแนะ ..................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทีม่ีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎกีารเรียนรู้จากตัวแบบเพือ่สร้างเสริม
ความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

........................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง 

1. ขอใหน้กัศึกษาพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนและโปรดใหค้วามคิดเห็นตาม 
รายการประเมินท่ีก าหนดให ้โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี    
 ตอบ   5    ถา้ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของการวิจยัคร้ังน้ี 
มากท่ีสุด 
 ตอบ   4    ถา้ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของการวจิยัคร้ังน้ี  
มาก 
 ตอบ   3    ถา้ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของการวจิยัคร้ังน้ี  
ปานกลาง 
 ตอบ   2    ถา้ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของการวจิยัคร้ังน้ี  
นอ้ย 
 ตอบ   1    ถา้ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของการวิจยัคร้ังน้ี 
นอ้ยท่ีสุด 

2. แบบสอบถามน้ีไม่มีค  าตอบท่ีถูกหรือผดิ หรือประสงคจ์ะทราบวา่ผูต้อบเป็นใครจึงไม่ 
มีผลกระทบต่อนกัศึกษา ทั้งน้ีใหน้กัศึกษาอ่านพิจารณาและตดัสินใจตอบดว้ยตนเองตามความเป็น
จริงโปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งขวามือเพียงช่องใดช่องหน่ึง ตามระดบัความพึงพอใจ
ของนกัศึกษา 
 
ข้อ
ที่ 

รายการประเมิน ระดับ 
ความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
 

1 
ด้านเนือ้หาสาระ 
หวัขอ้งานเขียนเรียงความมีความยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถของนกัศึกษา 

     

2 หวัขอ้งานเขียนเรียงความสอดคลอ้งกบัความถนดัและความสนใจของนกัศึกษา      
3 แบบฝึกการเขียนเรียงความมีจ านวนเพียงพอต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา      
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ข้อ
ที่ 

รายการประเมิน ระดับ 
ความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
4 หวัขอ้การเขียนเรียงความมีความชดัเจนและตรงกบัประสบการณ์ของนกัศึกษา      
5 หวัขอ้งานเขียนเรียงความมีความหลากหลายและทนัสมยั      
 

6 
ด้านกจิกรรมการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ 
การศึกษาเรียงความตน้แบบช่วยใหม้องเห็นแนวทางในการเขียนเรียงความได ้

     

7 การศึกษางานตน้แบบช่วยเพ่ิมพนู และสร้างประสบการณ์ดา้นการเขียนเรียงความ
ได ้

     

8 กระบวนการการเรียนการสอนตามรูปแบบเอ้ือต่อการพฒันาการเขียนโครงเร่ือง
เรียงความ 

     

9 กระบวนการการเรียนการสอนตามรูปแบบเอ้ือต่อการเขียนเรียงความ      
10 ระยะเวลาการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบมีความเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะ

ท าใหเ้กิดความสามารถในการเขียนเรียงความได ้
     

 
11 

ด้านส่ือการเรียนการสอน 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนเร่ืองการเขียนเรียงความมีความชดัเจนเหมาะสม
กบัการศึกษาดว้ยตนเอง 

     

12 เรียงความตน้แบบมีความเหมาะสมกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี      
13 เรียงความตน้แบบมีขนาดความยาวเหมาะสมกบัการเขียนเรียงความในระดบั

ปริญญาตรี 
     

14 เรียงความตน้แบบมีเน้ือหาสาระและกลวธีิท่ีน่าสนใจและก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ได้
ง่ายข้ึน 

     

15 ใบงานท่ีก าหนดใหช่้วยใหม้องเห็นแนวทางการเรียงความไดง่้ายข้ึน      
 
ขอ้เสนอแนะ ..................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
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แบบการประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทีม่ีต่อแผนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบ                             
การเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎกีารเรียนรู้จากตัวแบบเพือ่สร้าง

เสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
........................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง    

1. ขอใหท้่านพิจารณาแผนการจดัการเรียนรู้แลว้โปรดใหค้วามคิดเห็นตามรายการ 
ประเมินท่ีก าหนดให ้โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี    
  ตอบ 5   ถา้ท่านเห็นวา่แผนการจดัการเรียนการสอนน้ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคใ์นการวจิยัคร้ังน้ี มากท่ีสุด 
  ตอบ 4   ถา้ท่านเห็นวา่แผนการจดัการเรียนการสอนน้ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั 
วตัถุประสงคใ์นการวจิยัคร้ังน้ี มาก 
  ตอบ 3   ถา้ท่านเห็นวา่แผนการจดัการเรียนการสอนน้ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั 
วตัถุประสงคใ์นการวจิยัคร้ังน้ี ปานกลาง 
  ตอบ 2   ถา้ท่านเห็นวา่แผนการจดัการเรียนการสอนน้ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั 
วตัถุประสงคใ์นการวจิยัคร้ังน้ี นอ้ย 
  ตอบ 1   ถา้ท่านเห็นวา่แผนการจดัการเรียนการสอนน้ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั 
วตัถุประสงคใ์นการวจิยัคร้ังน้ี นอ้ยท่ีสุด 
 

2. โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งในขอ้ค าถามแต่ละขอ้ท่ีตรงกบัความคิดเห็น 
ของท่านตามความเป็นจริง 
 
ข้อที่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 รูปแบบของแผนการจดัการเรียนการสอนมีองคป์ระกอบครบถว้น 

เหมาะสม 
     

2 ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้      
3 ขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน      
4 ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามล าดบัอยา่ง

เหมาะสม 
     

5 ขั้นตอนการจดักิจกรรมมีการจดัล าดบัจากง่ายไปหายาก      
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ข้อที่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
6 กิจกรรมการเรียนการสอนก่อใหเ้กิดผลบรรลุตามวตัถุประสงค ์      
7 ระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสม      
8 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของ

ผูเ้รียน 
     

9 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนท าใหผู้เ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้
ไดด้ว้ยตนเองอยา่งแทจ้ริง 

     

10 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์ซ่ึง
กนัและกนั 

     

11 กิจกรรมท่ีปฏิบติัก่อใหเ้กิดการเรียนการสอนตามวตัถุประสงคท่ี์ได้
ก าหนดไวแ้ทจ้ริง 

     

12 จ านวนของแผนการจดัการเรียนการสอนครอบคลุมและเพียงพอตอ่การ
สร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ 

     

13 ส่ือท่ีใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

     

14 ส่ือท่ีใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู้ 

     

15 ส่ือท่ีใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด
ความสามารถในการเขียนเรียงความได ้

     

16 ส่ือท่ีใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน
โดยช่วยใหเ้กิดพฒันาการทางการเขียนเรียงความอยา่งแทจ้ริง 

     

17 การวดัผลการเรียนรู้ท าไดค้รอบคลุมกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      
18 เกณฑท่ี์ใชว้ดัและประเมินผลมีความชดัเจนและเหมาะสม      
19 วธีิการวดัผลการเรียนการสอนตรงกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน

ท่ีตั้งไว ้
     

 
ขอ้เสนอแนะ ..................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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แบบการประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทีม่ีต่อคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่สร้าง 
เสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต 

........................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง    

1. ขอใหท้่านพิจารณาคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมความสามารถ 
ในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษาปริญญาบณัฑิตแล้วโปรดให้ความคิดเห็นตาม
รายการประเมินท่ีก าหนดให ้โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี    
  ตอบ 5   ถา้ท่านเห็นวา่ขอ้ความท่ีก าหนดให้น้ีเป็นจริงตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
มากท่ีสุด 
  ตอบ 4   ถา้ท่านเห็นวา่ขอ้ความท่ีก าหนดใหน้ี้เป็นจริงตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
มาก 
  ตอบ 3   ถา้ท่านเห็นวา่ขอ้ความท่ีก าหนดใหน้ี้เป็นจริงตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
ปานกลาง 
  ตอบ 2   ถา้ท่านเห็นวา่ขอ้ความท่ีก าหนดใหน้ี้เป็นจริงตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
นอ้ย 
  ตอบ 1   ถา้ท่านเห็นวา่ขอ้ความท่ีก าหนดให้น้ีเป็นจริงตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
นอ้ยท่ีสุด 

2. โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งในขอ้ค าถามแต่ละขอ้ท่ีตรงกบัความคิดเห็น 
ของท่านตามความเป็นจริง 
 
ข้อที่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 คู่มือฉบบัน้ีมีองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นท่ีครูผูส้อนตอ้งรับทราบก่อน

น าไปใช ้
     

2 คู่มือฉบบัน้ีอธิบายดว้ยถอ้ยค าส านวนภาษาท่ีอ่านเขา้ใจง่าย      
3 คู่มือฉบบัน้ีอธิบายองคป์ระกอบตา่งๆอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน      
4 คู่มือฉบบัน้ีอธิบายไดเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน จึงสามารถปฏิบติัจริงได ้      
5 คู่มือฉบบัน้ีมีค าอธิบายและค าช้ีแจงแนวทางการใชรู้ปแบบการเรียนการ

สอนอยา่งชดัเจน 
     

6 คู่มือฉบบัน้ีอธิบายแนวทางของการด าเนินการสอนอยา่งชดัเจน      
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ข้อที่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
7 คู่มือฉบบัน้ีอธิบายถึงความเป็นมาของการพฒันารูปแบบการสอนอยา่ง

ชดัเจน 
     

8 คู่มือฉบบัน้ีไดอ้ธิบายความเป็นมาของการพฒันารูปแบบการสอนอยา่ง
สมเหตุสมผล และมีความน่าเช่ือถือ 

     

9 คู่มือฉบบัน้ีไดก้ล่าวถึงทฤษฎีส าคญัท่ีใชเ้ป็นฐานคิดส าคญัในการสร้าง
รูปแบบการสอนอยา่งชดัเจน 

     

10 
 

คู่มือฉบบัน้ีน าทฤษฎีการเรียนรู้ ตลอดจนแนวคิดมาเป็นฐานส าคญัใน
การพฒันารูปแบบอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการของทฤษฎีและแนวคิด
นั้นๆ 

     

11 คู่มือฉบบัน้ีอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีจะ
น าไปสู่การพฒันารูปแบบการสอนอยา่งชดัเจน 

     

12 คู่มือฉบบัน้ีอธิบายสาระส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอนอยา่ง
ครบถว้นชดัเจน 

     

13 คู่มือฉบบัน้ีบอกเกณฑก์ารประเมินการเขียนเรียงความอยา่งชดัเจน
เหมาะสม 

     

14 คู่มือฉบบัน้ีบอกเกณฑก์ารประเมินการเขียนเรียงความท่ีสามารถ
น าไปใชใ้นการปฏิบติัจริงได ้

     

 
ขอ้เสนอแนะ ..................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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แบบการประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทีม่ีต่อแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
การเขียนเรียงความเพือ่สร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย 

ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต 
........................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง    

1. ขอใหท้่านพิจารณาแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียนการเขียนเรียงความเพื่อสร้าง 
เสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษาปริญญาบณัฑิตแล้วโปรดให้
ความคิดเห็นตามรายการประเมินท่ีก าหนดให ้โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี    
  ตอบ 5   ถา้ท่านเห็นวา่ขอ้ความท่ีก าหนดให้น้ีเป็นจริงตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
มากท่ีสุด 
  ตอบ 4   ถา้ท่านเห็นวา่ขอ้ความท่ีก าหนดใหน้ี้เป็นจริงตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
มาก 
  ตอบ 3   ถา้ท่านเห็นวา่ขอ้ความท่ีก าหนดใหน้ี้เป็นจริงตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
ปานกลาง 
  ตอบ 2   ถา้ท่านเห็นวา่ขอ้ความท่ีก าหนดใหน้ี้เป็นจริงตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
นอ้ย 
  ตอบ 1   ถา้ท่านเห็นวา่ขอ้ความท่ีก าหนดให้น้ีเป็นจริงตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
นอ้ยท่ีสุด 

2. โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งในขอ้ค าถามแต่ละขอ้ท่ีตรงกบัความคิดเห็น 
ของท่านตามความเป็นจริง 
 
ข้อที่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 แบบทดสอบใชรู้ปแบบเหมาะสมกบัการเขียนเรียงความ      
2 แบบทดสอบมีค าช้ีแจงรายละเอียดการเขียนไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น      
3 แบบทดสอบมีการก าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบัขนาดความยาวของ

การเขียนเรียงความท่ีก าหนดให ้
     

4 แบบทดสอบมีการก าหนดหวัขอ้เร่ืองการเขียนเรียงความท่ีเหมาะสมกบั
วยั และประสบการณ์ของผูเ้รียน 

     

5 แบบทดสอบมีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลไวอ้ยา่งชดัเจน      
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ข้อที่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
6 แบบทดสอบมีการแจง้สดัส่วนคะแนนของการเขียนเรียงความไวอ้ยา่ง

เหมาะสม 
     

7 แบบทดสอบมีความยากง่ายท่ีเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของ
ผูเ้รียน 

     

8 แบบทดสอบมีการแบ่งสดัส่วนคะแนนในแต่ละส่วนอยา่งเหมาะสม      
 
ขอ้เสนอแนะ ..................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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แบบสะท้อนผลการเรียนรู้(Reflective Journal) โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด      
การถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎกีารเรียนรู้จากตัวแบบเพือ่สร้างเสริมความสามารถใน         

การเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  
…………………………………………………………………………………………………….. 
ค าช้ีแจง 

การเขียนบนัทึกน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ทั้งน้ีไม่มี 
ผลต่อคะแนนรายวิชา จึงขอให้นกัศึกษาเขียนบนัทึกความคิดเห็นของตนเองอยา่งอิสระตามความ
เป็นจริงในประเด็นต่อไปน้ี 
 
ช่ือ..........................................................................................................................เลขท่ี................... 
 
1. วธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้
ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบของครูผูส้อนช่วยให้นกัศึกษาสามารถเขียนเรียงความได้
หรือไม่? อยา่งไร? 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. นกัศึกษาเกิดความมัน่ใจในการเขียนเรียงความข้ึนหรือไม่ อยา่งไร? 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
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3. นกัศึกษาไดเ้รียนรู้กลวธีิในการเขียนเรียงความให้เกิดประสิทธิภาพอยา่งไรบา้ง? 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
4. นกัศึกษาคิดวา่ วธีิการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบช่วยใหน้กัศึกษาเขียนเรียงความไดป้ระสบความส าเร็จ
ไดง่้ายข้ึนหรือไม่? อยา่งไร? 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
5. นกัศึกษามีความคิดเห็นอยา่งไรบา้งเม่ือไดเ้รียนดว้ยวธีิการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ? 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก จ 

คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
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คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
เพือ่สร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษา 

ปริญญาบัณฑิตตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎกีารเรียนรู้จากตัวแบบ
........................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง 
 คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนกัศึกษาปริญญาบณัฑิตตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้
จากตวัแบบฉบบัน้ีเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพื่อแสดงถึงรายละเอียดเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียน
การสอนเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต 
โดยเป็นคู่มือส าหรับครูผูส้อน ท่ีจะน ารูปแบบดงักล่าวไปใช้ ดงันั้นผูส้อนสามารถศึกษาเพื่อท า  
ความเขา้ใจเก่ียวกบัองค์ประกอบของรูปแบบ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และการวดัและ
ประเมินผลการเขียนเรียงความให้ชัดเจนก่อนท่ีจะน ารูปแบบการเรียนการสอนน้ีไปปฏิบติัจริง
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน 
 คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนกัศึกษาปริญญาบณัฑิตประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ค าช้ีแจงการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
2. ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอน 
3. ทฤษฎี และแนวคิดพื้นฐานท่ีรองรับรูปแบบการเรียนการสอน 
4. สาระส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอน 
5. เกณฑก์ารประเมินการเขียนเรียงความ 
6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
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1.  ค าช้ีแจงในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้
จากตัวแบบ 
ข้อควรปฏิบัติก่อนด าเนินการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

1. ศึกษารายละเอียดในส่วนต่างๆของคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ดงัน้ี 

1.1 ศึกษาค าช้ีแจงการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนประกอบกบัการศึกษาส่วนอ่ืนๆ  
ในคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

1.2 ศึกษาความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานท่ี 
รองรับรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีอันเป็นท่ีมาของ
รูปแบบการเรียนการสอนน้ี ซ่ึงจะช่วยให้มองเห็นภาพรวม ตลอดจนมองเห็นความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบต่างๆในรูปแบบการเรียนการสอน  

1.3 ศึกษาลกัษณะของรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดว้ยแผนการจดั                         
การเรียนการสอนทั้งหมด จ านวน 6 แผน ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

1) แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนประกอบไปดว้ย หวัขอ้เร่ืองการเขียน 
เรียงความ ระยะเวลา สาระส าคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ   
การเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล  

2) แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถเขียนเรียงความตาม 
หัวข้อท่ีก าหนดให้ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีปรากฏในแผนการจัด          
การเรียนรู้ ประกอบดว้ยขั้นตอนทั้งส้ิน 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้    
2) ขั้นการเช่ือมโยงสู่ความคิด 3) ขั้นการทบทวนเพื่อผลิตผลงาน 4) ขั้นการปฏิบติัการทางการเขียน       
5) ขั้นการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ ์ 

2. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นแผนการ 
เรียนการสอนให้ครบถ้วน และเม่ือได้ศึกษาส่วนต่างๆในคู่มือการใช้รูปแบบครบแล้ว ควร
ด าเนินการก่อนการสอน ดงัน้ี 

2.1 ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนอยา่งละเอียดอีกคร้ังหน่ึงเพื่อใหเ้กิดความแม่นย  า  
ชดัเจน 

2.2 ศึกษาและจดัเตรียมส่ือการสอนท่ีเสนอไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ให้เพียงพอกบั 
จ านวนนกัศึกษา ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการสอน เรียงความตน้แบบใบงานท่ี 1 การถอดเรียงความ
ตน้แบบใบงานท่ี 2 เขียนแผนผงัโครงเร่ือง และใบงานท่ี 3 การเขียนเรียงความ นอกจากน้ีผูส้อน
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ควรจดัเตรียมเคร่ืองฉายภาพแผน่ทึบ (Overhead projector) เพื่อน าเสนอหลกัการ ตวัอยา่งงานเขียน
ประกอบค าอธิบายในชั้นเรียน 

2.3 ศึกษาและจดัเตรียมเคร่ืองมือเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการสอนจาก 
องค์ประกอบดา้นการวดัและประเมินผล ทั้งน้ีการวดัและประเมินผลตามหลกัการการเรียนตาม
รูปแบบการสอนนั้น ผูส้อนตอ้งให้อิสระแก่ผูเ้รียนในการสร้างสรรคง์านเขียนตามหวัขอ้ท่ีก าหนด
ในรูปแบบการสอนแต่ละแผน พร้อมช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลให้ผูเ้รียนไดท้ราบตามขั้นตอน
กิจกรรมท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

หากผูส้อนประสงคจ์ะสอนเน้ือหาตามตวัอย่างน้ี ก็สามารถน ารูปแบบการเรียนการสอน 
แบบวดัความสามารถ เกณฑก์ารประเมินความสามารถทางการเขียนเรียงความไปใชไ้ด ้โดยศึกษา
ตามค าแนะน าท่ีใหไ้ว ้
แนวทางในการด าเนินการสอน 
 เม่ือไดศึ้กษาและจดัเตรียมเอกสารและส่ืออุปกรณ์ส่ิงจ าเป็นต่างๆไวพ้ร้อมแลว้ ก็สามารถ
ด าเนินการสอนตามรูปแบบการสอนท่ีเตรียมไว ้โดยการด าเนินการสอนดงัท่ีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ
ส าหรับบทบาทครูผูส้อน ดงัน้ี  

1. ผูส้อนเป็นผูจ้ดัการใหผู้เ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรมตามรูปแบบการสอน เพื่อให ้
ผูเ้รียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยให้ผูเ้รียนได้น าแนวทางจากการอ่านเรียงความ
ตน้แบบมาใช้ปรับแต่งงานของตนไดต้ามความเหมาะสม และผูส้อนจะตอ้งด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามขั้นตอน โดยอนุญาตให้เพื่อนช่วยแนะน า หรือช่วยเหลือกนัไดต้ามสมควร โดย
มีครูเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือหลกัแก่ผูเ้รียนแต่ละคน จนผูเ้รียนสามารถสร้างสรรคผ์ลงานเขียนของ
ตนออกมาไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ผูส้อนจะตอ้งช้ีใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญัของการอ่านเรียงความตน้แบบ จากนั้นจึง 
ด าเนินการสอนตามขั้นตอน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถถ่ายโยงแนวทางในการเขียนเรียงความ จาก     
การได้ศึกษาวิเคราะห์เรียงความต้นแบบดังกล่าว โดยสามารถเขียนผงัโครงร่างความคิด จน
สามารถปฏิบติัการสร้างสรรคง์านเขียนของตนออกมาได ้  

3. ผูส้อนจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนเป็นส าคญั และใน 
ขณะเดียวกนัก็จ  าเป็นตอ้งสรรหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการช่วยเหลือผูเ้รียนในบรรยากาศท่ีเป็น
กันเองกับผู ้เรียนท่ีก าลังประสบปัญหาการสร้างสรรค์งานเขียนของตน และไม่สามารถจะ
ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้
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4. ผูส้อนจะตอ้งเตรียมตวัใหมี้ความช านาญและแม่นย  าในเร่ืองรูปแบบ และกลวธีิ               
การเขียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดช่้วยเหลือผูเ้รียนในสภาพการณ์ต่างๆกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม
 5.   ผูส้อนควรส่งเสริมการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เกิดความเป็นกนัเองให้มาก
ท่ีสุด เพื่อให้ผูเ้รียนกล้าพูดคุย สอบถามและขอรับความช่วยเหลือจากผูส้อนได้ตลอดเวลาของ     
การด าเนินกิจกรรมในชั้นเรียน 

2.   ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอน 

 การเขียนจดัเป็นทกัษะส าคญัเพื่อใชส้ าหรับการส่ือสารในชีวติประจ าวนัซ่ึงช่วย 
ให้ผูเ้ขียนสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนบนัทึกเร่ืองราว ความรู้ ความทรงจ าต่างๆ 

รวมไปถึงสามารถแสดงภูมิความรู้ผา่นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูอ่้านได ้ อยา่งไรก็ดีการเขียนเพื่อใช้
ประโยชน์ในการติดต่อส่ือสารนั้น หากผูเ้ขียนใช้ภาษาไดไ้ม่ดี หรือขาดความสามารถดา้นการส่ือ
ความคิดท่ีชดัเจนก็อาจจะท าให้เกิดความลม้เหลวในการส่ือสารในคร้ังนั้นๆ และอาจจะเกิดความ
เสียหายต่อส่วนรวมไดด้ว้ยการเขียนถือเป็นทกัษะท่ียาก และมีความส าคญัมาก การเขียนท่ีดีและ
ถูกต้องจะสามารถส่ือความหมายได้ตรงตามจุดประสงค์สามารถใช้ในการอ้างอิง ยืนยนัเป็น
หลกัฐานไดใ้นเชิงรูปธรรม ดงัท่ีสนิท ตั้งทวี (2538:118) กล่าวสรุปถึงความส าคญัของการเขียนไว้
ว่า การเขียนเป็นการแสดงออกถึงความรู้ ความคิด ความรู้สึก คือ ช่วยในการส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยงัเป็นการถ่ายทอดอารยธรรม วฒันธรรม เช่น วรรณกรรม วรรณคดี ต านาน 
ช่วยสนองตอบความตอ้งการของมนุษย ์เช่น ความรัก ความเขา้ใจ ความเห็นอกเห็นใจ อีกทั้งยงั
เป็นเคร่ืองมือในการบนัทึกประวติัศาสตร์ และการประกอบอาชีพ  

ในส่วนของหลกัสูตรการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาได้บรรจุรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เขียนให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้อย่างหลากหลายตามหลักสูตรท่ีจัดข้ึนของแต่ละ
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ โดยมีค าอธิบายรายวิชาปรากฏตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดไว ้ทั้ งในรายวิชาการเขียนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปของทุก
มหาวทิยาลยัทั้งภาครัฐ และเอกชน และวชิาการเขียนในรายวชิาเฉพาะ ทั้งของหลกัสูตรในคณะครุ
ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์สามารถสรุปค าอธิบายรายวิชาท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวขอ้งกบัการเขียนได้ว่า การเขียนจะมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ
ทางการเขียน การใช้ภาษา มีศิลปะในการเขียน และเขียนงานในรูปแบบงานเขียนตามประเภทท่ี
ก าหนดได ้จากค าอธิบายรายวชิาดงักล่าวน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการเขียน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั กมล โพธิเยน็ (2547:1) ท่ีกล่าววา่ ในการเรียนระดบัอุดมศึกษานั้นนบัไดว้า่ทกัษะการเขียนจะมี
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ความส าคญั และจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการศึกษาในระดบัน้ี เน่ืองจากผูเ้รียนในระดบัน้ีจะตอ้งใชท้กัษะ
การเขียนเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแสดงข้อมูลความรู้ประเด็นความคิดเห็นต่างๆ ตลอดจน          
การสร้างสรรค์องค์ความรู้ต่างๆออกมาในรูปแบบของการเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียน
บนัทึกผลการเรียนรู้ การเขียนตอบขอ้สอบแบบอตันยั การเขียนเรียงความ เป็นตน้  

การเขียนเรียงความจดัเป็นงานเขียนรูปแบบหน่ึง ซ่ึงใช้ศิลปะทางภาษาในการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ความรู้สึกต่างๆ ผูเ้ขียนจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความสามารถทางการใชภ้าษาไทย
เป็นอยา่งดี เพื่อเขียนถ่ายทอดเร่ืองราว ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของตนออกมา เพื่อส่ือความหมาย
ไดอ้ยา่งชดัเจน เรียงความจึงเป็นทกัษะการเขียนท่ีมีความส าคญัดงัจะเห็นไดว้า่ การเขียนเรียงความ 
จดัเป็นทกัษะการเขียนพื้นฐานท่ีมกัจะน ามาใช้เป็นแบบทดสอบเพื่อวดัความสามารถในด้าน       
การเขียน การสอบ และการใช้ภาษา ตลอดจนการแข่งขนัประกวดในกิจกรรมส าคญัๆขององคก์ร
ต่างๆ ดงัเช่นค ากล่าวของหลวงส าเร็จวรรณกิจ (อา้งถึงในวรวรรธ์ ศรียาภยั,2557:4) ท่ีไดก้ล่าววา่ ผู ้
ท่ีมีความสามารถเขียนเรียงความไดดี้ยอ่มประสบผลดีในหลายๆทาง ทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น 
ช่วยในการสอบ ในการเขียน การพดู และการจ า  

ด้วยเหตุน้ีการเขียนเรียงความจึงจดัเป็นเน้ือหาวิชาส าคญัในรายวิชาภาษาไทยท่ีได้รับ     
การบรรจุใหผู้เ้รียนฝึกเขียนตั้งแต่ในระดบัเบ้ืองตน้ คือระดบัประถมศึกษา จนถึงระดบัระดบัสูงสุด 
คือระดบัอุดมศึกษา แต่จากประสบการณ์การสอนการเขียนของผูว้ิจยัในระดบัอุดมศึกษา ระหวา่ง
ปีการศึกษา 2550 จนถึงปัจจุบนัของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขต       
จกัรพงษภูวนารถ พบว่าระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเขียน ประเภทการเขียนเรียงความ ในรายวิชา
เทคนิคการเขียน และการเขียนภาษาไทยเพื่อการส่ือสารของกลุ่มรายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีก าหนดให้
ผูเ้รียนทุกสาขาวิชาตอ้งลงทะเบียนเรียนนั้น ผลปรากฏวา่ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า เช่น
ใน ปีการศึกษา 2551-2553 นกัศึกษามีคะแนนในช่วงคะแนนเฉล่ียร้อยละ 42.50-53.00 ซ่ึงอยูใ่น
เกณฑ์ท่ีไม่น่าพึงพอใจถึงปานกลาง นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัได้เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์
ผูส้อนรายวชิาภาษาไทยระดบัอุดมศึกษา จ านวน 2 ท่าน ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สุนีต์ิ ภู่จิรฐาพนัธ์ุ และพรสุดา อินทร์สานสัมภาษณ์ 27 
พฤศจิกายน 2557) ใน 2 ประเด็นหลกั คือ  

ประการท่ี 1 ประเด็นเก่ียวกบัผูเ้รียน พบวา่จากประสบการณ์การสอนการเขียนเรียงความ
พบอุปสรรคท่ีเกิดจากตัวนักศึกษา คือ นักศึกษามีความสามารถทางการเขียนต ่า กล่าวคือไม่
สามารถเขียนส่ือความหมายในส่ิงท่ีตอ้งการได ้แมบ้างคร้ังผูเ้รียนจะมีแนวคิดท่ีดีแต่ก็ไม่สามารถ
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ถ่ายทอดออกมาไดต้รงตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการ ประกอบกบัมีความสนใจและความพยายามใน
การเขียนน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น ขาดความใฝ่รู้ท าให้ผลงานท่ีเขียนเรียงความออกมาไม่ดีนัก 
นอกจากน้ีเม่ือผูส้อนสั่งให้เขียนเรียงความยงัไม่รู้ว่าจะเร่ิมตน้อยา่งไรไดอ้ย่างไร จึงเขียนไปเพียง
เพื่อใหมี้งานส่ง งานท่ีเขียนมาจึงแสดงให้เห็นวา่ผูเ้รียนขาดความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบและกลวิธี
ในการเขียน อีกทั้งพบวา่งานเขียนขาดแนวความคิดท่ีจะเขียน เพราะไม่รู้จะเขียนเน้ือหาอะไรบา้ง
ในงานเขียน 

ประการท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกบัผูส้อนจากการสัมภาษณ์ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียน
การสอนนั้น พบวา่ผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคค์วามรู้ และกลวิธีในการเขียนส่วนต่างๆ
ของเรียงความอยูใ่นเกณฑดี์ แต่อาจจะยงัไม่สามารถท่ีจะถ่ายทอดใหผู้เ้รียนทราบได ้เพราะมกัสอน
ในลกัษณะของการบรรยาย ผูเ้รียนจึงยงัขาดภาพการเขียนเรียงความท่ีชัดเจน ส่วนในด้านของ     
การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนเรียงความไม่ค่อยปรากฏว่ามีมากนัก ส่วนมากผูส้อนจะ
ก าหนดหัวขอ้ในการเขียน และให้ผูเ้รียนเขียนมาส่งในเวลาท่ีก าหนด  ดา้นการตรวจประเมินผล
งานนั้น ผูส้อนบางคนจะบอกเกณฑก์ารประเมินคร่าวๆใหก้บัผูเ้รียนไดท้ราบ แต่บางคนไม่ไดบ้อก
ให้ทราบ ในด้านการสร้างแรงจูงใจทั้ งในขณะเรียนและหลังเรียนใช้การให้คะแนนเป็น                   
การเสริมแรง นอกจากน้ีผูเ้รียนท่ีเขียนผลงานได้ดี หากมีการจัดการประกวดผู ้สอนจะช่วย
สนบัสนุนให้ความช่วยเหลือโดยการเสนอช่ือเขา้ร่วมการแข่งขนั นอกเหนือไปจากน้ีแลว้ผูส้อน
เห็นด้วยว่าการเขียนเรียงความมีความส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนจึงควรมีแนวทางในการจัด                  
การเรียนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนเรียงความใหน้กัศึกษา 

นอกจากน้ีจากการท่ีผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามถามนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีได้เคยเรียนรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร และรายวิชาการเขียนเพื่อการส่ือสารของคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยา           
การจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ ปีการศึกษา 
2557 จ  านวน 20 คน (ขวญัฤดี ผลทอง,กฤษฎา สิงห์นุย้,มณีรัตน์ สมยัทอง และคนอ่ืนๆ สัมภาษณ์  
20 พฤศจิกายน 2557) เก่ียวกับสภาพปัญหาในการเรียนการสอนการเขียนเรียงความพบว่า          
การเขียนเรียงความเป็นส่ิงท่ียากส าหรับนกัศึกษา สาเหตุเพราะเม่ือผูเ้รียนไดรั้บหัวขอ้จากผูส้อน
แล้ว ไม่รู้ว่าจะเร่ิมตน้เขียนอย่างไร ขาดความรู้เก่ียวกบัองค์ประกอบของการเขียนท่ีถูกตอ้ง ไม่
สามารถใช้กลวิธีทางการเขียนไดอ้ย่างหลากหลาย โดยส่วนมากจะเร่ิมเขียนเร่ืองโดยไม่มีการวาง
ล าดบัโครงเร่ือง ในดา้นครูผูส้อนไม่สามารถให้ความกระจ่าง หรือมีกลวิธีท่ีจะช่วยให้นกัศึกษา
เขียนเรียงความได ้อีกทั้งไม่มีการแจง้เกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความให้ทราบ ประกอบกบั
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ผูส้อนไม่มีแนวทางในการกระตุ้นให้นักศึกษาเขียนเรียงความ ด้านหัวข้อท่ีก าหนดให้เขียน
เรียงความส่งนั้นไม่ตรงกบักบัประสบการณ์หรือความสนใจของนกัศึกษา และเม่ือไดรั้บผลการ
ตรวจเรียงความกลบัคืนมามกัไม่มีการให้ขอ้เสนอแนะจากอาจารยเ์พื่อปรับปรุงงานเขียนในคร้ัง
ต่อไป 

โดยสรุปทั้งอาจารย ์และนกัศึกษามีความเห็นสอดคลอ้งกนั คืองานเขียนของนกัศึกษาใน
ชั้นเรียนยงัไม่สามารถส่ือความได้ตรงตามจุดประสงค์ท่ีตอ้งการ หรือหากส่ือความได้ตรงตาม
จุดประสงค์ ก็มีเน้ือหาไม่ครอบคลุมประเด็นทั้งหมดท่ีตั้งไว ้ด้านภาษาท่ีใช้ในงานเขียนยงัขาด   
ความสละสลวย และพบขอ้บกพร่องทางภาษา เช่นการใชค้  าฟุ่มเฟือย การใชภ้าษาก ากวม การเรียง
รูปประโยคผิดท่ี และการใช้ส านวนภาษาต่างประเทศในงานเขียน นอกจากน้ีย ังพบว่า                 
ดา้นการจดัล าดบัความคิดยงัคงสับสนวกวน ซ่ึงเห็นไดจ้ากงานเขียนขาดความสัมพนัธ์กนัในแต่ละ      
ยอ่หนา้  

นอกจากน้ีในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูส้อนพบวา่ผูส้อนก็ยงัคงใชรู้ปแบบ หรือ
แนวการสอนแบบเดิม คือ ผูส้อนเป็นผูใ้ห้หัวขอ้เร่ืองแลว้ให้นกัศึกษาเขียนเร่ืองมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด นกัศึกษาจึงมกัประสบปัญหาวา่ไม่รู้จะเร่ิมตน้งานเขียนอยา่งไร มองไม่เห็นประเด็นท่ีจะ
เขียน ประกอบกบัการขาดประสบการณ์หรือแนวความรู้แนวคิดท่ีจะใช้เป็นรายละเอียดเพื่อมา
สนบัสนุนทางการเขียน ดว้ยสาเหตุเหล่าน้ีจึงส่งผลให้งานเขียนของนกัศึกษาไดผ้ลไม่ดีเท่าท่ีควร 
ทั้งน้ีจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องด้านปัญหาทางการเขียนพบว่าสอดคล้องกับอธิกมาส                   
มากจุย้ (2553:3) ท่ีกล่าวสรุปถึงปัญหาในการสอนการเขียนว่า ปัญหาส าคญัท่ีท าให้ผูเ้รียนขาด
ความสามารถในการเขียนคือ นกัศึกษาไม่ทราบจะเขียนอะไร เพราะขาดความมัน่ใจ คิดวา่ตนเอง
จะเขียนไม่ได ้ไม่ค่อยมีความรู้ในเร่ืองท่ีจะเขียน ไม่สามารถเรียบเรียงล าดบัความคิดได ้การล าดบั
ความคิดไม่ต่อเน่ือง วกวน  

ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่ปัญหาทางการเขียนท่ีพบนั้นมี 2 ประการหลกั คือ ปัญหาจากตวัผูเ้รียน 
มาจากการขาดแนวความคิดท่ีจะเขียน ไม่รู้วา่จะเร่ิมตน้เขียนอยา่งไร รวมถึงขาดทกัษะการใชภ้าษา
ในการส่ือความออกมาเป็นงานเขียน และปัญหาดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้อยูไ่ม่
สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน และสร้างแนวคิดทางการเขียนใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้ 

การเขียนเรียงความจัดเป็นงานเขียนท่ีจ าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองดังท่ี  
วรวรรธ์ ศรียาภยั (2557:100-101) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของเรียงความท่ีดีว่า เรียงความท่ีดีนั้น
จะตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะท่ีครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านรูปแบบ คือการเร่ิมตน้ตั้งแต่    
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การใช้กระดาษ ขนาดตัวอักษร การเวน้บรรทัด ตลอดจนการย่อหน้าท่ีเด่นชัด  ด้านเน้ือหา 
ประกอบไปด้วย เอกภาพ (Unity) สัมพนัธภาพ (Coherence) และสารัตถภาพ (Emphasis) และ 
ดา้นภาษา ควรใชภ้าษามาตรฐาน หรือภาษาราชการท่ีมีความถูกตอ้ง กะทดัรัด ชดัเจน สุภาพ และ
เหมาะสม นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบส าคญัของการเขียนเรียงความ ได้แก่  ค  าน า            
เน้ือเร่ือง และสรุป ร่วมในงานเขียนอีกดว้ย ดว้ยเหตุน้ีจะเห็นไดว้่าการจะสร้างเสริมความสามารถ
ในการเขียนเรียงความภาษาไทยให้แก่ผูเ้รียนไดน้ั้น จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูส้อนจะตอ้งพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนใหเ้ป็นระบบและน่าสนใจ  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการจากเอกสารและงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั   
การสอนเขียนเรียงความ ผูว้ิจยัพบวา่แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ สามารถน ามาใชใ้นการพฒันา
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตได ้โดยในการถ่ายโยงการเรียนรู้นั้น มีแนวคิด(concept) ส าคญั คือ 
การน าเอาขอ้มูล ความรู้ กลวธีิ ตลอดจนสถานการณ์ท่ีเคยไดรั้บรู้ หรือ ไดเ้รียนรู้มาก่อนหนา้ น ามา
เป็นแนวทางในการเรียนรู้งานคร้ังใหม่ท่ีมีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ก่อนหน้า (initially 
learned outcome)ได ้ การถ่ายโยงการเรียนรู้จึงเป็นแนวคิดท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถสร้างสรรคง์าน
ในคร้ังใหม่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และง่ายข้ึนได้ ทั้ งในด้านของการถ่ายโยงทางความคิด 
(concept) หลักการ (principles) กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ และเจตคติ (Gagne, 1970 ;            
Drowatzky, 1975; Ellis and Hunt, 1977)  

การถ่ายโยงการเรียนรู้จึงเป็นแนวคิดท่ีจะช่วยเหลือผูเ้รียนให้ประสบความส าเร็จใน        
การเขียนได ้โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาเรียนรู้จากงานเขียนเรียงความท่ีครูผูส้อนคดัเลือกมา
ว่าเป็นงานเขียนเรียงความท่ีดี มีคุณค่า โดยจะเร่ิมพิจารณาตั้งแต่ การตั้งช่ือเร่ือง องค์ประกอบ     
(ค  าน า เน้ือเร่ือง สรุป)การเขียน เน้ือหา กลวิธีการเขียนการใช้ภาษา ตลอดจนคุณค่าท่ีได้รับว่ามี
ลกัษณะ หรือรูปแบบอยา่งไร จนผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ และมองเห็นกลวธีิการน าเสนออยา่งชดัเจน 
เพื่อจะได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างงานของตนได้ ซ่ึงวิ ธีการน้ีจัดเป็นการสร้าง
ประสบการณ์น าก่อนการเขียนจริง เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถถ่ายโยงความรู้ท่ีไดรั้บไปสู่งานเขียนของ
ตนเองได ้โดยอาศยัหลกัการคิดท่ีว่า การท่ีผูเ้รียนจะสามารถเขียนงานได้ดีนั้น จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสเห็นตวัอย่างประสบการณ์ หรือแนวทางการเขียนเน้ือหาจากงาน
ตน้แบบของผูอ่ื้นเสียก่อน เพื่อให้เป็นแนวทางในการน ามาเขียนงานของตน เม่ือผูเ้รียนไดศึ้กษา
ตวัอย่างของประสบการณ์ เน้ือหา จากงานเขียนต้นแบบมาก่อนแล้ว ก็จะช่วยให้ผูเ้รียนเห็น
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แนวทางท่ีจะเร่ิมตน้ทางการเขียนเรียงความของตนได ้ซ่ึงจดัเป็นการช่วยให้การเรียนรู้ สะดวกและ
รวดเร็วข้ึนได ้ 

ทั้งน้ีในการศึกษางานตน้แบบเพื่อจะใชใ้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ไดน้ั้น ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาหลกัการ หรือแนวทางการเขียนจากงานตน้แบบ เพื่อใหส้ามารถสกดัสาระส าคญัจากตน้แบบ
ได้ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัจะใช้ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ หรือการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิ
ปัญญา ของ อลัเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ โดยจะอาศยั
หลกัการว่าผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ทางการเขียนท่ีดีได ้ก็ต่อเม่ือได้มีตน้แบบท่ีดีให้เห็น ซ่ึงหาก
ผู ้สอนสามารถเลือกใช้ตัวแบบเรียงความท่ีดีมาให้ผู ้เ รียนได้ศึกษาเรียนรู้ ผู ้เ รียนก็จะเกิด              
การเลียนแบบทางการเขียนในรูปแบบต่างๆได้ดีด้วยเช่นกนั โดยผูเ้รียนจะเลียนแบบเรียงความ
ตน้แบบทั้งในด้าน การวางโครงเร่ือง องค์ประกอบ (ค าน า เน้ือเร่ือง สรุป) กลวิธีการใช้ภาษา 
เน้ือหา ตลอดจนการแฝงคุณค่าท่ีอยู่ในงานเขียนได้  การให้ผูเ้รียนศึกษาเรียงความตน้แบบจึง
จดัเป็นการจุดประกายความคิดให้แก่ผูเ้รียน และช่วยแก้ปัญหาทางการเขียนได ้ เช่นเม่ือผูส้อน
ก าหนดหวัขอ้ หรือสถานการณ์ให้เขียนเรียงความ การท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาเรียงความตน้แบบมาก่อน
ย่อมจะช่วยแก้ปัญหาในการเร่ิมต้นงานเขียน เน้ือหา หรือแนวทางการหาขอ้มูลจากท่ีต่างๆมา
สนับสนุนงานเขียนของผูเ้รียนได้ ดงัท่ี แบนดูรา กล่าวว่าการเรียนรู้นั้นไม่สามารถเกิดได้เพียง
เพราะการท่ีครูวางเง่ือนไข การจดัสภาพส่ิงแวดล้อม หรือการเสริมแรงท่ีถือเป็นปัจจยัภายนอก
เพียงเท่านั้น  แต่ยงัจ าเป็นตอ้งอาศยัเชาวน์ปัญญาท่ีอยู่ภายใน(Cognition) อารมณ์ และความรู้สึก
ต่างๆเขา้ร่วมด้วย  นั่นคือ การเรียนรู้ของบุคคลนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งเกิดจากการสังเกต และการ
เลียนแบบพฤติกรรมของผูอ่ื้นร่วมดว้ย ทั้งน้ีหมายรวมถึงทกัษะ ความคิด อารมณ์ ค่านิยมร่วมกนั
(Santrock,2010:31) จนเกิดเป็นกระบวนการรู้คิด หรือพุทธิปัญญา(Cognitive Processes)ข้ึน  

อน่ึงตวัแบบท่ีผูว้ิจยัเลือกใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ เรียงความในหัวขอ้ท่ีมีความ
คล้ายคลึงกบัสถานการณ์ท่ีจะก าหนดให้ผูเ้รียนเขียน โดยมีเน้ือหาหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ 
ชีวติและส่ิงท่ีอยูร่อบตวัของผูเ้รียน จากนั้นก าหนดให้ผูเ้รียนศึกษาเรียงความตน้แบบ ตั้งแต่ การตั้ง
ช่ือเร่ือง องคป์ระกอบ(ค าน า เน้ือเร่ือง สรุป)การเขียน เน้ือหา กลวิธีการเขียนการใชภ้าษา ตลอดจน
คุณค่าท่ีไดรั้บวา่มีลกัษณะ หรือรูปแบบอยา่งไร จากนั้นผูส้อนจะก าหนดหวัขอ้เร่ืองท่ีมีสถานการณ์
คล้ายคลึงกบังานตน้แบบ และ ให้ผูเ้ขียนฝึกเขียนงานตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ตามรูปแบบของ      
การเขียนเรียงความท่ีดี 
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นอกเหนือไปจากทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบแลว้ในขั้นตอนท่ีจะให้ผูเ้ขียนฝึกเขียนงาน
ตามหัวขอ้ท่ีก าหนดให้นั้น ผูว้ิจยัยงัน าเอารูปแบบการช่วยเหลือของ นกัการศึกษาช่ือไวกอตสกี 
(Vygotsky) เขา้มาเสริมเพื่อเพิ่มศกัยภาพทางการเขียนให้แก่ผูเ้รียนเพิ่มข้ึนด้วย ตามแนวคิดของ             
ไวกอตสกี (Vygotsky) เช่ือวา่การท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนส่ิงใหม่ หรือส่ิงท่ียากข้ึนไดน้ั้น จ  าเป็นอยา่ง
ยิ่งท่ีผูเ้รียนจะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบขั้นตอน แล้วจึงค่อยๆลดระดับความ
ช่วยเหลือลงตามพฒันาการท่ีเพิ่มข้ึนของผูเ้รียน ซ่ึง ไวกอตสกี (Vygotsky) ได้เสนอรูปแบบ                
การช่วยเหลือทางการเรียนไวใ้นรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ (Scaffold Instruction) ซ่ึงจะ
เขา้มาช่วยสนบัสนุนทางการสอนดว้ยการช่วยสร้าง หรือพยุงแนวความคิดของผูเ้รียนให้ชดัเจน
ยิ่งข้ึนได ้โดยมีแนวคิดของการช่วยเหลือผูเ้รียนเป็นส าคญั นัน่คือครูจะเขา้มามีบทบาทส าคญัใน
การลงมือใหค้วามช่วยเหลือต่อการปฏิบติังานของผูเ้รียนในรูปแบบต่างๆ คือมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถ
แกปั้ญหาตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน แลว้จากนั้นจึงจะค่อยๆลดบทบาทความช่วยเหลือลงในช้ินงาน
ถดัไปเร่ือยๆ จนในท่ีสุดผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง (อา้งถึงในกมล โพธิเยน็, 2547:7)  

วิธีการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์ จะอธิบายถึง การพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของ
มนุษย ์วา่มีขอบเขตของการเรียนรู้หรือท่ีเรียกวา่ Zone of proximal development (ZPD) ซ่ึงเป็น
ช่วงห่างระหว่างระดบัพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาท่ีเป็นอยู่ หรือความรู้ความสามารถเดิมท่ีดูได้
จากปัญหาท่ีแกไ้ดด้้วยตนเอง กบัระดบัศกัยภาพของพฒันาการทางเชาวน์ปัญญา ซ่ึงเห็นได้จาก
ปัญหาท่ียงัแกด้้วยตนเองไม่ได้ แต่อาจจะแกไ้ดถ้้าได้รับค าแนะน า (Guidance) และการร่วมงาน 
(Collaboration) กบัผูใ้หญ่ หรือเพื่อนวยัเดียวกนัท่ีมีความสามารถมากกว่า เพราะจะท าให้เกิดการ
เรียนรู้ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการเพิ่มพนูความรู้ความสามารถ หรือพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาข้ึน (the 
level of potential) จนแกปั้ญหานั้นดว้ยตนเองไดใ้นท่ีสุด  ซ่ึงในขั้นของการเขียนเรียงความน้ี 
ผูส้อนจะน าเอาวธีิการเรียนรู้สแกฟโฟลด์มาเสริม โดยเร่ิมตั้งแต่ในขั้นของการศึกษาตวัแบบ คือครู
เป็นผูช่้วยแนะน าให้ผูเ้รียนเห็นลกัษณะของเรียงความท่ีดีวา่จะมีลกัษณะอยา่งไร จนถึงขั้นการร่าง
ล าดบัความคิด และขั้นของการลงมือเขียนผลงานของผูเ้รียน โดยค าแนะน านั้นจะค่อยลดลง จน
ผูเ้รียนสามารถเขียนงานไดด้ว้ยตนเองเพียงล าพงั  

ทั้งน้ีในส่วนของการเขียนจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูเ้รียนจะตอ้งฝึกการจดัล าดบัความคิดให้เป็น
ระบบก่อนการลงมือเขียน ผูว้ิจยัจึงก าหนดให้ผูเ้รียนตอ้งจดัท าโครงร่างการเขียนเสียก่อนท่ีจะลง
มือเขียน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะน าเทคนิคแผนผงัความคิด (Mind mapping) มาช่วยในขั้นตอน
ของการเขียนโครงเร่ืองเพื่อให้ผูเ้รียนมองความคิดออกมาเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน โดยหากผูเ้รียนมี     
การวางโครงเร่ืองก่อนลงมือเขียนจะเป็นการกระชบัเน้ือหาในการเขียนให้เป็นไปอย่างมีทิศทาง 
และช่วยเช่ือมโยงแนวความคิดไม่ให้กระจดักระจาย ท าให้ผูเ้รียนสามารถเห็นโครงเร่ืองชัดเจน
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ยิง่ข้ึนก่อนท่ีผูเ้รียนจะลงมือเขียนงานจริง  ซ่ึงในการเขียนคร้ังแรกครูจะช่วยเหลือตามวิธีการเรียนรู้
แบบสแกฟโฟลด์ คือให้แผนผงัความคิดท่ีสมบูรณ์เพื่อให้ผูเ้รียนเขียนตามโครงร่างท่ีก าหนด 
จากนั้นแผนผงัความคิดท่ีให้จะค่อยๆลดนอ้ยลง จนถึงระดบัท่ีให้ผูเ้รียนเขียนโครงเร่ืองดว้ยตนเอง
ทั้งหมด ซ่ึงการเรียนการสอนโดยใชแ้ผนผงัความคิด (Mind mapping) น้ี จดัไดว้า่เป็นการจ าลอง
การท างานของสมองลงบนกระดาษ ช่วยในการสะทอ้นเงาการคิดของคนเราออกมา ซ่ึงการใช้
แผนผงัความคิดเขา้มาสนบัสนุนในการวางโครงเร่ืองก่อนการเขียนจะช่วยจดัระบบ และเช่ือมโยง
ความคิดต่างๆเขา้ดว้ยกนั ไม่ให้กระจดักระจายออกจากประเด็นท่ีผูเ้รียนร่างเอาไว ้ ดงัท่ีนักการ
ศึกษาช่ือ บูซาน (Buzan1991:107-109) ไดก้ล่าวถึงการใชแ้ผนผงัความคิดส าหรับการเขียน (Mind 
mapping for articles) ไวว้า่ ช่วยใหก้ารเขียนครอบคลุมประเด็นและความคิดท่ีส าคญัๆ วิธีการน้ีจะ
ช่วยขจดัปัญหาเร่ืองการเขียนใหม่ซ ้ าแล้วซ ้ าเล่า เพราะโครงเร่ืองและองค์ประกอบทั้งหมดจะ
สมบูรณ์ครบถว้นทนัทีท่ีเราเขียนแผนผงัความคิดส าเร็จ  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล จดัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถทั้งดา้นความรู้ ควบคู่กบัการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการจดั
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพื่อพฒันาความสามารถทางการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน โดยท่ีผูเ้รียนทุกคน
ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในทกัษะการส่ือสารเบ้ืองตน้ ทั้งดา้นการฟัง พูด อ่าน และเขียนไดถู้กตอ้ง 
เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการส่ือสาร และเป็นฐานความรู้ในรายวิชาอ่ืนๆ โดยเฉพาะทกัษะด้าน       
การเขียนนั้น จ  าเป็นต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติม หรือเสริมให้มีความเช่ียวชาญเพื่อใช้ในการ
ประกอบอาชีพ  ดังจะปรากฏให้เห็นจากรายวิชาด้านการเขียนท่ีก าหนดข้ึนไวใ้นรายวิชาให้
นกัศึกษาเลือกเรียนเพิ่มเติม ท่ีมกัจะมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงการเขียนเพื่อการส่ือสาร ซ่ึง   
การเขียนเรียงความจดัเป็นส่วนหน่ึงในหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชา อยา่งไรก็ดีจากประสบการณ์
การสอนโดยสรุปจากท่ีกล่าวมา พบวา่ผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาการเขียนเพื่อการส่ือสาร ปีการศึกษา 
2551-2553 ของผูเ้รียนอยู่ในระดบัไม่น่าพึงพอใจถึงปานกลาง (เอกสารระดบัคะแนน รายวิชา     
การเขียนเพื่อการส่ือสาร ปีการศึกษา 2551-2553:1-2) จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันารูปแบบ    
การเรียนการสอนการเขียนเรียงความ เพื่อพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้สามารถเขียน
เรียงความไดอ้ยา่งมีคุณค่า ถูกตอ้ง และเหมาะสม อนัจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ความคิดของผูเ้รียน
ออกมาอยา่งเป็นระบบได ้

ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยง          
การเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีน าเสนอมา
ทั้งหมดนั้นสามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัการในการสร้างสรรคแ์ละพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
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เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความได ้อนัจะเป็นรากฐานส าคญัให้แก่ผูเ้รียนใน
ระดบัปริญญาบณัฑิตใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสดงความรู้ ความคิดเห็นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ได ้ 
3.   ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ฐานทีร่อบรับรูปแบบการเรียนการสอน 

การสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จาก   
ตวัแบบ มีหลักการและแนวทางในการด าเนินขั้นตอนการสอนจากการวิเคราะห์แนวคิด และ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็น 4 แบบ ดงัน้ี 

1. แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้  (Transfer of learning) (Thorndike, 1913) เป็น           
การอธิบายถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์หน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ในช่วงเวลาถดัมา และมี
ความสามารถในการน าประสบการณ์ท่ีผา่นมาแลว้มาช่วยแกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ท่ีคลา้ยคลึง
กนัได ้(Elliot and others, 2000) โดยท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บการฝึกหัด ฝึกฝน ท่ีเก่ียวกบัความรู้ หรือ
กลวิธีต่างๆอย่างเช่ียวชาญ เพื่อให้สามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนนั้น มาประยุกตใ์ชห้รือเรียนรู้ส่ิงใหม่ท่ี
แตกต่างไปจากเดิมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการถ่ายโยงการเรียนรู้จะแบ่งเป็น 3 ประเภทดว้ยกนั 
คือ  

1.1 การถ่ายโยงการเรียนรู้เชิงบวก (positive transfer) เป็นการใชป้ระสบการณ์ 
จากการเรียนรู้ในคร้ังก่อนท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ในคร้ังใหม่ อนัจะช่วยให้การรับรู้ในส่ิงใหม่
สะดวกรวดเร็ว และชดัเจนยิง่ข้ึน  

1.2 การถ่ายโยงการเรียนรู้เชิงลบ (negative transfer) เป็นการท่ีประสบการณ์จาก 
การเรียนรู้ในคร้ังก่อนขดัขวางหรือไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในคร้ังใหม่ อาจท าให้ผูเ้รียนสับสนยิ่งข้ึน 
และ 

1.3 การถ่ายโยงการเรียนรู้ท่ีเป็นศูนย ์(zero transfer) เป็นการเรียนรู้คร้ังก่อนท่ีไม่ 
มีผลแต่อยา่งใดต่อการเรียนรู้ในคร้ังใหม่  

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนในคร้ังน้ี ใช้การถ่ายโยงการเรียนรู้เชิงบวก (positive 
transfer) ซ่ึงผูส้อนจะน าประสบการณ์การเรียนรู้ในคร้ังก่อนมาเป็นแนวทางในการเรียนรู้คร้ังใหม่
ท่ีมีสถานการณ์ใกลเ้คียงกนั ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและชดัเจนมากยิ่งข้ึน โดยใน
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนในคร้ังน้ีเร่ิมถ่ายโยง โดยการให้นักศึกษาได้ศึกษางานเขียน
เรียงความตน้แบบท่ีไดรั้บรางวลั จากนั้นจึงให้ผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์โครงสร้างตลอดจนรายละเอียด
ของเรียงความตน้แบบนั้นทั้งหมดโดยเร่ิมตั้งแต่ การตั้งช่ือเร่ือง องคป์ระกอบ(ค าน า เน้ือเร่ือง สรุป)
การเขียน เน้ือหา กลวธีิการเขียนการใชภ้าษา ตลอดจนคุณค่าท่ีไดรั้บจากเรียงความท่ีน ามาศึกษา 
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2. ทฤษฎกีารเรียนรู้จากตัวแบบ หรือ การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social  
Cognitive Learning Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) เป็นการอธิบายถึง การสังเกต หรือ 
การเรียนรู้จากตวัแบบ (Observational Learning or Modeling) เน่ืองจากมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์ 
(interact) กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่รอบตวัเสมอ ซ่ึงทั้งผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกนัและกนั 
โดยกระบวนการการเลียนแบบจากตน้แบบประกอบดว้ย 4 กระบวนการ ไดแ้ก่ 1. กระบวนการ
ตั้งใจ (Attention Processes) 2. กระบวนการกกัเก็บ (Retention Processes)  3.กระบวนการแสดง
พฤติกรรม (Behavior Production Processes) และ  4. กระบวนการจูงใจให้กระท าพฤติกรรม
(Motivational Processes)  
 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนในคร้ังน้ีเลือกใชท้ฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบมาใชใ้น
การจดัขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยอาศยัหลักการว่าผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้
ทางการเขียนท่ีดีไดก้็ต่อเม่ือมีตน้แบบท่ีดีใหไ้ดเ้ห็น ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดค้ดัเลือกเรียงความท่ีเคยไดรั้บ
รางวลัทั้งในระดบัอุดมศึกษา และระดบัประชาชนทัว่ไปน ามาเป็นเรียงความตน้แบบให้ผูเ้รียนได้
ศึกษาสังเกต เก็บจ ารายละเอียดส่วนต่างๆของงานเขียนเรียงความตน้แบบนั้นจนมองเห็นภาพอยา่ง
ชดัเจน ตั้งแต่ในส่วนของการตั้งช่ือเร่ือง องค์ประกอบ (ค าน า เน้ือเร่ือง สรุป) เน้ือหา กลวิธีการ
เขียน ตลอดจนคุณค่าท่ีไดรั้บ จากนั้นจึงก าหนดหัวขอ้ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนักบัหัวขอ้เรียงความ
ตน้แบบให้ผูเ้รียนลงมือเขียนเพื่อให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถท่ีไดจ้ากการสังเกต และ
เรียนรู้จากงานเขียนตน้แบบนั้น เพื่อน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานการเขียนของตนเอง 
จากนั้นครูผูส้อนก็จะตรวจประเมินผลงานตามเกณฑ์แลว้ให้ขอ้ติชม เพื่อเป็นก าลงัใจในการพฒันา
งานเขียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 

3. วธีิการเรียนรู้แบบสแกฟโฟลด์ (Scaffold Instruction) เป็นการอธิบายถึงแนวคิดท่ีใช ้
สนบัสนุนการเรียนของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ (Dickson, Chard,and Simmons,1993)  เ ป้ า ห ม า ย
ของการช่วยเหลือ คือการช่วยใหผู้เ้รียนสามารถใชท้กัษะหรือกลยุทธ์ใหม่ท่ีไดเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง
อยา่งอิสระ โดยผูเ้รียนจะไดรั้บความช่วยเหลือดว้ยรูปแบบต่างๆท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของ
ผูเ้รียน (Rosenshine and Meister 1992) ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือ ผูเ้รียนจะปฏิสัมพนัธ์
กบับุคคลอ่ืน หรือไดท้  างานกบัเพื่อนท่ีมีศกัยภาพมากกว่า ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมจะช่วยให้ผูเ้รียน
ไดส้นทนา แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์กบับุคคลอ่ืน ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาทางปัญญา
ได ้(Vygotsky,1978:49,86) 
 ในขั้นตอนของการช่วยเหลือผูเ้รียนมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ผูส้อนจะมีบทบาทใน       
การช่วยเหลือผูเ้รียนทั้งในส่วนของการวางโครงเร่ือง และในส่วนของการลงมือปฏิบติัการเขียน
เรียงความ ทั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้รียนปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองโดยมีครูผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุน
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และช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหา หรือข้อสงสัยในการเขียน ซ่ึงครูผูส้อนจะค่อยๆลดบทบาทใน          
การช่วยเหลือลงในงานช้ินถดัไป หรือ ลดลงเม่ือผูเ้รียนเกิดความช านาญเพิ่มมากข้ึน จนถึงขั้นไม่
ตอ้งช่วยเหลือเลย 

4. เทคนิคแผนผงัความคิด (Mind mapping Technique) เป็นการอธิบายถึงการจดักลุ่ม 
จดัระบบเพื่อเช่ือมโยงความคิดเป็นการจดักลุ่ม จดัระบบเช่ือมโยงความคิด ซ่ึงไดรั้บการออกแบบ
ให้สอดคล้องกับการท างานและความต้องการของสมองซ่ึงเป็นลกัษณะหน่ึงท่ีสามารถพฒันา
ความคิดของผูเ้รียนให้เป็นระบบ เป็นระเบียบ มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์และชัดเจนอันเป็น          
การท างานร่วมมือกันของสมองซีกซ้ายและซีกขวาในการเช่ือมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน 
(Buzan, 1991; Wycoff, 1991) 
 ในขั้นตอนของการเร่ิมตน้ก่อนท่ีจะเขียนเรียงความ ผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งมีการวางโครงเร่ือง 
การเขียน การน าเทคนิคแผนผงัความคิดมาใช้จะช่วยจ าลองการท างานของสมองลงบนกระดาษ 
ช่วยในการจดัล าดบัความคิดไม่ให้สับสนวกวน ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนมีกรอบในการเขียนและเก็บ
ประเด็นส าคญัท่ีตอ้งการส่ือสารไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์  
4.   สาระส าคัญของรูปแบบการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จาก
ตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต
นั้น ผูว้ิจยัได้ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเน้ือหาในรายวิชา             
00-31-005 การเขียนเพื่อการส่ือสาร (Writing for Communication) ของคณะศิลปศาสตร์ หมวด
วิชาศึกษาทัว่ไป (General Education Course) มหาวิทยาลยัราชมงคลตะวนัออก โดยการจดัการ
เรียนรู้เน้นทกัษะทางดา้นการเขียนเรียงความ โดยรูปแบบการสอนในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนมา
จากแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ โดยก าหนดเป็นขั้นตอนใน
การสอน รวม 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้   
ในขั้นตอนน้ีผูส้อนจะใหผู้เ้รียนศึกษาเรียงความตน้แบบท่ีผูส้อนน ามาใชใ้นชั้น 

เรียน โดยให้ผูเ้รียนพิจารณางานเรียงความต้นแบบแล้ววิเคราะห์ลักษณะต่างๆของงานเขียน
ตน้แบบ ตั้งแต่ การตั้งช่ือเร่ือง องคป์ระกอบของการเขียน(ค าน า เน้ือเร่ือง สรุป) กลวิธีการน าเสนอ 
ส านวน ภาษา และการน าเสนอขอ้คิดในงานเขียน จากนั้นจึงใหผู้เ้รียนบนัทึกลกัษณะของงานเขียน
ตน้แบบลงในใบงานท่ีผูส้อนก าหนดให ้

2. ขั้นการเช่ือมโยงสู่ความคิด 
ในขั้นตอนน้ีผูส้อนจะก าหนดหวัขอ้เร่ืองหรือประเด็นการเขียนเรียงความท่ี 
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คล้ายคลึงกับงานเขียนต้นแบบท่ีนักศึกษาได้วิเคราะห์ เพื่อให้นักศึกษาน ามาเป็นแนวทางใน        
การก าหนดลกัษณะของการเขียนแผนผงัโครงร่างความคิดตามประเด็นท่ีผูส้อนก าหนด 

3. ขั้นการทบทวนเพื่อผลิตผลงาน 
ในขั้นตอนน้ีจะใหผู้เ้รียนน าเสนอโครงเร่ืองเรียงความ จากนั้นผูส้อนจะช่วยให ้

ค าแนะน า และแกไ้ขเพื่อให้โครงเร่ืองมีความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งข้ึน หากผูเ้รียนมีขอ้สงสัย
สามารถศึกษาใบความรู้หรือเอกสารประกอบท่ีเก่ียวกบัการเขียนเรียงความท่ีผูส้อนแจกให้ใชเ้ป็น
แนวทางในการทบทวนความเขา้ใจเพื่อเป็นฐานความรู้ในการเขียนเรียงความ  ในขั้นตอนน้ีผูส้อน
จะยงัคงช่วยเหลือผูเ้รียน ด้วยการให้ค  าแนะน า หรือเสนอแนะประเด็นต่างๆตามศกัยภาพของ
ผูเ้รียน และจะค่อยๆลดความช่วยเหลือลงในแต่ละคร้ัง เม่ือเห็นวา่ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการเขียนมาก
ข้ึน 

4. ขั้นการปฏิบติัการทางการเขียน 
ในขั้นตอนน้ีผูส้อนจะช้ีแจงเกณฑก์ารประเมินผลการเขียนเรียงความใหผู้เ้รียน 

ไดรั้บทราบ เพื่อเป็นแนวทางใหผู้เ้รียนปฏิบติัการการเขียนเรียงความตามผงัโครงร่างความคิดท่ีได ้
ก าหนดข้ึน   

5. ขั้นการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ ์
ในขั้นตอนน้ีผูส้อนจะตรวจประเมินผลงานการเขียนเรียงความตามเกณฑท่ี์ 

ก าหนด พร้อมทั้งส่งคืนผลงาน และให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อให้ผูเ้รียนน าไปปรับปรุงงานเขียนในคร้ัง
ต่อไป 
5. เกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความ 

ในการสอนทกัษะการเขียนเรียงความในคร้ังน้ีมีการประเมินผลการเขียนจากการ 
สังเคราะห์เกณฑ์การประเมินผลจากงานวิจยั และนกัวิชาการ ท่ีไดใ้ห้เกณฑ์การประเมินการเขียน
เรียงความไว ้ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์การเขียนเรียงความไว ้4 ประเด็น ประเด็นละ 5 คะแนน รวม
ทั้งส้ิน 20 คะแนน ไดแ้ก่  

1.  ดา้นองคป์ระกอบ  
2.  เน้ือหา สาระ  
3.  ส านวน ภาษา การใชถ้อ้ยค า  
4.  กลวธีิการน าเสนอ   
ดงัปรากฏในตารางท่ี 24 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 24 แบบประเมินการตรวจผลงานการเขียนเรียงความภาษาไทย 
 

เกณฑ์ 
การ

ประเมิน 

คุณภาพของงาน (ระดับคะแนน) 

ปรับปรุง 
1 

พอใช ้
2 

ปานกลาง 
3 

ดี 
4 

ดีมาก 
5 

1. ดา้น
องคป์ระกอบ 
(5 คะแนน)  

มีองคป์ระกอบ
ไม่ครบทั้ง 3 
ส่วน ขาดการ
ขยายความในแต่
ละส่วน และไม่มี
ความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงกนั 

มีองคป์ระกอบ
ครบทั้ง 3 ส่วน 
แต่ขาดการขยาย
ความในส่วน
ต่างๆ และมี
ความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงกนัอยา่ง
เป็นเอกภาพเพียง 
2 องคป์ระกอบ
ของการเขียน
เรียงความเท่านั้น 

มีองคป์ระกอบ
ครบทั้ง 3 ส่วน 
 มีการขยายความ
ในบางส่วน  และ
มีความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงกนัอยา่ง
เป็นเอกภาพเพียง 
2 องคป์ระกอบ
ของการเขียน
เรียงความเท่านั้น 

มีองคป์ระกอบ
ครบถว้นทั้ง 3 
ส่วน โดยมี        
การขยายความใน
แต่ละส่วนอยา่ง
ครบถว้น แต่มี
ความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงกนัอยา่ง
เป็นเอกภาพเพียง 
2 องคป์ระกอบ
ของการเขียน
เรียงความเท่านั้น 

มีองคป์ระกอบ
ครบถว้นทั้ง 3 ส่วน 
โดยมีการขยายความ
ในแต่ละส่วนอยา่ง
ครบถว้น และทุก
ส่วนมีความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงกนัอยา่ง
เป็นเอกภาพทั้ง 3 
องคป์ระกอบของ
การเขียนเรียงความ 
 
 
 
 

2. ดา้น 
เน้ือหาสาระ 
(5 คะแนน) 

น าเสนอเน้ือหา
ไม่สอดคลอ้งกบั
ช่ือเร่ือง ประเดน็
ท่ีน าเสนอยงัขาด
ความหลากหลาย
ชดัเจน ไม่
น่าสนใจ และ
ขาดการ
ยกตวัอยา่ง
เร่ืองราว หรือ
เหตุการณ์ 

น าเสนอเน้ือหา
ไม่สอดคลอ้งกบั
ช่ือเร่ือง ประเดน็
ท่ีน าเสนอยงัขาด
ความหลากหลาย
ชดัเจน มีการ
ยกตวัอยา่ง
เร่ืองราว หรือ
เหตุการณ์
ประกอบบา้ง แต่
ยงัไม่สอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาของ
เร่ืองท่ีเขียน 

น าเสนอเน้ือหา
ไดส้อดคลอ้งกบั
ช่ือเร่ือง แต่ 
ประเดน็ที่
น าเสนอยงัขาด
ความหลากหลาย
ชดัเจน มีการ
ยกตวัอยา่ง
เร่ืองราว หรือ
เหตุการณ์ ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาของ
เร่ืองท่ีเขียน
บางส่วน 

น าเสนอเน้ือหา
ไดส้อดคลอ้งกบั
ช่ือเร่ือง ประเดน็
ท่ีน าเสนอมีความ
หลากหลาย
ชดัเจน พร้อมทั้ง
มีการยกตวัอยา่ง
เร่ืองราว หรือ
เหตุการณ์ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาของ
เร่ืองท่ีเขียนเป็น
ส่วนใหญ่ 

น าเสนอเน้ือหาได้
สอดคลอ้งกบัช่ือ
เร่ือง ประเดน็ที่
น าเสนอมีความ
หลากหลายชดัเจน 
และแตกต่างจาก
งานตน้แบบ พร้อม
ทั้งมีการยกตวัอยา่ง
เร่ืองราว หรือ
เหตุการณ์ท่ี
สอดคลอ้ง
ประกอบการเขียน
เน้ือหาท่ีเขียนอยา่ง
ตรงประเดน็ 
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ตารางท่ี 24 แบบประเมินการตรวจผลงานการเขียนเรียงความภาษาไทย (ต่อ) 

 

เกณฑ์ 
การ

ประเมิน 

คุณภาพของงาน (ระดับคะแนน) 
ปรับปรุง 

1 
พอใช ้

2 
ปานกลาง 

3 
ดี 
4 

ดีมาก 
5 

3. ส านวน  
ภาษา การใช้
ถอ้ยค า 
(5 คะแนน) 

ใชถ้อ้ยค าไม่ตรง
ประเดน็กบัท่ี
ตอ้งการจะ
ส่ือสารมีส านวน
โวหารและภาษา
บกพร่องมากกวา่ 
10 แห่ง และ/
หรือ พบค าสะกด
การันตผ์ดิ
มากกวา่ 10 ค  า
ข้ึนไป 

ใชถ้อ้ยค าไม่ตรง
ประเดน็กบัท่ี
ตอ้งการจะ
ส่ือสาร มีส านวน
โวหาร และภาษา
บกพร่องตั้งแต่ 8-
10 แห่ง และ/
หรือพบค าสะกด
การันตผ์ดิ ไม่
เกิน 6-10 ค า 

ใชถ้อ้ยค าไม่ตรง
ประเดน็กบัท่ี
ตอ้งการจะ
ส่ือสารบา้ง มีการ
ใชส้ านวนโวหาร 
และภาษา
บกพร่องตั้งแต่  
5-7 แห่ง และ/
หรือ พบค าสะกด
การันตผ์ดิไม่เกิน 
4-5 ค า 

ใชถ้อ้ยค าไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง มีการใช้
ส านวนโวหาร 
และภาษาถกูตอ้ง
และอาจมี
ขอ้บกพร่อง 3-4 
แห่ง และ/หรือ
การเขียนสะกด
การันตผ์ดิไม่เกิน 
3 ค  า 

ใชถ้อ้ยค าไดไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตรงตาม
ความหมายท่ี
ตอ้งการจะส่ือสาร มี
การใชส้ านวน
โวหาร และภาษา
ถูกตอ้ง อาจจะมี
ขอ้บกพร่อง 1-2 
แห่ง และเขียน
สะกดการันต์
ถูกตอ้ง 
 

4. กลวธีิการ
น าเสนอ 
(5 คะแนน) 

มีการล าดบั
ความคิดสลบัท่ี
กนั จนท าให้
เน้ือหาสับสน
วกวนไปมา และ
ไม่ปรากฏกลวธีิ
ในการเขียน
เรียงความ 
 

มีการล าดบั
ความคิดสลบัท่ี
กนั จนท าให้
เน้ือหาสับสน 
วกวนไปมา ไม่มี
การเลือกใชก้ลวธีิ
ในการเขียน
เรียงความวธีิใด
วธีิหน่ึง เช่น   
การยกตวัอยา่ง 
ค าคมค า
ประพนัธ์มา
สอดแทรกใน
เน้ือหาท่ีเขียนแต่
ไม่สัมพนัธ์กบั
เร่ือง 
 

มีการล าดบั
ความคิดสลบัท่ี
กนั จนท าใหเ้กิด
ความสับสน
วกวนในเน้ือหา 
มีการเลือกใช้
กลวธีิในการ
เขียนเรียงความ
วธีิใดวธีิหน่ึง เช่น 
การยกตวัอยา่ง 
ค าคมค า
ประพนัธ์มา
สอดแทรกได้
สัมพนัธ์กบั
เน้ือหาของเร่ือง 

มีการล าดบั
ความคิดสลบัท่ี
กนับา้งแต่ไม่
กระทบต่อเน้ือหา
โดยรวม มีการ
เลือกใชก้ลวธีิใน
การเขียน
เรียงความวธีิใด
วธีิหน่ึง เช่น    
การยกตวัอยา่ง 
ค าคมค า
ประพนัธ์มา
สอดแทรกได้
สัมพนัธ์กบั
เน้ือหาของเร่ือง 

มีการล าดบัความคิด
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม มีกลวธีิ
การเขียนท่ี
หลากหลาย ไม่ซ ้า
เดิม มีการเลือกใช้
กลวธีิในการเขียน
เรียงความวธีิใดวธีิ
หน่ึง เช่น            
การยกตวัอยา่ง ค า
คมค าประพนัธ์มา
สอดแทรกได้
สัมพนัธ์กบัเน้ือหา
ของเร่ือง 
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6.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
การใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ

ภาษาไทยของนกัศึกษาปริญญาบณัฑิตตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้
จากตวัแบบในคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือทั้งหมดรวม 5 ช้ิน ดงัน้ี 

1. แบบวดัความสามารถทางการเรียนรู้การเขียนเรียงความภาษาไทย ไดแ้ก่ 
1.1 ใบความรู้ เร่ืองการเขียนเรียงความ 
1.2 แผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 6 แผน 
1.3 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
1.4 ใบงาน 
1.5 คู่มือครูผูส้อน 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
3. แบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ 

ทั้งน้ีเคร่ืองมือทุกช้ินไดผ้า่นขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือตามหลกัการทางการศึกษา  
โดยมีพื้นฐานจากการวเิคราะห์หาความตอ้งการตามหลกัการทางการวิจยัอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์  
โดยในส่วนของการถอดเรียงความตน้แบบทั้ง 6 เร่ืองนั้น มีแนวทางในการถอดเรียงความดงัแบบ
เฉลย ดงัน้ี 
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ใบงานเร่ืองที ่1 เรียงความต้นแบบเร่ือง “แม่ของฉัน” 

 จากการศึกษาเรียงความตน้แบบเร่ือง “แม่ของฉนั” ก าหนดใหน้กัศึกษาวิเคราะห์องคป์ระกอบ
และกลวิธีการเขียน ดงัประเดน็ต่อไปน้ี 
ประเดน็ที่ 1 องคป์ระกอบของเรียงความเร่ือง   .....แม่ของฉัน…. 

1.1 ส่วนท่ีเป็นค าน า คือ  ยอ่หนา้ท่ี  ........(1)....... 
1.2 ส่วนท่ีเป็นเน้ือเร่ือง  คือ  ยอ่หนา้ท่ี  ...(2)... (3)...(4)...(5)... 
1.3 ส่วนท่ีเป็นสรุปทา้ย  คือ ยอ่หนา้ท่ี  ........(6)....... 

ประเดน็ที่ 2 การเขียนเรียงความเร่ือง.....แม่ของฉัน…. 
 2.1   ในส่วนท่ีเป็นค าน าของเรียงความ ผูเ้ขียนใชก้ลวิธี.....การให้ค าจ ากัดความ....  
โดยกล่าวถึง .......นิยามของค าว่าแม่  โดยขยายความค าว่า แม่ ว่ามีความหมายมากกว่าผู้ ท่ีให้ก าเนิด แต่
เป็นคนท่ีสร้างคนจากความรัก ความปรารถนาดีโดยไม่มีส่ิงใดแอบแฝง……………………….. 
 2.2   ในส่วนท่ีเป็นเน้ือเร่ืองของเรียงความ ผูเ้ขียนไดมี้การน าเสนอเร่ืองราวต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายใน
การเขียน คือ...การเขียนแบบบรรยาย และการเขียนในเชิงพรรณนา... ดงัน้ี 
 ย่อหนา้ท่ี   (2)   ไดก้ล่าวถึง     ......แม่ของฉันเป็นเพียงแม่ธรรมดาท่ีเลีย้งดูลูก ให้รู้จักช่วยเหลือ
ตัวเองและรู้จักยืนหยัดอยู่ในสังคม ท าให้ฉันรู้สึกอ่ิมเอม และช่ืนชมในตัวของแม่..... 
 ย่อหนา้ท่ี   (3)    ไดก้ล่าวถึง     .....ประวัติของฉัน สุขภาพร่างกายของฉัน น้องสาวของฉันท่ีมี
ความพิการทางสายตา ความพยายามทุกวิถีทางของแม่ท่ีจะท าให้น้องหาย ส่วนฉันต้องพยายามแบ่งเบา
ภาระของแม่เท่าท่ีจะท าได้ และการเช่ือฟังค าสอนของแม่ท่ีท าให้ลูกท้ัง 2 คนประสบความส าเร็จใน
การศึกษา..... 
 ยอ่หนา้ท่ี   (4)    ไดก้ล่าวถึง     .....ภารกิจ การท างาน และความเสียสละของแม่ ท้ังในด้านหน้าท่ี
การงาน และการดูแลลกู ตลอดจนความตั้งใจของฉันท่ีจะตอบแทนบุญคุณแม่ด้วยการตั้งใจเรียน..... 
 ยอ่หนา้ท่ี   (5)    ไดก้ล่าวถึง     .....ความส าเร็จ และรางวัลทางการศึกษาท่ีฉันและน้องสาวได้รับ
มาจากค าสอนของแม่ท่ียึดถือตามแนวทางของสมเดจ็พระบรมราชินีนาถ พร้อมบทประพันธ์ค าสอนท่ีแม่
ยึดถือ..... 
 2.3    ในส่วนท่ีเป็นสรุปทา้ยของเรียงความ เร่ือง แม่ของฉนั ผูเ้ขียนไดใ้ชก้ลวิธี.....สรุปด้วย
สาระส าคัญของเร่ือง....  โดยไดก้ล่าวถึง .......ภารกิจผู้ เป็นแม่ ท่ีสามารถท าให้ลูกท้ัง 2 คนประสบ
ความส าเร็จ ตามค าส่ังสอนของแม่ท่ียึดถือตามแนวคิดของสมเดจ็พระบรมราชินีนาถ ลูกจึงเขียนถึงความ
ภาคภูมิใจท่ีได้เกิดเป็นลูกของแม่ พร้อมท้ังเชิญชวนทุกๆคนให้มีความกล้าหาญ อย่าเขินอายท่ีจะบอกรัก
แม่ของตน...... 
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รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิตตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตัวแบบ

............................................................................................................................................................. 
 
ค าช้ีแจง 

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของ
นกัศึกษาปริญญาบณัฑิตตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ
ประกอบดว้ยเอกสาร ดงัต่อไปน้ี  

1. กรอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
2. รูปแบบแผนการจดัการเรียนการสอน ตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎี

การเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย 
3. แผนการจดัการเรียนรู้ทั้งส้ิน จ านวน 6 แผน 
4. ใบความรู้ เร่ืองการเขียนเรียงความ 
5. เรียงความตน้แบบจ านวน 6 เร่ือง 
6. ใบงาน 
7. แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน 
8. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ 
9. แบบวดัความพึงพอใจของนกัศึกษา 
10. คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
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กรอบของแผนการจัดการเรียนการสอน 

1.  ช่ือหมวดวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป General Education Course 

2.  หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
ฝ่ายวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก (ประกอบดว้ย 4 วทิยาเขต คือ  

วทิยาเขตบางพระ วทิยาเขตจนัทบุรี วทิยาเขตอุเทนถวาย และวทิยาเขตจกัรพงษภูวนารถ) 
3.  วตัถุประสงค์ของหมวดวชิา 
 1. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถบูรณาการความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม ไปสู่การพฒันา
ตนเองใหเ้ป็นคนดี ด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 2. เพื่อให้ผูเ้รียนรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงมีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล สามารถเผชิญปัญหาโดย
ใชส้ติปัญญาคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุมีผล 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นภาษาในการส่ือสาร และการใช้สารสนเทศน าไปสู่ 
การเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดชีวิต 
4. ค าอธิบายรายวชิา 
 00-31-005 การเขียนเพื่อการส่ือสาร (Writing for Communication) 3 (3-0-6) 
 หลกัและกลวิธีในการเขียน การเลือกใชค้  า การเรียบเรียงประโยค ประเภทส านวนโวหาร 
ลกัษณะของภาษาเขียน ฝึกทกัษะการเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ และ    
การเขียนท่ีจ าเป็นในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
5.  แผนการจัดการเรียนการสอน 
 แผนการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนเพื่อการส่ือสาร ประกอบด้วยการจดั             
การเรียนการสอนรวม 15 สัปดาห์ ตามการจดัการเรียนการสอนในก าหนดการสอนของ มคอ.3 กลุ่ม
รายวชิาศึกษาทัว่ไป ดงัตารางแสดง ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 25   หน่วยการจดัการเรียนการสอนรายวชิาการเขียนเพื่อการส่ือสาร   
 
สัปดาห์ที ่ เนือ้หา จ านวนช่ัวโมง 

1 1. ปฐมนิเทศ ช้ีแจงขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ใหผู้เ้รียนรับทราบกฎเกณฑ ์กติกา 
การเรียนรู้ 

2. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 

3 

2 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเขียน 
1. ความหมายและความส าคญัของการเขียน 
2. จุดมุ่งหมายของการเขียน  
3. องคป์ระกอบของการเขียน 
4. ประเภทของการเขียน 
5. ลกัษณะของงานเขียนท่ีดี 

3 

3 หลกัและกลวธีิในงานเขียน และการเลือกใชค้  า 
1. การใชค้  าในงานเขียน 
2. การใชป้ระโยคในงานเขียน 
3. การเรียบเรียงประโยค 
4. การใชส้ านวนโวหารในงานเขียน 
5. ลกัษณะของภาษาเขียน 
6. ขอ้บกพร่องในการใชค้  า ประโยค  และส านวนโวหารในงานเขียน 

3 

4 หลกัและกลวธีิในงานเขียน และการเลือกใชค้  า  (ต่อ) 
1. การใชค้  าในงานเขียน 
2. การใชป้ระโยคในงานเขียน 
3. การเรียบเรียงประโยค 
4. การใชส้ านวนโวหารในงานเขียน 
5. ขอ้บกพร่องในการใชค้  า ประโยค  และส านวนโวหารในงานเขียน 

3 

5 การเขียนยอ่หนา้ 
1. ความหมายและความส าคญัของยอ่หนา้ 
2. ลกัษณะของยอ่หนา้ท่ีดี 
3. ส่วนประกอบและรูปแบบของยอ่หนา้ 
4.  ชนิดของยอ่หนา้ 
5. วธีิการเขียนยอ่หนา้    

 
 
 

3 
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ตารางท่ี 25   หน่วยการจดัการเรียนการสอนรายวชิาการเขียนเพื่อการส่ือสาร   
 
สัปดาห์ที ่ เนือ้หา จ านวนช่ัวโมง 

6 การเขียนเรียงความ 
1. ความหมาย และความส าคญัของเรียงความ 
2. องคป์ระกอบของเรียงความ 
3.  ลกัษณะของเรียงความท่ีดี 
4. การเขียนโครงเร่ือง  
5. กลวธีิการเขียนเรียงความ  
6. การใชภ้าษาในการเขียนรียงความ 
7. การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “พอ่ของฉนั” 

3 

7 การเขียนเรียงความ (ต่อ) 
1. ความหมาย และความส าคญัของเรียงความ 
2. องคป์ระกอบของเรียงความ 
3.  ลกัษณะของเรียงความท่ีดี 
4. การเขียนโครงเร่ือง  
5. กลวธีิการเขียนเรียงความ  
6. การใชภ้าษาในการเขียนรียงความ 
7. การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “เสน้ทางสู่ความส าเร็จในวชิาชีพ” 

3 

8 การเขียนเรียงความ (ต่อ) 
1. ความหมาย และความส าคญัของเรียงความ 
2. องคป์ระกอบของเรียงความ 
3.  ลกัษณะของเรียงความท่ีดี 
4. การเขียนโครงเร่ือง  
5. กลวธีิการเขียนเรียงความ  
6. การใชภ้าษาในการเขียนรียงความ 
7. การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “รัชกาลท่ี 9 กษตัริยผ์ูท้รงริเร่ิม” 

3 

9 การเขียนเรียงความ (ต่อ) 
1. ความหมาย และความส าคญัของเรียงความ 
2. องคป์ระกอบของเรียงความ 
3.  ลกัษณะของเรียงความท่ีดี 
4. การเขียนโครงเร่ือง  
5. กลวธีิการเขียนเรียงความ  
6. การใชภ้าษาในการเขียนรียงความ 

3 

(ต่อ) 
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ตารางท่ี 25   หน่วยการจดัการเรียนการสอนรายวชิาการเขียนเพื่อการส่ือสาร   
 
สัปดาห์ที ่ เนือ้หา จ านวนช่ัวโมง 

7. การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “ฉนัจะไม่ท าร้ายใคร” 
10 การเขียนเรียงความ (ต่อ) 

1. ความหมาย และความส าคญัของเรียงความ 
2. องคป์ระกอบของเรียงความ 
3.  ลกัษณะของเรียงความท่ีดี 
4. การเขียนโครงเร่ือง  
5. กลวธีิการเขียนเรียงความ  
6. การใชภ้าษาในการเขียนรียงความ 
7. การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “เจา้ฟ้าจกัรพงษแ์ห่งราชมงคล” 

3 

11 การเขียนเรียงความ (ต่อ) 
1. ความหมาย และความส าคญัของเรียงความ 
2. องคป์ระกอบของเรียงความ 
3.  ลกัษณะของเรียงความท่ีดี 
4. การเขียนโครงเร่ือง  
5. กลวธีิการเขียนเรียงความ  
6. การใชภ้าษาในการเขียนรียงความ 
7. การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “ปณิธานของ...” 

3 

12 การเขียนบทความ 
1. ความหมายของบทความ 
2. ลกัษณะเฉพาะของบทความ 
3.  ประเภทของบทความ 
4. องคป์ระกอบของบทความ 
5. การเขียนโครงเร่ือง 
6. กลวธีิการเขียนบทความ 
7. การใชภ้าษาในการเขียนบทความ 
8. การเขียนบทความ 

3 

13 การเขียนบทความ (ต่อ) 
1. ความหมายของบทความ 
2. ลกัษณะเฉพาะของบทความ 
3.  ประเภทของบทความ 
4. องคป์ระกอบของบทความ 

3 

(ต่อ) 
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ตารางท่ี 25   หน่วยการจดัการเรียนการสอนรายวชิาการเขียนเพื่อการส่ือสาร   
 
สัปดาห์ที ่ เนือ้หา จ านวนช่ัวโมง 

5. การเขียนโครงเร่ือง 
6. กลวธีิการเขียนบทความ 
7. การใชภ้าษาในการเขียนบทความ 
8. การเขียนบทความ 

14 การเขียนท่ีจ าเป็นในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
1. การเขียนตอบขอ้สอบอตันยั 
2. การเขียนจดหมายเพื่อการส่ือสาร 

3 

15 1. ทดสอบหลงัเรียน (post-test) 
2. ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
3. ท าแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ 

3 

 
ทั้งน้ีในงานวิจยัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้

ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในคร้ังน้ี ได้ก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนซ่ึงเป็น
แผนการเรียนในรายวชิา 00-31-005 การเขียนเพื่อการส่ือสาร ในหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต วิชา
ศึกษาทัว่ไป กลุ่มภาษาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมี                   
แผนการด าเนินงาน เพื่อพฒันาการเขียนเรียงความ ไว ้8 สัปดาห์ เวลา 24 ชัว่โมง โดยมีหน่วยการจดั   
การเรียนการสอน และจ านวนเรียน ดงัตารางท่ี 27 แสดง 
 
 

 

 

 

 

 

 

(ต่อ) 



 
 

253 

 

ตารางท่ี  26   หน่วยการจดัการเรียนการสอนในการทดลองส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี 

สัปดาห์ที่ เนือ้หา จ านวนช่ัวโมง 
 1. ปฐมนิเทศ ช้ีแจงขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ใหผู้เ้รียนรับทราบกฎเกณฑ ์กติกา 

    การเรียนรู้ 
2. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 

3 

1 การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “พอ่ของฉนั” 3 
2 การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “เสน้ทางสู่ความส าเร็จในวชิาชีพ” 3 
3 การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “รัชกาลท่ี 9 กษตัริยผ์ูท้รงริเร่ิม” 3 
4 การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “ฉนัจะไม่ท าร้ายใคร” 3 
5 การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “เจา้ฟ้าจกัรพงษแ์ห่งราชมงคล” 3 
6 การเขียนเรียงความในหวัขอ้ “ปณิธานของ...” 3 
 1. ทดสอบหลงัเรียน (post-test) 

2. ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
3. ท าแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ 

3 
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รูปแบบแผนการจัดการเรียนการสอน ตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้ 
จากตัวแบบเพือ่สร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย 

……………………………………………………………………………………………………… 
 แผนการจดัการเรียนการสอนน้ีเป็นแผนท่ีจดัท าข้ึนตามแนวตามแนวคิดการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน จ านวน 6 แผน ในแต่ละแผน
ประกอบด้วยสาระส าคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ เ น้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการ
สอน และการวดัและประเมินผล ทั้งน้ีในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดว้ยขั้นตอน 
5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ข้ันการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้  ระยะเวลา 40 นาที 
1. ผูเ้รียนศึกษาเรียงความตน้แบบท่ีผูส้อนน ามาใชใ้นชั้นเรียน โดยใหผู้เ้รียน 

พิจารณางานเรียงความตน้แบบแล้ววิเคราะห์ลักษณะต่างๆของงานเขียนต้นแบบ ได้แก่ การตั้ง     
ช่ือเร่ือง องค์ประกอบของการเขียน(ค าน า เน้ือเร่ือง สรุป) กลวิธีการน าเสนอ การเขียนส านวน
โวหาร และการน าเสนอขอ้คิดในงานเขียน 

2.   บนัทึกลกัษณะของงานเขียนตน้แบบลงในใบงานท่ีผูส้อนก าหนดให ้จากนั้น 
นกัศึกษาจะน าเสนอให้อาจารยผ์ูส้อนพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เหมาะสม ก่อนจะน าไปเป็น
ตน้แบบในการเขียนโครงเร่ืองต่อไป 

 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

          สร้างความสนใจให้ผูเ้รียนศึกษาเรียงความ
ต้นแบบท่ีผู ้สอนน ามาใช้ในชั้ นเรียน โดยให้
ผู ้เ รียนพิจารณางานเรียงความต้นแบบแล้ว
วิเคราะห์ลกัษณะต่างๆของงานเขียนตน้แบบใน
ประเด็นหลกั 5 ประเด็น ไดแ้ก่  
     1. การตั้งช่ือเร่ือง  
     2. องคป์ระกอบของการเขียน(ค าน า เน้ือเร่ือง 
สรุป)  
     3. กลวธีิการน าเสนอ  
     4. การเขียนส านวนโวหาร และ 
     5. การน าเสนอขอ้คิดในงานเขียน 

          บันทึกลักษณะของงานเขียนต้นแบบ   
ลงในใบงานท่ีผูส้อนก าหนดให ้ 
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2. ข้ันการเช่ือมโยงสู่ความคิด ระยะเวลา 30 นาที 
1. ผูส้อนก าหนดหวัเร่ืองหรือประเด็นการเขียนเรียงความท่ีคลา้ยคลึงกบังาน 

เขียนตน้แบบท่ีไดว้ิเคราะห์ไปแลว้ โดยให้ผูเ้รียนน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดลกัษณะของ       
การเขียนเรียงความในคร้ังน้ี 

2.   ผูเ้รียนเขียนผงัความคิด เพื่อน าเสนอโครงร่างความคิดในการเขียนเรียงความ 
ตามหวัเร่ือง หรือประเด็นท่ีผูส้อนก าหนดให ้

3.   ผูเ้รียนน าร่างความคิดมาจดัท าเป็นโครงเร่ืองของการเขียนเรียงความ  
 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

          ก าหนดหัวเร่ืองหรือประเด็นการเขียน
เรียงความท่ีคลา้ยคลึงกบังานเขียนตน้แบบท่ีได้
วิเคราะห์ไปแล้ว โดยให้ผู ้เรียนน ามาใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดลักษณะของการเขียน
เรียงความในคร้ังน้ี 

1. เขียนผังความคิด เพื่อน า เสนอโครงร่าง
ความคิดในการเขียนเรียงความตามหวัเร่ือง หรือ
ประเด็นท่ีผูส้อนก าหนดให ้
2. น าร่างความคิดมาจดัท าเป็นโครงเร่ืองของ  
การเขียนเรียงความ  

 
3. ขั้นการทบทวนเพือ่ผลติผลงาน ระยะเวลา 30 นาที 

1. ผูเ้รียนน าเสนอโครงเร่ืองเรียงความ จากนั้นผูส้อนช่วยใหค้  าแนะน า และแกไ้ข 
เพื่อใหโ้ครงเร่ืองมีความสมบูรณ์และชดัเจนยิง่ข้ึน 

2. ผูส้อนแจกใบความรู้เก่ียวกบัการเขียนเรียงความใหผู้เ้รียนไดใ้ชเ้ป็นแนวทาง 
ในการทบทวนความเขา้ใจเพื่อเป็นฐานความรู้ในการเขียนเรียงความใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3. ผูส้อนใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูเ้รียน ดว้ยการใหค้  าแนะน า หรือเสนอแนะ 
ประเด็นต่างๆตามศกัยภาพของผูเ้รียน และจะค่อยๆลดความช่วยเหลือลงในแต่ละคร้ัง เม่ือเห็นว่า
ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการเขียนมากข้ึน 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

          ให้ความช่วยเหลือแก่ผูเ้รียน ด้วยการให้
ค  าแนะน า หรือเสนอแนะประเด็นต่างๆตาม
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ผู ้ เ รี ย น แ ล ะ จ ะ ค่ อ ย ๆ ล ด            
ความช่วยเหลือลงเร่ือยๆในแต่ละคร้ัง 

          น าเสนอโครงเร่ืองเรียงความ จากนั้ น
ผู ้สอนช่วยให้ค  าแนะน า  และแก้ไขเพื่อให ้   
โครงเร่ืองมีความสมบูรณ์และชดัเจนยิง่ข้ึน 
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     4. ขั้นการปฏิบัติการทางการเขียน ระยะเวลา 60 นาที 
1. ผูส้อนช้ีแจงเกณฑก์ารประเมินผลการเขียนเรียงความใหผู้เ้รียนไดรั้บทราบ 
2. ผูเ้รียนปฏิบติัการการเขียนเรียงความตามผงัโครงร่างความคิดท่ีไดก้ าหนดข้ึน   

 
บทบาทผู้สอน   บทบาทผู้เรียน 

          ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลการเขียน

เรียงความใหผู้เ้รียนไดรั้บทราบ 

          ป ฏิบั ติก า รก าร เ ขี ยน เ รี ย งความตาม          

ผงัโครงร่างความคิดท่ีไดก้ าหนด 

 
5. ขั้นการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ ระยะเวลา 20 นาที 
       1.  ผูส้อนตรวจประเมินผลงานการเขียนเรียงความตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

2.  ผูส้อนส่งคืนผลงาน และใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อใหผู้เ้รียนน าไปปรับปรุงงาน 
เขียนในคร้ังต่อไป 
 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

          น าผลงานกลับไปตรวจประเมินผลงาน

การเขียนเรียงความตามเกณฑ์ท่ีก าหนด พร้อม          

ส่งคืนผลงาน และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้

ผูเ้รียนน าไปปรับปรุงงานเขียนในคร้ังต่อไป 

           ตรวจสอบผลงานตามข้อเสนอแนะท่ี

ได้รับ ซักถามหากเกิดความสงสัย  และน า

ข้อเสนอแนะท่ีได้รับไปปรับปรุง และพฒันา

งานเขียนในคร้ังต่อไป 

 
หมายเหตุ สามารถถวัเฉล่ียเวลาไดต้ามความเหมาะสม 
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                                                   ใบความรู้  เร่ืองการเขียนเรียงความ 

 

 

 

 

 

         ถาม:  เรียงความ คืออะไร? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ถาม: จะเขียนเรียงความ 
อย่างไรให้น่าอ่าน น่าสนใจ ชวนติดตาม ? 

 

 

 

  

 

 

ตอบ: เรียงความ คือ งานเขียนประเภทร้อยแกว้ท่ีมี

การเรียบเรียงเร่ืองราวด้วยการใช้ถ้อยค า ส านวน

โวหารได้อย่างถูกต้อง สละสลวยเป็นไปตามแบบ

แผนการใช้ภาษาท่ี ดี โดยมีองค์ประกอบส าคัญ          

3 ส่วน คือ ส่วนค าน า ส่วนเน้ือเร่ือง และส่วนสรุป

ทา้ย 
 

ตอบ : จะเขียนใหน่้าอ่านน่าสนใจชวนติดตาม 
ผูเ้ขียนจะตอ้งค านึงถึงประเด็นต่อไปน้ี คือ 
1. มีองคป์ระกอบครบถว้นทั้ง 3 ส่วน กล่าวคือส่วน

ค าน า ส่วนเน้ือเร่ือง และส่วนสรุปทา้ย 
2. มีความน่าสนใจ ชวนติดตามในเน้ือหาสาระท่ี

น าเสนอ 
3. มีการใชส้ านวนโวหาร ถอ้ยค าท่ีถูกตอ้ง 

สละสลวย ตามแบบแผนการใชภ้าษาไทย 
4. มีกลวธีิการน าเสนอเน้ือหาสาระในแต่ละ

องคป์ระกอบท่ีน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ 
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                      ถาม: ต้องท าอย่างไร 
     จงึจะเขียนเรียงความได้อย่างมีคณุภาพ ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

          ถาม : การวางโครงเร่ือง 

               ส าคัญอย่างไร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

ตอบ: เม่ือจะเร่ิมตน้เขียนควรคิดใคร่ครวญก่อน 

เพื่อใหเ้รียงความน่าสนใจ โดยจะตอ้งค านึงถึง

ประเด็นต่อไปน้ี 

1. พิจารณาหวัขอ้งานเขียนวา่หวัขอ้นั้นๆ ควรมี

ประเด็นอะไรบา้ง 

2. พยายามนึกถึงขอ้มูล เร่ืองราว ทั้งจากความรู้ 

และประสบการณ์ท่ีมีอยูใ่หม้ากท่ีสุด 

3. จดัล าดบัความคิดของเน้ือหาท่ีมีอยูค่ลา้ยกบั

การจดัล้ินชกัในสมองเพื่อน ามาจดัท าเป็น

โครงเร่ือง 

4. เลือกใชก้ลวธีิทางการเขียนทั้งในส่วนท่ีเป็น

ค าน า ส่วนท่ีเป็นเน้ือเร่ือง และส่วนสรุปทา้ย 

 

ตอบ : การวางโครงเร่ืองเป็นขั้นตอนเร่ิมตน้
ก่อนการเขียนเร่ือง การจัดท าโครงเร่ืองก็
เหมือนกับการจัดวาง ล้ินชักในสมองให้
สามารถมองเห็นล าดับขั้น ตลอดจนชั้นวาง
แยกประเภทต่างๆทางความคิด ไม่ให้ปะปน
กนั ช่วยให้เขียนได้โดยไม่หลงประเด็นหรือ
ซ ้ าซ้อนเขียนแล้วเขียนอีกจนวกวน แต่จะท า
ให้ เ รียงความนั้ น มีการน า เสนอเ น้ือหา ท่ี
หลากหลายประเด็นเป็นไปตามล าดบัความคิด
ท่ีควรจะ เ ป็น อีกทั้ ง มีองค์ประกอบของ
เรียงความอยา่งครบถว้น และท่ีส าคญัคือท าให้
สามารถเขียนเรียงความได้ส าเร็จเป็นเร่ือง
ข้ึนมาไดอ้ยา่งราบร่ืน 
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               จะต้องท าอย่างไร ถ้าจะวางโครงเร่ือง 
                          ก่อนเขียนเรียงความ 
 
     

 

 

  

 

ขั้นท่ี 1 ระดมความคิด  พยายามคิดให้ไดว้า่ถา้เราจะตอ้งเขียนเร่ืองน้ี เราควรจะตอ้ง

กล่าวถึงอะไรบา้ง โดยในขั้นน้ีจะเน้นปริมาณของความคิด

เท่านั้น ใหคิ้ดใหม้ากท่ีสุด ยิง่มากยิง่ดี 

ขั้นท่ี 2 จดัสรรความคิด        น าความคิดท่ีไดใ้นขั้นแรก มาคดัสรรอีกคร้ังหน่ึง โดยใชช่ื้อ

เร่ืองเป็นเกณฑ์ส าคัญ โดยในขั้ นน้ีจะคัดความคิดหรือ

ประเด็นท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกไป จนเหลือแต่ประเด็นความคิดท่ี

ตรงกบัเร่ืองท่ีเราจะเขียนเท่านั้น 

ขั้นท่ี 3 จดัล าดบัความคิด     เป็นการน าความคิดท่ีเราได้จดัสรรว่าความคิดใดควรอยู่ใน

ส่วนของค าน าของเร่ือง ความคิดใดควรอยู่ในส่วนเน้ือเร่ือง 

และความคิดใดควรอยู่ในส่วนสรุปท้าย โดยจัดล าดับ

ความคิดในแต่ละส่วนด้วยว่าความคิดใดควรอยู่ก่อนหรือ

หลงั 

ขั้นท่ี 4 เขียนเป็นโครงเร่ือง   น าความคิดท่ีไดจ้ดัล าดบัเอาไวเ้ป็นอย่างดีแลว้ มาเขียนเป็น

โครงเร่ืองให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนจดัท าแผนท่ีเดินทาง 

เพื่อเราจะได้น าไปเขียนเป็นเรียงความได้ และมีเน้ือหา

ครอบคลุมครบถว้น 
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            โครงเร่ืองมีลักษณะ 

                  มีอย่างไร?      

 

                                 โครงเร่ือง : เพือ่นของฉัน 

โครงเร่ืองแบบค า/วลี โครงเร่ืองแบบประโยค 

1. ความส าคญัของเพื่อน 
ก. ความหมายของเพื่อน 
ข. ขอ้ดีของเพื่อน 

2. บุคลิกภาพของเพื่อนท่ีฉนัรัก 
ก. ความสง่าผา่เผย 
ข. ความมีกิริยามารยาท 
ค. การแต่งกายเหมาะสม 

3. อุปนิสัยของเพื่อนท่ีฉนัรัก 
ก. ความสุภาพ อ่อนโยน 
ข. ความซ่ือสัตยเ์ช่ือถือได ้
ค. การมีอารมณ์ท่ีมัน่คง  
ง. ความมีน ้าใจ 

4. ความประทบัใจท่ีมีต่อเพื่อนรัก 
ก. ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อกนั 
ข. การไม่ทอดทิ้งกนัเม่ือยามมีปัญหา 
ค. การเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 
ง. ความจริงใจต่อกนั 

           

1. เพื่อนมีความส าคญัอยา่งไร 
1.1 สาเหตุท่ีเราตอ้งมีเพื่อน 
1.2 ขอ้ดีของการมีเพื่อน 

2. เพื่อนรักของฉนัมีบุคลิกอยา่งไร 
2.1 เพื่อนมีความสง่าผา่เผย 
2.2 เพื่อนมีกิริยามารยาทเหมาะสม

ตามสถานการณ์ 
2.3 เพื่อนรู้จกัแต่งกายเหมาะสมตาม

สถานการณ์ 
3. เพื่อนรักของฉนัมีอุปนิสัยอยา่งไร 

3.1 เพื่อนมีความสุภาพ อ่อนโยน 
3.2 เพื่อนมีความซ่ือสัตยเ์ช่ือถือได ้
3.3 เพื่อนมีอารมณ์ท่ีมัน่คง  
3.4 เพื่อนมีน ้าใจ 

4. เพื่อนท าใหฉ้นัประทบัใจเพราะอะไร 
4.1 เพื่อนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
4.2 เพื่อนไม่ทอดทิ้งกนัเม่ือมีปัญหา 
4.3 เพื่อนเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 
4.4    เพื่อนมีความจริงใจ 

 

         การเขียนโครงเร่ืองมีอยู่ 2 แบบ คือ เขียนเป็น
ค า หรือวลีสั้นๆ หรือเขียนเป็นประโยค โดยอาจใช้
ตัว เ ล ข  ห รื อตัว อักษ ร เ ป็นหั ว ข้อ ก า กับ เพื่ อ          
ความชดัเจน เช่น 
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                                                   ถาม : ต้องท าอย่างไรจึงจะ 
                                                 เขียนเรียงความได้น่าอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลองมาดู ส่วนที ่1. กลวธีิการเขียนค าน า (Introduction)  
  ค าน า เป็นส่วนเร่ิมตน้ของงานเขียน เปรียบเสมือนฉากน าในภาพยนตร์ท่ีใชเ้รียก
คนดู หากผูเ้ขียนเขียนน าเร่ืองไดดี้ ยอ่มเร้าความสนใจของผูอ่้านไดม้ากจนอยากติดตามเร่ืองราวใน
ตอนต่อไป แต่หากส่วนน าไม่น่าสนใจ ผูอ่้านก็จะเกิดความเบ่ือหน่าย และเลิกอ่านไปในท่ีสุด      
การเขียนค าน าสามารถเลือกใชก้ลวธีิต่างๆไดต้ามความถนดัของผูเ้ขียน ซ่ึงแบ่งกลวิธีการเขียนค าน า    
ได ้8 กลวธีิ ดงัน้ี 

 

ตอบ : ตอ้งรู้จกัใชก้ลวธีิในการเขียน นัน่คือ 

1. กลวธีิการเขียนส่วน ค าน า ใหน่้าสนใจ 

ชวนอ่าน 

2. กลวธีิการเขียนส่วน เน้ือเร่ือง ใหน่้าสนใจ 

ชวนอ่าน 

3. กลวธีิการเขียนส่วน สรุปทา้ย ใหน่้าสนใจ 

ชวนอ่าน 
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กลวธีิ 
การเขียน 
ส่วนน า 

2. น าด้วยค าถาม 

3. น าด้วยการให้ค าจ ากดั
ความ 

5. น าด้วยส านวนสุภาษติ         
ค าพงัเพย 

4. น าด้วยวาทะค าคมของบุคคล
ส าคญั 

6. น าด้วยความพรรณนา

ความรู้สึก 

7. น าด้วยบทประพนัธ์ 

8. น าด้วยเพลง 
 

1. น าด้วยการบอกเล่า 
เป็นการบอกเล่าเร่ืองตามธรรมดา เพ่ือใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราวไดง่้าย ไม่ตอ้งคิดหรือตีความ เช่น นิทาน ต านาน 
หรือเร่ืองราวจริงตามหนา้หนงัสือพิมพ ์
 

เป็นการน าท่ีเร้าใหผู้อ่้านเกิดความสนใจ อยากติดตามเร่ืองราวในส่วนถดัไป ผูเ้ขียนอาจซ่อนค าตอบไว้
ในส่วนเน้ือเร่ืองใหผู้อ่้านไดคิ้ดวเิคราะห์ หรือเฉลยไวใ้นส่วนสรุปเพ่ือจบประเด็น 

 
เป็นการน าดว้ยวธีิการน้ีเป็นการเร่ิมตน้งานเขียนดว้ยการใหค้วามรู้ของค าท่ีจะใชเ้ป็นหลกัใน         
การเขียน อาจใชพ้จนานุกรมมาสนบัสนุนขอ้ความ เช่น การใหค้วามหมายของค าศพัท ์หรือ
ผูเ้ขียนอาจเขียน โดยการใหค้  านิยามศพัทท่ี์จะเปิดประเด็นโยงไปสู่เน้ือเร่ืองในล าดบัถดัไป 
 

เป็นการน าเร่ืองโดยน าวาทะค าคม ของบุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับจากสงัคม หรือเป็นบุคคลท่ีมี
ความถนดัเช่ียวชาญในประเดน็นั้นๆ มาประกอบการเขียน 

 

การน าดว้ยวธีิน้ีจะช่วยขยายความเขา้ใจ ใหแ้ก่ผูอ่้านไดว้า่เน้ือเร่ืองจะเป็นแนวทางใด 
 

เป็นการใส่ความรู้สึกของผูเ้ขียน ซ่ึงอาจเป็นส่ิงท่ีไดพ้บเห็น หรือความรู้สึกท่ีไดจ้าก
ประสบการณ์ เป็นการกระตุน้อารมณ์ความรู้สึกของผูอ่้านใหค้ลอ้ยตาม มกัใชไ้ดผ้ลดีกบั
ผูอ่้านท่ีมีทศันคติ แนวคิดเดียวกนัในงานเขียน 

ผูเ้ขียนอาจคดัลอกค าประพนัธ์จากผูเ้ขียนท่ีมีช่ือเสียง หรือแต่งดว้ยตนเองก็ได ้หากแตต่อ้งระมดัระวงั
ใหถู้กตอ้งตามหลกัฉนัทลกัษณ์ บทประพนัธ์ควรมีความสมัพนัธ์กบัเน้ือเร่ืองและมีขนาดไม่ยาวมาก
เกินไป 
 
 

คือการใชเ้พลงท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี หรือเพลงทอ้งถ่ินมาช่วยน าเร่ือง  



 
 

263 

 

 

 

 
 
  

1. น าด้วยการบอกเล่า 

“ค าว่า แม่ เป็นค าท่ีมีความหมายท่ีส าคัญ และเป็นค าท่ี

ไพเราะดูดด่ืม กินใจส าหรับลูกๆทุกคน เพราะ แม่ เป็นผูมี้พระคุณ

ใหญ่หลวงต่อลูกๆ กล่าวคือ เป็นผูใ้ห้ชีวิตเป็นผูเ้ล้ียงดู ให้ความรัก 

ใหท้รัพยสิ์น ใหไ้ดรั้บการศึกษา และเป็นผูใ้กลชิ้ดลูกมากกวา่บุคคล

อ่ืน แม่จึงเป็นผู ้หญิงท่ีมีแต่การให้ ท่ีมิใช่เพียงแต่การให้ก าเนิด

เท่านั้น หากแต่ให้ทั้ งความรักและความปรารถนาดีต่อลูกทุกๆคน

เสมอมา ความรักของแม่ ท่ีมีต่อลูกนั้ น จึงเ ป็นความรักท่ี เป็น

ธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง  
(แม่ของฉนั: ธงชยั ดิษโส  

รางวลัชนะเลิศ ประเภทประชาชนทัว่ไป  
จากสมาคมแม่บา้นทหารไทย ประจ าปี พ.ศ. 2547) 

 
 

2. น าด้วยค าถาม 

“ถา้คุณมีโอกาสขอพรวเิศษไดส้กัขอ้หน่ึง คุณจะขออะไร? 
ขอให้ถูกหวยรางวลัท่ี 1 ขอให้มีบ้านหลงัใหญ่ๆ ขอให้มีรถราคา
แพงๆขบั หรือขอให้มีหนา้ท่ีการงานท่ีดี ไม่วา่คุณจะขออะไรก็ตาม 
ผมเช่ือแน่วา่ส่ิงท่ีคุณขอตอ้งลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีคุณปรารถนา เป็น
ส่ิงท่ีคุณ‘รัก’ ...เป็นส่ิงท่ีสร้างความสุขให้แก่คุณทั้งส้ิน เหมือนกนั
กบัตวัผม ถา้ผมมีโอกาสไดข้อพรวเิศษสกัขอ้หน่ึง ผมจะขออธิษฐาน
ใหโ้ลกใบน้ีปราศจากการพลดัพรากจากบุคคลอนัเป็นท่ีรัก” 
 

(การตายของชายใบ ้กบั ความทุกขใ์นใจ...ของชีวติผม : 
ชนินทร์ ธีระวรรณ์  

รางวลัชนะเลิศทุนจิตอาสา ใชป้ระโยชน์เพื่อผูอ่ื้นและสงัคม 
โครงการธรรมวรรณศิลป์ คร้ังท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ. 2557-2558) 
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3. น าด้วยการให้ค า

จ ากดัความ 

“ก่อนน้ีฉนัเป็นดงัเช่นคนหลายๆคน ท่ีรู้จกันิยามของ “แม่” เพียง
แค่ผูท่ี้ใหก้ าเนิด และเล้ียงดูเรามา ฉันรู้เพียงเท่าน้ีจริงๆ แต่เวลาน้ีหลายส่ิง
หลายอย่างท าให้ฉันเรียนรู้ว่า “แม่” ไม่ไดมี้ความหมายเพียงแค่ขอ้ความ
จ ากดัเพียงแค่นั้น หากแต่ตวัหนังสือเพียงไม่ก่ีตวัน้ีมีความหมายมากมาย
มหาศาล  ส าหรับตวัฉันเองแลว้ “แม่” คือคนคนหน่ึงท่ีสร้างอีกคน หรือ
หลายๆคนดว้ยความรัก จากดวงใจท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยความอาทรแห่งความ
ปรารถนาดีไม่มีส่ิงใดมาแอบแฝง นอกจากการเฝ้ามองความเจริญงอกงาม
ของชีวติหน่ึงท่ีไดช่ื้อวา่ “ลูกของแม่” 

  (แม่ของฉนั: ทิพยอ์ปัสร พนัธุระ 
รางวลัชนะเลิศ ประเภทอุดมศึกษา 

จากสมาคมแม่บา้นทหารไทย ประจ าปี พ.ศ. 2547) 

 

4. น าด้วยวาทะค าคม
ของบุคคลส าคัญ 

 “ระยะน้ีบ้านเมืองของเรามีพลเมืองเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งมี
สญัญาณบางอยา่งเกิดข้ึน ดว้ยวา่พลเมืองของเราบางส่วนเส่ือมทรามไปใน
ความประพฤติและจิตใจ ซ่ึงเป็นอาการท่ีน่าวิตกว่าถา้หากยงัคงเป็นอยู่
ต่อไป เราอาจเอาตวัไม่รอด..”  “ในบา้นเมืองเราทุกวนัน้ีมีเสียงกล่าวกนัวา่ 
ความคิดจิตใจของคนเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเส่ือม ความประพฤติท่ีเป็น
ความทุจริตหลายอยา่งท่ีจะกลายเป็นส่ิงท่ีคนทัว่ไปยอมรับและสมยอมให้
กระท ากนัไดเ้ป็นธรรมดา สภาพการณ์เช่นน้ียอ่มท าให้วิถีชีวิตของแต่ละ
คนมืดมวัลงไป เป็นปัญหาใหญ่ท่ีเหมือนกระแสคล่ืนอนัไหลบ่าเขา้มาท่วม
ทัว่ไปหมด จ าเป็นตอ้งแกไ้ขดว้ย การช่วยกนัฝืนคล่ืนท่ีกล่าวนั้น..” 
          พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวรัชกาลปัจจุบนัท่ีอญัเชิญมา ณ ท่ีน้ี นอกจากจะแสดงให้เห็นถึง
พระมหากรุณาธิคุณท่ีองค์พระมหากษัตริย์ทรงมีความห่วงใยและสน
พระทยัต่อทุกขสุ์ขของอาณาประชาราษฎร์แลว้ ยงัแสดงให้เห็นถึงสภาพ
ความเป็นจริงในสงัคมไทยซ่ึงหลายๆคนไม่รับรู้หรือแกลง้เมินเฉย จึงเป็น
การสมควรท่ีเราจะนอ้มน าเอาพระราชด ารัสขา้งตน้มาใคร่ครวญพิจารณา
ใหต้ระหนกัวา่ ตอนน้ีเกิดอะไรข้ึนกบัสงัคมและประเทศชาติของเรา 
(ความยากจนไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีน่าละอาย ความชัว่ชา้คดโกงนัน่แหละเป็นส่ิง

ท่ีน่ารังเกียจ น่าละอายอยา่งยิง่: วนัฉตัร ทิมาสาร  

รางวลัชนะเลิศทุนภูมิพล ประจ าปี พ.ศ. 2547) 
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5. น าด้วยส านวนสุภาษติ 
ค าพงัเพย 

6. น าด้วยความพรรณนา

ความรู้สึก 

 “เม่ือพูดถึงลูก เช่ือแน่ว่าพ่อแม่ทุกคนคงคิดเหมือนกนัว่า ลูก
นั้นยอ่มเปรียบเสมือนแกว้ตาดวงใจของตน ไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไร 
พอ่แม่ก็ยอ่มจะรักใคร่หวงแหน และยอมท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ลูกของตน
ปลอดภยัและเป็นสุข 
 ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ส่ิงท่ีท าใหพ้อ่และแม่แต่ละคนหนกัใจ 
นอกจากจะเป็นโรคภยัไขเ้จ็บท่ีแฝงมากบัอาหารการกินและสภาพอากาศ
ท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ อีกเร่ืองหน่ึงท่ีน่าเป็นห่วงไม่แพเ้ร่ืองอ่ืนๆก็คือปัญหา
เด็กจมน ้ า ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เด็กไทยท่ีอายุต  ่ากว่า 15 ปี เสียชีวิตสูง
เป็นอนัดบั 1 และสูงกวา่การเสียชีวติจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนนถึง 2 เท่า 

 (ท าอยา่งไรใหเ้ด็กไทยไม่จมน ้ า: ดวงใจ วนังาม 
รางวลัชมเชยประเภทเยาวชน วนัรณรงคป้์องกนัเด็กจมน ้ า  

ประจ าปี พ.ศ.  2556 ของ ส านักโรคไม่ติดต่อ  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 “จิตวิญญาณของความรับผิดชอบไดรั้บการปลุกให้ต่ืนข้ึนมา
ดว้ยเสียง อุแว ้อุแว ้ของชีวิตใหม่ ล้ินชกัของหัวใจท่ีไดปิ้ดตายไปนาน
แลว้แงม้ออกข้ึนมาอีกคร้ัง เพ่ือเก็บภาพการเดินเตาะแตะ เตาะแตะ อนั
น่ารัก ภาพท่ีเคยเงียบเหงากลบัมีชีวิตชีวาอย่างน่าอศัจรรยเ์ม่ือมีเด็กนอ้ย
วิ่งเล่นไปมาเม่ือก าเนิดหน่ึงชีวิต...บทบาทของค าว่าพ่อจึงเร่ิมข้ึนอย่าง
เตม็ภาคภูมิ” 

 
(พอ่ของฉนั: นิชาภา สรยทุธยรรยง เขา้รอบ 20 คนสุดทา้ย การประกวด

เรียงความประเภทอดุมศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2554 ชิงรางวลัวนัพอ่
แห่งชาติจากสถาบนัเนชัน่เรดิโอเนตเวร์ิก) 
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7. น าด้วยบทประพนัธ์ 

 “ไผ่ซออ้อเอียดเบียดออด          ลมลอดไล่เลีย้วเรียวไผ่ 
ออดแอดแอดออดยอดไกว                      แพใบล า้น า้ล  าคลอง” 

(จาก บนพรมใบไผ ่ของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) 
เวฬุมโหรีค่อยๆหร่ีเสียงลง เม่ือมารุตเทพเผลอพกัยกสังคีตศิลป์แห่ง

ธรรมชาติ... ฟังๆดูแลว้อาจจะเป็นภาษากวีไปสักหน่อย แต่ผมรับรองไดเ้ลยวา่ 
ถา้คุณไดม้านัง่อยู ่ณ ท่ีน่ี ในเวลาเดียวกนัน้ีกบัผม ภาษากวีเหล่านั้นจะพูดข้ึนมา
ในมโนศิลป์ส านึกของคุณเอง โดยท่ีคุณไม่ตอ้งออกแรงบีบเคน้มนัเลย นึกๆไป
ผมก็รู้สึกบาปข้ึนมาในใจทนัที เม่ือชัว่ขณะหน่ึงผมแอบเผลอ‘อิจฉา’องคพ์ระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ จอมศาสดาท่ีทั้งผม พอ่ แม่ และนอ้ง ต่างก็ยกข้ึนเคารพเหนือ
ศาสดาองคใ์ดในโลก วา่พระองคช่์างโชคดีแท้ๆ ท่ีคร้ังหน่ึงในช่วงชีวิตท่ีงดงาม 
พระองค์ไดมี้โอกาสนั่งบ าเพ็ญธรรมกลางธรรมชาติอนัอุดมดว้ยสุนทรียศิลป์
อยา่งวดัเวฬุวนัมหาวิหาร หรือวดัป่าไผ่อนัเล่ืองช่ือในพุทธประวติั วดัแห่งแรก
ในพระพทุธศาสนาท่ีพระเจา้พิมพิสารกษตัริยแ์ห่งแควน้มคธไดถ้วายเป็นพุทธ
บูชา หลงัจากไดส้ดบัตรับฟังพระธรรมเทศนา วดัท่ีองคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้
ไดท้รงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกซ่ึงเป็นเอหิภิกขุทั้ ง 1,250 รูป อนั
เป็นท่ีมาของวนัวสิาขบูชา 
                                                                            (ป่าไผข่องพอ่ : สุริยา เตชะลือ 
รางวลัชมเชย ระดบัเยาวชน รางวลัลูกโลกสีเขียว คร้ังท่ี 16 ประจ าปี พ.ศ. 2557) 
 

8. น าด้วยเพลง 
 

  “โอข้วญัเอ๋ย ขวญัเจา้ แม่จะเฝ้ากล่อมไกวเจ้า จงนอนหลบัใหล อย่า
ร้องไหง้อแง โอข้วญัเอ๋ยขวญัลูก แม่จะผกูขวญัอ่อน กล่อมให้ลูกนอนฝันดี โอว้า่
ขวญัใจ แม่...อยา่งอแงกวนใจ แม่จะไกวเปลให ้นอนเสียเถิด ขวญัเอย...” 

จากอดีตนบัเน่ืองมาถึงปัจจุบนั เสียงเห่กล่อมขวญัในยามท่ีหลบัใหล 
ยงัคงกอ้งระทึกอยูใ่นหัวใจลูกเสมอ ถึงแมว้า่ลูกจะเติบใหญ่มาจนบดัน้ี แต่หัวใจ
ลูกยงัคงสดบัรับฟังเสียงของพระผูใ้ห้อนัใหญ่หลวงมาตลอดเวลา ซ่ึงเป็นเสียง
แรกท่ีลูกได้รับฟังนับตั้ งแต่ลูกถือก าเนิดมา เสียงน้ีไพเราะชวนฟังนุ่มนวล
อ่อนหวานใหค้วามเป็นมิตรสนิทสนม รักใคร่หวงแหน ก่อใหเ้กิดความอบอุ่นใจ 
และปลอดภยัแก่ลูกยิง่นกั ลูกมิเคยลืมเลือนเสียงน้ีเสียงของความรัก ความผูกพนั 
และความห่วงใย คือเสียงของผูห้ญิงใจดี ท่ีไดช่ื้อวา่ แม่ของฉนั 

           (แม่ของฉนั: ประภสัสร ขนัธหิรัญ 
                      รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง ประเภทอดุมศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 

2547 จากสมาคมแม่บา้นมหาดไทย) 
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ส่วนที ่2.   กลวธีิการเขียนเนื้อเร่ือง (Body) 

การเขียนส่วนเน้ือเร่ือง จดัเป็นหวัใจของการเขียนเรียงความ เน้ือเร่ืองจะเป็นส่วนส าคญัท่ี
ใหท้ั้งรายละเอียด ความรู้ ทศันคติ แนวคิด ฯลฯ ของเร่ืองทั้งหมด เน้ือเร่ืองจึงเป็นส่วนท่ีมีขนาดยาว
ท่ีสุดในองคป์ระกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ ผูเ้ขียนสามารถเลือกใชก้ลวิธีการเขียนเรียงความไดอ้ยา่ง
หลากหลาย โดยมีจุดมุ่งหมายในการเขียนเน้ือเร่ือง 4 จุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 

 
 
 

 

 
 

        
 
เน้ือเร่ืองไม่จ ากดัวา่จะมีก่ียอ่หนา้ (Paragraphs) จ านวน                                                                  

                                     ยอ่หนา้ข้ึนอยูก่บัประเดน็ของเร่ืองท่ีจะเขียนวา่มีประเดน็หลกั 
     หรือ ใจความส าคญั (Topic Sentence) ของเร่ืองทั้งหมดก่ีประเดน็ 
     ในแต่ละประเดน็ควรจะมีประโยคสนบัสนุน (Support sentence)  

                                  ตามท่ีเหมาะสม
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จุดมุ่งหมายใน 
การเขียนเนือ้เร่ือง 

เป็นการเขียนเพ่ือตอ้งการให้ผูอ่้านรับรู้เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนว่ามีใคร ท าอะไร 
กบัใครท่ีไหน อยา่งไร โดยจะเป็นการเรียงล าดบัตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนหลงัตามล าดบั
เป็นส าคญั เช่น การเล่าถึงประวติัของบุคคลตามล าดบัเวลา หรือเหตุการณ์ 

เป็นการเขียนเพ่ือตอ้งการให้ผูอ่้านไดท้ราบเก่ียวกบัสรรพส่ิงต่างๆท่ีมีความส าคญัว่าส่ิงนั้น
คืออะไร มีประวติัความเป็นมา มีความส าคญัและเกิดข้ึนได้อย่างไร โดยจะเป็นการให้
ขอ้มูลในเชิงรายละเอียดท่ีชดัเจน เช่น การเขียนเน้ือหาความรู้ในเชิงวิชาการ จากขอ้มูลท่ี
ค้นคว้าในเอกสาร ต ารา หรือ ประสบการณ์ของตัวผู ้เขียนเอง ทั้ งน้ีอาจมีการอ้างอิง        
การยกตวัอยา่ง หรือ การน าเสนอขอ้เท็จจริงเป็นหลกัและมีส่วนของขอ้คิดเห็นเป็นส่วน
นอ้ย 

เป็นการเขียนเพ่ือต้องการให้ผูอ่้านได้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกคล้อยตามในส่ิงท่ีผูเ้ขียน
กล่าวถึง เป็นการสร้างอารมณ์เช่นความสะเทือนใจให้ผูอ่้านร่วมรับรู้ในความรู้สึกท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งการจะถ่ายทอดออกมาด้วยการใช้ส านวนภาษาท่ีมีความสละสลวย และเต็มไปด้วย
การใชภ้าพพจน์ต่างๆ เช่น การเขียนแสดงความรู้สึก, ความคิดเห็น หรือขอ้คิดส่วนตวัเป็น
หลกั ทั้งน้ีอาจมีการยกตวัอยา่ง หรือการเปรียบเทียบ โดยใช้โวหารในเชิงพรรณนาเขา้มา
ประกอบการเขียนร่วมดว้ย 

เป็นการเขียนเพ่ือตอ้งการให้ผูอ่้านได้รับแนวคิด ค  าแนะน า ขอ้เสนอแนะ ในการท าส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงอนัจะเกิดประโยชน์ต่อผูอ่้านโดยตรง เป็นการโนม้นา้วใจผูอ่้านให้คิดตาม เห็นตาม
ในส่ิงท่ีผูเ้ขียนน าเสนอ อนัจะน าไปสู่การปฏิบติัในท่ีสุด เช่นการเขียนให้ผูอ่้านเกิดความ
ส านึก หรือเตือนใจไม่ให้กระท าผิดเป็นการเขียนในเชิงธรรมะ การน าพฤติกรรมของผูท่ี้
ควรยกยอ่งมาเป็นแบบอยา่ง ซ่ึงเป็นลกัษณะของการช้ีแจง สัง่สอน หรือเปรียบเทียบ 

4. การเขียนเพื่อให้

ขอ้คิด 

3. การเขียนเพื่อ

พรรณนาความ 

2. การเขียนเพื่อ                   

ใหข้อ้มูล ขอ้ความรู้ 

1. การเขียนเพื่อเล่า

เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ 
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1. การเขียนเพ่ือเล่า 
เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ 
 

2. การเขียนเพื่อ                   
ใหข้อ้มูล ขอ้ความรู้ 

 

 “การเสด็จประพาสตน้ในคร้ังนั้นมีข้ึนระหว่างวนัท่ี 14 กรกฎาคม ถึง
วนัท่ี 7 สิงหาคม พุทธศกัราช 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว
เสด็จพระราชด าเนินจากพระราชวงับางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผ่าน
จงัหวดัราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี นครปฐมและสุพรรณบุรี รวมระยะเวลา
เสด็จประพาสตน้คร้ังแรก 25 วนั หลงัจากนั้นอีก 2 ปี พระองคจึ์งเสด็จประพาส
ต้นคร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 29 สิงหาคม พุทธศักราช 2449 
เส้นทางเสด็จพระราชด าเนินออกจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวดันนทบุรี 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี 
นครสวรรค ์และก าแพงเพชร รวมระยะเวลา 34 วนั” 

(การเสด็จประพาสตน้: พระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชา:  
เธียรดนยั เสริมบุญไพศาล รางวลัชนะเลิศทุนภูมิพล ประจ าปี พ.ศ. 2552) 

 “ในสมยักรุงศรีอยธุยา มีการจดัการปกครองแบบศกัดินา ประชาชนใน
สังคมแบ่งเ ป็นสองชนชั้ นหลักๆด้วยกัน คือผู ้ปกครองหรือชนชั้ น สูง
ประกอบดว้ย พระมหากษตัริย ์ขุนนาง พระสงฆ์ และผูถู้กปกครองมีพวกไพร่ 
ยาจก วนิพก และทาส โดยเฉพาะไพร่นั้นถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการพฒันา
เศรษฐกิจการเมืองของอาณาจักร เป็นก าลังพลหลักยามเกิดสงครามและมี
จ านวนมากท่ีสุดในสงัคม 

วิถีชีวิตของไพร่นั้น แมมี้ความอิสระมากกว่าทาสแต่ก็ยงัถูกบงัคบัให้
สงักดัมูลนาย ตอ้งเขา้เวรท างานใหก้บันายของตน การเขา้เวรท างานนั้น ไม่วา่จะ
เป็นก่ีเดือนเวน้ก่ีเดือน ก็มีผลท าใหไ้พร่ขาดการสร้างสรรคแ์ละความคิดริเร่ิม แม้
เม่ือไม่ตอ้งท างานใหน้ายแลว้ก็ยงัตอ้งมาเล้ียงดูตวัเองและครอบครัวอีก” 

(ความยากจนไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีน่าละอาย ความชัว่ชา้คดโกงนัน่แหละ 
เป็นส่ิงท่ีน่ารังเกียจ น่าละอายอยา่งยิง่: วนัฉตัร ทิมาสาร  

รางวลัชนะเลิศทุนภูมิพล ประจ าปี พ.ศ. 2547) 
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3. การเขียนเพื่อ
พรรณนาความ 

 

 

4. การเขียนเพื่อให้
ขอ้คิด 

 

“การฆ่าตวัตายเป็นส่ิงท่ีขลาดเขลาท่ีสุดมนัไม่คุม้กนัเลยกบัการท่ีเอา
ชีวิตท่ีมีค่าทั้งชีวิตเขา้แลกเพียงความตอ้งการท่ีไร้ประโยชน์กวา่เราจะไดเ้กิด
พ่อแม่ต้องอดทนเพียงใด ถ้าคิดสั้ นๆด้วยการฆ่าตัวตายเพ่ือปัญหาจบส้ิน  
นอกจากปัญหาจะไม่จบสมใจแลว้ ปัญหาใหม่ๆยงัตามมาอีกมากมาย คนรอบ
ข้าง เช่น พ่อแม่ ญาติ พ่ีน้อง เพ่ือน ผูท่ี้รักและหวงัดีต้องเสียใจเป็นทุกข ์
เดือดร้อน ตอ้งทนฟังค าวิพากษ์วิจารณ์เส่ือมเสียช่ือเสียงของวงศ์ตระกูลไป
ยาวนาน 
 มีส่ิงหน่ึงท่ีท าให้ฉันคิดวา่การฆ่าตวัตายเป็นส่ิงท่ีบา้และโง่ท่ีสุดคือ
การท่ีไดส้ังเกตเห็นสัตว ์2 ประเภท ไดแ้ก่ สุกร ชีวิตมนัช่างน่าสงสารยิ่งนัก 
เกิดมาไม่นานก็ตอ้งแยกจากอกแม่  บา้งก็ถูกฆ่าตั้งแต่ยงัเล็ก บา้งก็น ามาเล้ียงดู
อยา่งอ่ิมหมีพีมนั พออว้นทว้นสมบูรณ์ดีก็ถูกฆ่าเป็นอาหารของคนไม่มีสิทธ์ท่ี
จะพูดร้องขอชีวิตไดเ้ลย  อีกประเภทหน่ึงคือ พวกท่ีไม่ก่อประโยชน์ เช่น ยุง 
วงจรชีวิตของมนัสั้นมากเป็นลูกน ้ าแลว้เติบโตเป็นยุง หาอาหารเล้ียงชีพโดย
การดูดเลือด ทั้งยงัเป็นพาหะน าโรคร้ายมาสู่คนและสตัวอ่ื์นๆ อีก  มีชีวิตอยูไ่ม่
เกินสปัดาห์ก็ตาย… 
 ฉันจงึคดิว่า เกดิเป็นอะไร  ก็ไม่ประเสริฐเท่ากับการที่ได้เกิดเป็นคน
อกีแล้ว ถือเป็นบุญวาสนาอย่างยิง่ทีไ่ด้เกดิเป็นคน 

(ฉนัจะไม่ฆ่าตวัตาย หวัขอ้ความขลาดเขลา : วรรณสิริ ล้ิมรังสี 
รางวลัยอดเยีย่ม ประเภทเยาวชน จากสมาคมสะมาริตนัส์ ประจ าปี พ.ศ. 2544) 
 

 “สายลมท่ีพดัโบกใต้ร่มไม้ใหญ่ ขอให้ลูกทุกคนรู้ว่าส่ิงเหล่านั้ น
แหละคือตวัแทนความรักและความห่วงใยท่ีแม่มีให้เราทุกคน แม่ท่านจากเรา
ไปแต่ท่านไม่ไดไ้ปไหนแม่มองดูเราอยา่งมีความสุข กอ้นเมฆรวมกลุ่มกนัเป็น
กอ้นมีรูปร่างคลา้ยลกัษณะรูปคนยิม้ ให้เราคิดวา่นั้นคือแม่ของเรา หากลูกทุก
คนตดัไมท้ าลายป่า ท าลายธรรมชาติ ก็ไม่ต่างกบัลูกทุกคนไดท้ าร้ายแม่ไปแลว้ 
ลูกรู้ไหมวา่ส่ิงท่ีเราไดท้ าไปนั้นเป็นส่ิงท่ีเลวร้ายเหลือเกิน ถึงเวลาแลว้ท่ีเราทุก
คนจะท าให้แม่มีความสุข ลูกทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษ์
ส่ิงแวดล้อม ป้องกันการท าลายระบบนิเวศวิทยา เพ่ือเป็นการตอบแทน
พระคุณของแม่ท่ีลูกรักยิง่เหนือส่ิงอ่ืนใด” 

(แม่ลูกผกูพนัช่วยสร้างสรรคส์งัคมไทย: คณาลกัษณ์ จนัทร์เติบ 
รางวลัท่ี 1 ระดบัอุดมศึกษา และประชาชนทัว่ไป ประจ าปี พ.ศ. 2553) 
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ส่วนท่ี 3. กลวธีิการเขียนสรุป (Conclusion) 

การเขียนปิดเร่ือง หรือการเขียนสรุปจดัเป็นส่วนทิ้งทา้ย ท่ีจะท าให้ผูอ่้านประทบัใจ รู้สึก
คุม้ค่ากบัเวลา และสนใจติดตามเร่ืองราวอ่ืนๆ ของผูเ้ขียนต่อไปอีก  

การเขียนกลวิธีการเขียนสรุปผูเ้ขียนสามารถเลือกใช้กลวิธีการเขียนเรียงความได้อย่าง
หลากหลายมี 4 กลวธีิ ดงัน้ี 

 
 
 

 
 
 

 
 
     อยา่ลืมวา่เม่ือเขียนเรียงความเสร็จแลว้ 
          พึงตรวจทานงานเขียนอีกคร้ัง  
     เพื่อความสมบูรณ์ของงานเขียนเสมอ 
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กลวธีิการเขียนสรุป 

เป็นการเนน้ย  ้า ใหเ้ห็นถึงความส าคญัของเน้ือหาท่ีไดเ้ขียนมาแลว้
ทั้งหมด 

เป็นการทิ้งทา้ยใหผู้อ่้านเก็บไปคิด เช่น การเตือนใจ  การหา
แนวทางแกปั้ญหา  เชิญชวน ฯลฯ 

เป็นการเขียนปิดทา้ยเพื่อตอ้งการใหเ้กิดความประทบัใจและเนน้ย  ้า

ส่ิงท่ีไดเ้ขียนมาแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ีอาจเป็นบทร้อยกรองท่ีผูเ้ขียน 

ประพนัธ์ข้ึนเองหรือคดัลอกมาก็ได ้

เป็นการปิดเร่ืองใหเ้กิดขอ้คิด อบรม เตือนใจใหค้ติธรรม หรือ หลกั
ปฏิบติัตนแก่ผูอ่้าน 

4. สรุปดว้ยการช้ีแนะ 

เสนอแนะ 

3. สรุปดว้ยการใชค้  าคม 

สุภาษิต หรือค าประพนัธ์ 

2. สรุปดว้ยการฝาก
ค าถาม 

1. สรุปดว้ยสาระส าคญั
ของเร่ือง 
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1. สรุปดว้ย

สาระส าคญัของเร่ือง 

 

2. สรุปดว้ยการฝาก

ค าถาม 

 

“ถา้หากการ“พบในส่ิงท่ีไม่เคยเห็นคือการเรียนรู้” หนงัสือ ชีวิตใหม่ 2 
ของคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ก็อาจจะนบัเป็นกุญแจดอกส าคญัดอกหน่ึงในชีวิตของ
ผม ท่ีช่วยไขความคิดท าใหผ้มไดม้องเห็นโลกและตวัเองไปพร้อมๆกนั ท าให้ผม
ได“้รู้จักโลกรู้จักตนเอง” และถา้หาก“การเดินทางคือการเปล่ียนแปลง” การเดิน
ทางผา่นความประทบัใจและประสบการณ์ท่ีอบอวลอยูใ่น ชีวติใหม่ 2 เล่มน้ี ก็คง
จะมีส่วนส าคญัเป็นอยา่งยิ่งในการช่วยเปล่ียนแปลง“ชีวิต”ของผมไปในทางท่ีดี
ข้ึน เพราะแค่เพียงคนเราเปล่ียนความคิด...ชีวติก็เปล่ียนแลว้ก็ความคิดอันยิ่งใหญ่
ของมนุษย์ตัวเลก็ๆ มันเปลีย่นโลกใบนี้ได้เสมอมามิใช่หรือ?” 

(การเปล่ียนแปลง + ความคิด = ชีวติใหม่: สุริยา เตชะลือ 
รางวลัชนะเลิศเยาวชน ของ มูลนิธิอมตะ ประจ าปี พ.ศ. 2557) 

) 
 

“จากท่ีกล่าวมา ถือไดว้า่กระบวนการประเมินมูลค่าบา้นเป็นหลกัการ
ส าคญัในฐานะเคร่ืองมือท่ีจะช่วยลดความเส่ียงจากความไม่รู้ถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริง 
ช่วยสร้างความมัน่ใจและธ ารงไวซ่ึ้งความยุติธรรม และโปร่งใจในการซ้ือขาย
ให้แก่ทั้ งผูซ้ื้อและผูข้าย หากทั้ งสองฝ่ายมีความถว้นถ่ีในการตรวจสอบหรือ
ติดตามการประเมินอย่างใกลชิ้ด และรู้จักน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็
ยอ่มจะสร้างความสุข ความพอใจใหแ้ก่ทุกฝ่ายอยา่งเต็มท่ี... ทั้งน้ีประชาชนเองก็
จะตอ้งหันมาให้ความส าคญัและเพ่ิมความสนใจต่อกระบวนการประเมินมูลค่า
บา้น และทรัพยสิ์นต่างๆใหม้ากข้ึน ซ่ึงมิใช่เร่ืองยากหรือไกลตวัอยา่งท่ีคิดเพราะ
มีหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งภาครัฐและเอกชน... ท่ีจะคอยให้ความ
ช่วยเหลือ สนบัสนุน และแนะน าในการศึกษาหาความรู้และขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ประเมินมูลค่าบ้านหรือทรัพยสิ์นต่างๆได้เป็นอย่างดี เพียงเท่าน้ีการประเมิน
มูลค่าบา้นให้ถว้นถ่ีก่อนมีการซ้ือขาย จะไม่เพียงก่อให้เกิดประโยชน์ในการซ้ือ
ขายของตนเองแต่ยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะเอ้ือต่อการสร้างประสิทธิภาพให้เกิดข้ึน
แก่ระบบการแลกเปล่ียนซ้ือขาย หรือถ่ายโอนกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย ์และ
ทรัพยสิ์นอ่ืนๆโดยรวมต่อไป” 

(ประเมินมูลค่าบา้นใหถ้ว้นถ่ีก่อนมีการซ้ือขาย: อาทิตย ์ผดุงเดช  
รางวลัชนะเลิศ จากมูลนิธิประเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย  

ประเภทประชาชนทัว่ไป ประจ าปี พ.ศ. 2553) 
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3. สรุปดว้ยค าคม 

สุภาษิต หรือค า

ประพนัธ์ 

 

4. สรุปดว้ยการ

ช้ีแนะ เสนอแนะ 

 

“ชีวติคนเรายอ่มมีทั้งทุกขแ์ละสุขคละเคลา้กนัไปเป็นธรรมดาของโลก  
ส่ิงท่ีแน่นอนคือส่ิงท่ีไม่แน่นอน  ทุกอยา่งเป็นอนิจจงั ยามท่ีมีสุขจะรู้สึกวา่เวลา
นั้นสั้นนกั  แต่ในยามท่ีเราทุกขเ์ราก็รู้สึกวา่เวลานั้นยาวนาน  จึงไม่ควรปล่อยตวั
ปล่อยใจพยายามใช้สติพิจารณาความเป็นจริงเพื่อหาสาเหตุของปัญหา หา
หนทางแกปั้ญหาอยา่งรอบคอบ อยา่ใชเ้พียงอารมณ์เป็นเคร่ืองตดัสิน  ทั้งหมดน้ี
คือหลกัปฏิบติัท่ียดึถือตลอดมา” 
 ฉันขอฝากเร่ืองราวและแนวคิดต่างๆ น้ีไวเ้พ่ือเป็นคติเตือนใจเป็น
ขอ้คิดส าหรับทุกคน  โดยเฉพาะผูท่ี้เคยคิดจะฆ่าตวัตายหรือก าลงัคิดจะฆ่าตวั
ตาย  ขอความปรารถนาดีอย่างจริงใจของฉันจงดลจิตใจให้เขาเหล่านั้นยุติ
ความคิดนั้นเสีย  ส่วนตวัฉันขอยืนยนัอีกคร้ังว่า “ฉันจะไม่ฆ่าตัวตาย” อย่าง
แน่นอน 

(ฉนัจะไม่ฆ่าตวัตาย หวัขอ้ความขลาดเขลา: วรรณสิริ ล้ิมรังสี 
รางวลัยอดเยีย่ม ประเภทเยาวชนของสมาคมสะมาริตนัส์ ประจ าปี พ.ศ. 2544) 

 

“นับว่าฉันเกิดมาโชคดีท่ีไดมี้โอกาสเดินตามรอยของพ่อหลวงเพ่ือ
พฒันาส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้นและชุมชนของฉัน ฉันจะน าแนวปฏิบติัของพ่อ
หลวงมาใชเ้พ่ือพฒันาส่ิงแวดลอ้มต่อไปดว้ยการท าหน้าท่ียวุทูตตวันอ้ยๆแทน 
พ่อของฉันพาชาวบา้นและชุมชนดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มท าเกษตรทฤษฎีใหม่ท่ี
ย ัง่ยนื อยูอ่ยา่งพอเพียงไม่รังแกธรรมชาติ...ฉนัภูมิใจท่ีไดท้ าหนา้ท่ีแทนในหลวง
เพราะท่านท างานมาอย่างเหน็ดเหน่ือยยาวนานกว่า 60 ปีแลว้ ฉันรักในหลวง 
ฉันอยากให้พระองค์ทรงพักผ่อนมากๆ จึงขอวิงวอนอ านาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
ทั้งหลายอ านวยพรและดลบนัดาลใหพ้ระองคท์รงพระเจริญ มีพระชนมายยุิ่งยืน
นานดว้ยเทอญ 
     “พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ     เสโทหยาดหยดไหลไล่ทุกขเ์ขญ็ 
กรณียกิจมากล ้าพอ่บ าเพญ็               ลูกจะเป็นตามรอยพอ่อยูพ่อเพียง” 

 (เรารักในหลวง...ตามรอยพอ่พฒันาส่ิงแวดลอ้ม: อรณี ตีเฟ้ือย 
   รางวลัชนะเลิศเยาวชนระดบัประเทศ จากบริษทั ทีทีแอนดที์ จ ากดั มหาชน 

ประจ าปี พ.ศ. 2553) 
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แผนการจัดการเรียนการสอน แผนที ่1 

การเขียนเรียงความ เร่ืองพ่อของฉัน                 เวลา 3 ช่ัวโมง 
รายวชิาการเขียนเพือ่การส่ือสาร                                         จ านวนนักศึกษา 30 คน 
............................................................................................................................................................. 
1. สาระส าคัญ 

การเขียนเรียงความเป็นการแสดงความสามารถในด้านการคิดขั้นสูงของผูเ้รียน โดย
น าเสนอและเรียบเรียงเร่ืองราวท่ีมีสาระและคุณค่าจากขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนมีอยู่แลว้ ดว้ยการใช้ถอ้ยค า 
ส านวนโวหาร และประโยคท่ีถูกตอ้งสละสลวยตามระเบียบแบบแผนของภาษาไทยให้ปรากฏ
ออกมาตามรูปแบบของการเขียนเรียงความท่ีดี ซ่ึงมีองค์ประกอบส าคญั 3 ส่วน คือ ส่วนค าน า ส่วน
เน้ือเร่ือง และส่วนสรุปทา้ย เพื่อท าใหผู้อ่้านไดรั้บอรรถรสอยา่งครบถว้น 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนบทเรียนเร่ืองน้ีจบลงแลว้ ผูเ้รียนสามารถ  
1. เขียนแผนผงัโครงเร่ืองของเรียงความเร่ือง “พอ่ของฉนั” ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นตาม 

องคป์ระกอบของการเขียนเรียงความ 
2. เขียนเรียงความเร่ือง “พอ่ของฉนั” ตามเกณฑท่ี์ก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

3.   เนือ้หา 
 การเขียนเรียงความเร่ือง “พอ่ของฉนั” 
4.   กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ข้ันการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้  ระยะเวลา 40 นาที 
1) ผูเ้รียนศึกษาเรียงความตน้แบบเร่ือง “แม่ของฉนั” ท่ีผูส้อนน ามาใชใ้นชั้นเรียน  

โดยให้ผูเ้รียนพิจารณางานเรียงความตน้แบบ แล้ววิเคราะห์ลกัษณะต่างๆของงานเขียนตน้แบบ 
ไดแ้ก่ การตั้งช่ือเร่ือง องค์ประกอบของการเขียน(ค าน า เน้ือเร่ือง สรุป) กลวิธีการน าเสนอ ส านวน
ภาษา และการน าเสนอขอ้คิดในงานเขียน 

2) บนัทึกลกัษณะของงานเขียนตน้แบบลงในใบงานท่ี 1 จากนั้นนกัศึกษาจะ 
น าเสนอให้อาจารยผ์ูส้อนพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เหมาะสม ก่อนจะน าไปเป็นตน้แบบใน
การเขียนโครงเร่ืองต่อไป 

2.   ข้ันการเช่ือมโยงสู่ความคิด ระยะเวลา 30 นาที 
1)   ผูส้อนก าหนดใหเ้ขียนเรียงความเร่ือง “พอ่ของฉนั” ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั 



 
 

277 

 

งานเขียนตน้แบบท่ีไดว้ิเคราะห์ไปแลว้ โดยให้ผูเ้รียนน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดลกัษณะ
ของการเขียนเรียงความ 

2)   ผูเ้รียนเขียนผงัความคิดเร่ือง “พอ่ของฉนั” เพื่อน าเสนอโครงร่างความคิด          
3)   ผูเ้รียนน าร่างความคิดมาจดัท าเป็นโครงเร่ืองของการเขียนเรียงความ  

3. ขั้นการทบทวนเพือ่ผลติผลงาน ระยะเวลา 30 นาที 
1) ผูเ้รียนน าเสนอโครงเร่ืองเรียงความเร่ือง”พอ่ของฉนั” กบัผูส้อน จากนั้นผูส้อน 

ช่วยใหค้  าแนะน า และแกไ้ขเพื่อใหโ้ครงเร่ืองมีความสมบูรณ์และชดัเจนยิง่ข้ึน 
2) ผูส้อนแจกใบความรู้เก่ียวกบั การเขียนเรียงความใหผู้เ้รียนไดใ้ชเ้ป็นแนวทาง 

ในการทบทวนความเขา้ใจเพื่อเป็นฐานความรู้ในการเขียนเรียงความใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
3) ผูส้อนใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูเ้รียน ดว้ยการใหค้  าแนะน า หรือเสนอแนะ 

ประเด็นต่างๆตามศกัยภาพของผูเ้รียน และจะค่อยๆลดความช่วยเหลือลงในแต่ละคร้ัง เม่ือเห็นว่า
ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการเขียนมากข้ึน 

4. ขั้นการปฏิบัติการทางการเขียน ระยะเวลา 60 นาที 
1) ผูส้อนช้ีแจงเกณฑก์ารประเมินผลการเขียนเรียงความใหผู้เ้รียนไดรั้บทราบ  

โดยในเกณฑ์การประเมินจะประกอบดว้ย องค์ประกอบ 4 ดา้น คือ ดา้นองค์ประกอบ ดา้นเน้ือหา
สาระ ดา้นส านวน ภาษา การใชถ้อ้ยค า และกลวธีิการน าเสนอ   

2) ผูเ้รียนปฏิบติัการการเขียนเรียงความตามผงัโครงร่างความคิดท่ีไดก้ าหนดข้ึน   
5. ขั้นการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ ระยะเวลา 20 นาที 

1) ผูส้อนตรวจประเมินผลงานการเขียนเรียงความตามเกณฑท่ี์ก าหนด ซ่ึง 
ประกอบดว้ย องค์ประกอบ 4 ดา้น คือ ดา้นองค์ประกอบ 5 คะแนน ดา้นเน้ือหาสาระ  5 คะแนน 
ดา้นส านวน ภาษา การใชถ้อ้ยค า  5 คะแนน และกลวธีิการน าเสนอ  5 คะแนน รวม 20 คะแนน 

2) ผูส้อนส่งคืนผลงาน และใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อใหผู้เ้รียนน าไปปรับปรุงงาน 
เขียนเรียงความในคร้ังต่อไป 
5.  ส่ือการเรียนการสอน 

1) ใบความรู้     2) เรียงความตน้แบบ เร่ือง แม่ของฉนั 
 3) ใบงานท่ี 1, 2 และ 3    4) แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ 
6. การวดัและการประเมินผล 
 1) สังเกตพฤติกรรมความตั้งใจขณะเขียน  2) พิจารณาการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 3) ตรวจผลงานการเขียนเรียงความเร่ืองพ่อของฉนั  

4) ตรวจแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ 
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เร่ืองที ่1 เรียงความเร่ือง แม่ของฉัน 

ทิพย์อัปสร พันธุระ 
รางวลัชนะเลิศประเภทอุดมศึกษาระดับประเทศ  

จากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจ าปี พ.ศ. 2547 
 

(1) ก่อนน้ีฉนัเป็นดงัเช่นคนหลายๆคนท่ีรู้จกัค านิยามของ “แม่” เพียงแค่ผูท่ี้ใหก้ าเนิดและ 
เล้ียงดูเรามา ฉันรู้เพียงเท่านั้นจริงๆแต่เวลาน้ีหลายส่ิงหลายอย่างท าให้ฉันเรียนรู้ว่า “แม่” ไม่ได้มี
ความหมายเพียงแค่ขอ้ความจ ากดัเพียงแค่นั้น หากแต่ตวัหนงัสือเพียงไม่ก่ีตวัน้ีมีความหมายมากมาย
มหาศาล ส าหรับตวัฉนัเองแลว้ “แม่” คือคนคนหน่ึงท่ีสร้างอีกคนหรือหลายๆคนดว้ยความรัก จาก
ดวงใจท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยความอาทรแห่งความปรารถนาท่ีดีท่ีไม่มีส่ิงใดมาแอบแฝง นอกจากการเฝ้า
มองความเจริญงอกงามของชีวติหน่ึงท่ีไดช่ื้อวา่ “ลูกของแม่” 

(2)  แม่ของฉนัเป็นเพียงแม่ธรรมดาๆคนหน่ึง ท่ีตอ้งการเห็นลูกของตนเองมีชีวติท่ีด าเนิน 
ไปในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และสามารถยนืหยดัไดด้ว้ยล าแขง้ของตวัเอง เพราะเหตุน้ีแม่จึงเลือกท่ี
จะเล้ียงฉนัและนอ้งใหรู้้จกัการช่วยเหลือตวัเอง รู้จกัคิดและกลา้เผชิญกบัส่ิงต่างๆในสังคม โดยมีแม่
คอยใหค้  าแนะน าอยูข่า้งกายฉนัเสมอ ทุกๆคร้ังท่ีฉนันึกถึงเร่ืองราวมากมายของแม่ ท าให้ฉนัรู้สึกอ่ิม
เอมข้ึนมาในหวัใจ รู้สึกช่ืนชมความอดทนและความเขม้แข็งของแม่ แม่ให้ทุกส่ิงทุกอยา่งแก่ฉนั ให้
เลือดเน้ือและชีวติแต่ก็ไม่ยิง่ใหญ่เท่ากบัความรัก ความห่วงใย ความเอ้ืออาทร 

(3) เม่ือฉนัเป็นเด็กขณะนั้นครอบครัวอยูท่ี่จงัหวดักาฬสินธ์ุ ฉนัเป็นเด็กท่ีอ่อนแอ หรือ 
ทัว่ๆไปเรียกว่า “เด็กข้ีโรค” แม่บอกว่าแม่เหน่ือยท่ีสุดในการเล้ียงดูฉัน แต่ความเหน่ือยของแม่ก็มี
ความสุขอยูด่ว้ย มีความสุขท่ีไดเ้ห็นลูกรอดพน้จากการเจ็บป่วย แต่ความทุกขข์องแม่ก็ยงัไม่จางไป 
เม่ือฉนัมีนอ้งอีกคน ตอนนั้นฉนัอายุได ้4 ขวบ นอ้งของฉนัป่วยหนกัส่งผลให้เส้นประสาทตาช๊อต
กนั ท าให้น้องสาวของฉันเป็นผูพ้ิการทางสายตา ฉนัจ าไดว้า่แม่ทุกขใ์จเป็นท่ีสุด แม่ร้องไห้ทุกวนั
น ้ าตาแทบเป็นสายเลือด แม่บอกกับฉันเสมอว่า “แม่ยอมได้ทุกอย่าง...ขอแค่ให้น้องมองเห็น” 
ประโยคน้ียงัคงตราตรึงในใจฉันตลอดเวลา โดยแทบไม่รู้เลยวา่น่ีเป็นค าสอนจากแม่อีกบทหน่ึง ท่ี
ท าใหฉ้นัไดรู้้จกัค าวา่ “เสียสละ” แม่ใช้เวลารักษาน้องประมาณ 4 ปีกว่า โดยการพาไปทุกๆท่ีท่ีมี
ข่าวว่ามีหมอดีดีพอท่ีจะรักษาดวงตาของน้องได้ แม่ไม่ได้กินไม่ได้นอน จนฉันรู้สึกได้ว่า แม่
ผา่ยผอมลงไปมาก พ่อ แม่ ฉนั และนอ้งเราจะเดินทางไปหลายๆจงัหวดั เร่ิมตั้งแต่จงัหวดัขอนแก่น 
อุดรธานี บุรีรัมย ์กรุงเทพฯ สงขลา พทัลุง ฯลฯ เพื่อท่ีจะรักษาน้องสาว แต่ในท่ีสุดก็ไม่มีหมอท่ีใด
สามารถรักษาได ้แต่แม่ก็ไม่เคยทอ้ ถึงแมว้่าแม่จะมีลูกสาวมองไม่เห็น แต่แม่ยงัให้โอกาสท่ีส าคญั
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แก่ฉนั และนอ้งสาวนัน่ก็คือการเรียน แม่ตดัสินใจยา้ยครอบครัวมาอยูท่ี่จงัหวดัขอนแก่นเพื่อให้นอ้ง
ได้เรียนหนังสือท่ีโรงเรียนศูนยก์ารศึกษาคนตาบอดจงัหวดัขอนแก่น ฉันจ าได้ว่าแม่ได้ไปสอน
หนงัสือท่ีอ าเภอแวงใหญ่ แต่เช่าบา้นอยูท่ี่อ  าเภอชนบทเพื่อให้ฉนัไดเ้รียนอยู่ท่ีน่ี ทุกเยน็วนัศุกร์ แม่
จะเดินทางไปรับนอ้งและกลบัอ าเภอชนบทและในวนัจนัทร์ตอนเชา้ แม่ตอ้งออกจากอ าเภอชนบท
ตั้งแต่ตี 4 เพื่อท่ีจะไปส่งน้อง และตวัเองตอ้งไปสอนนกัเรียน โดยแม่ไดอ้าศยัรถประจ าทางในวนั
เสาร์และวนัอาทิตย ์แม่จะสอนให้ฉนัและนอ้งท าขนม โดยขนมท่ีจะท าเป็นขนมไทยท่ีท าไดง่้ายไม่
ยุง่ยาก เช่นขนมตม้ ถัว่แปป ขา้วเกรียบปากหมอ้ เป็นตน้ พอท าเสร็จแม่จะให้ฉนัและนอ้งแบ่งขนม
ให้แก่เพื่อนบา้น และน าบางส่วนไปขาย โดยแม่จะให้ฉนัน าค่าขนมท่ีขายไดห้ยอดกระปุกทุกคร้ัง 
แม่จะสอนฉนัเสมอว่าให้รู้จกัคุณค่าของเงิน แต่ก็อยา่ลืมแบ่งปันให้แก่ผูอ่ื้นดว้ย โดยเฉพาะผูท่ี้ดอ้ย
โอกาสกว่าเรา ค าสอนของแม่ฉันและน้องได้ปฏิบติัเสมอมา ส่งผลให้ฉันได้รับรางวลัยุวกาชาด
ดีเด่นระดับประเทศ ขณะท่ีเรียนอยู่ท่ีโรงเรียนสนามบิน และน้องสาวได้รับเกียรติบตัรว่าเป็น
นักเรียนท่ีมีความประพฤติดีของโรงเรียนศูนยก์ารศึกษาคนตาบอด จงัหวดัขอนแก่น รวมทั้งยงั
ไดรั้บคดัเลือกให้เป็นตวัแทนของประเทศ ไปเผยแพร่วฒันธรรมไทย ณ ประเทศแคนาดา ในช่วงท่ี
ฉันและน้องสาวเรียนในระดบัมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนขอนแก่นวิทยาคม คุณพ่อไดรั้บค าสั่งให้ไป
ปฏิบติัราชการท่ีอ าเภอศรีเชียงใหม่ จงัหวดัหนองคาย และไดบ้อกให้แม่ยา้ยครอบครัวไปอยู่ท่ีนัน่
ดว้ยแต่แม่ไม่ไป และให้เหตุผลว่า ลูกก าลงัเรียนท่ีโรงเรียนท่ีดีมีช่ือเสียงเป็นโอกาสท่ีดีของลูกๆ 
ดงันั้นแม่จึงตดัสินใจอยูท่ี่จงัหวดัขอนแก่นเล้ียงลูกคนเดียวเป็นเวลา 5 ปี 

(4)  แม่มีความขยนัขนัแขง็ในการท างานเสมอมา ทั้งในฐานะแม่บา้น ครูผูใ้หก้ารสั่งสอน 
ศิษยแ์ละวทิยากรผูเ้สียสละเพื่อส่วนรวม แม่เป็นคนท่ีจริงจงักบัการท างานอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 
แม่ไม่เคยบกพร่องในหนา้ท่ีแม่บา้น ภรรยา ครู และวิทยากร โดยจะเห็นไดจ้ากการท่ีแม่ไดรั้บค าสั่ง
ให้เป็นวิทยากรลูกเสือชาวบา้น แม่ตอ้งออกจากบา้นเวลา 7: 00 น. ทุกวนั เพื่อส่งฉันและน้องท่ี
โรงเรียน หลงัจากนั้นแม่จะไปปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย เขา้บา้นประมาณ 01:00-02:00 น. แม่
ปฏิบติัเช่นน้ีจนกระทัง่ปิดค่ายลูกเสือ มีหลายคนเคยถามแม่ว่า “ท าไมตอ้งกลบับา้น ทั้งท่ีลูกก็ดูแล
ตวัเองได้แลว้” แม่จะตอบทุกคร้ังว่า “ก็เพราะเป็นลูกถึงตอ้งดูแล” และก็มีอีกหลายคนถามฉันว่า 
“ไม่เบ่ือบา้งเหรอท่ีมีแม่มารับส่งทุกวนั” ฉนัก็จะตอบไปวา่ “ไม่เคยรู้สึกเบ่ือเลย เพราะท่านเป็นแม่” 
“ถา้เราเบ่ือ...แลว้เราจะมีแม่ไวท้  าไม” ฉนัไม่รู้วา่จะตอบแทนบุญคุณแม่ไดอ้ยา่งไร ถึงจะเพียงพอกบั
ส่ิงท่ีท่านใหเ้รา เพราะท่านไม่เคยหวงัอะไร นอกจากใหฉ้นัและนอ้งตั้งใจเรียนซ่ึงการกระท าน้ีก็เป็น
เพียงส่วนเล็กๆท่ีจะทดแทนบุญคุณของท่านได ้แม่เคยบอกฉนัวา่ส่ิงท่ีแม่ภูมิใจท่ีสุดตอนน้ี คือ การท่ี
ฉนัสอบเรียนต่อในระดบัปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตขอนแก่นได ้และนอ้งสาวสอบทุน ก.พ.ไปศึกษาต่อในระดบั
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ปริญญาตรี-ปริญญาเอก ณ ประเทศองักฤษ คร้ังหน่ึงฉนัยงัจ าไดต้อนท่ีนอ้งไปประเทศองักฤษใหม่ๆ 
แม่ร้องไห้เกือบทุกคืนเพราะคิดถึงน้อง แม่โทรศพัท์ไปหาน้อง คุยไปร้องไห้ไป จนบางคร้ังความ
หม่นหมองเขา้มาแทนท่ีดวงตาท่ีเจิดจรัสสุกใส เม่ือฉนัไดเ้ห็นแลว้ ฉนัรู้สึกสะทา้นอารมณ์เหลือเกิน 
แต่ฉนัมกัจะเห็นแม่กลบัมาเป็นคนเดิมภายในเวลาไม่นาน ดว้ยแม่เป็นคนไม่ชอบ คิดเล็กคิดนอ้ย แม่
เป็นคนท่ีร่าเริง ใครอยูใ่กลก้็จะมีความสุข แม่มกัจะมีเร่ืองตลกมาเล่าใหฟั้งเสมอ 

(5)  แมว้า่พอ่จะยา้ยมาปฏิบติัราชการท่ีอ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่นแลว้ก็ตามแต่ภารกิจของ 
แม่ก็ยงัคงเหมือนเดิม แม่ยงัมีงานสอน งานวิทยากรยาเสพติด จนดูเหมือนว่าไม่มีเวลาให้แก่
ครอบครัว แต่ก าลงัใจท่ีฉนัไดรั้บจากแม่ก็ไม่เคยห่างหายเลยมีแต่จะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆตามระยะทางท่ีเรา
อยู่ไกลกัน แม่จะมอบและสอนส่ิงดีๆ แก่ฉันจนท าให้ฉันได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวลั
พระราชทาน ตวัแทนจงัหวดัขอนแก่นและก าลงัรอผลประกาศในระดบัประเทศ ส่วนนอ้งสาวไดรั้บ
รางวลั Perfect girl ของสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นประเทศองักฤษ แม่ของฉนัยงัคงดูแลทุกขสุ์ขของ
คนในบา้นและยงัให้ความเมตตาต่อผูอ่ื้นไดอ้ย่างดี ฉันรู้สึกว่าแม่ก าลงัเดินตามรอยเบ้ืองพระยุคล
บาทซ่ึงเป็นแบบอยา่งของคนไทยทั้งชาติ นัน่คือสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถท่ีทรงห่วงใย
ทุกขสุ์ขของปวงประชาราษฎร์ในแผน่ดินไทยหากใหฉ้นัเขียนบรรยายเร่ืองราวของแม่คงไม่มีวนัจบ
ลงง่ายๆและยากท่ีจะบรรยายให้คนอ่ืนได้รับรู้ความรู้สึกเท่ากบัฉันเอง ฉันจ าบทกลอนบนโต๊ะ
ท างานของแม่ไดดี้ แม่เขียนไวว้า่ 

“คนมีแม่เหมือนมีมนตเ์ป่าบนหวั ยามลูกกลวัแม่จะกอดปลอบผวา 
อกอุ่นใดไหนจะปานอกมารดา  ลูกลม้มาจงอยา่แพแ้ม่ใหพ้ร” 

(6)  ฉนัภูมิใจท่ีไดเ้กิดเป็นลูกของแม่ แม่ท่ีเขม้แขง็ต่อการกา้วเดินของชีวติ แม่ท่ีเป็น 
แบบอยา่งท่ียอดเยีย่มท่ีสุดในทุกๆดา้น ฉนัเช่ือวา่ทุกๆคนรักและภูมิใจในแม่ของตวัเอง และคงมีลูก
อีกหลายคนท่ีรู้สึกเกอ้เขินกบัการบอกรักแม่ หากแต่เราลองยอ้นคิดดูสักนิดถึงส่ิงต่างๆท่ีแม่นั้นท า
ใหเ้รา ฉนัคิดวา่เป็นเร่ืองไม่เหนือบ่ากวา่แรงท่ีจะเอ้ือนเอ่ยประโยคสั้นๆประโยคหน่ึงท่ีสามารถเช่ือม
ความผูกพนัระหวา่งลูกกบัแม่ให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึนจนไม่สามารถประมาณค่าไดเ้ลยวา่ “แม่คะหนูรัก
แม่” 
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ใบงานที ่1 การถอดเรียงความต้นแบบ เร่ือง แม่ของฉัน 

จากการศึกษาเรียงความต้นแบบเร่ือง “แม่ของฉัน” ก าหนดให้นักศึกษาวิเคราะห์
องคป์ระกอบและกลวธีิการเขียน ดงัประเด็นต่อไปน้ี 

ประเด็นที ่1 องคป์ระกอบของเรียงความเร่ือง   ..........................…. 
1.1 ส่วนท่ีเป็นค าน า คือ  ยอ่หนา้ท่ี  .................... 
1.2 ส่วนท่ีเป็นเน้ือเร่ือง  คือ  ยอ่หนา้ท่ี  .................... 
1.3 ส่วนท่ีเป็นสรุปทา้ย  คือ ยอ่หนา้ท่ี  .................... 

ประเด็นที ่2 กลวธีิการเขียนเรียงความ 
 2.1   ในส่วนท่ีเป็นค าน าของเรียงความ ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิ.........................................................  
โดยกล่าวถึง......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2.2    ในส่วนท่ีเป็นเน้ือเร่ืองของเรียงความ ผูเ้ขียนไดมี้การน าเสนอเร่ืองราวต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการเขียน คือ ...................................................................................................... ดงัน้ี 
 ยอ่หนา้ท่ี   (….)  ไดก้ล่าวถึง.................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ยอ่หนา้ท่ี   (….) ไดก้ล่าวถึง.................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ยอ่หนา้ท่ี   (….) ไดก้ล่าวถึง.................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ยอ่หนา้ท่ี   (….) ไดก้ล่าวถึง.................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2.3    ในส่วนท่ีเป็นสรุปทา้ยของเรียงความ ผูเ้ขียนใชก้ลวิธี................................................... 
โดยไดก้ล่าวถึง .................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ใบงานที ่2 เขียนแผนผังโครงเร่ือง เร่ืองพ่อของฉัน 

 จากการวเิคราะห์เรียงความเร่ือง “แม่ของฉนั” ก าหนดใหน้กัศึกษาน ามาปรับเป็น
โครงเร่ืองในการเขียนเรียงความเร่ือง พอ่ของฉนั ดงัน้ี 
 

โครงเร่ือง เร่ือง “พ่อของฉัน” 
  
 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

ค าน า 

เนือ้เร่ือง 

สรุป 

เนือ้เร่ือง 

เนือ้เร่ือง 

เนือ้เร่ือง 
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ใบงานที ่3 เรียงความ เร่ือง พ่อของฉัน 

ใหน้กัศึกษาเขียนเรียงความ เร่ือง “พ่อของฉนั” โดยมีขนาดความยาวประมาณ 20-25 บรรทดั  
และมีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกบัการเขียนเรียงความท่ีดี 

...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 
เวลาสอบ 1:30 ชัว่โมง                  คะแนนเตม็ 20 คะแนน
................................................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง จงเขียนเรียงความเร่ือง “เธอคือเพื่อนของฉัน” โดยเขียนให้ถูกต้องตามมาตรฐานของ           
การเขียนเรียงความท่ีดี มีค  าน า เน้ือเร่ือง สรุป เน้ือหาสาระมีเอกภาพ มีความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง             
มีย่อหน้าสมบูรณ์ (มีประโยคส าคญัในแต่ละย่อหน้า) ใช้ถอ้ยค าและรูปประโยคถูกตอ้ง รวมทั้งมี
ส านวนภาษาท่ีกระชบัและชดัเจน ก าหนดความยาว 25 บรรทดั ในกรณีท่ีนกัศึกษาเขียนเรียงความ 
ไม่ครบตามขอ้ก าหนดจะถูกหักคะแนนคร่ึงหน่ึงจากคะแนนเต็ม โดยในการตรวจผลงานมีเกณฑ ์
การใหค้ะแนน ดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบ  5  คะแนน  
2. เน้ือหาสาระ  5  คะแนน  
3. ส านวนภาษา 5  คะแนน   
4. กลวธีิการน าเสนอ 5  คะแนน   

 
 
ขอ้มูล 
ช่ือ..........................................................................................................เลขท่ี.................................... 
สาขา................................................................................................................................................... 
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เรียงความ เร่ือง “เธอคือเพือ่นของฉัน” 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
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แบบทดสอบหลังเรียน (post-test) 
เวลาสอบ 1:30 ชัว่โมง                  คะแนนเตม็ 20 คะแนน
................................................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง จงเขียนเรียงความเร่ือง “เม่ือเราได้เป็นเพื่อนกนั” โดยเขียนให้ถูกตอ้งตามมาตรฐานของ   
การเขียนเรียงความท่ีดี มีค  าน า เน้ือเร่ือง สรุป เน้ือหาสาระมีเอกภาพ มีความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง                 
มีย่อหน้าสมบูรณ์ (มีประโยคส าคญัในแต่ละย่อหน้า) ใช้ถอ้ยค าและรูปประโยคถูกตอ้ง รวมทั้งมี
ส านวนภาษาท่ีกระชบัและชดัเจน ก าหนดความยาว 25 บรรทดั ในกรณีท่ีนกัศึกษาเขียนเรียงความ 
ไม่ครบตามขอ้ก าหนดจะถูกหักคะแนนคร่ึงหน่ึงจากคะแนนเต็ม โดยในการตรวจผลงานมีเกณฑ ์
การใหค้ะแนน ดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบ  5  คะแนน  
2. เน้ือหาสาระ  5  คะแนน  
3. ส านวนภาษา 5  คะแนน   
4. กลวธีิการน าเสนอ 5  คะแนน 

ขอ้มูล 
ช่ือ..........................................................................................................เลขท่ี.................................... 
สาขา................................................................................................................................................... 
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เรียงความ เร่ือง “เมื่อเราได้เป็นเพือ่นกนั” 
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ภาคผนวก ช 
ตัวอย่างแบบสะท้อนผลการเรียนรู้
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ-สกุล  นางสาวฐิติพร   สังขรัตน์ 
ทีอ่ยู่  116/3 ถ. พุทธมณฑลสาย 2 เขตทววีฒันา แขวงศาลาธรรมสพน์ จ. กรุงเทพฯ 
ทีท่ างาน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจกัรพงษภูวนารถ 
  122/41 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพฯ 10400 
ประวตัิการศึกษา 
  พ.ศ. 2541  ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  

จากคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
  พ.ศ. 2548  ส าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์  

สาขาการสอนภาษาไทย 
ประวตัิการท างาน 
  พ.ศ. 2541-2548   โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์ 
  พ.ศ. 2549-2550   มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 
  พ.ศ. 2551-ปัจจุบนั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก               

วทิยาเขตจกัรพงษภูวนารถ 
 


	0 ปก.pdf
	1 ปกใน ไทย.pdf
	2 ปกใน Eng.pdf
	3 หน้าอนุมัติ.pdf
	4 บทคัดย่อ ไทย.pdf
	5 บทคัดย่อ Eng.pdf
	6 กิตติกรรมประกาศ.pdf
	7 สารบัญ.pdf
	บทที่ 1.pdf
	บทที่ 2.pdf
	บทที่ 3.pdf
	บทที่ 4.pdf
	บทที่ 5.pdf
	บรรณานุกรม.pdf
	ภาคผนวก.pdf

