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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือ 1. พฒันาและตรวจสอบคณุภาพของ
รูปแบบและแผนการจัดการเรียนรู ้2. พฒันาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 การดาํเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 
ขัน้ตอน คือ 1) การสรา้งและหาคณุภาพของรูปแบบและแผนการจดัการเรียนรู ้2) 
ศึกษาประสิทธิภาพจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ซึ่งไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จาํนวน 50 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ไดแ้ก่ 1) รูปแบบการ
จดัการเรียนรูแ้ละแผนการจดัการเรียนรู ้2) แบบทดสอบความสามารถการเขียน
เชิงสรา้งสรรคร์ะหว่างกระบวนการเรียนรู ้และ 3) แบบทดสอบความสามารถการ
เขียนเชิงสรา้งสรรคห์ลงักระบวนการเรียนรู ้วิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาคา่รอ้ยละ 
คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา  
 ผลการวิจยัพบว่า 1. รูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้พฒันาขึน้ ประกอบดว้ย 
1) ท่ีมาของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้2) รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริม
ความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้3) 
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การนาํไปใช ้และ 4) ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน ผลการตรวจสอบคณุภาพ พบวา่ รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.88, S.D. = 
0.67) และแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅� = 
4.08, S.D. = 0.26) 2. ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรูด้า้นกระบวนการ 
(E1) มีคา่รอ้ยละเท่ากบั 77.35 และการประเมินผลลพัธ ์(E2) มีคา่รอ้ยละเท่ากับ 
76.97 ซึ่งสงูกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดรอ้ยละ 70  
 
ค าส าคัญ:  รูปแบบการจดัการเรียนรู,้  การเสรมิตอ่การเรียนรู,้  

    การเขียนเชิงสรา้งสรรค ์
 
ABSTRACT 
 

This research was conducted to: 1) examine and develop quality 
of a learning management prototype and plan, and 2) improve efficiency of 
a learning management plan to be in line with the 70/70 standardized 
criteria efficiency. Using purposive sampling, 50 undergraduate students 
who enrolled in the course Thai for Communication of Udon Thani Rajabhat 
University were selected as samples of this study. Data collection was 
divided into two phases: 1) building and finding quality of a learning 
management prototype and plan, and 2) trialing efficiency after applying a 
learning management plan with the samples. Research tools consisted of: 
1) a learning management prototype and a learning management plan, 2) 
creative writing proficiency tests used during learning processes, and 3) a 
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creative writing proficiency test used after learning processes. Statistical 
values like percentage, mean, standard deviation and content analysis 
were employed for data analysis.         

The findings found that the developed learning management 
prototype comprised four aspects: 1) origins, 2) creative writing proficiency 
based on scaffolding approach, 3) application, and 4) students’ 
achievement. Results of examining quality of the learning management 
plan indicated that: 1) the overall quality of the learning management 
prototype was at the high level (�̅� = 3.88, S.D. = 0.67), and 2) the overall 
quality of the learning management plan was also at the high level (�̅� = 
4.08, S.D. = 0.26). Results of the efficiency of process of the learning 
management plan (E1) was 77.35%. Furthermore, the efficiency of product 
result (E2) indicated 76.97% was found above the specified threshold.                

    
Keywords:  Learning Management Prototype,  Scaffolding,  Creative Writing 
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1. บทน า 
 
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติและเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
ติดต่อส่ือสารของผู้คนในสังคมไทย การเขียนเป็นทักษะท่ีสําคัญสามารถ
แสดงออกใหเ้ห็นไดอ้ย่างเด่นชดัและปรากฏหลกัฐานเป็นลายลกัษณอ์กัษรการ
เขียนยงัเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรูส้ึกนึกคิดจินตนาการและประสบการณท่ี์
แสดงถึงความคิดสรา้งสรรคข์องผูเ้ขียนได ้(มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี, 2559)  
 การพฒันาทกัษะการเขียนเชิงสรา้งสรรคข์องผูเ้รียนจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งใหค้วามสาํคัญกับการพัฒนาทักษะการคิดสรา้งสรรคข์องผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพและการไดล้งมือเขียนจริง ในขณะเดียวกันควรไดร้บัการดูแลให้
คาํแนะนาํจากผูส้อนเพราะก่อนท่ีผูเ้รียนจะลงมือสรา้งสรรคผ์ลงานเขียนของตน
ออกมานัน้ผูเ้รียนจะตอ้งมีความสามารถพัฒนาความคิดสรา้งสรรคข์องตนให้
เป็นระบบท่ีชัดเจนเสียก่อน ผ่านการลองผิดลองถูกจากการลงมือเขียนและ
เผยแพร ่โดยมีผูส้อนทาํหนา้ท่ีเป็นพ่ีเลีย้งคอยใหค้าํแนะนาํและสรา้งแรงบนัดาล
ใจในการเขียน การจดัการเรียนรูท่ี้เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกอย่างอิสระมี
ส่วนรว่มในกิจกรรมใหม้ากท่ีสุด จะส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถพฒันากระบวนการ
คดิสรา้งสรรคส์ง่ผลใหเ้กิดผลงานเขียนท่ีมีความแปลกใหมซ่ึ่งแสดงถึงความคิดท่ี
สรา้งสรรค ์(ปรญิญ ์ทนนัชยับตุร, 2553) 
 การเขียนมีความสาํคญัต่อการพัฒนาสติปัญญาและเป็นเครื่องมือท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการทางความคิด การเขียนทาํใหม้นษุยเ์กิดการเรียนรูใ้หม่ 
มีความคิดสรา้งสรรคมี์ความสามารถในการแกปั้ญหาเพิ่มขึน้ การเขียนยงัส่งผล
ต่อพัฒนาการทางการคิดและสติปัญญาเพราะผู้เขียนต้องใช้กิจกรรมทาง
สติปัญญา ไดแ้ก่ การรวบรวมขอ้มูล การวางแผน การเปล่ียนความคิดใหเ้ป็น
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ภาษาเขียน และทบทวนความคิด นอกจากนีก้ารเขียนยงัมีความจาํเป็นตอ่การใช้
ภาษาทกัษะอ่ืน ๆ เพราะสามารถช่วยสะทอ้นถึงความสามารถในการพูดการฟัง
และการอ่าน ดงันัน้การเขียนจึงเป็นทักษะท่ีควรไดร้บัการพัฒนาและส่งเสริม
อยา่งจรงิจงั (Eggen and Kuachak, 1999) 
 สาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหผู้เ้รียนขาดทักษะในการเขียนเชิงสรา้งสรรคคื์อ
ผูเ้รียนไม่รูจ้ะเขียนอะไรเพราะขาดความมั่นใจคิดว่าตนเองจะเขียนไม่ไดไ้ม่มี
ความรูใ้นเรื่องท่ีจะเขียน การลาํดบัความคิดไม่ต่อเน่ืองวกวนไม่รูจ้ะเริ่มตน้เขียน
อย่างไร ขาดทกัษะการใชภ้าษาในการส่ือสารและปัญหาดา้นรูปแบบการจัดการ
เรียนรูท่ี้ใชอ้ยู่ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนและสรา้งแนวทางในการ
เขียนเชิงสรา้งสรรคใ์หแ้ก่ผูเ้รียนได ้(ฐิตพิร สงัขรตัน,์ 2558)  
  ปัญหาเก่ียวกบัการเขียนเชิงสรา้งสรรคใ์นระดบัอุดมศกึษาสาเหตหุลัก
เกิดจากการจดัรูปแบบการเรียนรูท่ี้ยงัไม่สามารถดงึดดูความสนใจหรือเรา้ความ
สนใจของผูเ้รียนได ้ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดความรูส้ึกท่ีตอ้งอดทนเรียนเพียงเพ่ือให้
ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นตํ่าของวิชานั้น และเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีต่อวิชาท่ีมี
เนือ้หาเก่ียวกบัการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์สาเหตอีุกประการหนึ่งคือ การท่ีผูเ้รียนจะ
เกิดความสามารถทางการเขียนเชิงสรา้งสรรคน์ั้นตอ้งใชเ้วลาในการทาํความ
เขา้ใจ การหาขอ้มลูและการเขียนออกมานัน้ผูเ้รียนแตล่ะคนจะใชเ้วลามากนอ้ย
หรือยาวนานไม่เท่ากนั ทาํใหผ้ลงานกบัระยะเวลาท่ีผูส้อนจะตอ้งประเมินงานไม่
สมดลุกนั ดงันัน้ผูส้อนควรจดัรูปแบบการเรียนรูใ้หท้ันสมยั มีเนือ้หาเหมาะสมกับ
ผูเ้รียน มีวิธีการประเมินและส่งผลยอ้นกลบัสู่ผูเ้รียนท่ีรวดเร็ว เช่น การใชร้ะบบ
การส่ือสารแบบออนไลน ์สอดคล้องกับแนวคิดในการการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูท่ี้ส่งเสริมความสามารถดา้นการเขียนเชิงสรา้งสรรคข์อง Davies (1981) 
กล่าวว่ารูปแบบการเรียนรูค้วรเป็นการสอนท่ีมีการจดัระบบท่ีดี เหมาะสมกับวยั
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ของผูเ้รียน โดยมีทฤษฎีเป็นพืน้ฐานรองรบั การจดัรูปแบบการเรียนรูเ้ป็นการจัด
องคป์ระกอบของการเรียนการสอนทัง้หมดใหมี้ความสมัพนัธก์ันเพ่ือสะดวกต่อ
การนาํไปสูจ่ดุมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้
 พระราชบญัญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ในมาตราท่ี 5 มาตราท่ี 14 
และมาตราท่ี 31 สนบัสนุนในการจดัทาํรูปแบบการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาของผูเ้รียน (ราชกิจจานเุบกษา, 2562) ซึ่งการเขียนเชิงสรา้งสรรคส์าํหรบั
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นปัญหาหนึ่งท่ี
ผู้เรียนจะต้องไดร้ับการพัฒนาความสามารถโดยการบูรณาการรูปแบบการ
จัดการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกับตัวผู้เรียนและสภาพบริบทแวดล้อมของผู้เรียน 
เพ่ือใหผู้เ้รียนมีวิธีการเขียนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างเป็นระบบ มีวิธีการเขียนใหง้าน
เขียนมีคณุคา่มีความเหมาะสมกบัเปา้หมายมีความแปลกใหมซ่ึ่งผูเ้รียนสามารถ
นาํไปพฒันาใหเ้กิดประโยชนก์บัอาชีพในอนาคตได ้
 การสอนโดยใชแ้นวคิดเสริมต่อการเรียนรูส้ามารถพัฒนาการคิดและ
การทาํงานของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ ช่วยพฒันาความคิดและความเขา้ใจของ
ผูเ้รียนจากรูปแบบการเรียนรูท่ี้ออกแบบใหเ้หมาะสมกับผูเ้รียน เป็นแนวคิดท่ี
สามารถนาํมาใชพ้ัฒนากิจกรรมการเรียนรูก้ารเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยมีการ
ช่วยเหลือจากผูส้อน และผูเ้ช่ียวชาญในเรื่องท่ีจะสอนมีการประเมินแบบพลวัต
เพ่ือให้ได้เห็นพัฒนาการของผู้เรียนและให้การช่วยเหลือผู้เรียนท่ียังมี
ความสามารถไม่ผ่านเกณฑท่ี์กาํหนดและการช่วยเหลือนัน้จะค่อย ๆ ลดลงเม่ือ
ผูเ้รียนมีความสามารถท่ีดีขึน้ (มยรุา กลอ่มเจรญิ, 2559)  
 จากเหตุผลและทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างตน้ จะเห็นไดว้่าในปัจจุบันการ
เขียนเชิงสรา้งสรรคมี์บทบาทกับบุคคลทุกสาขาอาชีพเพราะในยุคปัจจุบันการ
ส่ือสารมักจะมาในรูปแบบการเขียนและผูร้ ับสารสามารถรบัสารไดจ้ากระบบ
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เครือข่ายออนไลนต์า่ง ๆ ประกอบกบักระทรวงอดุมศกึษามีนโยบายใหส้นบัสนุน
การจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะพืน้ฐานในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จ
การศึกษา ดว้ยเหตุนีผู้ว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือ
ส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการ
เรียนรู ้สาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งการเขียนเชิงสรา้งสรรคจ์ะเป็น
รากฐานสาํคญัในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต  
 
2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 
 1. เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและแผนการจัดการ
เรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคิดการเสริม
ตอ่การเรียนรู ้สาํหรบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 2. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรคโ์ดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ 
สาํหรบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์70/70 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 วิธีด ําเนินการวิจัยดําเนินการโดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) โดยดาํเนินการวิจยัดงันี ้ 
 ข้ันตอนที่ 1 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบและแผนการ
จดัการเรียนรู ้โดยการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวคิดการเสริม
ต่อการเรียนรู ้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เก่ียวกับปัญหาและ
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ความต้องการในการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิง
สรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้ทาํการร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้นาํรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้สนอต่อท่ีปรึกษา แกไ้ขปรบัปรุงและนาํส่ง
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบคณุภาพ โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ (Likert, 1967) ปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะ แกไ้ขและจดัพิมพรู์ปแบบการจดัการเรียนรูเ้ป็นรูปเล่มสมบรูณเ์พ่ือ
นาํไปใชจ้รงิกบันกัศกึษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างตอ่ไป  
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 1) แบบประเมินคณุภาพขององคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
หัวข้อการประเมินประกอบด้วย หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
วตัถปุระสงคข์องรูปแบบการจดัการเรียนรู ้เนือ้หาการเรียนรู ้กระบวนการจดัการ
เรียนรู ้และการวดัและประเมินผล  
 2) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ หัวข้อการประเมิน
ประกอบดว้ย การกาํหนดองคป์ระกอบของแผนการจัดการเรียนรูอ้งคป์ระกอบ
ของแผนการจดัการเรียนรูแ้ละการเรียบเรียงและการใชภ้าษา 
 แบบประเมินทั้ง 2 แบบ เป็นแบบประเมิน มาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั (Rating Scale) ทาํการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน 
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการคาํนวณค่าดัชนี
ความสอดคลอ้ง (IOC) ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.5-1.00 
(บญุชม ศรีสะอาด, 2560)  
 ข้ันตอนที่ 2 ศกึษาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู ้ดาํเนินการ
ทดลองใชก้ับนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
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(Purposive sampling) จํานวน 50 คน และไม่ใช่นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชา
ภาษาไทย คา่ทางสถิติท่ีใช ้คือ คา่เฉล่ีย (Mean) และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) (ศริชิยั กาญจนวาสี และคณะ, 2555) 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิง
สรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคิดการเสริมตอ่การเรียนรู ้สาํหรบันกัศกึษาปริญญาตรี  
 2) แบบทดสอบความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ระหว่าง
กระบวนการเรียนรูแ้ละแบบทดสอบความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคห์ลัง
กระบวนการเรียนรู ้เป็นแบบประเมินแบบอตันยัโดยเป็นเกณฑค์ณุภาพ (Rubric) 
กาํหนดตวัชีว้ดัเป็นเกณฑแ์บบแยกส่วน แบง่คณุภาพออกเป็น 5 ระดบั ประเมิน
ตามดา้นของการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์จาํนวน 4 ดา้น ดา้นท่ี 1 องคป์ระกอบของ
เนือ้เรื่อง (5 คะแนน) ดา้นท่ี 2 การดาํเนินเรื่อง (5 คะแนน) ดา้นท่ี 3 การใชภ้าษา 
(5 คะแนน) และดา้นท่ี 4 คณุคา่ของงานเขียน รวม 20 คะแนน ทาํการตรวจสอบ
หาคณุภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา โดย
การคาํนวณคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งอยู่
ระหวา่ง 0.5-1.00 
 ดาํเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แผนการจัดการเรียนรูเ้พ่ือ
สง่เสรมิความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคดิการเสรมิตอ่การเรียนรู้
สาํหรบันกัศึกษาปริญญาตรี กับนกัศึกษากลุ่มตวัอย่าง โดยทาํการทดลองนอก
เวลาเรียน ทัง้หมด 6 แผน แผนละ 6 ชั่วโมง รวมเป็นเวลา 36 ชั่วโมง ทาํการบนัทกึ
ผลคะแนนระหว่างกระบวนการเรียนรูด้ว้ยแบบทดสอบทา้ยบทเรียน หลงัเสร็จสิน้
การทดลองดําเนินการทดสอบหลังกระบวนการเรียนรู้ด้วยแบบประเมิน
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ความสามารถในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์วิเคราะหป์ระสิทธิภาพของแผนการ
จดัการเรียนรูโ้ดยการหาคา่รอ้ยละและการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content Analysis) 
 
4. ผลการวิจัย  
 
 4.1 ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรคโ์ดยใช้
แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สรุปไดด้งันี ้
 

ตารางท่ี 1 ผลการตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือ
ส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์โดยใชแ้นวคิดการเสริมต่อการ
เรียนรู ้สาํหรบันกัศกึษาปรญิญาตรี โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเหน็ผู้เชี่ยวชาญ  

�̅� s.d. 
ระดับ
คุณภาพ 1 2 3 4 5 

1. หลกัการของรูปแบบ 
    การจดัการเรียนรู ้

4 4 5 4 4 4.2 0.45 
มาก 

2. วตัถปุระสงคข์องรูปแบบ  
    การจดัการเรียนรู ้

4 4 4 5 3 4 0.71 มาก 

3. เนือ้หาการเรียนรู ้  4 3 4 4 4 3.8 0.45 มาก 
4. กระบวนการจดัการเรียนรู ้ 3 3 3 5 4 3.6 0.89 มาก 

5. การวดัผลและประเมินผล 3 4 5 4 3 3.8 0.84 มาก 
รวมทุกด้าน 3.88 0.67 มาก 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มีค่า (�̅� = 3.88, S.D.= 0.67) 
เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียความคิดเห็นเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นหลกัการของรูปแบบ
การจดัการเรียนรู ้มีคา่ (�̅� = 4.2, S.D.= 0.45) ดา้นวตัถปุระสงคข์องรูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้มีค่า (�̅� = 4, S.D.= 0.71) ดา้นเนือ้หาการเรียนรู ้มีค่า (�̅� = 3.8, 
S.D.= 0.45) ดา้นกระบวนการจัดการเรียนรู ้มีค่า (�̅� = 3.6, S.D.= 0.89) และ
ดา้นการวดัผลและประเมินผล มีคา่ (�̅� = 3.8, S.D.= 0.84) 
 

ตารางท่ี 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการ
เรียนรู ้สาํหรบันกัศกึษาปรญิญาตรี โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ  

�̅� s.d. 
ระดับ
คุณภาพ 1 2 3 4 5 

1. การกาํหนดองคป์ระกอบ 
    ของแผนการจดัการเรียนรู ้

4 4 4 5 5 4.4 0.55 
มาก 

2. องคป์ระกอบของแผน 
    การจดัการเรียนรู ้

4 4 3 5 4 4.4 0.28 มาก 

3. การเรียบเรียงและการใช ้   
    ภาษา 

3 3 4 4 5 3.8 0.84 มาก 

รวมทุกด้าน 4.08 0.26 มาก 

 
 
 



 

ปีที ่6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

283 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมความสามารถการเขียน 
เชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู ้รวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก มีค่า (�̅� = 4.08, S.D.= 0.26) เม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นการกาํหนดองคป์ระกอบของ
แผนการจดัการเรียนรู ้มีคา่ (�̅� = 4.4, S.D.= 0.5) ดา้นองคป์ระกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู ้มีค่า (�̅� = 4.0, S.D.= 0.28) และดา้นการเรียบเรียงและการใช้
ภาษา มีคา่ (�̅� = 3.8, S.D.= 0.84) 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้พัฒนาขึน้โดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการ
เรียนรู ้ไดแ้ก่ ผูเ้รียนควรมีปฏิสมัพนัธก์บัสงัคม มีตน้แบบการเรียนรู ้ผูเ้รียนไดร้บั
ความช่วยเหลือจากผูส้อนและเพ่ือนท่ีมีความสามารถในการเขียนเชิงสรา้งสรรค์
และการช่วยเหลือจะลดลงเหลือเม่ือผูเ้รียนเกิดความชาํนาญ รูปแบบการจดัการ
เรียนรูห้ลักการนาํเสนอรูปแบบการสอนของ Joyce และ Weil (2009) โดยแบ่ง
การนาํเสนอรูปแบบ ออกเป็น 4 สว่น ไดแ้ก่ 
 
 ส่วนที่ 1 ที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Orientation to the 
Model) ประกอบดว้ย  
 1. เปา้หมายของรูปแบบ (Goal) คือ เพ่ือพฒันาความสามารถการเขียน
เชิงสรา้งสรรค ์สาํหรบันกัศึกษาปริญญาตรี การเรียนรูท่ี้ใชแ้นวคิดการเสริมต่อ
การเรียนรู ้
 2. ทฤษฎีท่ีรองรบัรูปแบบ ประกอบดว้ย 
  2.1 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการใช้แนวคิดการเสริม 
ต่อการเรียนรู้ (Vygotsky, 1978 ; Rosenshine and Guenther, 1992 ; สุมาลี  
ชยัเจริญ, 2545) ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือ การแนะนาํวิธีการเสริมต่อ
การเรียนรูแ้ก่ผูเ้รียน การคาํนงึถึงความแตกตา่งของผูเ้รียนนาํไปสู่การมอบหมาย
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งานท่ีเหมาะสมแกผู้เ้รียน การช่วยเหลือจนทาํใหเ้กิดความสามารถและค่อย ๆ 
ลดการช่วยเหลือลงจนกระทั่งผูเ้รียนสามารถช่วยเหลือตนเองไดแ้ละการประเมิน
แบบพลวตัเพ่ือสงัเกตพฒันาการของผูเ้รียน 
  2.2 แนวคดิการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสง่เสรมิความสามารถทางการ
เขียนเชิงสรา้งสรรค ์ประกอบดว้ยแนวคิด 2 ส่วนสาํคญั คือ 1) วิชาแกนหลกัและ
แนวคิดสาํคญัของการเรียนรูก้ารเขียนเชิงสรา้งสรรค์ และ 2) ความสามารถท่ี
จาํเป็นในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ ความสามารถใน
การเรียบเรียงเนือ้เรื่อง ความสามารถในการดาํเนินเรื่อง ความสามารถในการใช้
ภาษา และ คณุค่าของงานเขียน ในการกาํหนดแนวคิดดา้นความสามารถการ
เขียนเชิงสรา้งสรรคจ์ะคาํนึงถึงการจดัเนือ้หาการเรียนรู ้การจดัสภาพแวดลอ้มใน
การเรียนรู ้การจดัการเสริมต่อการเรียนรู ้โดยคาํนึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน 
การใชร้ะบบสนับสนุนการหาขอ้มูลในการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาความสามารถการ
เขียนเชิงสรา้งสรรค ์และการประเมินผูเ้รียนแบบพลวตั  
 ข้อตกลงเบือ้งต้น  
 1. ผูส้อนจะตอ้งทาํการวิเคราะหผ์ู้เรียน และวางแผนเพ่ือรับรูร้่วมกัน
ระหว่างผูเ้รียนในการกาํหนดเปา้หมายของการเรียนรูท้ัง้ในระดบัส่วนบุคคลและ
ระดบักลุม่ 
 2. การเสริมต่อการเรียนรูผู้ส้อนสามารถเปล่ียนแปลงเนือ้หาการเรียนรู้
และจัดผูเ้รียนมาเป็นผูช้่วยสอนไดต้ามสถานการณ์และบริบทการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนท่ีเกิดขึน้ 
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 ส่วนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (The Model of Teaching) มี
รายละเอียด ดงันี ้ 
 หลักการ  
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิง
สรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคดิการเสรมิตอ่การเรียนรู ้สาํหรบันกัศกึษาปริญญาตรี เป็น
รูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้คาํนึงถึงพฒันาการในการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยแตล่ะ
บุคคลควรไดร้บัการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ซึ่งอาศยัแนวคิดสาํคญัของการ
เสริมต่อการเรียนรู ้ไดแ้ก่ การมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของผูเ้รียน การมีตน้แบบ
หรือตวัอย่างท่ีดี ผูเ้รียนจะไดร้บัการเสริมต่อการเรียนรูจ้ากผูรู้ ้และการการเสริม
ตอ่การเรียนรูจ้ะลดลงเม่ือผูเ้รียนเกิดความชาํนาญ การตรวจประเมินผลงานแบบ
พลวตัเพ่ือเป็นขอ้มลูท่ีจาํเป็นตอ่การวางแผนการสอนและการจดัการเรียนรู ้อนัจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู ้ส่งผลใหก้ารเรียนรูท่ี้เกิดขึน้นัน้เป็น
การเรียนรูท่ี้มีความหมาย มองเห็นความสาํคญัของการเสริมต่อการเรียนรู้และ
เช่ือมโยงองคค์วามรูใ้นการนาํไปใชแ้ละปฏิบตัเิพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์าํหรบัผูเ้รียน  
 วัตถุประสงค ์ 
 วัตถุประสงคข์องรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมความสามารถ
การเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้สาํหรบันกัศึกษา
ปรญิญาตรี มุง่พฒันาผูเ้รียนเกิดความสามารถในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ดงันี ้ 
 1. สามารถเขียนโครงรา่งงานเขียนเชิงสรา้งสรรคไ์ด ้
 2. สามารถยกร่างงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ได้ เนื ้อหา
ประกอบดว้ยบทเรียน จาํนวน 6 บทเรียน ดงันี ้1) การเขียนโฆษณาพาเพลิน 2) 
การเขียนโฆษณา พาทาํเงิน 3) การเขียนเรื่องสัน้ สวรรคบ์นดิน 4) การเขียนเรื่อง
สัน้ ฝันเป็นจรงิ 5) การเขียนสารคดี พ่ีมีคาํตอบ 6) การเขียนสารคดี คล่ีคลายปม 
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 โครงสร้างของรูปแบบ (Syntax)  
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิง
สรา้งสรรคโ์ดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้สาํหรบันักศึกษาปริญญาตรี 
ขัน้ตอนของรูปแบบ มีรายละเอียด ดงันี ้ 
 ข้ันที ่1 สร้างแรงบันดาลใจ 
 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ผูส้อนอธิบายถึงจดุมุ่งหมายของการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์โดยอธิบายให้
ผู้เรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของงานเขียนเชิงสร้างสรรค ์ผู้สอนใช้คาํถามท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรูเ้ดิมของผูเ้รียน เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดแรงบนัดาลใจท่ี
จะเขียนงานเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ 
 บทบาทผู้เรียน  
 รว่มกิจกรรมอย่างเต็มใจ รว่มแสดงความคิดเห็นในคาํถามหรือประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ผู้เรียนไม่ตดัสินความคิดเห็นหรือคาํพูด
ของผูอ่ื้น วา่ถกูหรือผิด  
 บทบาทผู้สอน  
 สรา้งบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู ้เปิดใจ รบัฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน 
และจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริม และกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความพรอ้มในการ
เรียนรู ้รูส้กึปลอดภยั และมั่นใจในศกัยภาพการเรียนรูข้องตนเอง 
 ข้ันที ่2 ช่วยกันคิดช่วยกันเขียน 
 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ผูส้อนและผูเ้รียนรว่มกนัถอดบทเรียนเก่ียวกับองคป์ระกอบของงานเชิง
สรา้งสรรค ์จากนัน้ผูส้อนใหผู้เ้รียนโดยแบง่กลุ่ม กลุม่ละ 5 คน เพ่ือระดมสมองใน
การจดัทาํงานเขียนเชิงสรา้งสรรคจ์าํนวนกลุ่มละ 1 เรื่อง โดยเริ่มจากช่วยกันคิด
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ระดมสมองแลว้เขียนออกมาเป็นแผนภาพทางความคิดจากนัน้นาํมาเขียนเป็น
เรื่องราว และนาํเสนอหนา้ชัน้เรียน 
 บทบาทผู้เรียน  
 ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม เพ่ือระดมสมองเขียนงานเขียนเชิงสร้างสรรค ์โดยเริ่ม
จากการเขียนแผนภาพทางความคดิ เพ่ือเป็นการรา่งการดาํเนินเรื่องและไมใ่หก้าร
บรรยายเรื่องราวออกนอกกรอบท่ีตัง้ไว ้จากนัน้ผูเ้รียนเขียนงานเขียนตามแผนท่ีได้
วางเอาไว ้และนาํเสนองานเขียนเชิงสรา้งสรรคข์องกลุม่ตนเองหนา้ชัน้เรียน 
 บทบาทผู้สอน  
 กาํหนดเป้าหมายในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ดแูลใหค้าํแนะนาํเสริมต่อ
การเรียนรูข้องผูเ้รียนดว้ยการใชค้าํถามและการใชค้าํสาํคญัเพ่ือจุดประกายให้
ผูเ้รียนสามารถตอ่ยอดการสรา้งคาํและประโยค 

ข้ันที ่3 ประเมินเพือ่ด าเนินการสแกฟโฟลด ์
 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ผูเ้รียนแต่ละคนเขียนงานเขียนเชิงสรา้งสรรคข์องตนเองคนละ 1 เรื่อง 
ผูส้อนทาํการประเมินผลงาน ในขัน้ตอนนีจ้ะทราบถึงผูเ้รียนท่ีจะตอ้งไดร้ับการ
เสริมต่อการเรียนรู ้และจะทราบถึงผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถท่ีผ่านเกณฑ ์
ซึ่งนกัศกึษาท่ีผา่นเกณฑอ์ยู่ในระดบัดีจะมีหนา้ท่ีเป็นผูช้ว่ยสอน 
 บทบาทผู้เรียน  
 เขียนแผนการดาํเนินเรื่องในรูปแบบแผนภาพทางความคิดเป็นของ
ตนเอง และดาํเนินการเขียนเชิงสรา้งสรรคต์ามแผนท่ีไดเ้ขียนไวใ้นแผนภาพทาง
ความคดิ 
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 บทบาทผู้สอน  
 เสนอแนะแนวทางการเขียนแผนภาพทางความคิดเพ่ือส่งต่อเป็นการ
เขียนเชิงสรา้งสรรค ์ดูแลใหค้าํแนะนาํผูเ้รียนในการกาํหนดแผนการเขียนเชิง
สรา้งสรรคท่ี์เหมาะสมและมีความเป็นไปได ้ผูส้อนตรวจผลงานการเขียนเชิง
สรา้งสรรคเ์พ่ือใหท้ราบถึงผูเ้รียนท่ีจะตอ้งไดร้บัการเสริมตอ่การเรียนรูผู้เ้รียนท่ีจะ
มีหนา้ท่ีเป็นผูช้ว่ยสอน 
 ข้ันที ่4 ลงมือเขียนเชิงสร้างสรรคพ์ร้อมกับด าเนินการสแกฟโฟลด ์ 
 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ผูส้อนประกาศผลระดบัคะแนน ผูส้อนนาํเพ่ือนท่ีมีความสามารถระดบั
ดี ท่ี ได้จากการประเมินมาเป็นผู้ช่วยสอน ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้ เรียนตาม
ความสามารถท่ียงัตอ้งการเสริมต่อการเรียนรู ้และจะมีผูช้่วยสอนจะทาํหน้าท่ี
เข้าไปให้คาํแนะนํา ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการเขียน เชิง
สรา้งสรรคใ์นประเดน็ท่ีควรไดร้บัการพฒันาในดา้นตา่ง ๆ โดยผูช้ว่ยสอนจะมีการ
บนัทึกพฒันาการความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคข์องผูเ้รียนท่ีควรไดร้ับ
การเสรมิตอ่การเรียนรู ้ 
 บทบาทผู้เรียน  
 ผูเ้รียนท่ีมีระดับคะแนนในระดับดีจะมีบทบาทเป็นผูช้่วยสอนในการ
เสรมิตอ่การเรียนรูเ้พ่ือนท่ียงัมีระดบัคะแนนความสามารถไมผ่่านเกณฑ ์ 
 บทบาทผู้สอน  
 ผูส้อนคอยกาํกับดูแลใหค้าํปรึกษาผูช้่วยสอนในการใหค้าํแนะนาํการ
เสริมต่อการเรียนรู ้เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเสริมต่อการเรียนรูเ้พ่ือท่ียังมีระดับ
คะแนนความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไม่ผ่านเกณฑ์ได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพโดยผูส้อนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกับการเสริมต่อการเรียนรูจ้ากแบบ
บนัทกึการเสริมตอ่การเรียนรูข้องผูช้ว่ยสอน 
 ข้ันที ่5 เขียนเชิงสร้างสรรคฉ์บับสมบูรณ ์ 
 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดร้บัการเสริมต่อการเรียนรูพ้รอ้มกับไดร้บัคาํแนะนาํ
เก่ียวกับเทคนิควิธีการเขียนเชิงสรา้งสรรคแ์ลว้ ผูเ้รียนลงมือเขียนฉบบัสมบูรณ์
และสง่ผลงานการเขียนเชิงสรา้งสรรคใ์นระบบออนไลน ์ 
 บทบาทผู้เรียน  
 ผูเ้รียนนาํความรูท่ี้ไดร้บัจากการเสริมตอ่การเรียนรูม้าใชเ้ขียนงานเขียน
เชิงสรา้งสรรคฉ์บบัสมบรูณ ์ 
 บทบาทผู้สอน 
 ตรวจสอบผลงานและประเมินผล หากยงัมีผูเ้รียนท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันา
และปรบัปรุงผูเ้รียนจะไดร้บัการเสริมต่อการเรียนรูอี้กครัง้ และการเสริมต่อการ
เรียนรูจ้ากผูช้ว่ยสอนและผูส้อนจะคอ่ย ๆ ลดลงตามระดบัความสามารถท่ีเพิ่มขึน้ 
 ข้ันที ่6 น าเสนองานเขียนเชิงสร้างสรรคสู่์สาธารณะ 
 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ผูเ้รียนทราบผลการประเมินและขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงงานเขียน
เชิงสรา้งสรรคข์องตนเอง จากนัน้นาํงานเขียนเชิงสรา้งสรรคม์าปรับปรุงตาม
คาํแนะนาํของผูส้อนและนาํเสนอสูส่ื่อสาธารณะ 
 บทบาทผู้เรียน  
 ผูเ้รียนปรบัปรุงงานเขียนเชิงสรา้งสรรคข์องตนเองตามคาํแนะนาํของ
ผู้สอน และส่งผลงานในช่องทางออนไลนเ์พ่ือเป็นการเผยแพร่งานเขียนเชิง
สรา้งสรรคข์องตนเอง 
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 บทบาทผู้สอน 
 ผู้สอนสร้างช่องทางในการนาํเสนองานเขียนเชิงสร้างสรรคส์าํหรับ
นกัศกึษาในรูปแบบส่ือออนไลน ์
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 การวดัและประเมินความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ประกอบดว้ย  
 1. ประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรา้งสรรคร์ะหว่างกระบวนการ
เรียนรูจ้ากแบบทดสอบทา้ยบทเรียน  
 2. ประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรา้งสรรคห์ลังกระบวนการ
เรียนรูจ้ากแบบทดสอบประมวลความรูก้ารเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ 
 ระบบสังคม (Social System)  
 บทบาทผู้เรียน  
 1. เป็นผูก้าํหนดเป้าหมายเก่ียวกับเนือ้เรื่องในงานเขียนเชิงสรา้งสรรค์
ของตนเอง  
 2. รว่มการทาํกิจกรรมเสริมตอ่การเรียนรูอ้ย่างเต็มใจและตัง้ใจ  
 3. รว่มแลกเปล่ียนเรียนรูแ้บง่ปันประสบการณเ์พ่ือเสรมิตอ่การเรียนรูแ้ก่
สมาชิกในหอ้งเรียน   
 4. เคารพความแตกตา่งระหว่างบคุคล ยอมรบัการถกูวิจารณง์านเขียน  
 บทบาทผู้สอน  
 1. เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก สนบัสนนุ สง่เสรมิการพฒันาความสามารถ
การเขียนเชิงสรา้งสรรค ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นกระบวนการเสรมิตอ่การเรียนรู ้ 

2. วิเคราะหผ์ู้เรียนและกําหนดเป้าหมายท่ีท้าทายต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 
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3. จดัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมและกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความพรอ้มใน
การเรียนรู ้ความรูส้กึปลอดภยั และมั่นใจในศกัยภาพการเรียนรูข้องตนเอง  

4. เสรมิตอ่การเรียนรูแ้ก่ผูเ้รียนและเคารพความแตกตา่งระหว่างบคุคล  
 หลักการแสดงปฏิสัมพันธ ์(Principles of Reaction)  
 ผูส้อนและผูเ้รียนทาํการวางแผนรว่มกนัในการจดัการเสรมิตอ่การเรียนรู ้
โดยมีเป้าหมายของการเรียนรู ้ใชผ้ลการประเมินการเรียนรูเ้ป็นข้อมูลเพ่ือจัด
ผูช้ว่ยสอนเพ่ือมาทาํหนา้ท่ีเสริมตอ่การเรียนรูแ้ก่เพ่ือท่ีมีคะแนนความสามารถไม่
ผ่านเกณฑ ์และตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรูด้ว้ยการประเมินแบบ
พลวตั 
 สิ่งสนับสนุนการสอน (Support System) 

1. การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้พบและปรึกษานอกเวลาเรียนทัง้แบบ
เผชิญหนา้และทางออนไลน ์ 

2. สภาพห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ควรได้รับการเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรูท่ี้ผ่อนคลายลดความตงึเครียด 

3. การจดัแหล่งเรียนรูส้าํหรบัการเรียนรูท่ี้เพียงพอเพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
ความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ 
 ส่วนที่ 3 การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ (Application) มี
รายละเอียด ดังนี ้ 
 กลุ่มเปา้หมาย ไดแ้ก่ นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาไทย
เพ่ือการส่ือสาร มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
 รายวิชา ไดแ้ก่ รายวิชาท่ีมีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกับการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์
เนือ้หาประกอบด้วย ความรู้เก่ียวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค ์การเขียนเชิง
สรา้งสรรคใ์นยุคปัจจุบนั การเขียนโฆษณาเชิงสรา้งสรรค ์การเขียนเรื่องสัน้เชิง
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สรา้งสรรค ์และการเขียนโฆษณาเชิงสรา้งสรรค ์โดยรูปแบบการจดัการเรียนรูจ้ะ
ใชช้ั่วโมงนอกเวลาเรียน รวมทัง้หมด 6 หน่วยการเรียนรู ้รวมเวลาจดักิจกรรม 36 
ชั่วโมง  
 ส่วนที่ 4 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน (Instructional and Nurturant 
Effects)  
 ผลท่ีเกิดขึน้ทางตรง ไดแ้ก่ ความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ 
 ผลท่ีเกิดขึน้ทางออ้ม ไดแ้ก่ คณุลกัษณะท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู ้
เช่น ความสามารถในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์การจดักระบวนการเสริมต่อการ
เรียนรู ้การยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและสามารถทาํงานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้ 
 
 4.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรคโ์ดยใช้แนวคิดการเสริมต่อ
การเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สรุปไดด้งันี ้
 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมความสามารถ
การเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้สาํหรบันกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ดาํเนินการจดัการเรียนรูด้ว้ยแผนการจดัการเรียนรูท่ี้สรา้งขึน้ 
จาํนวน 6 แผน  
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ตารางท่ี 3 แสดงประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริม
ความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ โดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ 
สาํหรบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 

การประเมิน 
แผน
ที ่1 

แผน
ที ่2 

แผน
ที ่3 

แผน
ที ่4 

แผน
ที ่5 

แผน
ที ่6 

E1 E2 

ระหวา่งเรียน  65.2 68.8 75.6 80.5 83.6 90.4 77.35  
หลงัเรียน   76.97 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการ
เรียนรู ้สาํหรบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบว่า การประเมินดา้นกระบวนการ 
(E1) ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 77.35 และการประเมินผลลัพธ์ (E2) ได้ค่า 
ประสิทธิภาพเทา่กบั 76.97 ซึ่งสงูกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้คือ 70/70  
  
5. อภปิรายผลการวิจัย  
 
 1. การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมความสามารถการ
เขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้สาํหรบันกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี พบว่ารูปแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 3.88, S.D. = 0.67) และแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยภาพรวมมี
คณุภาพอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.08, S.D. = 0.26) ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากรูปแบบ
การจดัการเรียนรูเ้พ่ือสง่เสริมความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคิด
การเสริมต่อการเรียนรู ้สาํหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี ผูว้ิจัยไดพ้ัฒนามา
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จากการคน้ควา้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี การสมัภาษณเ์ชิงลึก การศกึษางานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัจดัการเรียนรู ้โดยใชแ้นวคิดการเสริมตอ่การเรียนรู ้มีหลกัการสาํคญั 
คือ ผูเ้รียนควรมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม มีตน้แบบหรือตวัอย่างท่ีดี ผูเ้รียนไดร้ับ
ความช่วยเหลือจากผูรู้ ้การลดความช่วยเหลือเม่ือผูเ้รียนเกิดความชาํนาญ การ
ตรวจประเมินผลงานเพ่ือปรบัปรุงปรบัปรุง โดยการสรา้งความแตกตา่งในการจดั
ประสบการณก์ารเรียนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียนในดา้นเนือ้หา กระบวนการ และผลลพัธก์าร
เรียนรู ้ใหค้วามสาํคญักับผูส้อนและผูเ้รียนร่วมมือกันในการเรียนรู ้ตลอดจนถึง
การประเมินผลการเรียนรูแ้บบพลวตั เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีจาํเป็นตอ่การวางแผนการ
สอนและการจัดการเรียนรู ้อันจะช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู ้
ส่งผลให้การเรียนรู้ท่ี เกิดขึ ้นนั้นเป็นการเรียนรู้ท่ี มีความหมาย มองเห็น
ความสาํคญัและความเช่ือมโยงในการนาํไปใชแ้ละปฏิบตัิ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์
สาํหรบัผูเ้รียน โดยหลกัการดงักล่าวไดถู้กนาํไปประยุกตใ์ชใ้นทุกขัน้ตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้อีกทัง้รูปแบบการเรียนรูไ้ดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ ผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบคณุภาพและการนาํเสนอรูปแบบอย่างมี
หลักการ ตามแนวคิดของ Joyce and Weil (2009) ประกอบด้วย ท่ีมาของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู ้(Orientation to the Model) รูปแบบการจัดการเรียนรู้
(The Model of Teaching) การนาํรูปแบบการจัดการเรียนรูไ้ปใช ้(Application) 
และผลท่ีเกิดขึน้กับผู้เรียน (Instructional and Nurturant Effects) จึงช่วยให้
รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้ผูว้ิจัยพัฒนาขึน้มานัน้ไดถู้กนาํเสนอบนหลักการท่ี
เป็นระบบมีความชดัเจนส่งผลต่อความน่าเช่ือถือ ทาํใหเ้กิดความเช่ือมั่นในการ
ใชรู้ปแบบการเรียนรูแ้นวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
ดวงกมล สวนทอง (2556) ไดพ้ฒันารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดท่ี์ส่งเสริม
จิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ
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นกัศกึษา ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 1) การศึกษาขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎี
จากเอกสารและงานวิจยั 2) การพฒันารูปแบบการสอน 3) ขอ้แนะนาํในการนาํ
รูปแบบการสอนไปใช ้และ 4) ผลการใชรู้ปแบบการสอน นกัศึกษาท่ีใชรู้ปแบบ
การสอนแบบสแกฟโฟลดมี์คา่เฉล่ียจิตลกัษณะ ฉนัทะ และ ความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการสงูกว่ากลุม่ควบคมุทกุตวัแปรหลงัการทดลองแตกต่าง 
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทกุตวัแปร สรุปไดว้่า การสอนแบบสแกฟ
โฟลด ์ชว่ยพฒันาจิตลกัษณะ ฉนัทะ และความสามารถในการเขียน บทความเชิง
วิชาการทุกตัวแปรได้ดีกว่าการสอนปกติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประเทือง อามาตย์ (2560) ได้พัฒนารูปแบบการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์
ภาษาไทยโดยใชยุ้ทธศาสตรก์ารเสริมต่อการเรียนรูด้ว้ยประสบการณก์ารเขียน 
สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบ
การสอนพบว่า ค่าดชันีประสิทธิผลของรูปแบบการสอน มีค่าเท่ากับ 0.76 และ
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญั
ทางสถิต ิเทา่กบั 0.01 
 2. การพัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริม
ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรคโ์ดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ 
สาํหรบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบว่า การประเมินดา้นกระบวนการ (E1) มี
คา่ประสิทธิภาพเท่ากับ 77.35 และการประเมินผลลพัธ ์(E2) มีคา่ประสิทธิภาพ
เท่ากับ 76.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ คือ 70/70 ทั้งนีอ้าจเน่ืองมาจาก 
รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ ส ําหรับนักศึกษา 
ปริญญาตรีมีฐานแนวคิดการจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นการเสริมต่อการเรียนรู้ 
Vygotsky (1978) Rosenshine and Guenther (1992) และสุมาลี  ชัยเจริญ 
(2545) ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ การแนะนาํการปฏิบตัิแก่ผูเ้รียน การ
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มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนของแต่ละคน การ
คาํนึงถึงความแตกตา่งของผูเ้รียน การช่วยเหลือจนทาํใหเ้กิดความสามารถและ
คอ่ย ๆ ลดการช่วยเหลือลงจนกระทั่งผูเ้รียนสามารถช่วยเหลือตนเองได ้และการ
ประเมินเป็นระยะเพ่ือสงัเกตพฒันาการของผูเ้รียน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
สมเกียรติ อินทสิงห ์(2558) ไดพ้ัฒนาชุดฝึกสมรรถนะทางคณิตศาสตรร์ะดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาํหรับนักเรียนกลุ่มเส่ียงโดยใช้เทคนิคสแกฟโฟลดิง 
ผลการวิจยัพบว่า เทคนิค สแกฟโฟลดิงในการพฒันาชดุฝึกเด็กแตล่ะคนชุดจะมี
รายละเอียดท่ีแตกต่างกนัแตโ่ดยภาพรวมคือการนาํเอารายการสมรรถนะใหญ่ ๆ 
มาแตกเป็นสมรรถนะย่อยและสมรรถนะใดท่ีเป็นพืน้ฐานหรือจาํเป็นตอ้งไดร้ับ
การฝึกก่อนก็จะถูกจัดไว้ให้เรียนเป็นลําดับแรกแล้วจึงค่อยต่อยอดฝึกใน
สมรรถนะตอ่มาเป็นลาํดบัสง่ผลตอ่ผลการเรียนของนกัเรียนสามารถทาํใบงานใน
แตล่ะชดุฝึกไดค้ะแนนการประเมินอยู่ในระดบัผ่านเกณฑข์ึน้ไปทกุใบงาน แสดง
ว่าชุดฝึกสมรรถนะทางคณิตศาสตรร์ะดบัมธัยมศึกษาตอนปลายโดยใชเ้ทคนิค 
สแกฟโฟลดิงสามารถช่วยพัฒนาศกัยภาพของนกัเรียนไดแ้ละมีประสิทธิภาพ
และสามารถใชไ้ดจ้ริง และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ จุติมา ศิลปะภักดี และ
คณะ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานด้วย
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันท่ีมีผลต่อความสามารถในการเขียนข่าวเพ่ือการ
ประชาสมัพนัธข์องนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต พบว่าผลการศึกษาความคิดเห็น
ของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนผสมผสานดว้ยกระบวนการเรียนรูร้่วมกันท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการเขียนในรายวิชาหลกัการประชาสมัพนัธใ์นภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดี มีคา่เฉล่ีย เทา่กบั 4.00 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.70 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 
 6.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมอบหมายงานให้ผู้เรียนนาํงาน
กลบัไปทาํเป็นการบา้นเพ่ือใหผู้เ้รียนใหเ้กิดการทาํงานไดอ้ย่างอิสระและสามารถ
รบัการเสริมต่อความรูจ้ากการติดต่อผ่านระบบออนไลน ์ดงันัน้ผูส้อนจึงควรให้
ความสาํคญักับความยืดหยุ่นดา้นเวลาและกระบวนการสนทนาเสริมต่อความรู้
นอกหอ้งเรียนรวมถึงการแนะนาํแหล่งเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนสามารถเรียนรูเ้พิ่มเติมได้
ดว้ยตนเอง  
 2. ในขณะการเรียนรูข้องแตล่ะชดุกิจกรรมผูส้อนตอ้งสงัเกตและประเมิน
ความสามารถแบบพลวตัอยู่เสมอ เช่น ในกิจกรรมการเรียนรูใ้ดท่ีผูเ้รียนประสบ
ปัญหา ผู้สอนต้องให้การเสริมต่อการเรียนรู้ในปัญหานั้น และประเมิน
ความสามารถอีกครั้งหลังการได้รับการเสริมต่อความรู้รวมทั้งการสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรูท่ี้เป็นกัลยาณมิตร ไม่ตึงเครียด มีการกล่าวช่ืนชมเม่ือ
ผูเ้รียนทาํงานสาํเร็จและมีพฒันาการท่ีดีขึน้ การสรา้งความเป็นกนัเองกบัผูเ้รียน
ทาํใหผู้เ้รียนกลา้คิดกลา้ซกัถามและกลา้โตต้อบกบัผูส้อนได ้
 3. การเขียนเชิงสรา้งสรรคเ์ป็นงานศิลปะท่ีตอ้งอาศัยอารมณส์ุนทรีย์
ดงันัน้ผูส้อนควรสรา้งบรรยากาศในการเรียนรูท่ี้เป็นกัลยาณมิตรไม่ตึงเครียดมี
การกล่าวช่ืนชมเม่ือผูเ้รียนทาํงานสาํเร็จและมีพฒันาการท่ีดีขึน้ การสรา้งความ
เป็นกันเองกับผู้เรียนทาํให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการกล้าคิดกล้าเขียนส่งผลให้
ผลงานออกมาแปลกใหมแ่ละสรา้งสรรค ์
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6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรศกึษาว่าตอ้งใชร้ะยะเวลานานเท่าใดและใชกิ้จกรรมในรูปแบบใด
จึงจะทาํใหค้วามสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคข์องผูเ้รียนมีความคงทนและ
ควรมีการทดสอบระยะติดตามผลเพ่ือศึกษาความคงทนของผลการพัฒนา
ความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคข์องผูเ้รียน 
 2. ควรนาํรูปแบบการจดัการเรียนรูก้ารสอนโดยใชแ้นวคิดการเสริมต่อ
การเรียนรูใ้นการวิจยัครัง้นีไ้ปประยกุตใ์ชก้บัการเขียนในรายวิชาอ่ืน เชน่ การสรา้ง
เสรมิความสามารถทางการเขียนประเภทตา่ง ๆ ในรายวิชาภาษาตา่งประเทศ 
 3. ควรนาํรูปแบบการจัดการเรียนรูไ้ปประยุกตใ์นลักษณะบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู ้เช่น การปฏิบตัิการเสริมต่อการเรียนรูใ้นระบบ
ออนไลนร์ะหว่างผูเ้รียนกับผูส้อนและผูเ้รียนกับผูเ้รียน โดยมีบนัทึกการติดตาม
พฒันาการความสามารถของผูเ้รียนโดยท่ีผูส้อนและผูเ้รียนสามารถรบัรูข้้อมูล
รว่มกนัทัง้สองฝ่าย 
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