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57255905: สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 

คาํสาํคญั: รูปแบบการเรียนรู้ภาษาไทย / กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek  / ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  

/ การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์ 

ก่ิงกาญจน์ บูรณสินวฒันกูล: การพฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎี

เชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบั

ปริญญาบณัฑิต. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.บุษบา บวัสมบูรณ์ ผศ.ดร.กมล โพธิเยน็ และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 

347 หนา้. 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) สร้างรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎี

เชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบั

ปริญญาบณัฑิต  2) ศึกษาประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsekร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญา

สามองคป์ระกอบของ Sternberg เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต    

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยั และพฒันา (Research and Development) แบบแผนการวิจยัแบบการจาํลองการทดลอง (Pre - Experimental  

Design) ซ่ึงเป็นการศึกษากลุ่มทดลองแบบกลุ่มเดียวท่ีวดัแบบทดสอบก่อน และหลงัการทดลอง (The One Group Pretest – Posttest 

Design) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร จาํนวน 30 คน  ซ่ึงได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย                   

1) รูปแบบการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 2)  คู่มือการใช้

รูปแบบ 3) แผนการจดัการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ และเกณฑ์การวดั                        

5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีมีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ และแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดว้ยการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t - test dependent) และ         

การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  

ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

1.  รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ 

Sternberg เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตมีองคป์ระกอบหลกั คือ                        

1) หลกัการของรูปแบบการเรียนรู้ 2) วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนรู้ 3) กระบวนการเรียนรู้ ประกอบดว้ยกระบวนการเรียนรู้           

5 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นเร่ิมก่อความคิด ขั้นท่ี 2 ขั้นเตรียมผลิตผลงาน ขั้นท่ี 3 ขั้นบูรณาการสัมพนัธ์ ขั้นท่ี 4 ขั้นสร้างสรรคง์านเขียน 

ขั้นท่ี 5 ขั้นพากเพียรสร้างสรรค ์และ4) การวดั และประเมินผลของรูปแบบการเรียนรู้     

2. ประสิทธิผลของรูปแบบ ผลจากการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนรู้ พบวา่  

    2.1 กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคห์ลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

   2.2  ความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง 

Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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The purposes of this research were to: 1) construct a learning model by using Plsek’s creative thinking concept and 

Sternberg’s Triarchis theory of human intelligence to enhance creative narrative writing. 2) study the effectiveness of learning 

model by using Plsek’s creative thinking concept and Sternberg’s Triarchis theory of human intelligence to enhance creative 

narrative writing. The research was a pre-experimental study, involving the one group pretest – posttest design. The sample in this 

research consists of thirty second-year undergraduate students majoring in the Thai language from the Faculty of Education, 

Silpakorn University. The sample was collected by simple random sampling. The research instruments were 1) learning model by 

using Plsek’s creative thinking concept and Sternberg’s Triarchis theory of human intelligence to enhance creative narrative 

writing. 2) handbook for a learning model   3) lesson plans 4) creative narrative writing test and writing criteria. 5) satisfaction 

questionnaire and reflective journal. The data is analyzed by using mean ( ), standard deviation (S.D.), t- test dependent and 

content analysis. 

The findings of this study are as follows:  

1. Regarding the learning model by employing Plsek’s creative thinking concept and Sternberg’s Triarchis theory of 

human intelligence to enhance creative narrative writing of undergraduate students, this model consists of four components which 

are; 1) principle of learning model 2) objective of learning model 3) learning activity (consisting of 5 steps, which are;                          

(i) activating ideas – finding out more information; (ii) preparing for production; (iii) Relatively integrating the ideas;  (iv) creating 

the written work; and (v) creatively innovating the written work) and   4) evaluation of learning model.  

2.  The findings according to effectiveness of the learning model are as follows:   

     2.1 The average post- test score of creative narrative writing abilities of the subjects are significantly higher than 

that of the pre-test score at .05 level. 

    2.2  With regards to the satisfaction of undergraduate students towards Plsek’s creative thinking concept and 

Sternberg’s Triarchis theory of human intelligence to enhance creative narrative writing, the students are highly satisfied with the 

Plsek’s concept and Sternberg’s Triarchis theory.    
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา 

การเขียนจดัเป็นทกัษะหน่ึงท่ีสําคญัมากในการส่ือสารเพราะการเขียนจะเป็นหลกัฐานท่ี

คงทนถาวรยิ่งกว่าทกัษะอ่ืน ๆ เน่ืองจากจะมีการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อการนาํเสนอ

ข้อมูลความรู้ ความคิด และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผูส่้งสารไปสู่ผูรั้บสาร ดังนั้นถ้าผูส่้งสาร

บกพร่องด้านความรู้ ความคิดในการเขียนแล้วการถ่ายทอดในการส่ือสารก็บกพร่องด้อยคุณค่า            

ตามไปดว้ย ดงัท่ีศิวกานท ์ปทุมสูติ (2548: 19) กล่าวไวว้า่  

ภาษาเป็นดัง่อาภรณ์ท่ีหุม้ห่อนาํพาสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร เป็นเสมือนสะพานท่ี

ทอดขา้มจากฟากฝ่ังของความคิดหน่ึงยงัอีกฟากฝ่ังความคิดหน่ึง หรืออาจะเปรียบไดก้บักระแส

ธารอนัหมู่มวลมจัฉาแห่งอารมณ์ ความรู้สึก ความนึก ความคิด ความมีชีวิต และจิตวิญญาณได้

อาศยัแหวกวา่ยเพ่ือผา่นไปสู่จุดมุ่งหมาย   

การเขียนนั้นเป็นทกัษะท่ียาก และซบัซ้อนมากท่ีสุด เน่ืองจากในการเขียนแต่ละคร้ังจาํเป็น 

ตอ้งอาศยักระบวนการคิด  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ตลอดจนการสรุปความคิดก่อนท่ีจะลงมือ

เขียน รวมถึงการเลือกใช้ถ้อยคาํ และการนาํถ้อยคาํ ความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ มาเรียบเรียงเพื่อ

ลาํดบัความคิดให้ต่อเน่ือง ดว้ยเหตุน้ีการเขียนจึงตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการ 2 ขั้นตอนท่ีสําคญั

ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ขั้นตอนการคิด และขั้นตอนการเขียน ทั้งสองขั้นตอนน้ีจะไม่สามารถแยกจากกนัได ้

(สิทธา พินิจภูวดล, 2526: 1)  

การเขียนยงัเป็นทกัษะท่ีตอ้งใชท้ั้งศาสตร์ และศิลป์ในการส่ือสาร เพราะจาํเป็นตอ้งอาศยั                      

หลักวิชาการด้านการใช้ภาษาท่ีดีถูกต้องตามแบบแผน แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องอาศัย

ความสามารถใน การใช้หลกัสุนทรียศาสตร์เพื่อปรุงแต่งให้เกิดความงดงามทางวรรณศิลป์ หรือ

ศิลปะการใช้ถอ้ยคาํให้สละสลวย ดงัท่ี ชนะ เวชกุล (2524: 5) กล่าวว่า  การเขียนเป็นวิชาท่ีเป็น

ศาสตร์ และศิลป์  เพราะศาสตร์จะหมายถึงวิชาท่ีมีหลกัการ มีทฤษฎี ซ่ึงจาํเป็นตอ้งศึกษาหาความรู้ 

จึงจะเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนศิลป์นั้นจะหมายถึง ความงดงามในการใชภ้าษาอนัจะทาํให้

ภาษานั้นเกิดรส และการท่ีผูเ้ขียนจะสามารถใช้ศิลป์ในการสร้างผลงานการเขียนออกมาให้เกิด 

ความงดงาม และสร้างอารมณ์สะเทือนใจให้แก่ผูอ่้านได้นั้น จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูเ้ขียนจะต้องมี

ความคิดท่ีแปลกใหม่ สามารถดดัแปลง ปรับเปล่ียนจากประเด็น หรือมุมมองเดิม ๆ ท่ีเคยมีอยูใ่ห้เกิด

ความแปลกใหม่ และมีคุณค่า  
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การเขียนเชิงสร้างสรรค ์จดัเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงท่ีแสดงปัญญา และดว้ยการใชศิ้ลปะใน

การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาไดต้รงกบัท่ีคิดอยา่งชดัเจนจนคนอ่านสามารถเขา้ใจไดถู้กตอ้ง 

และเกิดความรู้สึกนิยมยกยอ่งนบัถือ (ชนะ เวชกุล, 2524: 1) ดงันั้นการเขียนเชิงสร้างสรรคจึ์งเป็น

การถ่ายทอดความคิด และเร่ืองราวท่ีอาศยัความรู้ ประสบการณ์ จินตนาการของผูเ้ขียน ดว้ยสํานวน

ภาษาท่ีสละสลวย มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์ และมีคุณค่าแก่ผูอ่้าน  (เกศินี  

จุฑาวิจิตร, 2557: 6; ณรงคฤ์ทธ์ิ ศกัดารณรงค,์ 2537: 53; ถวลัย ์มาศจรัส, 2545: 4; ประภาศรี                    

สีหอาํไพ, 2531: 1; อจัฉรา ชีวพนัธ์, 2548: 2;  ประภาศรี สีหอาํไพ, ผูแ้ปล, 2544: 24) 

การเขียนเชิงสร้างสรรคจ์ะตอ้ง มีลกัษณะสาํคญั   3 ประการดว้ยกนั (กรรณิการ์  พวงเกษม, 

2533: 33; กรมวิชาการ, 2536: 311; กองเทพ   เคลือบพณิชกุล, 2542: 23;  เกศินี จุฑาวิจิตร, 2557:               

8 -16; ประภาศรี  สีหอาํไพ, 2531: 2-3)  กล่าวคือ (1) ความคิดในการนาํเสนอเน้ือหาท่ีแปลกใหม่ 

หรือ เกิดจากการนําเสนอต่อยอดเน้ือหาเดิม หรือท่ีมีอยู่เขียนต่อกนัไปแบบความเรียง แต่นํามา

ผสมผสานกบัความคิดใหม่ดว้ยจินตนาการผ่านความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ของผูเ้ขียน  

(2)  การใชภ้าษา  ผูเ้ขียนตอ้งรู้จกัเลือกใชถ้อ้ยคาํท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัรูปแบบ หรือประเภทของ

งานเขียนนั้น ๆ ส่ือความหมายไดช้ดัเจน และทาํใหผู้อ้่านเกิดจินตภาพ หรือความรู้สึกร่วมกบัผูเ้ขียน

ไดโ้ดยผา่นท่วงทาํนองการเขียนท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้ขียน (3) เกิดคุณค่า และคุณประโยชน์

ต่อผูอ่้าน งานเขียนท่ีสร้างสรรคค์วรสรรสร้างคุณค่าทางอารมณ์ หรือความคิดแก่ผูอ่้าน 

 การเขียนเชิงสร้างสรรคย์งัเป็นกระบวนการพฒันาสมองทั้ง 2 ดา้น กล่าวคือ  สมองซีกซ้าย 

(Left Hemisphere) ทาํหนา้ท่ีในเร่ืองของการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การใชต้รรกศาสตร์ และ

การใช้ภาษา  ทั้ งด้านการอ่าน และการเขียน  ในขณะท่ีสมองซีกขวา (Right Hemisphere)                   

ทาํหน้าท่ีของการใช้ความเขา้ใจ การจินตนาการเป็นภาพ มีสุนทรียะซาบซ้ึงในศิลปะต่าง ๆ และ

สามารถคิดสร้างสรรคใ์นส่ิงใหม่ ๆ ได ้ (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2557: 32; ถวลัย ์มาศจรัส, 2545: 5; 

Sperry, 1981: 46 – 65)  แสดงใหเ้ห็นวา่ คนเราจะผลิตงานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ดน้ั้น จาํเป็นอยา่งยิ่ง

ท่ีจะตอ้งมีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการใช้ภาษาท่ีถูกต้องตามแบบแผน การเรียบเรียง และ               

การลําดับความคิดท่ีถูกต้องเหมาะสม มีความสมเหตุสมผล แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องมี

ความสามารถในการคิดท่ีแปลกใหม่ และมีคุณค่าทั้งกลวิธีการนาํเสนอ และการใช้ศิลปะถอ้ยคาํท่ี

สามารถถ่ายทอดจินตนาการท่ีแปลกใหม่นั้นออกมาสู่สายตาผูอ่ื้นดว้ยการใชภ้าษาอยา่งสร้างสรรค ์ 

ดงัท่ีบุณยเ์สนอ ตรีวิจิตร (2550: 6) กล่าวว่า  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นพลงัสําคญัท่ีทาํให้เกิด

สาระด้านวิชาการ ซ่ึงเป็นส่วนของความมีเหตุมีผล หรือการใช้สมองซีกซ้าย และในส่วนของ              

ความสุนทรียข์องชีวติ ซ่ึงเป็นส่วนของการคิดสร้างสรรค ์หรือการใชส้มองซีกขวาอยา่งสมดุล 
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 การพฒันาทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค ์จึงเป็นความจาํเป็นแก่ชีวิต และเป็นส่วนหน่ึงของ

กลไกในการพฒันาการศึกษา (บนัลือ พฤกษะวนั, 2533: 9) เน่ืองจากการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตอ้ง

อาศัยทั้งทกัษะในการเรียนรู้ และความกล้าท่ีจะทาํให้เกิดความแตกต่างในการแสดงออกเพื่อ

ถ่ายทอดความคิดนั้นให้มีคุณค่า และเกิดประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมได้  ซ่ึงสอดคล้องกับ

ความเห็นของ ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2557: 40 - 41) ท่ีกล่าววา่ การศึกษาไทยในยุคปัจจุบนัควรเนน้

ให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนรู้ ตระหนกัในความสําคญัของการเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ อย่าง

ลึกซ้ึง เพื่อสร้างประกายความคิดสร้างสรรคใ์หเ้กิดเป็นนวตักรรมใหม่ โดยมีความเป็นตวัของตวัเอง 

ไม่ต้องตามทุกอย่างจากประเทศท่ีเจริญแล้ว ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดได้ต้องอาศัยคนในสังคมท่ีมี               

ความกล้าท่ีจะคิดส่ิงใหม่อย่างสร้างสรรค์ การคิดส่ิงใหม่อย่างสร้างสรรค์ได้นั้ นต้องอาศัย                    

ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นศาสตร์นั้น ๆ  

ดงันั้นบทบาทของครูผูส้อนจึงจาํเป็นจะตอ้งฝึกฝนให้ผูเ้รียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค ์

และพฒันาไปในระดับท่ีสูงข้ึน จาํเป็นจะตอ้งสอดแทรกอยู่ในการสอนในทุกเน้ือหารายวิชาท่ี

ปรากฏอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนซ่ึงในการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยนั้ น ความคิด

สร้างสรรค์ของคนเราจะสามารถฝึกฝน และพฒันาให้เกิดข้ึนได้โดยผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อ             

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงจะปรากฏอยู่ในเน้ือหาบทเรียนท่ีเก่ียวกบัการฝึกทกัษะการเขียนของ

ผูเ้รียนในทุกระดบัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัอุดมศึกษา 

 การเขียนเชิงสร้างสรรคจ์ดัเป็นทกัษะท่ีมีความยาก และง่ายอยู่ในตวั (Sharples, 1999: 3) 

เน่ืองจากการเขียนเชิงสร้างสรรค์จาํเป็นตอ้งอาศยัการคิดเป็นจุดเร่ิมตน้ และสรรหาขอ้มูลต่าง ๆ               

ในการเขียน เพื่อนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาคิดต่อยอด และจดัลาํดบัเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ความคิดนั้นให้

เป็นระบบดว้ยสํานวนภาษาของตนเอง ผูเ้ขียนจะตอ้งถ่ายทอดความคิดนั้นให้แตกต่างไปจากเดิม

ดว้ยการผลิตผลงานท่ีมีคุณค่า และมีพลงั (ณฐักาญจน์ นาคนวล, 2552: 208; Sharples, 1999: 3)   

การเขียนเชิงสร้างสรรค์จึงมิไดเ้ป็นเร่ืองของการใช้ความคิดเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้งอาศยั

วธีิการต่าง ๆ ในการถ่ายทอดความคิดจนนาํไปสู่การเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ดใ้นระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

ในขณะท่ี Appletgated (1949: 3 – 6) ไดเ้สนอแนะวา่ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ควรบรรจุไวใ้น

หลกัสูตรการเรียนการสอนของสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เน่ืองจาก การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็น

เคร่ืองมือทางสังคมท่ีจาํเป็น และช่วยให้ผูส้อนเขา้ใจผูเ้รียน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดง

ความคิดอย่างอิสระทาํให้ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รวมถึงเป็นเคร่ืองมือใน

การช่วยใหผู้ส้อนสามารถคน้พบความสามารถ และกระตุน้พรสวรรคท่ี์มีอยูใ่นตวัผูเ้รียนได ้ 
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 แม้ว่ า รา ย วิช าภา ษ าไ ท ย ทุ กหลัก สู ตร ท่ี เ ปิดส อนในระ ดับชั้ นมัธย ม ศึ ก ษา  แล ะ

ระดับอุดมศึกษาจะบรรจุรายวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์มาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่พบว่า             

การจดัการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวยงัไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร ดังจะเห็นได้จาก        

การเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความคิดเห็นของผูส้อนในดา้นเน้ือหาการเขียนเชิงสร้างสรรคร์ะดบั

ปริญญาบณัฑิตจากสถาบนัต่าง ๆ (กมลพทัธ์   โพธ์ิทอง, จริญญาพร สวยนภานุสรณ์, เด่นดาว               

ชลวิทย์, เนตรนภา  วรวงษ์ และพิณเพชร บูรณภิญโญ, สัมภาษณ์, 2559) พบว่า  ปัญหาการจดั            

การเรียนรู้เกิดจากผูเ้รียนไม่เห็นความสําคญัของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์มกัคิดวา่เป็นทกัษะท่ียาก 

และน่าเบ่ือ เน่ืองจากต้องมีการฝึกปฏิบัติทุกชั่วโมง   ผูเ้รียนขาดแรงจูงใจ และจินตนาการใน                

การเขียนเร่ืองราวท่ีแปลกใหม่  

ในดา้นการใชภ้าษาพบวา่ ผูเ้รียนยงัคงยึดติดกบัรูปแบบ และกฎเกณฑ์ทางภาษามากเกินไป 

ทาํให้ไม่สามารถใช้คาํท่ีหลากหลายได้ และยงัไม่สามารถเช่ือมโยง หรือลาํดบัความคิดได้ และ

ประเด็นสําคญัท่ีสุดเกิดจากการจดักิจกรรมการสอนเขียนท่ีเนน้แต่วิธีการบรรยาย และเม่ือปฏิบติัก็

ไม่มีขั้นตอนอนัจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ดงันั้นผูเ้รียนจึงไม่สามารถผลิตผลงาน                

การเขียนเชิงสร้างสรรคข์องตนเองได ้ 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้สอบถามความคิดเห็นนักศึกษาในสถาบนัต่าง ๆ  ท่ีผ่านการเรียนใน   

ดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคม์าแลว้ ไดแ้ก่   นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร  นิสิตมหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร นิสิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม และนิสิต

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา จาํนวน 30 คน พบวา่ ผูเ้รียนไม่สามารถเขียนงานเขียนเชิง

สร้างสรรค์ได้ เน่ืองจากขั้นตอนกระบวนการจดัการเรียนรู้ไม่สามารถทาํให้ผูเ้รียนเกิดความคิด

สร้างสรรค์จนนําไปสู่การเขียนได้   และไม่แน่ใจว่าจะเขียนอย่างไรจึงจะจดัเป็นการเขียนเชิง

สร้างสรรค ์  ตลอดจนการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัพบวา่ ปัญหาในการเขียนเชิง

สร้างสรรค์เกิดจากตวัผูเ้รียน ไดแ้ก่   ผูเ้รียนมีความเห็นว่าการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นเน้ือหาท่ียาก 

(Sternberg, 2009: XV) ผูเ้รียนขาดการเช่ือมโยงทางความคิด และการลาํดบัความคิดท่ีดี  ผูเ้รียนไม่รู้

วา่จะเขียนอะไร เขียนอย่างไร ทาํให้เกิดความทอ้แท ้  เบ่ือหน่าย และถูกบงัคบัให้อยูใ่นกรอบของ

รูปแบบคาํประพนัธ์ท่ีตนเองไม่ถนัด  ส่วนปัญหาท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน                

การเขียน  ไดแ้ก่ การสอนไม่ส่งเสริมจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ได ้อีกทั้งกิจกรรมยงัไม่

เหมาะสมกบัวยั และระดบัชั้นของผูเ้รียนซ่ึงสอดคลอ้งกบั Sharples (1999: 4 - 5) และชาญณรงค ์ 

พรรุ่งโรจน์ (2546: 183) ผูส้อนส่วนมากยงัคงเลือกใช้วิธีสอนท่ีเน้นการบรรยาย ทาํให้ผูเ้รียนขาด

การแสดงออกทางความคิด และขาดความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์ตลอดจนขาดวิธีการอธิบาย 

และวธีิการท่ีช่วยพฒันาผูใ้หเ้กิดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งชดัเจน 
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จากข้อมูลเหล่าน้ีทาํให้ผูว้ิจยัเห็นว่าปัญหาของการเขียนเชิงสร้างสรรค์เกิดจากการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้  ผูส้อนควรจะตอ้งปรับเปล่ียน

วิธีการจดัการเรียนรู้ และให้ความสําคญัแก่ผูเ้รียน ในลกัษณะท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัอย่างแทจ้ริง 

กล่าวคือ การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบติั และสร้าง            

องคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยมีขั้นตอน หรือกระบวนการในการปฏิบติั และเขียนสร้างสรรค์อย่าง

แทจ้ริง    ในขณะเดียวกนัจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการจากเอกสาร และงานวิจยัต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการเรียนรู้ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์นั้ นจาํเป็นจะต้องมีรูปแบบ  และ

กระบวนการขั้นตอนในการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ และชดัเจน   

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการเรียนรู้จากการสัมภาษณ์ และจากเอกสาร และ

งานวิจยัต่าง ๆ ในดา้นรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

ผูว้ิจ ัยพบว่า แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek และทฤษฎีเชาวน์ปัญญา                             

สามองค์ประกอบของ Sternberg นํามาใช้ในการสร้างรูปแบบการเ รียนรู้ เพื่อ เสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตได ้ เน่ืองจากแนวคิด

เก่ียวกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek (1997) เป็นแนวความคิดท่ีเกิดจากความเช่ือท่ีว่า                 

ทุกคนมีความคิดสร้างสรรคอ์ยูใ่นตวัเอง และทาํความคิดสร้างสรรคน์ั้นใหเ้ป็นรูปธรรม   จนนาํไปสู่

การปฏิบติั หรือพฒันาเป็นนวตักรรมได้ โดยอาศยักระบวนการทางจิตของมนุษย์  ซ่ึงเร่ิมจาก

กระบวนการรับรู้ และเขา้ใจความหมายภายใตโ้ครงสร้างความรู้ หรือประสบการณ์เดิม จากนั้น

สมองก็จะเกิดกระบวนการแปรผล เพื่อนาํไปสู่การจดจาํโดยนาํความรู้ หรือประสบการณ์เดิมมา

เช่ือมโยงเขา้กบัความรู้ หรือประสบการณ์ใหม่ และจดัเก็บขอ้มูลใหม่ท่ีไดน้ั้นไวใ้ชใ้นการตดัสินใจ 

โดยกระบวนการดงักล่าวจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ไดน้ั้นตอ้งอาศยัหลกัพื้นฐาน 3 ประการ

ด้วยกัน ประการแรก ได้แก่ ความสนใจ (Attention) กล่าวคือ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดข้ึนได ้          

เม่ือคนเราใหค้วามสนใจ หรือมุ่งเนน้บางส่ิงบางอยา่ง โดยทัว่ไปมกัเป็นส่ิงท่ีถูกมองขา้ม หรือไม่เคย

คาํนึงถึง หากเม่ือนํากลับมาทบทวนหรือพิจารณาให้รอบคอบอีกคร้ังหน่ึงจะช่วยให้มองเห็น

ประเด็นสําคญัหรือส่ิงท่ีมองขา้ม ความสนใจในประเด็นนั้น ๆ ก็จะเกิดเป็นภายในจิตจากนั้นจึง

พยายามขยาย และจดัองคป์ระกอบต่าง ๆ  ของประเด็นท่ีสนใจใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน  

หลักประการท่ีสอง ได้แก่ การหลบหลีก (Escape) กล่าวคือ การหลบหลีกจากรูปแบบ

ความคิดเดิมท่ีมีอยู่ในขณะนั้น หรือหลีกหนีจากกฎเกณฑ์ของกรอบท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั หากแต่

ความสนใจ (Attention) หรือการหลบหลีก (Escape) นั้ นยงัไม่ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์

เน่ืองจากตามธรรมชาติของกระบวนการทางจิตของมนุษยม์กัจะปฏิเสธความคิดใหม่ท่ีไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์  จึงจําเป็นจะต้องมีหลักประการท่ีสาม คือ  การเคล่ือนไหว (Movement)  เป็น

กระบวนการขบัเคล่ือนความคิดด้วยการค้นหา และเช่ือมโยงความคิดของเราจากความรู้ หรือ
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ประสบการณ์เดิม  ให้เขา้กบัความรู้ หรือประสบการณ์ใหม่ เพื่อจดัการ หรือดาํเนินการให้ความคิด

นั้นผลิตเป็นผลงาน หรือนวตักรรม อนัเกิดจากความคิดสร้างสรรคใ์นคร้ังนั้น ๆ ไดใ้นท่ีสุด 

Plsek (1997: 71 – 72) ไดน้าํเสนอวงจรของกระบวนการท่ีทาํให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์                           

ท่ีเปรียบเสมือนนาฬิกา โดยเร่ิมจากตาํแหน่ง 9.00 น. ซ่ึงคล้ายกับชีวิตประจาํวนัทัว่ ๆไป  โดย

กระบวนการเร่ิมตน้ของการคิดสร้างสรรค์จะตอ้งเร่ิมตน้จากการสังเกต (Observation) พร้อมกบั                  

การวิเคราะห์ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนว่าส่ิงใดท่ีทาํให้ประสบความสําเร็จ หรือเกิดความล้มเหลว ซ่ึง

กระบวนการทางจิต จะสร้างแหล่งเก็บมโนทศัน์ต่าง ๆไวใ้นความจาํ จากนั้นเราจะสร้างความคิด

ใหม่ให้ตรงกบัความตอ้งการ  โดยการคน้หาความสัมพนัธ์ระหวา่งมโนทศัน์ต่าง ๆ ท่ีเก็บในแหล่ง

เก็บข้างต้น เช่น ความคล้ายคลึงกัน การขยายจากมโนทศัน์ท่ีกาํหนด การใช้คาํสุ่ม  การระดม

ความคิดแบบดั้งเดิม เป็นตน้ แลว้จึงจะเกิดจากรวบรวมความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของความคิด

นั้นให้ชดัเจนมากข้ึน ก่อนท่ีจะตดัสินใจประเมินความคิดท่ีดีท่ีสุด ท่ีสามารถนาํมาใช้งานได ้แต่ก็

มิใช่ทุกความคิดท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติั หรือนาํไปใชไ้ดท้ั้งหมด จะตอ้งเป็นความคิดท่ีมีคุณค่า หรือ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์เท่านั้นจึงจะจดัไดว้า่เป็นความคิดสร้างสรรค ์

กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ประกอบดว้ยกระบวนการสําคญั 4 ขั้นตอนดว้ยกนั  

ได้แก่   1)  ขั้นเตรียม (Preparation)  ซ่ึงกระบวนความคิดสร้างสรรค์ต้องเร่ิมต้นจากการสังเกต 

(Observation) อย่างรอบด้าน โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Analysis) แยกแยะข้อมูลต่าง ๆ 

อย่างเป็นเหตุเป็นผล   2)  ขั้นจินตนาการ (Imagination)  เม่ือสมองผ่านกระบวนการสังเกตและ           

การคิดวิเคราะห์เรียบร้อยดีแลว้ก็จะนาํความรู้ท่ีไดก้กัเก็บไวใ้นหน่วยความจาํ ไปใช้ในการสร้าง

ความคิดใหม่ (Generation) โดยเช่ือมโยงกบัความคิดเดิมท่ีมีอยู่ ทั้ งน้ีอาจใช้วิธีการเปรียบเทียบ 

(Analogies) การขยายความคิด (Branching out from a given concept) หรือวิธีการการระดมสมอง 

(Brainstorming) เพื่อรวบรวมความคิด (Harvesting) ท่ีสามารถนาํไปพฒันาได ้  3)  ขั้นการพฒันา 

(Development)  จะเป็นกระบวนการพฒันา และเพิ่มประสิทธิภาพในความคิดนั้น (Enhancement) 

หลงัจากนั้นประเมิน (Evaluation)  เพื่อคน้หาความคิดท่ีดีท่ีสุด หรือความคิดท่ีใชง้านไดแ้ลว้   และ 

4)  ขั้นลงมือกระทาํ (Action) จะเป็นการนาํความคิดท่ีผ่านการคดัเลือก หรือการประเมินแล้วไป

ทดลองปฏิบติั (Implementation) เน่ืองจากความคิดสร้างสรรคจ์ะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือไดน้าํไปปฏิบติัให้

เกิดประโยชน์ในทางใดทางหน่ึง (Plsek, 1997: 116 – 158) 

จะเห็นได้ว่ากระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง

จินตนาการ และการวิเคราะห์ อีกทั้งยงัเปิดกวา้งทางความคิดสร้างสรรคท่ี์เกิดจากแหล่งการเรียนรู้

ต่าง ๆ  จนสามารถนาํความคิด หรือจินตนาการนั้นไปพฒันาต่อยอดเป็นนวตักรรมได ้ทั้งน้ีผูว้ิจยัจึง

นาํกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการเขียนเชิง

สร้างสรรค์ของผูเ้รียนเพื่อสร้างขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทาํให้ผูเ้รียนเกิดความคิด
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สร้างสรรค์ได้  หากแต่กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek เพียงแนวคิดเดียวนั้นยงัไม่สามารถ

นาํไปพฒันารูปแบบการเรียนรู้ เน่ืองจากกระบวนการของ Plsek ยงัขาดแนวคิด ทฤษฎีในการพฒันา

ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงนาํทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ

ของ Sternberg เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงความสามารถในการคิด และการวางแผนเพื่อก่อให้เกิดผลผลิต 

หรือนวตักรรมท่ีแปลกใหม่ออกมาไดใ้นท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงจะใชท้ฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ

ของ Sternberg เป็นแนวทางร่วมกบักระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ในการพฒันารูปแบบการ

เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg (1985: 41 - 107)  ประกอบดว้ยทฤษฎี

ยอ่ย  3 ส่วนไดแ้ก่ (1) ทฤษฎียอ่ยดา้นองคป์ระกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory)       

ซ่ึงเป็นความสามารถทางเชาวน์ปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการคิด (2) ทฤษฎีย่อยด้าน

ประสบการณ์ (Experiential Subtheroy)  ซ่ึงอธิบายถึงผลของประสบการณ์ท่ีมีต่อความสามารถทาง

ปัญญา และ (3) ทฤษฎียอ่ยดา้นบริบทสังคม (Contextual Subtheory) ซ่ึงอธิบายถึงความสามารถ

ในทางเชาวน์ปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบททางสังคม  และวฒันธรรมของบุคคล  

ทฤษฎีดังกล่าวน้ีเป็นทฤษฎีท่ีอธิบายเก่ียวกับสมรรถภาพทางสมองของมนุษย์ได้อย่าง

ครอบคลุมซ่ึงนบัว่าเป็นก้าวใหม่ท่ีสําคญัในการเขา้ใจลกัษณะการปฏิบติัทางสมอง (Intelligent 

Function) ของมนุษย  ์ในการประมวลผลขอ้มูล (Information Processing Perspective) (กมล                     

โพธิเยน็, 2547: 6)  ทั้งน้ี Sternberg (1997) ไดใ้ห้ความสําคญัการปฏิบติัการทางสมอง โดยเช่ือมโยง

กบัประสบการณ์ท่ีได้จากการฝึกคิดในการดาํเนินชีวิตเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการคิด

วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์และการคิดประยุกตใ์ชไ้ด ้ จึงเป็นเหตุให้ผูว้ิจยันาํแนวคิดดงักล่าวน้ีมา

เป็นพื้นฐานทฤษฎีเพื่อพฒันาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตให้เป็นระบบ และมี

ขั้นตอนท่ีชดัเจนมากข้ึน  

นอกจากทฤษฎีขา้งตน้แล้ว ผูว้ิจยัยงัไดน้าํเทคนิคแผนผงัความคิด (Mind map) ท่ีเป็น

รูปแบบของการจดักลุ่มระบบเพื่อเช่ือมโยงความคิดแบบแผข่ยายออก มาช่วยในขั้นตอนของการคิด

สร้างสรรค์ ดว้ยวิธีการระดมสมอง โดยใชจิ้นตนาการเช่ือมโยงกบัความคิด เพื่อให้ผูเ้รียนถ่ายทอด

ความคิดจากนามธรรมเป็นรูปธรรม และสามารถตรวจสอบความคิดในการสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเป็นไป

ได ้และแตกต่างจากเดิมจากส่ิงท่ีเป็นอยู่ภายในระยะเวลาอนัสั้น ดงัท่ี Buzan  (2551: 134 – 135, 

143)   กล่าววา่การสร้างแผนผงัความคิดมิไดเ้พียงช่วยในเร่ืองของการจดจาํ และวิเคราะห์ขอ้มูลได้

เท่านั้น แต่ยงัช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยการผสมผสานขอ้มูลท่ีได้รับจากสภาพภายนอก 

เช่น  การบรรยาย หนงัสือ วารสาร และส่ือต่าง ๆ กบัขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนจากสภาพภายใน เช่น  
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การตดัสินใจ การวเิคราะห์ เขา้ดว้ยกนั ดว้ยวธีิการระดมความคิด หรือระดมสมอง เพื่อให้ไดแ้นวคิด 

หรือทางเลือกท่ีหลากหลาย จนนาํไปสู่การตดัสินใจ  

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัต่าง ๆ พบว่า ยงัไม่มีการสร้างรูปแบบการเรียนรู้เพื่อ

พฒันาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek                

มาก่อน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา และพฒันารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถการเขียน

เชิงสร้างสรรค์ของนกัศึกษาในระดบัปริญญาบณัฑิตโดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek 

ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg มาเป็นหลักสําคัญในการพฒันา

รูปแบบการเรียนรู้คร้ังน้ี ทั้งน้ีผูว้ิจยัเช่ือว่า แนวคิด และทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้น้ีจะสามารถใช้เป็น

หลักการในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ได้ และนําไปสู่                   

การพฒันาความความสามารถด้านการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้รียนในระดบัปริญญา

บณัฑิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

การพฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎี

เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ือง                

เชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ จนนาํมาสู่              

การสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

1. แนวคิดและองค์ประกอบเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้  รูปแบบการจดัการเรียนรู้เป็น

แบบแผนดาํเนินการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบตามทฤษฎี หรือหลกัการท่ีรูปแบบนั้นยึดถือและ

ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพท่ีจะช่วยพฒันาผู ้เรียนให้บรรลุวตัถุประสงค์ของรูปแบบ                      

การจดัการเรียนรู้  (ทิศนา แขมมณี, 2557:  222; Anderson, 1997: 521; Arends, 1997: 7; Kemp, 

Morrison and Ross, 1994: 4 – 5; Joyce and Weil, 2009: 68)  โดยมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  

1) หลกัการของรูปแบบซ่ึงเป็นพื้นฐานความคิดในการเรียนรู้ตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัได้

พฒันาข้ึน 

2) วตัถุประสงคข์องรูปแบบซ่ึงเป็นเป้าหมายเฉพาะของรูปแบบการเรียนรู้นั้นวา่ 

มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะใด 

3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบวิธีดําเนินการจัดการเรียนรู้               

ตามหลกัการแนวคิดท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน 

4) การวดั และประเมินผล  การจดัการเรียนรู้เป็นแนวทางในการวดั และประเมินผล            

การจดัการเรียนรู้ท่ีจะแสดงถึงประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการรู้ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน 
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2.   แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek (1997) แนวคิดน้ีเช่ือวา่ความคิด

สร้างสรรคเ์ป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งทาํให้เป็นรูปธรรม และนาํไปสู่การปฏิบติั  หรือนาํไปใชไ้ดจึ้งจะมี

คุณค่า  โดยอาศยัหลกัการพื้นฐาน 3 ประการ ไดแ้ก่ ความสนใจ (Attention) การหลบหลีก (Escape) 

และการเคล่ือนไหว (Movement)  ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือช่วยใหเ้กิดการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ 

3.   ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg (1985) ไดอ้ธิบายวา่ โครงสร้าง

ทางปัญญาของมนุษย ์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสําคญั 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ทฤษฎียอ่ยดา้น

องค์ประกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory)  เป็นกระบวนการในการประมวลผล

ขอ้มูลเบ้ืองต้น (Information – Processing Components) ของสมองในการวิเคราะห์กลไก 

(Mechanism)  ท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมทางปัญญา (Intelligence Behavior) 2) ทฤษฎีย่อยด้าน

ประสบการณ์ (Experiential Subtheory)  คือ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ของบุคคล และ

องค์ประกอบในการประมวลผลขอ้มูล  3)  ทฤษฎีย่อยดา้นบริบทสังคม (Contextual Subtheory) 

เป็นกิจกรรมทางสมอง (Mental Activity) ท่ีบุคคลแสดงการกระทาํโดยตรงต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อ                

การปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม และเลือกส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะกบัสภาพการดาํรงชีวิตของบุคคล 

ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 3 ดา้นน้ีต่างส่งผลต่อการทาํงานของเชาวน์ปัญญาอยา่งอิสระ  ในขณะเดียวกนัก็

มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง และช่วยในการเสริมสร้างความสามารถในการคิด 3 ประการ คือ  

(1) ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ (2) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์และ (3) ความสามารถ

ในการคิดประยุกตใ์ช ้ซ่ึงจดัเป็นแนวคิดท่ีสําคญัในการสร้างภาพความคิดให้แก่ผูเ้รียนให้เกิดความ

ชดัเจนก่อนลงมือปฏิบติังาน    

4.  แผนผังความคิดของ Buzan (1997) เป็นรูปแบบของการจดักลุ่มระบบเพื่อเช่ือมโยง

ความคิดแบบแผ่ขยายออก ซ่ึงเป็นกระบวนการทาํงานตามธรรมชาติของจิตใจมนุษย ์จดัเป็นกลวิธี

การแสดงด้วยภาพท่ีมีพลงั เปรียบเสมือนกุญแจท่ีจะไขศกัยภาพของสมองออกมา ทั้งน้ีแผนผงั

ความคิดสามารถนาํมาใชไ้ดก้บัทุกแง่มุมของชีวิต เพื่อการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน และความคิดท่ีชดัเจน

ข้ึน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานหรือ การใช้ชีวิต โดยผูว้ิจยัได้นํามาใช้เป็นเทคนิคใน         

การส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ไดอ้ย่างต่อเน่ือง เกิดประกายความคิดสร้างสรรค์ส่ิง

ใหม่ ๆ  

จากการนาํเสนอแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสามารถสรุปกรอบ

แนวคิดในการวจิยัได ้ดงัท่ีปรากฏในแผนภาพท่ี 1 และ 2 ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการสร้างรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek  

        ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้าง 

        ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  

ทฤษฎเีชาวน์ปัญญาสาม

องค์ประกอบของ Sternberg 

1. ทฤษฎียอ่ยดา้นองคป์ระกอบ

ทางความสามารถ 

(Componential Subtheory) 

2. ทฤษฎียอ่ยดา้นประสบการณ์   

(Experiential Subtheory) 

3. ทฤษฎียอ่ยดา้นบริบทสงัคม  

(Contextual Subtheory) 

แผนผงัความคดิ  (Mind Map) 

การจัดกลุ่มระบบเพื่อเ ช่ือมโยง

ความคิด ให้เช่ือมโยงกนัอย่างเป็น

ร ะ เ บี ย บ  ซ่ึ ง เ ป็ น เ ท ค นิ ค ท่ี ใ ช้

เช่ือมโยงความคิดของผู ้เรียนให้

เป็นระบบ และจุดประกายความคิด

สร้างสรรค์ ส่ิงใหม่  ๆ  ข้ึน เพื่ อ

นาํไปใชส้ร้างสรรคง์านเขียนต่อไป 

 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษา

ทีม่ต่ีอรูปแบบการเรียนรู้   
ค ว า ม รู้ สึ ก นึ ก คิ ด ข อ ง

นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า

บณัฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม

ท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึน  หลังการ

เรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียนรู้

โ ด ย ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด

สร้างสรรค์ของ  Plsek 

ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา

ส า ม อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง 

Sternberg ซ่ึ ง ว ั ด ไ ด้ จ า ก

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

และแบบบันทึกสะท้อนผล

การเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ               

คดิสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎเีชาวน์

ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพือ่

เสริมสร้างความสามารถในการเขยีนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดบัปริญญาบัณฑติ 

1.  หลกัการของรูปแบบการเรียนรู้ท่ี

พฒันาข้ึนโดยใช้กระบวนคิดสร้างสรรค์ของ 

Plsek ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเนน้ถึงความสําคญั

ของการสร้างความคิดท่ีแปลกใหม่และมีคุณค่า 

โดยเร่ิมจาก     การใช้ความคิดเดิมท่ีมีอยู่แล้ว

พย าย าม หล บห ลีกคว าม คิด เ ดิ มนั้ นใ ห้ไ ด ้ 

จ า ก นั้ น จึ ง ใ ช้ ท ฤ ษ ฎี เ ช า ว น์ ปั ญ ญ า ส า ม

องคป์ระกอบของ Sternberg ในการนาํความคิด

ท่ีแปลกใหม่นั้นมาปรับแต่งดัดแปลงให้เขา้กบั

บริบทใหม่ท่ีตอ้งการนาํเสนอให้ชดัเจนเพื่อให้

ผูเ้รียนสมารถเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. วัต ถุ ป ระ สง ค์  เพื่ อ ใ ห้ผู ้ เ รี ย น มี

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ ขี ย น เ ล่ า เ ร่ื อ ง เ ชิ ง

สร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์

ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสาม

องคป์ระกอบของ Sternberg  

3. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ เป็นแบบ 

แผนการดาํเนินการจดัการเรียนรู้ ซ่ึง

ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1    ขั้นเร่ิมก่อความคิด 

ขั้นท่ี 2    ขั้นเตรียมผลิตผลงาน 

ขั้นท่ี 3    ขั้นบูรณาการสมัพนัธ ์

ขั้นท่ี 4    ขั้นสร้างสรรคง์านเขียน 

ขั้นท่ี 5    ขั้นพากเพียรสร้างสรรค ์

4. การวดัและประเมินผล 

4.1 วดัความสามารถในการเขียน 

เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคจ์ากแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคท่ี์ผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

 4.2  วดัความพึงพอใจของนกัศึกษา

ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้จากแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ และแบบสะทอ้นคิดท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึน 

แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการ 

คดิสร้างสรรค์ของ Plsek  

ประกอบดว้ย หลกัการพื้นฐาน 3 

ประการ ไดแ้ก่ 1. ความสนใจ          

2. การหลบหลีก 3. การเคล่ือนไหว 

โดยอาศยักระบวนการคิด

สร้างสรรค ์4 กระบวนการ ไดแ้ก่       

1. ขั้นเตรียม  2. ขั้นจินตนาการ      

3. ขั้นพฒันา  4. ขั้นลงมือกระทาํ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

ความสามารถในการเขยีน 

เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ 
นักศึกษาสามารถเขียนเล่า

เร่ืองเป็นงานเขียนประเภท

ร้ อ ย แ ก้ ว  โ ด ย ถ่ า ย ท อ ด

ความคิดท่ีแปลกใหม่ และมี

คุ ณ ค่ า โ ด ย ท่ี ไ ม่ ซํ้ า กั บ

คว าม คิ ด เ ดิ ม ท่ี เค ย มีผู ้นํา

เสน อไ ว้แ ล้วใ นป ระ เด็ น

หัวข้อ ท่ี ผู ้วิ จัยกําหน ดใ ห ้

แ ล ะ ส า ม า ร ถ ถ่ า ย ท อ ด

ความคิด ท่ีแปลกใหม่นั้ น

ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ท่ีมีความสละสลวยทั้ งใน

ด้ า น ก ล วิ ธี ก า ร นํ า เ ส น อ

เร่ืองราวใหช้วนติดตาม และ

น่าสนใจ ตลอดจนมีการใช้

ถอ้ยคาํไดอ้ยา่งมีศิลปะซ่ึงวดั

ไ ด้ จ า ก แ บ บ ท ด ส อ บ

ความสามารถในการเขียน

เชิงสร้างสรรค์ และเกณฑ์

การประเมินผลงานตามท่ี

ผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน  

 

 

แนวคดิและองค์ประกอบ 

ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  

1. หลกัการของรูปแบบ 

2. วตัถุประสงของรูปแบบ 

3. กระบวนการเรียนรู้ 

4. การวดั และประเมินผลของ

รูปแบบ  
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คําถามการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดคาํถามการวจิยั  ดงัน้ี 

1. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎี       

เชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มีลกัษณะ และองคป์ระกอบอยา่งไร 

2. หลงัการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบั

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้าง

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตมีประสิทธิผลเป็นอยา่งไร 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบั

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่า

เร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต     

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรค์

ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียน  เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

 2.1    เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบั

ปริญญาบณัฑิตท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบั

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg ก่อน และหลงัการสอน 

2.2   ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ย

รูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญา 

สามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

สมมติฐานการวจัิย 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดสมมติฐานของการวจิยัไวด้งัน้ี 

ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีเรียนดว้ย

รูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคส์ร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎี 

เชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternbergหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง 
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ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 กลุ่มประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต ชั้นปีท่ี 2                                 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงลงทะเบียนใน

รายวชิาการเขียนเพื่อการส่ือสาร จาํนวน 9 สาขา  มีนกัศึกษาจาํนวน 220 คน (กองบริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2559) 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชา

ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ซ่ึงลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนเพื่อ            

การส่ือสาร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 30 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple 

random sampling) โดยใชส้าขาวชิาเป็นหน่วยสุ่ม 

2. ตัวแปรทีใ่ช้ในงานวจัิย 

2.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg   

2.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่  

 2.2.1   ความสามารถดา้นการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์

 2.2.2   ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วย

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา                                   

สามองคป์ระกอบของ Sternberg 

3. เนือ้หา 

เน้ือหาการเขียนเล่าเร่ือง ในรายวิชาการเขียนเพื่อการส่ือสาร  โดยมีคาํอธิบายรายวิชา 

ดงัน้ี 

      หลักการใช้ถ้อยคํา  สํานวน โวหารและมารยาทในการใช้ภาษาเพื่อส่ือสารใน

ชีวติประจาํวนั ฝึกฝนการเขียนแบบต่าง ๆ การเขียนคาํร้อง คาํช้ีแจง อนุทิน เล่าเร่ือง  แสดง 

ความยนิดี แสดงความเสียใจ และพฒันาทกัษะการใชภ้าษาเพื่อส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

4. ระยะเวลาในการวจัิย 

ระยะเวลาในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้เวลาในการทดลอง  6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ                

รวม 12 คาบ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek หมายถึง  การอธิบายกระบวนการท่ีช่วยให้ความคิด

สร้างสรรค์ก่อเกิดเป็นรูปธรรมจนนาํไปสู่การปฏิบติั หรือพฒันานวตักรรมได้ ประกอบไปด้วย           

4 กระบวนการ ไดแ้ก่ 1)  ขั้นเตรียม 2) ขั้นจิตนาการ 3) ขั้นการพฒันา และ 4) ขั้นลงมือกระทาํ โดย

อาศัยหลักพื้นฐาน 3 ประการในการเป็นเคร่ืองมือช่วยให้เ กิดความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่                  

1) ความสนใจ 2) การหลบหลีก และ 3) การเคล่ือนไหว 

 ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg หมายถึง การอธิบายเชาวน์ปัญญา

ของมนุษย์ ซ่ึงประกอบด้วยทฤษฎีย่อย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ทฤษฎีย่อยด้านการคิด (Componential 

Subtheory) ซ่ึงเป็นกระบวนการในการประมวลผลขอ้มูลเบ้ืองตน้ (Information – Processing 

Components) ของสมองในการวิเคราะห์กลไก (Mechanism)  ท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมทางปัญญา 

(Intelligence Behavior) 2) ทฤษฎียอ่ยดา้นประสบการณ์ (Experiential Subtheory)  คือ ปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างประสบการณ์ของบุคคล   และองคป์ระกอบในการประมวลผลขอ้มูล  3) ทฤษฎีย่อยดา้น

บริบทสังคม (Contextual Subtheory) เป็นกิจกรรมทางสมอง (Mental Activity) ท่ีบุคคลแสดง              

การกระทาํโดยตรงต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม และเลือกส่ิงแวดลอ้มให้

เหมาะกบัสภาพการดาํรงชีวติของบุคคล ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสาํคญัในการสร้างภาพความคิดของผูเ้รียน

ใหเ้กิดความชดัเจนก่อนลงมือปฏิบติังาน 

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา

สามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หมายถึง แบบแผนการดาํเนินการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บ 

การจดัระบบอย่างสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบักระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek และทฤษฎีเชาวน์

ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg อนัประกอบดว้ย หลกัการ เน้ือหา วตัถุประสงค ์ขั้นตอน                     

การจดัการเรียนรู้ แนวทางการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนเง่ือนไขในการจดัการเรียนรู้ท่ี

ผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยมีกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่                 

ข้ันที่ 1   ข้ันเร่ิมก่อความคิด  เป็นขั้นตอนในการศึกษาหาขอ้มูลในเร่ืองท่ีจะเขียน โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

1.  ผูส้อนกาํหนดหวัขอ้ หรือประเด็นในการเขียนอยา่งกวา้ง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

2. ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ตลอดจนขอ้มูลเก่ียวกบัหัวขอ้ หรือประเด็นนั้น ๆ  ให้ไดม้าก

ท่ีสุดทั้งจากใบความรู้ท่ีผูส้อนแจกให ้และการสืบคน้ดว้ยตนเองทางอินเทอร์เน็ต 

3. ผูเ้รียนวางแผนความคิดเก่ียวกบัประเด็นหวัขอ้ในการเขียนของตนเอง 
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 ข้ันที่ 2   ข้ันเตรียมผลิตผลงาน เป็นขั้นตอนของการระดมสมอง โดยใช้แผนผงัความคิด 

เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนสามารถมองเห็นแนวทางตลอดจนการขยายความคิดท่ีจะนําเสนอนั้นให้เกิด            

ความชดัเจนยิง่ข้ึน โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

1. ผูเ้รียนระดมความคิดของตนเองเก่ียวกับประเด็น หรือหัวข้อเร่ืองท่ีจะเขียน ด้วย

ความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้ าความคิดท่ีมีอยูเ่ดิมจากท่ีไดมี้ขอ้มูลอยูแ่ลว้ 

2. ผูเ้รียนตรวจสอบความคิดท่ีไดจ้ากการระดมสมอง พร้อมกบัเลือกความคิดท่ีดีท่ีสุด

เพื่อเช่ือมโยงความคิดนั้นกบัหวัขอ้ หรือประเด็นท่ีจะเขียน 

 ข้ันที่ 3   ข้ันบูรณาการสัมพันธ์  เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนสร้างความคิดใหม่ โดยนาํความคิด 

ความรู้ หรือประสบการณ์เดิม  เก่ียวกบัประเด็นหัวขอ้ท่ีจะเขียนท่ีมีอยู่เดิมแล้ว มาเช่ือมโยงกับ

ความคิดใหม่ท่ีเกิดจากการดดัแปลง  ปรับแต่งความคิด หรือประสบการณ์เดิมให้มีความแปลกใหม่

ออกไป  แต่ยงัคงเป็นความคิดท่ีมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยนาํความคิดท่ีแปลกใหม่

นั้นมาจดัทาํเป็นโครงร่างในการเขียนอยา่งชดัเจน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ผูเ้รียนวางโครงร่างเร่ืองท่ีจะเขียน จากความคิด หรือจินตนาการท่ีผา่นการคดัเลือกดว้ย

กระบวนการระดมสมอง และการเช่ือมโยงความคิดใหม่ เขา้กบัความคิด ความรู้ หรือประสบการณ์

เดิม  

2. ผูเ้รียนตรวจสอบ ทบทวน โครงร่างท่ีจะเขียนขยายความอีกคร้ังหน่ึง โดยมีผูส้อนเป็น

ผูใ้หค้าํแนะนาํ 

 ข้ันที่ 4   ข้ันสร้างสรรค์งานเขียน  เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนลงมือเขียนงานอย่างอิสระ ตาม

โครงร่างความคิดท่ีไดจ้ดัทาํไวแ้ลว้เป็นอยา่งดี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ผูเ้รียนลงมือเขียนเร่ืองจากโครงร่างท่ีวางไว ้ดว้ยการขยายความคิด และเลือกใชภ้าษา

ในการเขียนใหเ้หมาะสมกบัหวัขอ้ หรือประเด็นท่ีตั้งไว ้

2. ผูเ้รียนตรวจสอบความถูกตอ้งครบสมบูรณ์ของงานเขียนดว้ยตนเองวา่มี 

ความเหมาะสมชดัเจน หรือไม่อยา่งไร 

 ข้ันที ่5   ข้ันพากเพียรสร้างสรรค์  เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนตรวจสอบ พิจารณางานของตนเอง

ว่ามีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ในดา้นใดบา้ง โดยพิจารณาการตรวจสอบดา้นเน้ือหา ดา้นภาษา 

ดา้นความคิด และดา้นการนาํเสนอ โดยผูส้อนจะช่วยเสนอแนะแนวทางในการปรับแต่งงานเขียน

ใหเ้กิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากข้ึน โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
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1. ผูเ้รียนพิจารณาตรวจสอบงานเขียนของตนเองอีกคร้ังหน่ึง โดยพยายามหาทาง

ดดัแปลง ปรับเปล่ียนเน้ือหา ภาษา ความคิด และการนาํเสนอ ใหมี้ความสร้างสรรค ์แปลกใหม่ 

2. ผูส้อนตรวจแก้งานเขียนของผูเ้รียน พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะในการปรับแต่งงาน

เขียนใหเ้กิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากข้ึน 

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์   หมายถึง นกัศึกษาสามารถเขียนเล่าเร่ือง

ซ่ึงเป็นงานเขียนประเภทร้อยแกว้ โดยถ่ายทอดความคิดท่ีแปลกใหม่ และมีคุณค่าโดยท่ีไม่ซํ้ ากบั

ความคิดเดิมท่ีเคยมีผูน้ําเสนอไวแ้ล้วในประเด็นหัวขอ้ท่ีผูว้ิจยักาํหนดให้ และสามารถถ่ายทอด

ความคิดท่ีแปลกใหม่นั้นออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีมีความสละสลวยทั้งในดา้นกลวธีิ 

การนาํเสนอเร่ืองราวใหช้วนติดตาม และน่าสนใจ ตลอดจนมีการใชถ้อ้ยคาํไดอ้ยา่งมีศิลปะซ่ึงวดัได้

จากแบบทดสอบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และเกณฑ์การประเมินผลงานตามท่ี

ผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน  

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของ

นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด

สร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg ซ่ึงวดัไดจ้าก

แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หมายถึง นักศึกษาท่ีกาํลังศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ี

ลงทะเบียนเรียนในรายวชิาการเขียนเพื่อการส่ือสาร  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง 

Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน                    

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

2. เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาบณัฑิตใหมี้ประสิทธิภาพ 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

ผูว้จิยัขอนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ดงัน้ี  

1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย (5 ปี)  (หลกัสูตรปรับปรุง                     

พ.ศ.2555)   สาขาวชิาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

1.1   คาํอธิบายรายวชิา 

2. รูปแบบการเรียนรู้ 

2.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ 

2.2 องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนรู้ 

2.3 ประเภทของรูปแบบการเรียนรู้ 

2.4 การพฒันารูปแบบการเรียนรู้ 

2.5 การออกแบบระบบการสอน 

3. ความคิดสร้างสรรค ์

3.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์

3.2 ความสาํคญัของความคิดสร้างสรรค ์

3.3 องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์

3.4 การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์

3.5 กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek 

4. ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  

4.1   ความเป็นมาของทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  

4.2   รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 

4.3   หลกัการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 

4.4   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 
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5. แผนผงัความคิด 

5.1 แนวคิดของแผนผงัความคิด 

5.2 ความหมายของแผนผงัความคิด 

5.3 กลวธีิการเขียนแผนผงัความคิด  

5.4 ประโยชน์ของแผนผงัความคิด 

5.5 แผนผงัความคิดกบัการสอนเช่ือมโยงการคิดสร้างสรรค ์

5.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนผงัความคิด 

6. การเขียนเชิงสร้างสรรค ์

6.1 ความคิดสร้างสรรคก์บัการเขียน 

6.2 ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

6.3 ลกัษณะการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

6.4 กระบวนการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

6.5 หลกัการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค ์

6.6 การประเมินผลการเขียนสร้างสรรค ์ 

6.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

7. การเขียนเล่าเร่ือง 

7.1   ความหมายของการเล่าเร่ือง 

7.2   จุดมุ่งหมายของการเล่าเร่ือง 

7.3   ความหมายของการเขียนเล่าเร่ือง 

7.4   จุดมุ่งหมายของการเขียนเล่าเร่ือง 

7.5   ลกัษณะของการเขียนเล่าเร่ือง 

7.6   องคป์ระกอบของการเขียนเล่าเร่ือง 

7.7   ประเภทของการเขียนเล่าเร่ือง 

7.8   แนวทางของการเขียนเล่าเร่ือง 

7.9   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนเล่าเร่ือง 
 

 

 

 

 



18 
 

 
 

1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย (5 ปี) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

สาขาวชิาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยท่ีนาํมาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันา

รูปแบบการสอน เป็นหลกัสูตรท่ีมีระยะเวลาเรียน 5 ปี ซ่ึงเป็นหลกัสูตรปรับปรุงพุทธศกัราช 2555 

ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั โดยมีประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1.1  คําอธิบายรายวชิา  

 465258 การเขียนเพือ่การส่ือสาร (Writing for Communication) 

 หลกัการใชถ้อ้ยคาํ สาํนวน โวหารและมารยาทในการใชภ้าษาเพื่อส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

ฝึกฝนการเขียนแบบต่าง ๆ การเขียนคาํร้อง คาํช้ีแจง  อนุทิน   เล่าเร่ือง   แสดงความยินดี แสดง

ความเสียใจ และพฒันาทกัษะการใชภ้าษาเพื่อส่ือสารในชีวติประจาํวนั 
 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ใช้เน้ือหาในคาํอธิบายรายวิชาของหลักสูตรดงักล่าว โดยนํา

หัวข้อเร่ือง   “การเขียนเล่าเร่ือง” มาเป็นเน้ือหาในการวิจัย โดยผู ้วิจ ัยได้มุ่งเน้นให้ผู ้เขียนมี

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ เป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในดา้นกลวิธี   การนาํเสนอเร่ืองราว และการใช้ถอ้ยคาํอยา่งมีศิลปะ ซ่ึงแสดงถึง

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั และมีความแปลกใหม่ท่ีไม่ซํ้ าเดิม ตลอดจนเป็นเร่ืองราวท่ีมีคุณค่าต่อส่วนรวม 

 

2. รูปแบบการเรียนรู้ 

นกัการศึกษาได้บญัญติัคาํว่า “Model of Teaching”  ในภาษาไทย คือ รูปแบบการเรียน          

การสอน รูปแบบการสอน รูปแบบการเรียนรู้ ซ่ึงในงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชค้าํวา่ “รูปแบบ 

การเรียนรู้”   

รูปแบบการเรียนรู้ เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีผูส้อนตอ้งศึกษาคน้ควา้ให้เขา้ใจอยา่งชดัเจน  เน่ืองจาก

ผูเ้รียนจะเกิดความรู้ ความสามารถตลอดจนทกัษะต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิผลไดน้ั้น ตอ้งอาศยั 

แนวทางการจดัการเรียน การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ จึงจะทาํให้การเรียนการสอนนั้นเกิดสัมฤทธิผล 

การศึกษารายละเอียดรูปแบบ การเรียนรู้นับเป็นเร่ืองสําคญั ดังนั้นผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาข้อมูลของ

รูปแบบการเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
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2.1   ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายท่ี

ผูส้อนตั้งไว ้ทั้งน้ีไดมี้นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบการเรียนรู้ไวด้งัน้ี  

บุญชม ศรีสะอาด  (2541:  140)  ไดก้ล่าวถึงความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ คือ โครงสร้าง

ท่ีแสดงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการสอนท่ีจะนํามาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดผลดีแก่ผูเ้รียนตาม

จุดประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

ทิศนา  แขมมณี (2557:  221)  ไดอ้ธิบายความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ไวว้า่ รูปแบบ

การเรียนรู้ หมายถึง  สภาพ  หรือลกัษณะการจดัการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบสําคญัท่ี

ไดรั้บการจดัไวอ้ยา่งเป็นระบบระเบียบ มีแบบแผนตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือ

ความเช่ือต่าง ๆ โดยประกอบดว้ยกระบวนการ หรือขั้นตอนในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอน 

และเทคนิคการสอนต่าง ๆ ท่ีสามารถช่วยให้การเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลกัการหรือ

แนวคิดท่ียดึถือ รูปแบบจะตอ้งไดรั้บการพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอบรับวา่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้

เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ 

Sayler, Alexander and Lewis (1981:  271)    ไดก้ล่าววา่ รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง             

แบบ หรือแผนของการสอนท่ีมีการจดักระทาํพฤติกรรมข้ึนจาํนวนหน่ึง ซ่ึงมีความแตกต่าง เพื่อ

จุดเนน้เฉพาะเจาะจงอยา่งใดอยา่งหน่ึง   

Anderson (1997: 521) ไดอ้ธิบายความหมายของรูปแบบการเรียนรู้โดยสรุปไดว้า่ รูปแบบ             

การเรียนรู้ หมายถึง รูปแบบท่ีใช้เป็นแนวทางในการออกแบบรูปแบบกระบวนการเรียนรู้เร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงท่ีตอ้งระบุแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน วตัถุประสงค์ และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีสนบัสนุนให้รูปแบบ

การเรียนรู้นั้นบรรลุตามผลท่ีตั้งไว ้

Joyce and Weil (2009: 7, 25) ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ หมายถึงแบบ หรือ

แผนท่ีใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของผูส้อนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนได้รับความรู้ 

ความคิด ทกัษะ ค่านิยม วิธีการคิด และวิธีการแสดงออกในการเรียนรู้ของตนเองให้ง่าย และมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยรูปแบบการเรียนรู้นั้นตอ้งอยูภ่ายใตแ้นวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั

การเรียนรู้ เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั  
 

จากการศึกษาความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ ผูว้จิยัสามารถสังเคราะห์เป็นตารางไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 1 สังเคราะห์ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ 
 

ความหมายของ 

รูปแบบการเรียนรู้ 

บุญชม                   

ศรีสะอาด 

(2541) 

ทศินา 

 แขมมณ ี

(2557) 

Sayler, 

Alexander 

and Lewis 

(1981) 

 Anderson 

(1997) 

Joyce and 

Weil 

(2009) 

รูปแบบ / แบบแผน /            

โครงร่างทีใ่ช้เป็นแนวทางใน

การเรียนการสอน 

     

มจุีดมุ่งหมาย / วตัถุประสงค์

เฉพาะของรูปแบบการเรียน 

การสอนนั้น ๆ  

   -  

ใช้ทฤษฎ ี/ แนวคดิ / หลกัการ

ต่าง ๆ เป็นพืน้ฐานในการ

จดัการเรียนการสอน  

-  -   

มกีระบวนการสอน / ขั้นตอน 

/ วธีิสอน และเทคนิคต่าง ๆ ที่

ช่วยให้การเรียนการสอนนั้น

เป็นไปตามทฤษฎ ี/ แนวคดิ / 

หลกัการ 

-  - - - 

ช่วยในการจดัเรียนการสอน

ให้บรรลตุามวตัถุประสงค์

ทีต่ั้งไว้ 

     

 

จากตารางท่ี 1 สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง แบบแผนในการดาํเนิน             

การสอนท่ีจดัข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี หลักการต่าง ๆ เป็นพื้นฐานในการจดั              

การเรียนสอน  อนัมีกระบวนการสอน หรือวิธีสอน และเทคนิคต่าง ๆ ตามแนวคิด ทฤษฎี หรือ

หลกัการนั้น ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมาย หรือวตัถุประสงคต์ามท่ีรูปแบบการเรียนรู้นั้นตั้งไว ้ 
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2.2   องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ 

 องค์ประกอบรูปแบบการเรียนรู้จะเป็นการแสดงถึงรายละเอียด และลักษณะจาํเป็นท่ี

จะตอ้งบรรจุไวใ้นรูปแบบการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ซ่ึงมีดว้ยกนัหลายองคป์ระกอบ ดงัท่ีนกัการศึกษา

ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

ทิศนา แขมมณี (2557:  222) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนรู้ไวด้งัน้ี 

1.   มีปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด  หรือความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐาน  หรือเป็นหลกัของ

รูปแบบการสอนนั้น ๆ 

2. มีการบรรยาย  และอธิบายสภาพ  หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ี

สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ียดึถือ 

3. มีการจดัระบบ คือ มีการจดัองคป์ระกอบ  และความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของ

ระบบใหส้ามารถนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของระบบ หรือกระบวนการนั้น ๆ 

4. การอธิบาย หรือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการสอน  และเทคนิคการสอนต่าง ๆ อนัจะช่วย

ใหก้ระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 ทั้งน้ีรูปแบบการเรียนรู้จะต้องได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ สามารถทาํนายผลได้ และมี

ศกัยภาพในการสร้างความคิดรวบยอด และความสัมพนัธ์ใหม่ ๆ ได ้ 

Kemp, Morrison and Ross (1994: 4 – 5) ได้อธิบายว่า รูปแบบการเรียนรู้ควรมี

องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัการทฤษฎี และสภาพปัญหา 

2. วตัถุประสงค ์

3. เน้ือหา และกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. การวดั และประเมินผล 

Anderson (1997: 521) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ สรุปได้ว่า

องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนรู้ประกอบดว้ย 

1. แนวคิด หรือทฤษฎีพื้นฐาน 

2. วตัถุประสงค ์

3. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสนบัสนุนใหใ้ชรู้ปแบบการเรียนรู้เพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคน์ั้น 

 Arends (1997: 7) ไดก้ล่าววา่ รูปแบบการเรียนรู้ ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 4 ประการ คือ  

1. หลกัการตามทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นแนวคิดพื้นฐานในการพฒันารูปแบบ 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

3. วธีิสอนท่ีจะทาํใหก้ารเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงค ์
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4. ส่ิงแวดลอ้มในการจดัการเรียนรู้ท่ีจะนาํไปสู่ผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการ 

Joyce and Weil (2009: 68)  ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนรู้สรุปไดด้งัน้ี 

1. หลกัการของรูปแบบ เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงความเช่ือ แนวคิดของทฤษฎีท่ีรองรับรูปแบบ             

การเรียนรู้ หลกัการของรูปแบบการเรียนรู้จะเป็นตวักาํหนดจุดประสงค ์ เน้ือหา กิจกรรมและ

ขั้นตอนการดาํเนินการในรูปแบบการเรียนรู้ 

2. จุดประสงค ์ เป็นส่วนท่ีระบุถึงความคาดหวงัท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบ                          

การเรียนรู้ 

3. เน้ือหา คือ ส่วนท่ีระบุเน้ือหา และกิจกรรมท่ีใชใ้นการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์

ของรูปแบบการเรียนรู้นั้น ๆ  

4. กิจกรรม และขั้นตอนการดาํเนินการ เป็นส่วนท่ีระบุถึงวิธีการปฏิบติัในแต่ละขั้นตอน

เม่ือนาํรูปแบบการเรียนรู้ไปใช ้

5. การวดัและประเมินผล เป็นส่วนท่ีประเมินถึงประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ 
 

จากการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ ผูว้ิจยัสามารถสังเคราะห์เป็นตารางได้

ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 2 สังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนรู้ 
 

องค์ประกอบของ 

รูปแบบการเรียนรู้ 

ทศินา แขม

มณ ี

(2557) 

Kemp, 

Morrison 

and Ross 

(1994) 

 Anderson 

(1997) 

 Arends 

(1997) 

 Joyce and 

Weil 

(2009) 

ปรัชญา / ทฤษฎ ี/  

หลกัการ / แนวคดิ 
     

วตัถุประสงค์ / 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
     

เนือ้หา -  - -  

กจิกรรมใน 

การเรียนการสอน 
-   -  

วธีิสอน /  

ขั้นตอนดาํเนินการ 
 - -   

ส่ิงแวดล้อมใน                    

การจดัการเรียนการสอน 
- - -  - 

การวดั และประเมนิผล   - -  
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จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่า  องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของ                             

นกัการศึกษาขา้งตน้ ตอ้งประกอบดว้ย  

1.    หลกัการของรูปแบบการเรียนรู้ คือ  การนาํปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือ 

ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน มาใชเ้ป็นพื้นฐาน เป็นหลกัแนวคิดในการพฒันารูปแบบ

การเรียนรู้  

2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนรู้ คือ เป้าหมายหรือการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีตอ้งการ

ใหเ้กิดข้ึนเม่ือใชรู้ปแบบการเรียนรู้นั้น  

3. กระบวนการเรียนรู้ คือ  การจดัเน้ือหา กิจกรรมการเรียนสอน การจดัส่ิงแวดลอ้มใน

การเรียนรู้ รวมถึงการเลือกวิธีสอนให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ี

การจดักระบวนการเรียนรู้ควรจดัเรียงตามลาํดบักิจกรรมท่ีจะสอนเป็นขั้น ๆ ซ่ึงแต่ละรูปแบบมี

จาํนวนขั้นตอนการสอนแตกต่างกนัไปแต่ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการท่ียดึถือ 

4. การวดั และประเมินผลผลของรูปแบบการเรียนรู้ คือ การประเมินผลท่ีเกิดวา่รูปแบบ

การเรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้หรือไม่  

ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะสร้างรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  อนัประกอบดว้ยองค์ประกอบสําคญั  

4 ส่วน ไดแ้ก่ หลกัการของรูปแบบการเรียนรู้ วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนรู้  กระบวนการ

เรียนรู้ และการวดั และประเมินผลของรูปแบบการเรียนรู้ 

2.3   ประเภทของรูปแบบการเรียนรู้  

รูปแบบการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เกิดข้ึนจากนกัการศึกษาไดด้าํเนินการออกแบบ และพฒันา

รูปแบบการเรียนรู้ของตนเองข้ึนหลายรูปแบบ เพื่อนาํไปใช้ประโยชน์ในด้านการจดัการเรียน        

การสอน ทั้งน้ีไดมี้นกัการศึกษาไดจ้ดักลุ่มรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัเป็นส่วนใหญ่

เขา้มาอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั โดยจดัหรือจาํแนกตามประเภทไวด้งัน้ี  

ทิศนา แขมมณี (2557: 224 - 271)  ไดศึ้กษาประมวลรูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ             

การยอมรับวา่มีประสิทธิภาพ และนาํมาจดัแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ซ่ึงมุ่งเนน้ให้

ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจเน้ือหาสาระต่าง ๆ ท่ีอาจอยูใ่นรูปของขอ้มูล ขอ้เท็จจริง มโนทศัน์ 

หรือความคิดรวบยอด เช่น รูปแบบการเรียนรู้มโนทศัน์ (Concept Attainment Model) รูปแบบ

ระบบพฤติกรรมของผูเ้รียน (Behavioral Systems Models) รูปแบบเรียนการสอนเน้นความจาํ 

(Mnemonics)  
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2. รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) เป็นรูปแบบท่ี

ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์ เช่น 

รูปแบบการเรียนรู้โดยการซกัคา้น (Jurisprudential Model) รูปแบบการเรียนรู้โดยใชบ้ทบาทสมมติ 

(Role Playing Model)  

3. รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาดา้นทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็น

รูปแบบท่ีมุ่งในการพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในดา้นการปฏิบติั การกระทาํ หรือ 

การแสดงออกต่าง ๆ เช่น รูปแบบการเรียนรู้ทกัษะปฏิบติัของ Harrow (Harrow's Instructional 

Model for Psychomotor Development) รูปแบบการเรียนรู้ทกัษะปฏิบติัของ Davies (Davies' 

Instructional Model for Psychomotor Development)  

4. รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการ (Process Skills) เป็นรูปแบบท่ี

มุ่งเน้นการพฒันาทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีดาํเนินการต่าง ๆซ่ึงอาจเป็นกระบวนการทางสติปัญญา

กระบวนการทางสังคม หรือกระบวนการทาํงานร่วมกนั เช่น รูปแบบการเรียนรู้กระบวนการสืบ

สอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation Instructional Model) รูปแบบการเรียนรู้

กระบวนการคิดอุปนยั (Inductive Thinking Instructional Model)  

5. รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นการบูรณาการ (Integration) เป็นรูปแบบท่ีเน้นการพฒันา                

การเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนไปพร้อมๆกนัโดยใชก้ารบูรณาการทั้งดา้นเน้ือหาสาระและวิธีการ 

เช่น รูปแบบการเรียนรู้ทางตรง (Direct Instructional Model) 

Joyce and Weil (2009:  24 - 34) ไดจ้ดักลุ่มของรูปแบบการเรียนรู้ไว ้4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 

1. รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาด้านการประมวลข้อมูลสารสนเทศ (The 

Information Processing Family) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนโดยมุ่งเน้นความสําคญัท่ี

สมรรถภาพในการคิดและวิธีการในการพฒันากระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูเ้รียนให้เกิด

กระบวนการคิด เช่น รูปแบบการเรียนรู้มโนทศัน์ (Concept Attainment) รูปแบบการเรียน การสอน

การคิดเชิงอุปมาน (Inductive Thinking) รูปแบบการเรียนรู้การฝึกการคิดสืบสอบ (Inquiry 

Training) รูปแบบการเรียนรู้การจาํ (Mnemonics)  

2. รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาทกัษะทางสังคม (The Social Family: Building The 

Learning Community) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาบุคคลในการสร้างความสัมพนัธ์กบั

บุคคลอ่ืน ๆ โดยใชห้ลกัการประนีประนอมในการแกปั้ญหา และการสร้างสัมพนัธไมตรีกบัผูอ่ื้น 

การมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้นโดยใชห้ลกัการประชาธิปไตย และการทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เช่น รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสอบจากกลุ่ม (Group Investigation) รูปแบบการเรียนรู้  

แบบซกัคา้น (Jurisprudential Inquiry)  
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3. รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาตน (The Personal Family) เป็นรูปแบบการเรียน                

การสอนท่ีเนน้การพฒันาตวับุคคลโดยเนน้ท่ีกระบวนการสร้าง และการพฒันาตวับุคคลทั้งทางดา้น

กายจิตใจ และอารมณ์ มุ่งให้ผูเ้รียนรู้จกัแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัสภาพการณ์รอบ ๆ ตวั เช่น 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยออ้ม (Nondirective Teaching) รูปแบบการเรียนรู้การส่งเสริมการเห็น

คุณค่าในตนเอง (Enhancing Self-Esteem) 

4. รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้พฤติกรรมของผูเ้รียน (The Behavioral Systems Family) 

รูปแบบการเรียนรู้น้ีเนน้ท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียน โดยใชห้ลกัการของการให้ส่ิงเร้า 

และการตอบสนอง เช่น รูปแบบการเรียนรู้แบบรอบรู้ (Mastery Learning) รูปแบบการเรียนรู้

ทางตรง (Direct Instruction)  

จากแนวคิดดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่า ประเภทของรูปแบบการเรียนรู้เกิดจากการจดักลุ่ม

ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  และคุณลกัษณะของผูเ้รียนไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันา

ดา้นพุทธพิสัย  รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาดา้นจิตพิสัย รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันา

ดา้นทกัษะพิสัย และรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาดา้นการบูรณาการ ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้

ใชแ้นวคิดของ Joyce and Weil (2009) มาพฒันาในกระบวนการเรียนการสอนของผูว้ิจยั  เน่ืองจาก

รูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าวจะเป็นรูปแบบท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู ้เ รียน ให้เกิดความสามารถใน              

การแสวงหาความรู้ และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าคิดวเิคราะห์  จนนาํไปสู่กระบวนการคิดสร้างสรรค ์เพื่อนาํ

ความรู้ไปประยุกตใ์ชเ้พื่อสามารถสร้างผลงานการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ดใ้นท่ีสุด   ซ่ึงเป็น

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาดา้นการประมวลขอ้มูลสารสนเทศ  

2.4   การพฒันารูปแบบการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนการสอนใดก็ตาม จะสามารถพฒันาให้เป็นรูปแบบการเรียนรู้ได้นั้น  

จาํเป็นจะตอ้งอาศยักระบวนการจดัการอย่างเป็นระบบ  ทั้งน้ีคาํว่าระบบการจดัการเรียนการสอน 

รูปแบบการจดัการเรียนการสอน  หรือรูปแบบการเรียนรู้นั้นจะมีความหมายเหมือนกนั  ทิศนา  

แขมมณี (2557: 199 - 204)    ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. กาํหนดจุดมุ่งหมายการพฒันาการเรียนรู้ หรือการสร้างระบบใหช้ดัเจน 

2. ศึกษาหลกัการ หรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูส้อนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีทาํ หรือ

ศึกษาคน้ควา้มาเพียงใด ยอ่มสามารถกาํหนดองคป์ระกอบ เห็นแนวทางในการจดัความสัมพนัธ์ของ

องคป์ระกอบไดร้อบคอบข้ึน ซ่ึงจะช่วยใหรู้ปแบบการเรียนรู้ หรือระบบนั้นมีพื้นฐานท่ีมัน่คงข้ึน 

3. การศึกษาสภาพการณ์และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง จะช่วยให้ผูส้อนคน้พบองค์ประกอบท่ี

สําคญัท่ีจะช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพเม่ือนาํไปใช้จริง หากผูส้อนคาํนึงถึงปัญหาและอุปสรรค 

ต่าง ๆ ในการจดัองค์ประกอบ และจดัองค์ประกอบให้สัมพนัธ์กัน การนาํข้อมูลจริงมาใช ้                         
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ในการสร้างระบบ หรือพฒันาการเรียนการอนจะช่วยขจดัปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึง

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหา หรืออุปสรรคนั้นดว้ย 

4. การกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ คือ การพิจารณาว่ามีอะไรบ้างท่ี

สามารถช่วยใหเ้ป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายบรรลุผลสาํเร็จ 

5. การจดักลุ่มองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การนาํองคป์ระกอบท่ีกาํหนด

ไวม้าจดัหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการคิดและดาํเนินการในขั้นต่อไป 

6. การจดัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้ ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ียุง่ยาก

และตอ้งใชค้วามคิดรอบคอบมากผูส้ร้างระบบตอ้งพิจารณาวา่องคป์ระกอบใดเป็นเหตุและเป็นผล

ข้ึนต่อกนัในลกัษณะใด ส่ิงใดควรมาก่อนหลงั ส่ิงใดสามารถดาํเนินการคู่ขนานไปได ้ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ี

อาจใชเ้วลาในการพิจารณามาก 

7. การจดัผงัระบบรูปแบบการเรียนรู้ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ 

โดยแสดงใหเ้ห็นถึงผงัจาํลองขององคป์ระกอบต่าง ๆ 

8. การทดลองใชร้ะบบรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อศึกษาผลท่ีเกิดข้ึน 

9. การประเมินผลรูปแบบการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองใช้

ระบบ ใด ๆ แลว้ไดผ้ลตามเป้าหมายหรือใกลเ้คียงกบัเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด 

10. การปรับปรุงระบบรูปแบบการเรียนรู้ นาํผลการทดลองใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุง

ใหดี้ยิง่ข้ึน 

จากแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ในการพฒันารูปแบบ               

การเรียนรู้จะตอ้งเป็นไปอยา่งเป็นระบบ โดยตอ้งมีการกาํหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างรูปแบบให้

ชดัเจน   มีการศึกษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการกาํหนด

องค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการเรียนรู้ นอกจากน้ี ศึกษาสภาพการณ์และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง 

กาํหนดองค์ประกอบและจดักลุ่มขององค์ประกอบให้มองเห็นความสัมพนัธ์กนัมีการนาํรูปแบบ 

การเรียนรู้ท่ีสร้างและพฒันาข้ึนไปทดลองใช้เพื่อการแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ พิสูจน์ เพื่อยืนยนัประสิทธิภาพของรูปแบบ

การเรียนรู้นั้นดว้ย 
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2.5   การออกแบบระบบการเรียนการสอน 

การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design)  หรือการออกแบบ

การเรียนการสอน (Instructional Design) หรือการออกแบบและพฒันาการสอน (Instructional 

Design and Development) เป็นการใช้แนวคิดในการนาํกระบวนการของวิธีระบบ (System 

Approach) มาใช ้เพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงประกอบไป

ดว้ยหลกัพื้นฐาน 4 ประการ (สงดั อุทรานนัท,์ 2532: 6 -10; สุคนธ์ ภูริเวทย,์ 2554: 105 -120; สุเทพ 

อ่วมเจริญ, 2557: 6 -20) ไดแ้ก่ 

1. องค์ประกอบด้านผูเ้รียน คือ การพิจารณาคุณสมบติัของผูเ้รียน เพื่อการออกแบบ

ระบบการสอนใหเ้หมาะสม  

2. วตัถุประสงค ์ คือส่วนท่ีกาํหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของผูเ้รียน  

3. วธีิสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน คือ การกาํหนดวิธีการและกาํหนดกิจกรรมใน

กระบวนการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. การวดัและประเมินผล คือ การกาํหนดวธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน

ใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์

การออกแบบการเรียนการสอนจึงเป็นกระบวนการ (Instructional Design as a Process) ซ่ึง

เป็นระบบการเรียนการสอนท่ีคาํนึงถึงเป้าหมายหลกัของรูปแบบการเรียนรู้ ท่ีอาศยัทฤษฏีการเรียนรู้ 

และการสอนเพื่อให้คุณภาพของการสอนมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการการออกแบบการเรียน

การสอนเร่ิมจาก การวเิคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้ เป้าหมายการเรียนรู้ และการพฒันาระบบ

การถ่ายโอนความรู้เพื่อสนองตอบความตอ้งการดงักล่าว เพื่อจดักระบวนการเรียนการสอนให้

ผูส้อนและผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนั โดยใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการเอ้ืออาํนวยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด การออกแบบครอบคลุมถึงการพฒันาส่ือและกิจกรรมการสอน                 

การทดสอบและประเมินคุณภาพการสอนและกิจกรรมของผูเ้รียน ดังนั้ นการออกแบบระบบ           

การเรียนการสอน จึงเป็นการนาํวธีิการท่ีเป็นระบบมาใชใ้นการออกแบบ การวางแผน การนาํไปใช ้

และการประเมินกระบวนการทั้งหมดของระบบการสอนนั้น  (กาญจนา คุณารักษ,์ 2545: 7;   

กิดานนัท ์มลิทอง, 2540: 22;  Mcneil, 2014) 

ดงันั้นการออกแบบการเรียนการสอนจึงเป็นภารกิจสําคญัของผูส้อน เน่ืองจากทาํให้ทราบ

ล่วงหน้าว่าจะสอนอะไร เพื่อจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใด จะจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร                 

ใชส่ื้อการสอนอะไร และวดัผลประเมินผลโดยวิธีใด การออกแบบการเรียนการสอนอยา่งถูกตอ้ง

ตามหลกัการยอ่มช่วยใหผู้ส้อนเกิดความมัน่ใจในการสอน สอนไดค้รอบคลุมเน้ือหา สอนไดอ้ยา่งมี

แนวทางและมีเป้าหมาย และเป็นการสอนท่ีให้คุณค่าแก่ผูเ้รียน ฉะนั้นการออกแบบการเรียน             

การสอนช่วยใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพ และผูเ้รียนก็สามารถเกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ 
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อย่างไรก็ดีในการออกแบบการสอนนั้นจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงหลักการสําคญัในประเด็น            

ต่าง ๆ ท่ีจะกล่าวถึง (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533: 29; Dick and Carey: 2009; Kumar: 2014)  

ดงัต่อไปน้ี  

1. การออกแบบและพฒันาการเรียนการสอนต้องเร่ิมจากจุดประสงค์การเรียนรู้และ              

เน้นจุดประสงคก์ารเรียนรู้อยูต่ลอด ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการประเมินผล การส่ือสารเร่ือง

จุดประสงค์การเรียนรู้กับผู ้เ รียนทั้ งทางตรง  และทางอ้อมจะทําให้ผู ้เ รียนได้เตรียมตัว                                  

เพื่อกระบวนการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผล 

2. ตอ้งออกแบบให้ตรงกบัคุณลกัษณะของผูเ้รียน ในเหตุการณ์ทั้งหลายของการเรียนรู้

ควรออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ และโครงสร้างการเรียนรู้ผูเ้รียนดว้ย 

3. จดัระดบัการสอนให้สอดคลอ้งกบัการรับรู้ของผูเ้รียน เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งจดัระบบ

ของเน้ือหาความรู้ทั้งหมด ทั้งทางมโนทศัน์ หลกัการและอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามลาํดบัท่ีสอดคลอ้งกบั

ระดบักระบวนการทางสมองของผูเ้รียน และให้เอ้ือต่อกระบวนการสมดุลของปัญญาทั้งทางดา้น

การซึมซบั การปรับโครงสร้าง และการปรับตวั 

4. ให้แรงจูงใจให้ผูเ้รียน โดยการแนะนาํเน้ือหาความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความสําคญัและ

ประโยชน์ในอนาคต ความตอ้งการของผูเ้รียน ทั้งความตอ้งการในปัจจุบนัและความตอ้งการ               

ในอนาคต 

5. ให้ความคิดรวบยอดหรือมโนทศัน์ก่อนเรียน เพื่ออธิบายหรือเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียน และ

เป็นการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนมาแลว้ในอดีต และในการกระตุน้ การใชก้ลยุทธ์ดา้นการเขา้รหสัของ

ผูเ้รียนเป็นอยา่งดี 

6. แยกกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีซบัซ้อนออกเป็นหน่วยเล็กๆ ให้การเรียนรู้ในแต่ละ

หน่วยยอ่ยนั้นประสบความสาํเร็จเป็นลาํดบัขั้น ควรจดักิจกรรมจากเร่ืองง่ายไปสู่เร่ืองยาก  หรือจาก

เร่ืองท่ีเป็นรูปธรรมสู่นามธรรม 

7. ใชว้ธีิการต่าง ๆ ของการจดัรูปแบบความคิด เพื่อส่งเสริมระบบการรับรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

8. จดัสารสนเทศท่ีสลบัซับซ้อนให้อยู่ในโครงสร้างท่ีง่ายต่อการจา จดัเน้ือหาขอ้มูล

ความรู้ในลกัษณะของตวันารูปแบบการคิด การอธิบายดว้ยภาพ การกาํหนดสัญลกัษณ์เพื่อช่วยจาํ  

โดยเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้เดิมจะช่วยในการขยายการเรียนรู้ การระลึกและการจาํ 

9. เช่ือมโยงกับส่ิงเร้าใหม่ เหตุการณ์ท่ีเป็นไปได้ในทางบวกกับกิจกรรมการเรียน                  

การสอนจะทาํใหก้ารเรียนรู้นั้นง่าย ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยวธีิการน้ีไดอี้กดว้ยตนเอง 

10. การสอนท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลายจะทาํใหผู้เ้รียนมีความตั้งใจอยูเ่สมอ 

11. ควรมีการประเมินความเขา้ใจผูเ้รียน และมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน โดยมีการถามตอบ

ระหวา่งการสอน  
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12. ให้เวลาอย่างเพียงพอสําหรับกระบวนการทางปัญญา โดยผู ้เ รียนมีส่วนร่วม                            

มีการโตต้อบมีการสนทนาปัญหาระหวา่งเรียน 

13. ให้ผูเ้รียนมีการวางแผนและฝึกปฏิบติั การฝึกปฏิบติัของผูเ้รียนจะช่วยให้ผูเ้รียนได้

เรียนผา่น การใชป้ระสาทสัมผสัต่าง ๆ และผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความหมาย ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มพูน

และถ่ายโยงการเรียนรู้ 

14. ควรมีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัอยา่งทนัท่วงทีต่อการตอบสนองของผูเ้รียน 

15. แนวในการออกแบบการพฒันาการสอนท่ีดีท่ีสุด ไม่มีเพียงวธีิเดียวเท่านั้น 

ดงันั้นการออกแบบระบบการเรียนการสอน เป็นการนาํรูปแบบของกระบวนการเชิงระบบ

มาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัย                       

การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้  ลกัษณะการเรียนรู้ ความรู้ และประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีผูส้อนตั้ งไว ้ ตลอดจนการให้ข้อมูล

ยอ้นกลับ และวิธีการวดั และประเมินผลผูเ้รียนเพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์นั้น

หรือไม่ 
 

3.   ความคิดสร้างสรรค์ 

 ความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจสําคญัของการพฒันาทกัษะการคิด และมีส่วนช่วยใน                              

การดาํรงชีวิตของมนุษย ์เน่ืองจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลงชีวิตความเป็นอยู ่และส่ิงแวดลอ้มให้ดี

ข้ึน จาํเป็นต้องอาศยัผลผลิตทางความคิดสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากแรงบันดาลใจ ความพากเพียร

อุตสาหะ และความตั้งใจท่ีจะดาํเนินการให้เกิดผลผลิตท่ีสร้างสรรค์อย่างแทจ้ริง ดงันั้นความคิด

สร้างสรรคจึ์งเป็นเร่ืองท่ีบุคคลทัว่ไปมกัจะใหค้วามสําคญั และมกัจะมุ่งท่ีจะปลูกฝังให้เกิดข้ึนในตวั

คนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนในปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึงได้

ศึกษา คน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎีสาํคญัท่ีกล่าวถึงเร่ืองความคิดสร้างสรรคห์ลายประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

3.1   ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรคน์บัเป็นความสามารถท่ีแฝงอยูใ่นตวัมนุษยทุ์กคน  การจดัการศึกษาให้

ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์จึงเป็นแนวทางหน่ึงในการดึงเอาศกัยภาพในความคิดสร้างสรรคข์อง

ผูเ้รียนออกมา  ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท้าทายของผู ้สอนในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ทั้ งน้ี                   

นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของความคิดสร้างสรรคไ์วห้ลายทศันะ ไดแ้ก่ 

ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ (2546: 7) ไดอ้ธิบายความหมายของความคิดสร้างสรรคว์า่ ความคิด

สร้างสรรค ์หมายถึง ความสามารถของสมองท่ีคิดไดก้วา้งไกลหลายแง่มุม เรียกวา่ ความคิดอเนกนยั 

ซ่ึงทาํให้เกิดความคิดใหม่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพนัธ์ของ

ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั เกิดการเรียนรู้ จนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองให้เกิดความคิดเชิงจินตนาการ ซ่ึงเป็น
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ลกัษณะสําคญัของความคิดสร้างสรรคอ์นันาํไปสู่การประดิษฐ์ หรือคิดคน้ส่ิงแปลกใหม่ หรือเพื่อ

การแกไ้ขปัญหา ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการบูรณาการจากประสบการณ์และความรู้ทั้งหมดท่ีผา่นมา 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2556: 4) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรค ์ เป็นการสร้างสรรคส่ิ์ง

ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมและใช้ประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม และเป็นความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ให้

ความรู้สึกแปลกใหม่ ต่ืนตาต่ืนใจ ไม่เคยเห็นจากท่ีใดมาก่อน และสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได้

เหมาะสมกวา่ส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม  

อารี พนัธ์มณี (2557: 7) ไดก้ล่าววา่ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการทางสมองท่ีคิดใน

ลกัษณะอเนกนยัอนันาํไปสู่การคิดคน้พบส่ิงแปลกใหม่ดว้ยการคิดดดัแปลงปรุงแต่งจากความคิด

เดิมผสมผสานกนัให้เกิดส่ิงใหม่ ซ่ึงรวมทั้งการประดิษฐ์คิดคน้พบส่ิงต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการคิด

ทฤษฎีหลกัการไดส้าํเร็จ ความคิดสร้างสรรคจ์ะเกิดข้ึนไดมิ้ใช่เพียงแต่คิดในส่ิงท่ีเป็นไปได ้หรือส่ิง

ท่ีเป็นเหตุเป็นผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ความคิดจินตนาการก็เป็นส่ิงสําคญัท่ีจะก่อให้เกิด

ความแปลกใหม่แต่ต้องควบคู่กนัไปกบัความพยายามท่ีจะสร้างความคิดฝันหรือจินตนาการให้

เป็นไปได ้หรือท่ีเรียนกวา่จินตนาการประยกุตน์ัน่เอง จึงจะทาํใหเ้กิดผลงานจากความคิดสร้างสรรค์

ข้ึน  

Torrance (1962: 16) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของความคิดสร้างสรรคไ์วว้า่ เป็นความสามารถ

ของบุคคลในความคิดสร้างสรรคผ์ลิตผล หรือส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ ท่ีไม่รู้จกัมาก่อน  

Wallach and Kogan (1965: 18) ได้อธิบายความหมายของความคิดสร้างสรรค์ คือ 

ความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ (Association) กล่าวคือ เม่ือระลึกถึงส่ิงหน่ึงไดก้็จะเป็น

สะพานใหร้ะลึกถึงส่ิงอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไดอี้ก 

Guilford (1967: 62) ไดใ้ห้ความหมายของความคิดสร้างสรรคไ์วว้า่ ความคิดสร้างสรรค์

เป็นการคิดแบบอเนกนัย คือ การคิดหลายทิศทาง หลายแง่หลายมุม คิดได้กวา้งไกล ลักษณะ

ความคิดเช่นน้ีจะนาํไปสู่การประดิษฐ์ส่ิงแปลกใหม่ รวมทั้งการคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้สําเร็จดว้ย

ความคิดอเนกนัยน้ีประกอบด้วย ความคิดริเร่ิม (Originality) ความคล่องในการคิด (Fluency)                

ความยดืหยุน่ในการคิด (Flexibility) และความละเอียดลออ (Elaboration)  
 

จากการศึกษาความหมายของความคิดสร้างสรรค ์ ผูว้ิจยัสามารถสังเคราะห์เป็นตารางได้

ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3 สังเคราะห์ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์
 

ความหมายของ                       

ความคดิสร้างสรรค์ 

ชาญณรงค์ 

พรรุ่งโรจน์ 

(2546) 

เกรียงศักดิ์ 

เจริญวง

ศักดิ์ 

(2556) 

อารี 

พนัธ์มณ ี

(2557) 

Torrance 

(1962) 

Wallach 

and 

Kogan 

(1965) 

Guilford 

(1967) 

การคดิทีห่ลากหลาย /              

การคดิแบบอเนกนัย 
 -  - -  

ความคดิใหม่ แปลก 

และแตกต่างไป 

จากเดมิ 

    -  

เช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์กบัส่ิง

รอบตวั 

 - - -  - 

เกดิจนิตนาการ  -  - - - 

อาศัยการบูรณาการ

ความรู้ / ประสบการณ์

เดมิ 

 -  - - - 

นําไปสู่การประดษิฐ์ 

ก่อให้เกดิประโยชน์ 

และความแปลกใหม่ 

    -  

 

จากตารางท่ี 3  จะเห็นได้ว่าความหมายของความคิดสร้างสรรค์  คือ   ความสามารถใน  

การคิดท่ีหลากหลาย อนัเกิดจากการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ  จนกลายเป็นความคิด

ริเร่ิมในส่ิงใหม่  ดว้ยการผสมผสานความคิด ความรู้ ประสบการณ์เดิมของตน จนกลายเป็นช้ินงาน 

หรือผลิตผลท่ีใหคุ้ณค่า  มีความแปลกใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม  และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ 

3.2  ความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรคมี์บทบาทสําคญัในการพฒันาตวับุคคล ทั้งดา้นความรู้ ประโยชน์ และ

แนวทางการแกปั้ญหา  ดงัท่ี De Bono (1993: 1) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของความคิดสร้างสรรค ์คือ 

การเสริมสร้างคนให้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงสําคญัเพราะคนจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลิต             

ส่ิงใหม่ ๆ มีวิธีการคิดแกปั้ญหาอย่างมีกลยุทธ์รอบดา้นอยา่งลึกซ้ึงไม่ใช่เฉพาะดา้นการงานเท่านั้น 

แต่ความคิดสร้างสรรคย์งัสามารถนาํไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั หรือแมก้ระทัง่ชีวิตครอบครัวได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ แนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อารี พนัธ์มณี (2545: 73-74) ท่ีกล่าว
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วา่ ความคิดสร้างสรรคจ์ะช่วยใหบุ้คคลใชค้วามสามารถของตนในการพฒันาให้เกิดประโยชน์อยา่ง

เต็มท่ีเป็นประการสําคญั และส่งเสริมความมีภาวะสุขภาพจิตดีเป็นเบ้ืองตน้ โดยเฉพาะเด็กย่อม

ต้องการพื้นฐานทางสุขภาพจิตท่ีดี เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาตนท่ีดีต่อไป  และเม่ือเกิด                        

ความสร้างสรรค์ในตัวบุคคลแล้ว ก็จะเกิดการพฒันาต่อยอดความรู้ ความคิดท่ีเป็นประโยชน์               

จนนาํไปสู่การพฒันา สังคม และเศรษฐกิจ  

 ดงันั้นความคิดสร้างสรรคจึ์งมีความสําคญัท่ีควรส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนมี

โอกาสพฒันาความคิด จินตนาการในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ และมีคุณค่า

อนันาํไปสู่การพฒันาตนเอง  และส่วนรวมไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.3   องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

 ความคิดสร้างสรรคก่์อให้เกิดส่ิงใหม่ ความคิดใหม่ ภายใตก้ระบวนการทาํงานของระบบ

การคิดท่ีผสานกบัจินตนาการ จนกลายเป็นความสร้างสรรค ์ดงันั้นการกาํหนดวา่ส่ิงใดมีคือความคิด

สร้างสรรคค์วรพิจารณาจากองคป์ระกอบท่ีนกัวชิาการแต่ละท่านไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 

 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2556: 5 - 8) ไดก้ล่าววา่ความคิดสร้างสรรคค์วรมีองคป์ระกอบ

ดงัต่อไปน้ี 

1. ตอ้งเป็นส่ิงใหม่ (New) ส่ิงท่ีคิดสร้างสรรค์ออกมานั้นตอ้งเป็นการคิดท่ีแหวกวงลอ้ม

ความคิดท่ีมีอยูเ่ดิม หรือท่ีเรียกวา่เป็นความคิดตน้แบบ (Original) ชนิดแกะกล่อง ใหม่ถอดดา้ม ท่ีไม่

เคยคิดไดม้าก่อน และไม่ไดล้อกเลียนแบบใคร แมก้ระทัง่ความคิดเดิม ๆ ของตนเอง 

2. ต้องใช้การได้ (Workable)  ความคิดท่ี เกิดจากการสร้างสรรค์ไม่ได้หยุดเพียง

จินตนาการเพ้อฝัน แต่สามารถนํามาพัฒนาให้เป็นจริงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

ตอบสนองวตัถุประสงคข์องการคิดไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ตอ้งมีความเหมาะสม (Appropriate) แมว้่าความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปดว้ยความ

แปลกใหม่ มีความคิดตน้แบบ แต่ตอ้งผสมผสานองคป์ระกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสม 

และคุณค่าภายใตม้าตรฐานท่ียอมรับกนัทัว่ไปบางประการดว้ย 

Guilford (1967: 49) ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคว์า่เป็นความสามารถ

ทางสมองท่ีสามารถคิดไดก้วา้งไกลและหลายทิศทาง ดงัน้ี 

1. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลกัษณะความคิดแปลกใหม่ อนัแตกต่างจาก

ความคิดปกติ ซ่ึงอาจเกิดจากการนาํเอาความรู้เดิมมาดดัแปลงหรือประยุกตใ์ห้เกิดส่ิงใหม่ ๆ ข้ึน 

ทั้งน้ีความคิดริเร่ิมจะตอ้งอาศยัความกลา้คิดกลา้ลอง เพื่อทดสอบความคิดของตนควบคู่กบัการใช้

จินตนาการหรือท่ีเรียกว่าจินตนาการประยุกต ์คือ ไม่ใช่คิดเพียงอยา่งเดียวจาํเป็นตอ้งคิดสร้าง และ

หาทางทาํใหเ้กิดผลงานดว้ยความคิดริเร่ิมนั้นสามารถอธิบายไดต้ามลกัษณะดงัน้ี 
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 1.1    ลกัษณะทางกระบวนการ คือ เป็นกระบวนการคิด และสามารถแตกความคิดจาก

ของเดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่ ท่ีไม่ซํ้ ากบัของเดิม 

 1.2   ลกัษณะของบุคคล คือ บุคคลท่ีมีความคิดริเร่ิม จะเป็นบุคคลทีมีเอกลกัษณ์ของ

ตนเอง เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้คิด กลา้ลอง กลา้แสดงออก 

 1.3   ลกัษณะทางผลิตผล ผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมจะเป็นผลงานท่ีแปลกใหม่            

ไม่เคยปรากฏมาก่อน มีคุณค่าทั้งต่อตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

2.    ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีไม่ซํ้ าในเร่ืองเดียวกนัโดย

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

2.1   ความคิดคล่องแคล่วทางดา้นถอ้ยคาํ (Word Fluency) เป็นความสามารถใน           

การใชถ้อ้ยคาํ 

2.2 ความคิดคล่องแคล่วด้านการโยงสัมพนัธ์ (Associational Fluency) เป็น

ความสามารถท่ีในการคิดหาถอ้ยคาํท่ีคลา้ยกนั หรือเหมือนกนัใหไ้ดม้ากท่ีสุด ภายในเวลาท่ีจาํกดั  

2.3  ความคล่องแคล่วทางดา้นการแสดงออก (Expression Fluency) เป็นความสามารถ

ในการใชว้ลี หรือประโยคในการนาํคาํมาเรียงกนัอยา่งรวดเร็วเพื่อใหไ้ดป้ระโยคท่ีตอ้งการ 

2.4  ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถท่ีจะคิดส่ิงท่ี

ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3.    ความยดืหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ประเภท หรือแนวของการคิด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 

แบบ คือ 

3.1   ความยืดหยุน่ท่ีเกิดข้ึนทนัที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถใน               

การคิดท่ีหลากหลายอยา่งอิสระ คนท่ีมีความยดืหยุน่ในดา้นน้ีจะสามารถนึกถึงประโยชน์ดา้นต่าง ๆ 

ของส่ิงหน่ึงส่ิงใดไดใ้นหลายแง่มุม 

3.2   ความยืดหยุน่ทางดา้นการดดัแปลง (Adaptive Flexibility) เป็นประโยชน์ต่อ                       

การแกปั้ญหา คนท่ีมีความยืดหยุน่ในดา้นน้ี จะสามารถคิดไดห้ลายแง่มุมและไม่ซํ้ าเก่ียวกบัการนาํ

ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงไปดดัแปลงใชเ้ป็นประโยชน์อยา่งหลากหลาย 

4.    ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดเก่ียวกบัรายละเอียดเพื่อขยาย

ความคิดหลกัใหไ้ดค้วามสมบูรณ์มากข้ึน ซ่ึงพฒันาการของการของความคิดละเอียดลออข้ึนอยูก่บั 

4.1   อาย ุ เด็กท่ีมีอายมุากจะมีความสามารถทางดา้นน้ีมากกวา่เด็กอายนุอ้ย 

4.2   เพศ เด็กหญิงจะมีความสามารถมากกวา่เด็กชายในดา้นความคิดละเอียดลออ 

4.3   การสังเกต เด็กท่ีมีความสามารถดา้นการสังเกตสูงจะมีความสามารถทางดา้น 

การคิดละเอียดลออสูงดว้ย 
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 จากองคป์ระกอบความคิดสร้างสรรคด์งักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่  องคป์ระกอบ

ของความคิดสร้างสรรคต์อ้งประกอบดว้ย การคิดท่ีมีความแปลกใหม่ ไม่ซํ้ ากบัความคิดเดิมท่ีเคยมี

อยู ่แต่ก็จะตอ้งเป็นความคิดท่ีตั้งอยูบ่นความเป็นจริง นาํไปใชป้ระโยชน์ หรือสามารถสร้างผลผลิต

ทางความคิดในรูปแบบของช้ินงานต่าง ๆ ไดใ้นท่ีสุด 

3.4   การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 

 วิธีการท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ซ่ึงวธีิการจดักิจกรรมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคไ์ดมี้นกัวชิาการไดเ้สนอแนวคิดต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 

Williams (1972: 120-122) ได้เสนอแนวคิดในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันา

ความคิดสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 

มิติท่ี 1 เป็นมิติดา้นเน้ือหาวิชาในหลกัสูตร (Subject Matter Content) ในการคิดจาํเป็นตอ้ง

มีส่ิงท่ีคิดหรือเน้ือหา ทั้งน้ี Williams แนะนาํใหส้อนความคิดสร้างสรรคใ์นวิชาต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ภาษา 

คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ดนตรี และศิลปะ เพราะมีเน้ือหาท่ีเอ้ือให้คิดสร้างสรรคโ์ดย

ผูส้อนควรเลือกวธีิสอนต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา 

มิติท่ี 2 เป็นมิติดา้นพฤติกรรมการสอนของครู (Teacher Behavior) กล่าวถึงวิธีสอน 17 วิธี 

ท่ีครูสามารถเลือกมาใช้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัเน้ือหาวิชา ลกัษณะ

ผู ้เ รียน และสถานการณ์ต่าง ๆ การเลือกหลาย ๆ วิธี  ทําให้ผู ้เ รียนคิดหลาย ๆ แบบ และมี                        

ความชาํนาญในการคิด ซ่ึงวธีิสอน 17 วธีิ ไดแ้ก่ 

1. Paradox คือ การสอนเก่ียวกบัความคิดเห็นในลกัษณะความคิดเห็นซ่ึงขดัแยง้ในตวัเอง 

ความเห็นหรือความเช่ือท่ีฝังใจมานานซ่ึงความคิดเห็นขอ้ความหรือเหตุผลท่ีประกอบสนับสนุน

หรือคดัคา้นขอ้คิดเห็นนั้น ๆ เป็นการฝึกให้คิดในส่ิงท่ีแตกต่างไปจากรูปแบบเดิมท่ีเคยมี ดงันั้นใน

การสอนครูจึงกาํหนดหรือใหน้กัเรียนรวบรวมและเลือกขอ้คิดเห็น แลว้ให้นกัเรียนอภิปราย โตว้าที

หรือแสดงความคิดเห็นในกลุ่มยอ่ยก็ได ้

2. Attribute คือ การสอนให้ผูเ้รียนคิดพิจารณาถึงลกัษณะ หรือคุณสมบติัท่ีปรากฏอยูท่ ั้ง

มนุษย ์สัตว ์ส่ิงของ ในลกัษณะท่ีแปลกแตกต่างไปกวา่ท่ีเคยคิด รวมทั้งลกัษณะท่ีคาดไม่ถึงดว้ย 

3. Analogies คือ การอุปมาอุปไมย เปรียบเทียบลกัษณะ ส่ิงของ หรือสถานการณ์ท่ี

เหมือนกนั คลา้ยกนั แตกต่างหรือตรงกนัขา้ม  

4. Discrepancies คือ การคิดพิจารณาความคลาดเคล่ือน หรือส่ิงท่ีผิดปกติ ไม่สมบูรณ์

ของขอ้มูลความรู้ หรือสถานการณ์นั้น ๆ  

5. Provocation Question คือ การใช้คาํถามย ัว่ยุกระตุน้ความคิด การตั้งคาํถามแบบ

ปลายเปิดและเป็นคาํถามท่ีย ัว่ยุ และเร้าความรู้สึกนึกคิดให้ชวนคิดคน้ควา้ให้ไดค้วามหมายท่ีลึกซ้ึง
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สมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้คาํตอบจากคาํถามลกัษณะเช่นน้ีไม่มีคาํตอบท่ีถูกเพียงคาํตอบเดียว 

แต่มกัจะเป็นคาํถามท่ีมีหลายคาํตอบข้ึนอยูก่บัเหตุผลท่ีผูเ้รียนนาํมาสนบัสนุน 

6. Example of change คือ การคิดหาวิธีการหรือโอกาสท่ีจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

ดดัแปลง การปรับปรุงส่ิงต่าง ๆ ท่ีคงสภาพมาเป็นเวลานานใหเ้ป็นไปในรูปแบบอ่ืน และเปิดโอกาส

ใหเ้ปล่ียนแปลงดว้ยวธีิการต่าง ๆ อยา่งอิสระ 

7. Example of Habit คือ การฝึกให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีความยืดหยุ่น ยอมรับ               

การเปล่ียนแปลง คลายความยึดมัน่จากนิสัยท่ีเคยชิน หรือคลายความยึดติดจากแนวคิดเดิม ๆ เพื่อ

ปรับตนเขา้กบัสถานการณ์ใหม่ ๆ 

8. Organized Random Search คือ การฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัสร้างส่ิงใหม่ กฎเกณฑ์ใหม่ โดย

อาศยัโครงสร้างเดิมหรือกฎเกณฑเ์ดิมท่ีเคยมีแต่พยายามพลิกแพลงใหแ้ปลกแตกต่างไปจากเดิม 

9. Tolerance for Ambiguity คือ การพฒันาทกัษะความสามารถท่ีจะศึกษาคน้ควา้ เป็น

การฝึกผูเ้รียนมีความอดทนและพยายามท่ีจะคน้หาคาํตอบต่อปัญหาท่ีกาํกวม หรือมีความหมายเป็น

สองนยัยะ 

10. Intuitive Expression คือ การฝึกให้ผูเ้รียนไวต่อการรับรับรู้ หรือ ส่ิงต่าง ๆ จาก

ประสาทสัมผสั และการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากจินตนาการภายในตนเอง 

11. Adjustment for Development คือ การฝึกใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองในการคิดแง่บวก โดย

ให้ผู ้เรียนพิจารณาจากความผิดพลาดล้มเหลวท่ีเกิดข้ึน จากนั้ นให้ผู ้เรียนหาประโยชน์จาก

ขอ้ผดิพลาดนั้น เป็นการฝึกท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีมุมมอง และแนวคิดท่ีหลากหลายมากข้ึน 

12. Creative Person and Process คือ การให้ศึกษาประวติับุคคลสําคญั ท่ีมีความคิด

สร้างสรรค ์โดยดูกระบวนการคิด ตลอดจนประสบการณ์ของเขาดว้ย 

13. Evaluate Situation คือ การส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และ

แนวโนม้ท่ีตามมา โดยอยูภ่ายใตค้วามเป็นเหตุเป็นผล  

14. Creative Reading Skill คือ การฝึกให้รู้จกัคิด แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกนึก

คิดต่อเร่ืองท่ีอ่าน จากนั้นนาํเร่ืองไปจินตนาการขยายความคิดต่อได ้

15. Creative Listening Skill คือ การฝึกให้เกิดความรู้สึกคิดในขณะท่ีฟัง หลงัจากฟัง

บทความ เร่ืองราว ดนตรี เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล ขอ้คิด จนนาํไปสู่การเช่ือมโยงในเร่ืองอ่ืน ๆ ได ้ 

16. Creative Writing Skill คือ การฝึกให้แสดงความคิด ความรู้สึก และจินตนาการดา้น

การเขียนบรรยายหรือพรรณนา ใหเ้ห็นภาพชดัเจน 

17. Visualization Skill คือ การพฒันาทกัษะในการจินตนาการมองเห็นภาพในมิติต่าง ๆ 

จากนั้นแสดงความรู้สึก นึกคิดจากภาพในแง่มุม ใหม่ ๆ ไม่ซํ้ าของเดิม 
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 จะเห็นได้ว่ากลวิธีการสอนทั้ ง 17 วิธีของ Williams ได้สร้างข้ึนจากการสังเคราะห์                 

ผลการศึกษาการวิจยัจาํนวนมากเก่ียวกบัลกัษณะการสอนอย่างสร้างสรรค์ จึงสามารถเป็นแหล่ง

ความรู้ และวิธีการท่ีผูส้อนจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัเน้ือหาวิชา ลกัษณะของผูเ้รียน และบริบท

แวดลอ้มไดอ้ย่างคล่องตวั  ซ่ึงถือเป็นหลกัพื้นฐานสําหรับผูส้อนในการเลือกจดักิจกรรม เพื่อเปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนได้คิด ยิ่งผูเ้รียนคิดได้หลายรูปแบบเท่าไร ก็จะมีความชาํนาญในการคิดเพิ่มข้ึน   

การพฒันาความสร้างสรรคก์็มากข้ึนตามไปดว้ย 

 มิติท่ี 3 มิติดา้นพฤติกรรมของผูเ้รียน (Learner Behavior)  Williams ไดอ้ธิบายพฤติกรรม

ของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการฝึกดว้ยกลวธีิการสอนของผูส้อนในการเรียนเน้ือหาวชิาต่าง ๆ ผูเ้รียนจะแสดง

ความคิดสร้างสรรค์ใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะการคิด (Cognitive) และด้านความรู้สึกทาง

อารมณ์ (Affective) 

 1.    ดา้นลกัษณะการคิด (Cognitive) ประกอบดว้ยลกัษณะการคิดในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

1.1   Fluent Thinking  คือ ความคิดคล่อง มีปริมาณในการคิดออกมาไดม้ากต่อเน่ือง 

และรวดเร็วเนน้ปริมาณการคิดตาํตอบท่ีเหมาะสมกบัส่ิงเร้าใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

1.2   Flexible Thinking คือ ความคิดยืดหยุ่น คาํคาํตอบไดห้ลายประเภท และหลาย

ทิศทาง การคิดท่ีมีคุณภาพ คือมีทั้งการจดักลุ่ม จดัระบบขยายพรมแดน และแตกแขนงออกไป 

1.3   Originality คือ ความคิดริเร่ิม เป็นความคิดท่ีแปลกใหม่แตกต่างจากธรรมดา             

ไม่ซํ้ ากบัความคิดของคนอ่ืน แต่ตอ้งเป็นคาํตอบท่ีเหมาะสม ใชจ้ริงได ้

1.4   Elaboration คือ ความคิดละเอียดลออ เป็นการอธิบายความหรือต่อเติมเสริมแต่ง

ความคิดท่ีมีต่อส่ิงเร้าเดิมใหล้ะเอียด และสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 2.    ดา้นความรู้สึกทางอารมณ์ (Affective) ประกอบดว้ยลกัษณะอารมณ์ต่อไปน้ี 

        2.1  Curiosity (Willingness) คือ ความอยากรู้ อยากเห็น กระตือรือร้น เต็มใจท่ีจะ

สาํรวจสืบสอบเปิดรับขอ้มูล และประสบการณ์ต่าง ๆ  

       2.2  Risk Taking (Courage) คือ ความกลา้เส่ียง มีความกลา้ท่ีจะทดลองทาํส่ิงท่ีแปลก

แตกต่างไปจากเดิม กลา้เดา กลา้คาดคะเน และทดสอบความสามารถของตนเอง 

       2.3 Complexity (Challenge) คือ ความต้องการส่ิงท่ีกระตุ้นท้าทายความคิด และ

ความสามารถซ่ึงมีลกัษณะท่ีซบัซอ้น คลุมเครือ ยากต่อการทาํความเขา้ใจ 

       2.4 Imagination (Intuition) คือ ความคิดจินตนาการ ความพอใจท่ีจะคิดฝันหรือนึกภาพ

ส่ิงท่ียงัไม่มีมาก่อน ยงัไม่เกิดข้ึนหรือดูจะเป็นไปไม่ได ้เป็นลกัษณะท่ีบุคคลตอ้งใชข้อ้มูลท่ีมี และ

ความคิดเห็นของตนเองมาผสมผสานกนั และประยุกต์เป็นแนวคิด หรือประดิษฐ์ส่ิงใหม่ข้ึนมา              

จากการหยัง่รู้ 
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 นอกจากน้ี Gallagher, Jame and Shelagh (1994: 343-344) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั                  

แนวทางการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ไวด้งัน้ี 

1. จดัหลกัสูตรโดยเนน้การเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้มโนทศัน์มากกวา่การเรียนรู้

เน้ือหาและครูควรคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียนดว้ย 

2. ควรมีผูเ้ช่ียวชาญคอยใหค้าํแนะนาํ ปรึกษาแก่ผูเ้รียนในการทาํงาน หรือทาํโครงการ 

ต่าง ๆ 

3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น ในการจดัการเรียนการสอน 

4. กระตุ้นให้ผูเ้รียนได้ตระหนักว่าความจริงเป็นส่ิงท่ีต้องค้นหามากกว่าท่ีจะคิดว่า        

ความจริงเป็นส่ิงท่ีตอ้งเปิดเผย 

5. ครูจะตอ้งพฒันาตนเองในดา้นเน้ือหา และกลวธีิการสอน 

นอกจากวธีิสอนท่ีจะช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์หก้บัผูเ้รียนแลว้ การสร้างส่ิงแวดลอ้ม

ทางการเรียนรู้ก็เป็นเร่ืองสาํคญัในการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ Feldhudsen and Triffinger (1980: 

32) ไดใ้หค้าํแนะนาํการจดัส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ในห้องเรียนไวด้งัน้ี  

 1.   การสนบัสนุน และเสริมสร้าง ความคิดท่ีแปลกใหม่ และแตกต่างจากคนอ่ืน                  

ดว้ยการตอบสนองความคิดของผูเ้รียน 

2.   ให้เวลา และโอกาสแก่ผูเ้รียนในการคิด  เพราะความคิดสร้างสรรค์มิได้เกิดข้ึนใน

ทนัทีทนัใด แต่อาจตอ้งอาศยัระยะเวลา 

3.    สร้างบรรยากาศ ของการเคารพ ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ระหวา่ง ผูเ้รียนกบั

ผูส้อนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียน  

4.   ฟัง  และหัวเราะ กบัผูเ้รียน เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น ให้อิสระ หรือมีส่วนร่วมใน                     

การตัดสินใจ มีส่วนรวมทางการเรียนรู้ และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วม หรือ                

การสนบัสนุนความคิดนั้น ๆ ของผูเ้รียน 

5.   เปล่ียนวกิฤติเป็นโอกาส เม่ือเกิดขอ้ผดิพลาด ผูส้อนตอ้งใหผู้เ้รียนตระหนกัใน

ขอ้ผดิพลาดนั้น และมองเห็นวธีิท่ีการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดนั้น 

6.   นาํส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจมาบูรณาการกบัการเรียนการสอนเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 

7.   สนับสนุนความคิดท่ีหลากหลาย โดยผู ้สอนมีหน้าท่ีประสาน จัดเตรียม บริหาร

ทรัพยากร ตลอดจนคอยเช่ือมโยงความคิดของผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 
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ความคิดดงักล่าวสอดคล้องกบัความคิดเห็นของ Rogers (1954: 69 - 82) ท่ีกล่าวว่า              

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์หก้บัผูเ้รียนตอ้งเกิดจากการสร้างสถานการณ์ดงัน้ี 

1. ความรู้สึกปลอดภยัทางจิต (Psychological Safety) ประกอบด้วยกระบวนการท่ี

สัมพนัธ์กนั 3  ส่ิง  คือ 

1.1   ยอมรับในคุณค่าของแต่ละบุคคลอยา่งไม่มีเง่ือนไข ดว้ยการยอมรับความสามารถ

ของผูเ้รียนอยา่งไม่มีเง่ือนไข ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนพบคุณค่า  หรือความหมายในตวัเอง กลา้ท่ีจะลอง 

และสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ ๆ โดยไม่ตอ้งมีผูม้ากระตุน้ 

1.2   สร้างบรรยากาศโดยไม่มีการวดั และประเมินผลจากภายนอก เม่ือไม่มีการวดัผล

จากภายนอกหรือจากมาตรฐานอ่ืน ๆ จะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกอิสระ กล้าท่ีจะแสดงออกทาง

ความคิด   และเกิดการปฏิบติัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

1.3   ความเขา้ใจ ครูตอ้งเขา้ใจความรู้สึกของผูเ้รียน โดยเขา้ไปสู่โลกส่วนตวัของเขา

และมองมนัอยา่งท่ีเขาเป็น จะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกท่ีปลอดภยั ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนสร้างสรรค์

งานต่าง ๆ ท่ีต่างออกไป ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบัโลกส่วนตวัของผูเ้รียนเอง 

2. ความเป็นอิสระทางจิต (Psychological Freedom) คือการให้อิสระแก่ผูเ้รียนในการคิด  

จะเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไม่กลวัการเปล่ียนแปลง กลา้ท่ีจะยอมรับกบัความผิดพลาด จนนาํไปสู่

การประเมินตนเองหรือขอ้ผิดพลาดนั้น สุดทา้ยผูเ้รียนก็จะสามารถสร้างสรรคง์านต่าง ๆ ข้ึนมาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

จะเห็นไดว้า่การพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนจะเป็นไปอยา่งราบร่ืนนั้น ส่วนหน่ึง

เกิดจากการเตรียมความพร้อม และการเลือกกลวิธีการสอนท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมาะสม จึงจะทาํให้เกิดการพฒันาความคิด

สร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นเร่ืองของการจดัการเปล่ียนแปลง ดว้ยการคิดท่ีไม่ตอ้งมีกรอบ         

ยึดติด มีอิสระในความคิด ก่อให้เกิดความทา้ทาย ด้วยกระแสสังคมโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว ดงันั้นระบบการศึกษาจึงความพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความคิดสร้างสรรคเ์พื่อเตรียมพร้อมกบั

ความไม่แน่นอน เม่ือผูเ้รียนมีประสบการณ์ความคิดท่ีหลากหลาย ก็จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเผชิญ

กบัปัญหา หรือการเปล่ียนแปลงดว้ยการนาํความคิดสร้างสรรคเ์ขา้มาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 หากแต่การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนั้นอาจมีอุปสรรคขดัขวาง หรือสกดั

ความคิดสร้างสรรค์นั้น ทาํให้ไม่ได้รับการพฒันาเท่าท่ีควร ทั้งน้ีได้มีนักการศึกษาได้กล่าวถึง

อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการคิดสร้างสรรค์ (ศรีสุรางค์ ทีนะกุล และคณะ, 2542: 23 – 24;               

กรมวิชาการ, 2535: 17-18) คือ   การไม่กลา้ท่ีจะแสดงออกถึงความคิดแปลกใหม่ของตน เพราะ
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หวัน่กลวัต่อความลม้เหลว กลวัคาํวิพากษว์ิจารณ์จากผูอ่ื้น การยึดติดกบัความเคยชินในแบบเดิม ๆ 

หรือการเลียนแบบกนัจนลืมความสามารถท่ีตวัเองมีอยู ่ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคท่ีจะทาํให้บุคคลแต่

ละคนขาดความคิดสร้างสรรค์ ทั้งน้ีแนวคิดดงักล่าวเป็นแนวทางให้ผูว้ิจยัเขา้ใจพื้นฐานอุปสรรคท่ี

ส่งผลต่อการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ และเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความคิด

สร้างสรรคใ์หก้บัผูเ้รียนไดดี้ข้ึน  

3.5  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

 Paul E. Plsek เป็นผูอ้าํนวยการสถาบนัความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีช่ือว่า AT&T Bell 

Laboratories (telecommunications R&D) และเป็นนักพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน             

การวางแผนการจดัการอย่างเป็นระบบในนานาประเทศ (Plsek, 2015) โดย Plsek ได้นาํเสนอ

รูปแบบกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Model for The Processes of Creative Thinking)                              

ในปี ค.ศ. 1997  อนัเกิดจากการสังเคราะห์รูปแบบกระบวนการคิดสร้างสรรคจ์ากนกัวิชาการต่าง ๆ 

จนกลายเป็นรูปแบบ หรือวงจรกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ข้ึน ซ่ึงรูปแบบ หรือ

วงจรกระบวนการคิดสร้างสรรคน้ี์มีลกัษณะคลา้ยกบันาฬิกาโดยเร่ิมตน้กระบวนการคิดท่ีตาํแหน่ง 

9:00 นาฬิกา เน่ืองจาก Plsek (1997) ตอ้งการช้ีใหเ้ห็นวา่ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนมี 

และแฝงอยูใ่นชีวิตประจาํวนัของทุกคน ตลอดจนสามารถกระตุน้   และเพิ่มประสิทธิภาพความคิด

นั้นใหเ้กิดเป็นรูปธรรม หรือนวตักรรมใหม่ ๆ ได ้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 โครงสร้างพืน้ฐานความคิดสร้างสรรค์ตามกระบวนการคิดของ Plsek 

 แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek (1997) เกิดจากความเช่ือท่ีวา่ มนุษย์

ทุกคนมีความคิดสร้างสรรคอ์ยูใ่นตวัเอง และสามารถทาํความคิดสร้างสรรคน์ั้นให้เป็นรูปธรรมจน

นาํไปสู่การปฏิบติั หรือพฒันานวตักรรมได ้โดยอาศยักระบวนการทางจิต 3 ประการ (Plsek, 1997: 

32 – 47) ไดแ้ก่ การรับรู้ (Perception) ความจาํ (Memory) และการตดัสินใจ (Judgment)  ทั้งน้ีเร่ิมตน้

จากกระบวนการรับรู้ และเขา้ใจ ความหมายอนัเกิดข้ึนจากโครงสร้างความรู้ และประสบการณ์เดิม

ของบุคคลนั้น เพื่อให้สมองแปรผล การรับรู้ไปสู่ความจาํ (Memory) ซ่ึงกระบวนการของความจาํน้ี

จะมีความสัมพนัธ์ เช่ือมโยงกับกระบวนการรับรู้ กล่าวคือ เม่ือสมองรับรู้ข้อมูล (Encoding) 

หลงัจากไดรั้บรู้ส่ิงเร้าแลว้  ขอ้มูลท่ีถูกป้อนเขา้สู่สมองจะเกิดเป็นความจาํระยะสั้น จากนั้นเม่ือสมอง

สามารถจดัเก็บขอ้มูล (Storing) ไดอ้ย่างเป็นระบบแลว้ ขอ้มูลน้ีก็จะกลายเป็นความจาํระยะยาวใน

ท่ีสุด   ซ่ึงความจาํระยะยาวท่ีเกิดข้ึนน้ีจะช่วยเช่ือมโยงความรู้ หรือประสบการณ์เดิมให้เข้ากับ

ความรู้ หรือประสบการณ์ใหม่ เพื่อนาํไปสู่การตดัสินใจ (Judgment) ในการผลิตผลงานในรูปแบบ

ต่าง ๆ ออกมาได้ในท่ีสุด ดังนั้นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนมาใหม่นั้นจะเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ

กระบวนการทางจิตของมนุษยน์ัน่เอง 
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ทั้งน้ี Plsek (1997) ได้กล่าวว่า กระบวนการดังกล่าวจาํเป็นต้องอาศยัหลักพื้นฐาน                 

3 ประการ  ในการเป็นเคร่ืองมือช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Plsek, 1997: 83 -91) ได้แก่              

ความสนใจ (Attention)    การหลบหลีก (Escape)  และการเคล่ือนไหว (Movement)  โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.  ความสนใจ (Attention)  Plsek (1997: 83 - 84) ไดก้ล่าวว่า วิธีการต่าง ๆ ใน                  

การสร้างความคิดสร้างสรรคล์ว้นแต่เก่ียวขอ้งกบัการให้ความสนใจกบับางส่ิงบางอยา่ง โดยทัว่ไป

แล้วความคิดสร้างสรรค์มกัจะเกิดจากส่ิงท่ีคนเราไม่ได้ให้ความสนใจมาก่อน ดังนั้นความคิด

สร้างสรรคจึ์งเกิดจากจุดตดัระหวา่งความคิด 2 ดา้น ซ่ึงเกิดจากส่ิงท่ีเราสนใจ และนาํส่ิงท่ีสนใจมา

พิจารณา จนเกิดเป็นความคิดใหม่ข้ึน 

2. การหลบหลีก (Escape)  Plsek (1997: 84 - 85) ไดก้ล่าวว่า  การหลบหลีก คือ               

การพยายามหลบหลีกรูปแบบการคิดท่ีคุ้นเคย หรือการหลีกหนีความคิดเดิม ซ่ึงจะก่อให้เกิด

ความคิดท่ีแปลกใหม่ อนัจะนาํไปสู่ความคิดสร้างสรรคไ์ดใ้นท่ีสุด  

3. การเคล่ือนไหว  (Movement)   Plsek  (1997: 91) อธิบายว่า การลงมือปฏิบติั                  

เป็นกระบวนการขบัเคล่ือนทางความคิดดว้ยการคน้หา และเช่ือมโยงความคิด หรือประสบการณ์

เดิมให้เขา้กบัความรู้หรือประสบการณ์ใหม่เพื่อดาํเนินการให้ความคิดใหม่ท่ีเกิดข้ึนนั้นผลิตผลงาน

ออกมาเป็นนวตักรรม ทั้งน้ีผลผลิตอนัเกิดจากความคิดสร้างสรรค์นั้น ตอ้งอาศยัเทคนิคการระดม

ความคิด ดว้ยการสร้างความคิดใหม่ ๆ ใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ทั้งน้ีจะตอ้งไม่มีคาํวิจารณ์ใด ๆ 

ทั้งส้ิน และจะตอ้งเป็นการต่อยอดจากความคิดของผูอ่ื้นให้ขยายวงกวา้งออกไป เพื่อให้เกิดความคิด

แปลกใหม่ จนนาํไปสู่การปฏิบติัไดใ้นท่ีสุด 

จะเห็นไดว้า่ ความคิดสร้างสรรคจ์ะเกิดข้ึนไดน้ั้นตอ้งอาศยักระบวนการทางจิต 3 ประการ 

ได้แก่ การรับรู้ (Perception) ความจาํ (Memory) และการตดัสินใจ (Judgment)  และหลกัพื้นฐาน               

3 ประการได้แก่ ความสนใจ (Attention) การหลบหลีก (Escape) การเคล่ือนไหว (Movement)             

ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวมีส่วนช่วยให้เกิดความกระจ่างด้านกระบวนการทาํงานท่ีทาํให้เกิดความคิด

สร้างสรรค ์และสามารถเกิดผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรมในท่ีสุด และหากเขา้ใจกรอบความคิดดงักล่าวน้ี

อย่างชัดเจนแล้ว  ก็จะสามารถสร้างเค ร่ืองมือใหม่  ๆให้ เหมาะกับสถานการณ์ท่ี มีอยู่ได ้                   

โดยไม่ตอ้งอาศยัพรสวรรคแ์ต่อยา่งใด (Plsek, 1997: 91)  
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แผนภาพท่ี 2 โครงสร้างพื้นฐานกระบวนการคิดสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Plsek 

รูปแบบกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Model for The Processes of Creative Thinking) 

จากโครงสร้างพื้นฐานความคิดสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Plsek  ไดพ้ฒันาเป็นรูปแบบ

กระบวนการคิดสร้างสรรค ์(Model for The Processes of Creative Thinking) ข้ึนซ่ึงวงจรความคิด

สร้างสรรค์ของ Plsek เปรียบเสมือนนาฬิกา เร่ิมตน้จากตาํแหน่ง 9.00 น. เน่ืองจากตอ้งการให้มี

ลกัษณะคลา้ยกบัชีวิตประจาํวนัทัว่ไปท่ีมกัจะเร่ิมตน้การดาํเนินกิจกรรมประจาํวนัในชีวิตแต่ละวนั

ตามเวลาดงักล่าว ทั้งน้ีกระบวนการท่ีจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรคไ์ดน้ั้นจะตอ้งเร่ิมตน้จากการ

สังเกต (Observation) พร้อมกบัการวิเคราะห์ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนวา่ส่ิงใดท่ีทาํให้ประสบความสําเร็จ 

หรือส่ิงใดท่ีทาํใหล้ม้เหลว ซ่ึงกระบวนการทางจิต หรือกระบวนการคิดในลกัษณะน้ี จะสร้างแหล่ง

เก็บมโนทศัน์ต่าง ๆไวใ้นความจาํ จากนั้นก็จะนาํมาสร้างความคิดใหม่ให้ตรงกบัความตอ้งการดว้ย

การคน้หาความสัมพนัธ์ระหว่างมโนทศัน์ต่าง ๆ ท่ีเก็บในแหล่งเก็บความจาํขา้งตน้ด้วยวิธีต่าง ๆ  

เช่น พิจารณาถึงความคลา้ยคลึงกนั การขยายวงกวา้งออกไปจากมโนทศัน์ท่ีกาํหนดให้ การใชค้าํสุ่ม

เพื่อใหเ้กิดปริมาณความคิดท่ีมากเพียงพอ การระดมความคิดแบบดั้งเดิมเพื่อใหเ้กิดความหลากหลาย 

เป็นตน้ หัวใจสําคญัของกระบวนการน้ีคือ   การคิดเช่ือมโยงประสบการณ์เดิม กบัประสบการณ์

ใหม่เขา้ดว้ยกนัจนเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ข้ึน  จากนั้นจึงรวบรวมรวบรวมความคิดท่ีได ้ เพื่อ

นาํมาพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของความคิดนั้นให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน ก่อนท่ีจะตดัสินใจประเมิน

ความคิดท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถนาํไปใชง้านได ้เพื่อสร้างผลผลิตจากความคิดสร้างสรรคใ์นรูปแบบหน่ึง 

ดงัแผนภาพท่ี 3 ดงัน้ี 

 

 

การรับรู้  (Perception) 

ความจาํ (Memory) 

การตดัสินใจ 

(Judgment) 

ความคดิสร้างสรรค์ 

(Creative Thinking) 

ความสนใจ (Attention)   

การหลบหลีก (Escape)   

การเคล่ือนไหว  

(Movement)     
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แผนภาพท่ี 3 รูปแบบกระบวนการความคิดสร้างสรรค ์ (Model for The Processes of Creative  

         Thinking) 

ท่ีมา: Paul E. Plsek,  Creativity, innovation, and quality (Milwaukee, Wis.: ASQC Quality     

Press, 1997), 72 – 72. 

จากแผนภาพท่ี 3 น้ี  Plsek (1997: 115 - 181) ไดอ้ธิบายถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของรูปแบบ

กระบวนการคิดสร้างสรรค ์โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. ขั้นเตรียม (Preparation)  กระบวนความคิดสร้างสรรค์ต้องเร่ิมต้นจากการสังเกต 

(Observation) อย่างรอบรอบ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Analysis) แยกแยะข้อมูลต่าง ๆ 

อยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

2. ขั้นจินตนาการ (Imagination)  เม่ือสมองผา่นกระบวนการสังเกตและการคิดวิเคราะห์

แล้ว ก็จะนําความรู้ท่ีได้กกัเก็บไวใ้นหน่วยความจาํ จากนั้นจึงนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการสร้าง

ความคิดใหม่ (Generation) โดยเช่ือมโยงกบัความคิดท่ีเดิมท่ีมีอยู่ ทั้งน้ีอาจใช้วิธีการเปรียบเทียบ 

(Analogies) การขยายความคิด (Branching out from a given concept) หรือวิธีการการระดมสมอง 

(Brainstorming) เพื่อรวบรวมความคิด (Harvesting) ท่ีสามารถนาํไปพฒันาได ้

3. ขั้นการพฒันา (Development)  เป็นกระบวนการพฒันา และเพิ่มประสิทธิภาพใน

ความคิดนั้น (Enhancement) หลงัจากนั้นประเมิน (Evaluation)  เพื่อคน้หาความคิดท่ีดีท่ีสุด หรือ

ความคิดท่ีใชง้านได ้

4. ขั้นลงมือกระทาํ (Action) นําความคิดท่ีผ่านการคดัเลือก หรือการประเมินแล้วไป

ทดลองปฏิบติั (Implementation) เน่ืองจากความคิดสร้างสรรคจ์ะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือไดน้าํไปปฏิบติั  
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จะเห็นได้ว่าวงจรกระบวนความคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ต้องเกิดจากการรักษาสมดุล

ระหว่างจินตนาการ และการวิเคราะห์ โดยผ่านกระบวนการสังเกต การจดจาํ  การเช่ือมโยง และ 

การคดัเลือก ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีชดัเจน มีแนวคิดเป็นวิทยาศาสตร์ และสามารถนาํไปพฒันาเป็น

นวตักรรม หรือผลงานได้ จึงเป็นเหตุให้ผูว้ิจยัสนใจนาํรูปแบบกระบวนความคิดสร้างสรรค์ของ 

Plsek มาพัฒนาการเรียนรู้ ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  

นอกจากน้ีจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัแนวคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ผูว้ิจยั

พบวา่ ยงัไม่มีผูใ้ดนาํแนวคิดน้ีมาพฒันาเป็นงานวจิยัใดมาก่อน ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษา และ 

นาํแนวคิดสร้างสรรคข์อง Plsek มาพฒันาเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบการเรียนรู้ในงานวิจยัคร้ังน้ี 

 

4.   ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg  

Robert Sternberg นักจิตวิทยาผูมี้ช่ือเสียงด้านสติปัญญาของมนุษย  ์ ได้เสนอทฤษฎี                 

เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบในปี ค.ศ. 1985 ซ่ึงจดัเป็นทฤษฎีแนวใหม่ท่ีเน้นกระบวนการ

ความสามารถของสมองท่ีประกอบดว้ยความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์และ

การคิดเชิงประยกุตใ์หก้บัผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ และพฒันาความคิด

ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยมีรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

4.1   ความเป็นมาของทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ (The Triarchic Theory of Human  

        Intelligence) 

  Robert Sternberg ผูมี้ช่ือเสียงด้านสติปัญญาของมนุษย์ กล่าวว่า   การพฒันาวิธีหา

ความสามารถของมนุษยเ์ป็นเร่ืองซบัซ้อนท่ียงัหาขอ้ยุติไม่ได ้และยงัไม่มีเคร่ืองมือประเภทใด ๆ ท่ี

สามารถวดัความสามารถของมนุษยไ์ดอ้ยา่งครอบคลุม และแม่นยาํ เพราะความสามารถของมนุษย์

เป็นปรากฏการณ์ทางปัญญา ไม่ใช่สภาพทางภายภาพ Sternberg เป็นผูท้าํให้วงการการศึกษา

เก่ียวกบัสติปัญญาของมนุษย ์ไดพ้บขอ้เท็จจริงหลายประการท่ีเป็นคุณประโยชน์ในทางปฏิบติั ใน

การเสาะหา คดัเลือก และพฒันาคนให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของคนแต่ละคนมากกวา่เดิมหลายส่ิง

อนัเป็นคุณประโยชน์ต่อการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์เช่น    การยอมรับในความซบัซ้อนของปัญญา

มนุษย ์การบูรณาการของการวิเคราะห์พฤติกรรมทางปัญญาท่ีมีขั้นตอนหลายมิติข้ึน ความเขา้ใจ

พฤติกรรมทางปัญญากวา้งข้ึนอย่างมาก และด้านศักยภาพอนัหลากหลายท่ีสามารถวดัโดยวิธี

ทดสอบเด่ียว ๆ อยา่งไรก็ตามทฤษฎีทั้งหลายยงัมีขอ้จาํกดัในการวิจยั หรือสร้างเคร่ืองมือ เน่ืองจาก

ความซบัซอ้น และความหลากหลายของคุณลกัษณะทางปัญญา (อุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ,์ 2555: 46 - 47)  
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ทฤษฎียอ่ยดา้นบริบทสังคม 

(Contextual Subtheory) 

ในปีค.ศ.1985 Stermberg (1985: 41-42; 1999b: 489) ไดเ้สนอทฤษฎีเชาวน์ปัญญา                                

สามองคป์ระกอบ หรือในช่ือภาษาไทยวา่ทฤษฎีแห่งเชาวน์ปัญญาของมนุษย ์(The Triarchic Theory 

of Human Intelligence) หรือบางท่านอาจจะเรียกว่า ทฤษฎีสามเกลียวแห่งเชาวน์ปัญญา หรือ

บางคร้ังก็จะมีผูใ้ห้ช่ือวา่ทฤษฎีสามศร ซ่ึง กมล โพธิเยน็ (2547: 52) ไดอ้ธิบายความหมายของช่ือ

ทฤษฎีไวด้งัน้ี  

คาํว่า “Tri” มาจากคาํว่า “Three” หมายถึง “สาม” และคาํว่า “-archic” มาจากคาํว่า

“governed” หมายถึง “การควบคุม” ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบจึงเป็นทฤษฎีท่ีอธิบาย

เชาวน์ปัญญา หรือสมรรถภาพสมอง โดยแบ่งองคป์ระกอบของเชาวน์ปัญญาออกเป็น 3 ส่วน หรือ 

3 ทฤษฎีย่อย ไดแ้ก่ ทฤษฎีย่อยดา้นองค์ประกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory) 

ทฤษฎีย่อยด้านประสบการณ์ (Experiential Subtheory) และทฤษฎีย่อยด้านบริบทสังคม 

(Contextual Subtheory) ซ่ึงแต่ละทฤษฎียอ่ยอธิบายหนา้ท่ีและการทาํงานของเชาวน์ปัญญา หรือ

สมรรถภาพทางสมองไดด้งัแผนภาพท่ี 4  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4  โครงสร้างทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบ 

ท่ีมา : Robert J .Sternberg, Beyond IQ:A triarchic theory of human intelligence.  (New York:  

Cambridge University Press, 1985), 320. 

 

 

ทฤษฎเีชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ 

(The Triachic Theory of Human Intelligence) 

ทฤษฎียอ่ยดา้นองคป์ระกอบ 

ทางความสามารถ 

(Componential Subtheory) 

ทฤษฎียอ่ยดา้นประสบการณ์ 

 (Experiential Subtheory) 

1. องคป์ระกอบดา้นความคิดขั้นสูง 

(Metacomponent) 

2. องคป์ระกอบดา้นการปฏิบติั 

(Performance Components) 

3. องคป์ระกอบดา้นการแสวงหา

ความรู้ (Knowledge-acquisition 

Components) 

1. ความสามารถในการแกปั้ญหาท่ี

แปลกใหม่  

(Abilities to Deal with Novelty) 

2. ความสามารในการประมวลผล

ขอ้มูลอตัโนมติั 

 (Abilities to Automatize 

Processing) 

1. การปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 

(Adaptation) 

2. การเลือกส่ิงแวดลอ้ม (Selection) 

3. การปรับแต่งส่ิงแวดลอ้ม 

(Shaping) 
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ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบไดอ้ธิบายถึงโครงสร้างทางปัญญาโดยวิเคราะห์จาก

กระบวนการทางสมองในการแสดงออกตามด้านต่าง ๆ ดังนั้นแต่ละทฤษฎีจึงมีหน่วยพื้นฐาน 

(Basic Unit of Analysis) ในการวิเคราะห์เพื่ออธิบายถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเก่ียวกบั

พฤติกรรมทางปัญญาไม่เหมือนกนั  จากแผนภูมิโครงสร้างทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ

ขา้งตน้ สามารถอธิบายทฤษฎียอ่ยตามองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ได ้(กมล โพธิเยน็, 2547: 53 – 67)

ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีย่อยด้านองค์ประกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory)  โดย 

Sternberg (1985: 97 – 107) ไดอ้ธิบายวา่  ทฤษฎียอ่ยดา้นองคป์ระกอบทางความสามารถ เป็น

กระบวนการในการประมวลผลขอ้มูลเบ้ืองตน้ (Information – Processing Components) ของสมอง

ในการวเิคราะห์กลไก (Mechanism)  ท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมทางปัญญา (Intelligence Behavior) 

  ดงันั้น  ทฤษฎียอ่ยดา้นองคป์ระกอบทางความสามารถ คือ  กระบวนการประมวลผลขอ้มูล

เบ้ืองตน้ซ่ึงควบคุมการสร้างภาพในใจ (Internal Representation) หรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีบุคคล

ไดรั้บรู้โดยกระบวนการน้ีจะทาํหนา้ท่ีส่งผา่นขอ้มูล (Translate) จากประสาทสัมผสัไปยงัมโนทศัน์ 

(Conceptual Representation)  หรือส่งผา่นขอ้มูลจากมโนทศัน์ในสมองไปยงัอวยัวะต่าง ๆ (Moter 

Output) ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบของทฤษฎียอ่ยดา้นองคป์ระกอบทางความสามารถนั้นมีคุณสมบติัท่ี

สําคญั 3 ประการคือ 1) ระยะเวลาในการดาํเนินการ (Duration)  2) ความยาก (Difficulty) และ            

3)  ความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการ (Probability of Execution) โดยคุณสมบติัทั้งหมดน้ีเป็นอิสระ

ต่อกนักล่าวคืองานบางอยา่งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการนานมีระดบัความยากตํ่าและ 

การดาํเนินการมีโอกาสผดิพลาดเพียงเล็กนอ้ยในขณะท่ีงานบางอยา่งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ

น้อยเสร็จเร็วแต่มีระดับความยากสูงและการดาํเนินการมีโอกาสผิดพลาดได้บ่อยคร้ังเป็นต้น 

(Sternberg, 1985: 98) นอกจากน้ีองคป์ระกอบของทฤษฎียอ่ยดา้นองคป์ระกอบทางความสามารถยงั

จาํแนกตามลกัษณะหน้าท่ีได ้ 3 ชนิดคือองคป์ระกอบดา้นการคิดขั้นสูง (Meta - Components) 

องคป์ระกอบดา้นการปฏิบติั (Performance Components) และองคป์ระกอบดา้นการแสวงหาความรู้ 

(Knowledge - Acquisition Components) (Sternberg, 1985: 99)  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  องคป์ระกอบดา้นการคิดขั้นสูง (Meta - Components)  เป็นองคป์ระกอบการคิด

สั่งการ (Executive process) ซ่ึงใช้ในการวางแผนควบคุมการปฏิบติังานและออกคาํสั่งไปยงั

องคป์ระกอบทางความสามารถชนิดอ่ืนๆวา่ควรทาํอยา่งไรและคอยติดตามผลป้อนกลบั (Feedback) 

จากองคป์ระกอบทางความสามารถชนิดอ่ืน ๆ วา่มีปัญหาในการปฏิบติังานอยา่งไรบา้งโดยมีหนา้ท่ี

รับผิดชอบในการตดัสินใจว่าจะทาํอย่างไรกบังานหรือปัญหานั้นเพื่อให้งานหรือการแก้ปัญหา

ดาํเนินไปไดอ้ย่างถูกตอ้งกระบวนการทาํงานขององค์ประกอบดา้นการคิดขั้นสูงสามารถอธิบาย

เป็นขั้นตอนยอ่ยๆได ้7 ขั้นตอน (Sternberg, 1985: 97 - 107)  ดงัน้ี 
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1.1.1   การระบุปัญหา   เพื่อกาํหนดขั้นตอนในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเรา

ควรระบุสาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริงเสียก่อน 

1.1.2   การจาํกดัความปัญหา  เม่ือสามารถระบุปัญหาท่ีแทจ้ริงไดแ้ลว้จาํเป็นตอ้ง

ให้คาํจาํกดัความของปัญหานั้นดว้ยเพราะหากไม่มีการให้คาํจาํกดัความปัญหา  หรือคาํจาํกดัความ

ปัญหานั้นคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริงโอกาสในการแกปั้ญหาไดส้าํเร็จก็จะลดนอ้ยลง 

       1.1.3  การสร้างกลวิธีในการแกปั้ญหาเป็นขั้นตอนของการวางแผนกลวิธีต่าง ๆ 

และวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาท่ีซับซ้อนให้เห็นเป็นขั้ นตอนยิ่ง ข้ึนหรือสังเคราะห์

องคป์ระกอบหลายชนิดท่ีมีความสัมพนัธ์กนันาํมาเช่ือมโยงกนัเพื่อใชป้ระโยชน์ในการแกปั้ญหาซ่ึง

ตวัอยา่งของกลวิธีในการแกปั้ญหาท่ีพบบ่อยคร้ัง เช่น  การคิดอเนกนยั (Divergent Thinking) เป็น

การคิดหาวิธีในการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายจากนั้นจึงใชห้ลกัการคิดเอกนยั (Convergent Thinking) 

ซ่ึงเป็นการคิดวธีิแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดเพียงกลวธีิเดียวในสภาพการณ์นั้น ๆ เป็นตน้ 

  1.1.4 การจดัระบบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา (Organizing Information) เป็น 

การจัดระเบียบข้อมูลท่ีมีอยู่เพื่อนํามาใช้ในการดําเนินการแก้ปัญหาให้ประสบผลสําเร็จหรือ                

การสร้างภาพในใจท่ีช่วยในการกาํหนดลาํดบัขั้นตอนในการแกปั้ญหาใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

  1.1.5  การจดัสรรทรัพยากรท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา (Allocation of  Resources)           

คนส่วนใหญ่จะเผชิญหน้ากบัปัญหาโดยอยู่ในขอบเขตของทรัพยากรท่ีจาํกดัในด้านต่าง ๆ เช่น

ระยะเวลาในการแก้ปัญหางบประมาณเคร่ืองมือฯลฯการแกปั้ญหาแต่ละปัญหาตอ้งใช้ทรัพยากร

ดา้นต่างๆในปริมาณท่ีแตกต่างกนัเช่นปัญหาบางปัญหาตอ้งอาศยัระยะเวลานานในการแกไ้ขและ

ต้องการเคร่ืองมือหลายชนิดในขณะท่ีบางปัญหาอาศัยทรัพยากรเพียงเล็กน้อยเท่านั้ นทั้ งน้ี

ประสิทธิภาพของการจดัสรรทรัพยากรในการแกปั้ญหาจึงข้ึนอยูก่บัความรู้ความชาํนาญของแต่ละ

บุคคล 

  1.1.6 การตรวจสอบการแกปั้ญหา (Monitoring Problem Solving) การแกปั้ญหา

ท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องมีการตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้แน่ชัดว่า

ขั้นตอนต่าง ๆดาํเนินไปอย่างถูกตอ้งและนาํไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการหรือไม่เพราะหากพบว่ามี

ข้อบกพร่องเกิดข้ึนแล้ว   การตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาจะช่วยให้เราสามารถแก้ไข

ขอ้บกพร่องไดท้นัท่วงที 

   1.1.7 การประเมินผลการแก้ปัญหา (Evaluation Problem Solving) เป็น

กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการแก้ปัญหาส้ินสุดลงเพื่อประเมินความสําเร็จและทบทวน                   

การทาํงานในขั้นตอนต่าง ๆซ่ึงบางคร้ังการประเมินผลการแกปั้ญหาน้ีจะทาํให้สามารถตระหนกัถึง

ปัญหาใหม่หรือกลวิธีใหม่ท่ีจะนําไปใช้ปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหาในคร้ังต่อไปให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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  1.2     องคป์ระกอบดา้นการปฏิบติั (Performance Components) เป็นกระบวนการลง

มือปฏิบติัหรือใช้กลวิธีต่าง ๆในการแกปั้ญหาโดยท่ีองค์ประกอบดา้นการคิดขั้นสูงตดัสินใจและ

ควบคุมว่าจะต้องทาํอะไรจากนั้นองค์ประกอบด้านการปฏิบัติมีหน้าท่ีลงมือกระทาํจริง ๆ ทั้ ง

องค์ประกอบด้านการคิดขั้นสูงและองค์ประกอบด้านการปฏิบติัจึงเป็นกระบวนการท่ีควบคู่ไป

ดว้ยกนัเพราะองคป์ระกอบดา้นการคิดขั้นสูงเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถแกปั้ญหาไดส้ําเร็จเน่ืองจาก

เป็นเพียงการตดัสินใจแต่ยงัไม่มีการปฏิบติัส่วนองค์ประกอบด้านการปฏิบติัเพียงอย่างเดียวก็ไม่

สามารถแกปั้ญหาไดเ้ช่นกนัองคป์ระกอบดา้นการปฏิบติัจาํแนกเป็นองคป์ระกอบยอ่ย 3 ประการ

ดงัน้ี 

   1.2.1  การเขา้รหสั (Encoding Components)  เป็นกระบวนการรับรู้ส่ิงเร้า และ

เก็บขอ้มูลใหม่โดยการเปล่ียนแปลงคุณภาพและปริมาณของการเขา้รหัสข้ึนอยู่กบัพฒันาการทาง

ปัญญาขั้นพื้นฐาน (Major Source of Intellectual Development) ซ่ึงพบว่าการเขา้รหัสจะมี                 

ความละเอียดลออเพิ่มข้ึนตามอายุท่ีเพิ่มข้ึนของบุคคล  แต่จะมีการดาํเนินการเขา้รหัสคุณลกัษณะ

ต่าง ๆ ท่ีช้าลงเม่ือบุคคลมีอายุเพิ่มข้ึนเพราะเม่ืออายุเพิ่มข้ึนการสร้างภาพในใจ (Representation) 

หรือสัญลกัษณ์ต่างๆจะบ่อยมากข้ึนและเป็นไปอยา่งซับซ้อนเช่นการเช่ือมโยง (Connection) เป็น

การเขา้รหสัท่ีซบัซอ้นกวา่การรวมพจน์ (Combination) เป็นตน้ 

  1.2.2  การรวม และการเปรียบเทียบ (Combination and Comparison  

Components) เป็นกระบวนการท่ีรวมหรือเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆท่ีได้รับเพื่อสร้างกลวิธีใน               

การแกปั้ญหา  เช่นการแกปั้ญหาท่ีเป็นขอ้สรุปเชิงเหตุผล (Liner Syllogism) เช่น“ถา้จอห์นสูงกวา่

บิลและบิลสูงกว่าพีท  ดังนั้ นสรุปได้ว่าใครสูงท่ีสุด”  จากคาํถามน้ีบุคคลจะสร้างภาพในใจ 

(Representation) เพื่อหาคาํตอบของปัญหาน้ีโดยการจดัระบบโครงสร้างทางปัญญาเป็น 2 ส่วนส่วน

แรกรับรู้ขอ้มูลวา่“จอห์นสูงกวา่บิล” และส่วนท่ีสองรับรู้ขอ้มูลวา่  “บิลสูงกวา่พีท” จากนั้นจะเกิด

การรวมขอ้มูล(Combination) เพื่อหาคาํตอบว่าใครสูงท่ีสุด หรือการแกปั้ญหาแบบอุปมา-อุปไมย

(Analogy)  เช่น “เด็กผูช้าย : เพศชาย; เด็กผูห้ญิง : …” ซ่ึงบุคคลตอ้งหาคาํตอบโดยการเปรียบเทียบ

ระหว่างคุณลกัษณะของเด็กผูช้ายเพศชายโดยพิจารณาว่าคาํ 2 คาํน้ีสัมพนัธ์กนัอย่างไรเพื่อเป็น

แนวทางไปสู่คาํตอบท่ีจะนาํลงมาเติมในช่องว่างไดว้า่คาํใดมีความสัมพนัธ์กบัคาํวา่ “เด็กผูห้ญิง”  

ในลกัษณะเดียวกนัน้ี 

  1.2.3 การตอบสนอง (Response Components) เป็นการพิจารณาระยะเวลาใน                  

การตอบสนองเม่ือบุคคลเผชิญกบังานหรือปัญหาซ่ึงการตอบสนองจะแสดงถึงกระบวนการดา้น  

การปฏิบติัในการแกปั้ญหา 
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 1.3     องคป์ระกอบดา้นการแสวงหาความรู้ (Knowledge – Acquisition Components)  

เป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการแสวงหาความรู้ใหม่ๆซ่ึงจาํแนกออกเป็นองคป์ระกอบยอ่ย 3 ประการ

คือ 

  1.3.1  การเลือกเขา้รหัส (Selective Encoding) เป็นการจดัแบ่งขอ้มูลท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายท่ีบุคคลตอ้งการออกจากขอ้มูลท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายนั้น

เม่ือขอ้มูลมากมายไดรั้บการนาํเสนอในบริบทธรรมชาติขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายท่ี

บุคคลตอ้งการก็จะปะปนอยูก่บัขอ้มูลอ่ืน ๆ ดงันั้นบุคคลจึงตอ้งพิจารณาเลือกเขา้รหสัเฉพาะขอ้มูลท่ี

มีความสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายของตน 

        1.3.2  การเลือกรวมพจน์ (Selective Combination) เป็นกระบวนการ                 

ในการรวบรวมหลงัจากการเลือกเขา้รหัสไปแลว้เพราะเพียงการเลือกเขา้รหสันั้นยงัไม่สามารถนาํ

ขอ้มูลท่ีไดรั้บไปสรุปเป็นโครงสร้างความรู้ใหม่ไดด้งันั้นจึงตอ้งมีกระบวนการเลือกรวมพจน์ของ

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเขา้ดว้ยกนัเพื่อเช่ือมโยงกนัไดท้ั้งหมด 

  1.3.4   การเลือกเปรียบเทียบพจน์ (Selective Comparison) เป็นกระบวนการ

เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลเก่ากบัขอ้มูลใหม่เพื่อนาํไปใช้ประโยชน์ดงันั้นหากบุคคล

ไม่ไดเ้ช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลเก่ากบัขอ้มูลใหม่บุคคลก็จะไม่สามารถดึงขอ้มูลมาใช้

ประโยชน์ไดแ้ละไม่สามารถมองเห็นภาพรวมได ้

ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการคิดขั้นสูง (Meta – Components) องคป์ระกอบ

ดา้น การปฏิบติั (Performance Components) และองคป์ระกอบดา้นการแสวงหาความรู้ (Knowledge 

– Acquisition Components) สามารถแสดงไดต้ามแผนภาพต่อไปน้ี 
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แผนภาพท่ี 5    ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ 3 ชนิดของทฤษฎียอ่ยดา้นองคป์ระกอบทาง 

           ความสามารถ  

ท่ีมา : Robert J .Sternberg, Beyond IQ:A triarchic theory of human intelligence.  (New York:  

Cambridge University Press, 1985), 109. 
 

จากแผนภาพ  M  หมายถึง      องคป์ระกอบดา้นการคิดขั้นสูง  

       (Meta - Components) 

A  หมายถึง        การรับความรู้เขา้สู่ระบบความจาํ (Acquisition) 

R  หมายถึง        การดึงความรู้จากระบบความจาํ (Retrieval) 

T  หมายถึง        การถ่ายโยงความรู้ (Transfer) 

โดย A, R, T เป็นหนา้ท่ียอ่ยขององคป์ระกอบดา้นการแสวงหาความรู้ (Knowledge –

Acquisition Components) 

    P  หมายถึง       องคป์ระกอบดา้นการปฏิบติั (Performance  

      Components) 

    ลูกศรเส้นทึบคู่      หมายถึง    การกระตุน้เส้นตรง   (Direct 

Activation)  ขององคป์ระกอบหน่ึงโดยองคป์ระกอบอีกชนิดหน่ึง 

 ลูกศรเส้นทึบเด่ียว              หมายถึง   การกระตุน้ทางออ้ม  (Indirect                   

Activation)   ขององคป์ระกอบหน่ึงโดยองคป์ระกอบอีกชนิดหน่ึง   และผลป้อนกลบัทางออ้ม 

(Indirect Feedback) จากองคป์ระกอบหน่ึงไปยงัองคป์ระกอบอีกชนิดหน่ึงในลกัษณะการมี

ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั     

    ลูกศรเส้นประ               หมายถึง  ผลยอ้นกลบัทางตรง (Direct 

Feedback) จากองคป์ระกอบหน่ึงไปยงัองคป์ระกอบอีกชนิดหน่ึง 
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จากระบบความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบย่อยด้านต่าง ๆ น้ีสามารถสรุปได้ว่า  มีเพียง

องค์ประกอบดา้นการคิดขั้นสูงเท่านั้นท่ีมีผลกระตุน้ทางตรงไปสู่การรับรู้เขา้สู่ระบบความจาํ และ

ดึงความจาํนั้นไปใชใ้นการถ่ายโยงเพื่อนาํไปสู่องคป์ระกอบดา้นการปฏิบติั   ในขณะเดียวกนัขอ้มูล

ดงักล่าวก็จะส่งผลผลป้อนกลบัมายงัองค์ประกอบดา้นการคิดขั้นสูง  ดงันั้นการควบคุมทั้งหมดจึง

ผ่านองค์ประกอบด้านการคิดขั้นสูงไปยงัระบบ  และข้อมูลทั้งหมดจากระบบจะส่งตรงมายงั

องค์ประกอบดา้นการคิดขั้นสูงน้ีโดยท่ีองคป์ระกอบดา้นอ่ืน ๆ  สามารถกระตุน้กนัทางออ้ม   และ

ในขณะเดียวกนัก็ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัโดยทางออ้มเท่านั้น  เช่น  การรับขอ้มูลเขา้สู่ระบบความจาํ 

(Acquisition of Information)  จะส่งผลต่อองคป์ระกอบดา้นการปฏิบติั  หากเป็นเพียงการเช่ือมโยง

ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการแสวงหาความรู้  และองคป์ระกอบดา้นการปฏิบติัโดยอยูภ่ายใต ้

การควบคุมขององค์ประกอบดา้นการคิดขั้นสูงซ่ึงขอ้มูลจากองค์ประกอบดา้นการปฏิบติัน้ีจะถูก

กลัน่กรองโดยองคป์ระกอบดา้นการแสวงหาความรู้  และอยูภ่ายใตก้ารดูแลขององคป์ระกอบดา้น

การคิดขั้นสูงอีกเช่นกนั  

จะเห็นไดว้า่หัวใจของกระบวนการทฤษฎียอ่ยดา้นองคป์ระกอบทางความสามารถจะอยู่ท่ี

องคป์ระกอบดา้นการคิดขั้นสูงมากกวา่ส่วนอ่ืน เพราะเป็นส่วนท่ีตอ้งริเร่ิม สั่งการ และตรวจสอบ

การทาํงานของกระบวนการอ่ืน ๆ ดงันั้น การวดัเชาวน์ปัญญาว่าสูง หรือตํ่า ก็อาจตดัสินได้จาก

ประสิทธิภาพของการตดัสินใจ  การวางแผน กลวิธีต่าง ๆ ท่ีเกิดจากกระบวนส่วนน้ี   ดังเช่น                 

การแกปั้ญหาปริศนาอกัษรไขว ้(Word Puzzle) นั้นเม่ือบุคคลตดัสินใจในการใชก้ลวธีิใน 

การแกปั้ญหากลวิธีนั้นจะถูกกระตุน้โดยตรงจากองค์ประกอบด้านการคิดขั้นสูงท่ีรับผิดชอบการ

ตดัสินใจส่งผา่นขอ้มูลไปยงัองคป์ระกอบดา้นการปฏิบติัซ่ึงรับผิดชอบในการลงมือดาํเนินการตาม

ขั้นตอนของกลวธีิ   

จากนั้นการกระตุน้จะถูกส่งผา่นอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเป็นขอ้มูลใหอ้งคป์ระกอบดา้นการปฏิบติั

สามารถดาํเนินการตามกลวิธีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงองคป์ระกอบดา้นการปฏิบติัจะรายงานผล

ยอ้นกลบัมายงัองค์ประกอบดา้นการคิดขั้นสูง  เพื่อแสดงวา่กลวิธีนั้นประสบความสําเร็จมากน้อย

เพียงใดถา้หากผลยอ้นกลบัระบุวา่ไม่สําเร็จองคป์ระกอบดา้นการคิดขั้นสูงอาจจะตดัสินใจเปล่ียน

กลวิธีซ่ึงหากยงัมีขอ้บกพร่องอีกองค์ประกอบดา้นการคิดขั้นสูงก็จะมีการตรวจสอบกระบวนการ

แกปั้ญหา (Solution Monitoring) ต่อไปหรืออาจตดัสินใจเปล่ียนแปลงเป้าหมายในการแกปั้ญหาก็

เป็นได ้(Sternberg, 1985: 108 - 111) 

  การทาํงานขององค์ประกอบยอ่ยของทฤษฎีย่อยดา้นองคป์ระกอบทางความสามารถน้ีอาจ

อธิบายได้จากเหตุการณ์ในชีวิตประจาํวนัเช่นเม่ือนาย  ก. ตอ้งเขียนรายงาน  นาย  ก. จะใช้

องค์ประกอบด้านการคิดขั้นสูงในการตดัสินใจเลือกหัวขอ้เร่ือง  วางแผนโครงเร่ือง   ตรวจสอบ

ไวยากรณ์การเขียน   และประเมินผลงานของตนเองวา่บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวห้รือไม่   จากนั้น
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จึงใชอ้งคป์ระกอบดา้นการแสวงหาความรู้ในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองนั้น  และสุดทา้ยจะ

เป็นหนา้ท่ีขององคป์ระกอบดา้นการปฏิบติัในการลงมือเขียนรายงาน 

ในทางปฏิบติัองคป์ระกอบยอ่ยทั้ง 3 ดา้นน้ีไม่ไดแ้ยกจากกนัอยา่งเด็ดขาดเช่นเดียวกนักบั

การเขียนรายงาน   ก่อนท่ีนาย  ก. จะเร่ิมเขียนไดจ้ะตอ้งเร่ิมจากการตดัสินใจเลือกหัวขอ้เร่ืองก่อน

แลว้จึงศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงถา้หากนาย  ก. พบขอ้มูลใหม่  ๆการวางแผนโครงเร่ืองก็

อาจจะถูกเปล่ียนแปลงได ้ และส่ิงน้ีจะส่งผลใหน้ายก. เปล่ียนแปลงประเด็นท่ีจะตอ้งศึกษาดว้ยสรุป

ไดว้า่องคป์ระกอบยอ่ยดา้นการคิดทั้ง 3 ดา้นน้ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัอยา่งใกลชิ้ด (Sternberg, 

1999b: 489) 

2. ทฤษฎีย่อยดา้นประสบการณ์ (Experiential Subtheory)  Sternberg (1985: 68 - 73)   

ได้อธิบายเ ก่ียวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ของบุคคล    และองค์ประกอบใน                              

การประมวลผลข้อมูล   กล่าวคือ   เ ม่ือบุคคลเผชิญกับงาน   หรือสถานการณ์ซ่ึงแต่ละคนมี

ประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองน้ีแตกต่างกนั   ดงันั้นการแสดงออกของแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนัดว้ย

ซ่ึงลกัษณะความแปลกใหม่ของงานสามารถจาํแนกได้ 2 ประเภทคือ 1) งานท่ีบุคคลไม่เคยมี

ประสบการณ์มาก่อน   และงานท่ีบุคคลคุน้เคย   หรือไดรั้บการฝึกฝนจนชาํนาญซ่ึงการเผชิญหน้า

กบังานท่ีตนเองคุน้เคยน้ีจะทาํให้บุคคลมีความคล่องในการปฏิบติังานสามารถปฏิบติังานนั้นได้

อย่างอตัโนมติั  (Automatic) หรือใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการจดัลาํดบัขั้นของงานและ

ดาํเนินการจนสาํเร็จ   2) งานท่ีแปลกใหม่ (Novelty)  จะทาํใหบุ้คคลตอ้งใชค้วามสามารถทางปัญญา

ในลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากงานท่ีบุคคลมีความคล่องในการปฏิบติังานแลว้    

 ทฤษฎียอ่ยดา้นประสบการณ์น้ีจะพิจารณาจากระดบัของประสบการณ์ท่ีมีความสําคญั

ต่อความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่    และความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลโดย

อตัโนมติัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  2.1     ความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่ (Abilities to Deal with Novelty) 

เ ป็นการพิจารณาความสามารถทางปัญญาเ ม่ือบุคคลเกิดการเ รียนรู้มโนทัศน์ใหม่ ท่ีใช ้                      

ในการแกปั้ญหาเน่ืองจากบุคคลตอ้งใชก้ารประมวลผลขอ้มูลท่ีแตกต่างไปจากเดิมซ่ึงความสามารถ

ในการแกปั้ญหา หรือการเรียนรู้สภาพการณ์ท่ีแปลกใหม่น้ีมีกระบวนการ 2 ประการ (Sternberg, 

1985: 69) คือ 

   2.1.1   การทาํความเขา้ใจในปัญหา (Comprehensive of The Task) คือ                       

การเผชิญหน้ากับปัญหาท่ีบุคคลไม่เคยพบมาก่อน และพยายามเรียนรู้หรือทําความเข้าใจ                   

สภาพปัญหานั้น 
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                    2.1.2      การดาํเนินการแกปั้ญหาตามความเขา้ใจ (Acting upon One’ 

Comprehension of The Task) คือ เม่ือบุคคลนั้นพบกบัปัญหาแปลกใหม่ และเม่ือบุคคลนั้นทาํ           

ความเขา้ใจกบัปัญหานั้นแลว้บุคคลนั้นก็จะลงมือแกปั้ญหาตามความเขา้ใจท่ีมีอยู ่

  2.2   ความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลโดยอตัโนมติั (Ability to Automatize 

Processing) จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลเผชิญกบังานหรือสภาพการณ์เดิมหลาย ๆ คร้ังจนเกิดความคุน้เคย 

หรือเกิดความชาํนาญความสามารถในการประมวลผลข้อมูลโดยอตัโนมติัก็จะเขา้มามีบทบาท

สําคัญในการปฏิบัติงานนั้ น ๆ ซ่ึงความสามารถในการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติเป็น

ความสามารถท่ีบุคคลคิด และแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพซ่ึง

บุคคลมีการประมวลผลขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัอยู ่2 ลกัษณะ คือ 

   2.2.1    การประมวลผลขอ้มูลท่ีจาํกดั (Controlled Processing) เป็น   

การประมวลผลขอ้มูลท่ีค่อนขา้งชา้ เป็นไปตามลาํดบัขั้นตอน ใชค้วามพยายามมาก อยู่ในขอบเขต

ขอ้จาํกดัของความจาํระยะสั้นและตอ้งการการฝึกฝนนอ้ย 

   2.2.2    การประมวลผลขอ้มูลโดยอตัโนมติั (Automatization) เป็น       

การประมวลผลขอ้มูลท่ีค่อนขา้งเร็ว มีการประมวลผลขอ้มูลได้หลายกระบวนการพร้อมกนั ใช้

ความพยายามน้อย ไม่มีขอ้จาํกดัเน่ืองจากความจาํระยะสั้ นส่วนใหญ่กระทาํโดยจิตใตส้ํานึก และ

ตอ้งการการฝึกฝนเพื่อพฒันามาก   ดงันั้นบุคคลท่ีมีความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลโดย

อตัโนมติัท่ีมีประสิทธิภาพจะทาํให้กาํลงัสมอง (Mental Resource) เหลือในการให้ความสนใจกบั

ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมา 

  จะเห็นไดว้่า การประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่ควรจะกระทาํก่อน 

การประเมินความสามารถในการประมวลผลข้อมูลโดยอตัโนมัติ   เน่ืองจากจุดมุ่งหมายของ                

การประเมินความสามารถทั้ง 2 ดา้นน้ีแตกต่างกนั ความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่จะ

แสดงออกเม่ือบุคคลตอ้งเผชิญกบังาน  หรือสภาพการณ์ท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อนส่วนความสามารถ

ในการประมวลผลขอ้มูลโดยอตัโนมติัจะแสดงออกเม่ือบุคคลเผชิญกบังานหรือสภาพการณ์ท่ีตน

คุน้เคยและมีประสบการณ์มาก่อน  (Sternberg, 1985: 73-74) ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการประเมิน

ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีแปลกใหม่  และความสามารถในการประมวลผลข้อมูลโดย

อตัโนมติัสามารถแสดงไดด้งัแผนภาพต่อไปน้ี 
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แผนภาพท่ี 6   ความสัมพนัธ์ของการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่ 

                       และความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลโดยอตัโนมติั 

ท่ีมา : Robert J .Sternberg, Beyond IQ:A triarchic theory of human intelligence.  (New York:  

Cambridge University Press, 1985), 74. 
 

 จะเห็นได้ว่าทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบในส่วนทฤษฎีย่อยด้านประสบการณ์ 

จดัเป็นการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาท่ีแปลกใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นคนท่ีเรียนรู้

ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ก็จะสามารถปรับเปล่ียนข้อมูลข่าวสารใหม่ให้มีรูปแบบ 

(Pattern) ท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของความรู้เดิมท่ีมีอยู ่หรือสามารถปรับขยายโครงสร้างความรู้เดิม

ใหรั้บรู้ หรือประสบการณ์ไดโ้ดยอตัโนมติั  

3. ทฤษฎียอ่ยดา้นบริบทสังคม (Contextual Subtheory) Sternberg (1985: 45 -52) ได้

กล่าวถึงเชาวน์ปัญญาในทฤษฎีย่อยน้ีว่าเป็นกิจกรรมทางสมอง (Mental Activity) ท่ีบุคคลแสดง              

การกระทาํโดยตรงต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม และเลือกส่ิงแวดลอ้มให้

เหมาะกบัสภาพการดาํรงชีวิตของบุคคล ดงันั้นจึงเป็นการประยุกต์ใช้เชาวน์ปัญญาดา้นต่าง ๆ ใน

สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัในบริบทของโลกแห่งความเป็นจริง (Real - Word Contexts) ซ่ึง

ประกอบดว้ยกระบวนการ  3 ประการ  ดงัต่อไปน้ี 

3.1     การปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม (Adaptation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือ

บุคคลตอ้งเผชิญกบัส่ิงแวดลอ้มหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงเป็นคร้ังแรกบุคคลจะพยายาม

ปรับตวัใหก้ลมกลืนกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหต้นสามารถดาํรงอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มนั้นไดอ้ยา่งราบร่ืน 

3.2     การปรับแต่งส่ิงแวดลอ้ม (Shaping) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลพยายามปรับแต่ง

ส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถความสนใจและความตอ้งการของตนเองเม่ือไดเ้ผชิญกบั

ส่ิงแวดลอ้มนั้นระยะหน่ึงแลว้ 

การเผชิญกบังานใหม่ 

(First encounter with task) 

 

การเผชิญกบังานท่ีคุน้เคย 

(N th encounter with task) 

 

ความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่ 

(Task is relatively nonentrenched) 

 

ความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลโดยอตัโนมติั 

(Task performance is becoming automatized) 

 



54 
 

 
 

3.3     การเลือกส่ิงแวดล้อม (Selection) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลตดัสินใจเลือก

ส่ิงแวดลอ้มใหม่ท่ีเหมาะสมกบัตนเองเน่ืองจากบุคคลไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มหรือ

ปรับแต่งส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่หเ้หมาะสมกบัตนเองได ้

  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการทั้ง 3 ประการน้ีสามารถเปรียบเทียบไดก้บัสถานการณ์

ในชีวติประจาํวนัเช่นเม่ือผูเ้รียนคนหน่ึงเขา้เรียนในโรงเรียนเป็นคร้ังแรกเขาตอ้งพยายามท่ีจะศึกษา

กฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ท่ีโรงเรียนกาํหนดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตใน

โรงเรียนแห่งน้ีเขาเรียนรู้ท่ีจะประสบความสําเร็จในส่ิงแวดลอ้มใหม่โดยการปรับตวั(Adaptation) 

ให้เขา้กบักฎเกณฑ์เหล่าน้ีจากนั้นเขาก็พยายามปรับแต่งส่ิงแวดลอ้ม (Shaping) ให้เหมาะสมกบั

ตนเองมากยิ่งข้ึนเช่นการเลือกวิชาเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ  และในทา้ยท่ีสุดถา้หากเขาไม่สามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมหรือปรับแต่งส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมกับตนเองได้เขาก็อาจจะ

ตดัสินใจเลือกส่ิงแวดลอ้มใหม่อยา่งอ่ืนแทน (Selection) เช่น  การยา้ยไปอยูโ่รงเรียนอ่ืน  เป็นตน้ 

(Sternberg, 1999b: 490 - 491) 

สรุปไดว้่าทฤษฎีย่อยทั้ง 3 ทฤษฎีไดแ้ก่ทฤษฎีย่อยดา้นองค์ประกอบทางความสามารถ  

ทฤษฎียอ่ยดา้นประสบการณ์   และทฤษฎียอ่ยดา้นบริบทสังคมซ่ึงเป็นส่วนประกอบในการอธิบาย

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบแห่งเชาวน์ปัญญาของมนุษยน้ี์ต่างส่งผลต่อการทาํงานของ

เชาวน์ปัญญาอยา่งอิสระแต่อยา่งไรก็ตามทฤษฎียอ่ยทั้ง 3 ทฤษฎีน้ีก็มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัใน

ระดบัสูง (Sternberg, 1985: 325 - 327) ซ่ึงอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

1.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งทฤษฎียอ่ยดา้นบริบทสังคม (Contextual Subtheory) กบัทฤษฎี

ยอ่ยดา้นประสบการณ์ (Experiential Subtheory) แสดงให้เห็นเม่ือบุคคลเผชิญกบัสถานการณ์ท่ี

แตกต่างกนัซ่ึงตอ้งใชค้วามสามารถในการแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่ (Ability to Deal  With Novelty)  

และความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลโดยอตัโนมติั (Ability to Automatize Processing) ซ่ึงใน

คร้ังแรกท่ีบุคคลตอ้งเผชิญกับส่ิงแวดล้อมใหม่บุคคลจะต้องใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ี

แปลกใหม่หลงัจากนั้นจึงมีการปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม (Adaptation) การเลือกส่ิงแวดลอ้ม

(Selection) การปรับแต่งส่ิงแวดลอ้ม (Shaping) ให้มีความเหมาะสมกบัตนยิ่งข้ึนในขณะเดียวกนั

ความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลโดยอตัโนมติัของบุคคลก็จะเกิดข้ึนดว้ยซ่ึงบุคคลจะแสดงให้

เห็นความสามารถทั้ง 2 ดา้นน้ีในรูปของพฤติกรรมต่างๆในชีวิตประจาํวนัเช่นการอ่านหนงัสือ              

การขบัรถการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมเป็นตน้ 

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งทฤษฎียอ่ยดา้นบริบทสังคม (Contextual Subtheory) กบัทฤษฎี

ยอ่ยดา้นองคป์ระกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory) พิจารณาไดจ้ากลกัษณะของ

กระบวนการคือกระบวนการปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดล้อม (Adaptation) การเลือกส่ิงแวดลอ้ม  

(Selection) และการปรับแต่งส่ิงแวดลอ้ม (Shaping) จดัเป็นกระบวนการมหภาค  (Macro - 
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Components) ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการจุลภาค (Micro - Components) ไดแ้ก่   กระบวนการยอ่ย

ของทฤษฎียอ่ยดา้นองคป์ระกอบทางความสามารถซ่ึงการทาํงานของกระบวนการทั้ง 2 ลกัษณะน้ี

แสดงออกใหเ้ห็นในรูปของการรวมขอ้มูลในสภาพแวดลอ้มของบุคคลนั้นในวิถีทางท่ีเหมาะสมกบั

บริบทของพฤติกรรม 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างทฤษฎีย่อยดา้นประสบการณ์ (Experiential Subtheory) กบั

ทฤษฎีย่อยด้านองค์ประกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory) พิจารณาได้จาก

กระบวนการประมวลผลข้อมูลซ่ึงเก่ียวข้องกับองค์ประกอบด้านการคิดขั้นสูง (Meta - 

Components)  องคป์ระกอบดา้นการปฏิบติั (Performance Components) และองคป์ระกอบดา้น             

การแสวงหาความรู้ (Knowledge - Acquisition Components) ซ่ึงใชใ้นการเผชิญหนา้กบังานหรือ

ปัญหาท่ีแปลกใหม่ (Novelty) จนกระทัง่เกิดความสนใจในการประมวลผลขอ้มูลโดยอตัโนมติั 

(Automization)   เพิ่มข้ึนเม่ือระยะเวลาผา่นไป 

4.2   รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg 

1. การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ

Sternberg  Sternberg (1997: 20)  ไดอ้ธิบายวา่   ระบบการศึกษาในปัจจุบนัมีขอบเขตท่ีกวา้งแต่เป็น

ระบบปิด   กล่าวคือ  ผูเ้รียนจะถูกทดสอบ  และประเมินความสามารถใน 2 ลกัษณะเท่านั้น  ไดแ้ก่

ความสามารถในด้านการจาํ (Ability to Memorize Information) และความสามารถด้าน                    

การวเิคราะห์ (Ability to Analyze Information) ซ่ึงผูส้อนมกัจะตีตราผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทั้งสอง

ดา้นน้ีอยูใ่นระดบัปานกลาง  และตํ่า  วา่เป็นผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อน   ไร้ความสามารถ   ทั้ง ๆ  ท่ีในสภาพ

ความเป็นจริงผูเ้รียนเหล่าน้ีอาจมีความสามารถดา้นอ่ืน ๆ  ก็เป็นได ้ เช่น   ความสามารถดา้นการคิด

สร้างสรรค์   ความสามารถดา้นการคิดเชิงประยุกต ์  เป็นตน้    แต่พบว่าความสามารถดา้นการคิด

สร้างสรรค ์  และความสามารถดา้นการคิดเชิงประยุกตก์ลบัไม่ไดรั้บความสนใจ   หรือเอาใจใส่

เท่าท่ีควร   เน่ืองจากระบบการศึกษาไม่ไดเ้ล็งเห็นความสําคญั  สังเกตไดจ้ากแบบสอบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน (Ability Test) ท่ีใชก้นัอยู่ในปัจจุบนั   ในการประเมินผลการเรียน   หรือการสอบ

คดัเลือกเขา้ศึกษาต่อ  มกัมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความสามารถดา้นการจาํ  และการวิเคราะห์

เท่านั้น  โดยเช่ือกนัว่าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิเหล่าน้ีสามารถทาํนายความสําเร็จดา้นการเรียนได้

อย่างสมเหตุสมผล ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะผูส้อนให้ความสําคญั และเอาใจใส่กบัความสามารถดา้น 

การจาํ และการวิเคราะห์ในชั้ นเรียนนั่นเอง  ดังนั้ นผูเ้รียนท่ีมีความสามารถด้านการจํา และ                

การวิเคราะห์อยู่ในระดบัสูงจึงได้คะแนนดี ส่วนผูเ้รียนท่ีมีความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค ์

(Creative Thinking)  และดา้นการคิดเชิงประยุกต์ (Practical Thinking) ซ่ึงจะสามารถเรียนรู้ส่ิง              

ต่าง  ๆได ้   ถ้านาํไปเช่ือมโยงความสัมพนัธ์เขา้กบัชีวิตจริงของตนก็จะได้คะแนนตํ่าจาก                    

การประเมินผลการเรียน 
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  ระบบการศึกษาท่ีกล่าวมาน้ีเป็นการสูญเปล่า   และเกิดผลเสียต่อผูเ้รียนเป็นอย่างมาก

เน่ืองจากกระบวนการให้คะแนน   และการประเมินผลการเรียนเพราะผูส้อนจะให้รางวลั   หรือคาํ

ชมเชยเฉพาะผู ้เรียนบางส่วน   แต่ผู ้สอนมักจะขาดความเอาใจใส่กับผู ้เรียนอีกหลายคนท่ีมี

ความสามารถในดา้นอ่ืน  ๆ  ท่ีแตกต่างไปจากดา้นท่ีผูส้อนตอ้งการประเมิน 

  Sternberg (1997: 21 อา้งถึงใน กมล โพธิเยน็, 2547: 63 -64) ไดใ้ห้ขอ้แนะนาํวา่ การจดั             

การเรียนรู้สําหรับผูเ้รียน  ในระดบัชั้นต่าง ๆ   และรายวิชาต่าง ๆ นั้น ควรครอบคลุมความสามารถ

ในทั้ง 4 ดา้น โดยแสดงตวัอย่างการสอนเพื่อพฒันาความสามารถเหล่าน้ีได ้  ดงัตารางท่ี 4 ซ่ึง

ความสามารถทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวถึงน้ีคือ 

1. การระลึกขอ้มูล (Recall) หรือการจาํ (Memory) คือ  ผูเ้รียนสามารถบอกไดว้า่ใคร           

ทาํอะไร   ท่ีไหน  เม่ือใด   และอยา่งไร 

2. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)    คือ   ผูเ้รียนสามารถเปรียบเทียบประเมิน  

หรือตดัสินใจได ้

3. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) คือ  ผูเ้รียนสามารถประดิษฐ์คิดคน้  

จินตนาการ   สมมติ   ออกแบบส่ิงใหม่ ๆ  ได ้

4. การคิดเชิงประยกุต ์(Practical Thinking) คือ   ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัประยุกตใ์ชค้วามรู้

ไดจ้ริงแสดงขั้นตอนของการปฏิบติัได ้
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ตารางท่ี 4  การสอนเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการจาํ การคิดวเิคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์และ 

                การคิดเชิงประยกุต ์  

 

ชนิดของทกัษะ (Type of skills) 

การจํา การคิดวเิคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงประยุกต์ 

วชิาภาษาศาสตร์ 

บอกลกัษณะของ

อาการนาม 

 

 

 

เปรียบเทียบหนา้ท่ีของ

อาการนาม และหนา้ท่ี

ของคาํคุณศพัท ์

 

 

สร้างประโยคโดยใช้

อาการนาม 

 

 

 

คน้หาอาการนามใน

หนงัสือพิมพ ์หรือ

นิตยสาร และอธิบาย

วธีิใช ้

วชิาคณติศาสตร์ 

จาํสูตรคณิตศาสตร์ได ้

เช่น ระยะทาง = อตัรา

ความเร็ว x เวลา 

 

 

 

แกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์โดยใช้

สูตรดงักล่าวได ้

 

 

 

สร้างโจทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์โดยใช้

สูตรดงักล่าวได ้

 

 

 

แสดงการใชสู้ตร

ดงักล่าวในการ

ประมาณระยะทาง

ระหวา่งเมืองท่ีตนอยู่

ไปยงัอีกเมืองหน่ึง 

วชิาสังคมศึกษา 

จาํสาเหตุท่ีนาํไปสู่

สงครามกลางเมืองของ

สหรัฐอเมริกา 

 

 

เปรียบเทียบความ

เหมือนความแตกต่าง 

และประเมินความ

ขดัแยง้หวา่งกลุ่ม

ผูส้นบัสนุน และผู ้

คดัคา้น 

เขียนเรียงความ

เก่ียวกบัทศันะของ

ทหาร หรือฝ่ายคา้นใน

ระหวา่ง                              

สงความกลางเมือง 

 

อภิปรายเสนอ                          

ความคิดเห็นเก่ียวกบั

สงครามกลางเมืองใน

ปัจจุบนั 

 

วชิาวทิยาศาสตร์ 

จาํช่ือของแบคทีเรียได ้

 

วเิคราะห์การนาํระบบ

ภูมิคุม้กนัมาใชป้้องกนั

ภาวะการติดเช้ือจาก

แบคทีเรีย 

 

เสนอแนะวธีิเพิ่ม

ภูมิคุม้กนัแบคทีเรีย

โดยใชย้าปฏิชีวนะ 

 

เสนอแนะขั้นตอน 3 

ขั้น ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อลด

ภาวะติดเช้ือจาก

แบคทีเรีย 

 

ท่ีมา : Robert J .Sternberg, “What does it mean to be Smart?,”  Education Leadership 3 (1997): 

20 - 24. 
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ดงันั้นหากผูส้อนอาศยัแนวคิดน้ีในการส่งเสริมความสามารถทางปัญญาทั้ง 4 ดา้นของ

ผูเ้รียนไปพร้อมกนั  การจดักิจกรรมเรียนรู้ก็จะหลากหลาย   เกิดความสอดคลอ้งกนัระหวา่งรูปแบบ

การเรียนรู้ การประเมินผล และความสามารถของผูเ้รียน เป็นการตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล  เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคนตอ้งพบกบัรูปแบบการเรียนรู้  และกิจกรรมท่ีตนเองถนดั   และไม่

ถนดั  จึงก่อให้เกิดการเรียนรู้ในแง่ท่ีทา้ทายมากยิ่งข้ึน  ทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสพฒันาความสามารถ

ดา้นท่ีเป็นจุดเด่นของตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค ์  

และการคิดเชิงประยุกต์      ในขณะเดียวกนัการท่ีตอ้งเผชิญกบักิจกรรมท่ีตนเองไม่ถนัดซ่ึงเป็น            

การช่วยให้ผู ้เรียนได้แก้ไขความสามารถด้านท่ีเป็นจุดบกพร่องของตนเองให้ดีข้ึนอีกด้วย 

(Sternberg, 1994: 51) 

  ดว้ยเหตุน้ีเองในปี ค.ศ. 1998 Sternberg, Torff  and Grigorenko (1998: 374 – 383) ได้

ศึกษาวิจยัโดยการนาํทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบ   (The Triarchic Theory of Human 

Intelligence) มาใชเ้ป็นพื้นฐานของการพฒันาโปรแกรมการสอนผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาเกรด 8 ใน

การเรียนภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลยัเยล (Yale University) และผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาเกรด 3 

โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบดว้ยความเช่ือวา่ความสามารถทาง

ปัญญาของมนุษยป์ระกอบดว้ยองค์ประกอบหลกั 3  ส่วนไดแ้ก่  1) การคิดวิเคราะห์ (Analytical 

Thinking)  2)  การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และ 3) การคิดเชิงประยุกต์ (Practical 

Thinking) ซ่ึงการทดลองคร้ังน้ีไดแ้บ่งผูเ้รียนเป็น 3 กลุ่ม และจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพฒันา

ความสามารถในด้านท่ีแตกต่างกนัคือ  กลุ่มท่ี 1  เน้นความสามารถด้านการจาํ (Tradition - 

Instruction Group)   กลุ่มท่ี 2 เนน้ความสามารถดา้นการคิดวิจารณญาณ (Critical - Thinking 

Group) และกลุ่มท่ี 3 เนน้ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์   การคิดสร้างสรรค ์ และการคิดเชิง

ประยกุต ์(Triarchic Group)  

เม่ือส้ินสุดการทดลองไดมี้การประเมินผูเ้รียน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  การประเมินความสามารถ

ดา้นการจาํโดยใช้แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple  Choice Items) ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบั

แบบทดสอบท่ีใช้ในหลักสูตรปกติ    และประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  การคิด

สร้างสรรค์   และการคิดเชิงประยุกต์จากการทาํกิจกรรมต่าง  ๆ ดว้ยแบบประเมินการแสดงออก 

(Performance - Based Items) และการรายงานตนเอง (Self – Report) สําหรับผูเ้รียนชั้น

ประถมศึกษาเกรด 3  ผลการวิจยัพบว่า การสอนโดยใช้รูปแบบตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญา                

สามองคป์ระกอบของ Sternberg  สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได ้ และในขณะเดียวกนัก็

ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาศกัยภาพดา้นการคิดไดเ้ตม็ท่ีซ่ึงสืบเน่ืองมาจากเหตุผล 2 ประการ  คือ 
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1. การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบทาํให้

ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้โดยอาศยัการเขา้รหสัขอ้มูล (Encoding Information) ไดใ้น 3 ลกัษณะคือ              

การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์  และการคิดเชิงประยุกต์ซ่ึงการเขา้รหัสขอ้มูลดว้ยวิธีการท่ี

หลากหลายจะช่วยพฒันาการเรียนรู้  และการคิดของผูเ้รียนควบคู่กนั 

2. การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบช่วยให้

ผูเ้รียนได้ตรวจสอบตนเอง  และพฒันาความสามารถทางการคิดด้านท่ีเป็นจุดเด่นของตนเอง                  

เม่ือต้องเผชิญกับกิจกรรมท่ีตนเองถนัด    และในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยให้ผูเ้รียนแก้ไข

ปรับปรุงความสามารถทางการคิดดา้นท่ีเป็นจุดอ่อนของตนเอง   เม่ือตอ้งเผชิญกบักิจกรรมท่ีตนเอง

ไม่ถนดั 

สรุปไดว้า่  การสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบ

จึงเป็นการเตรียมความพร้อม   เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์หรือปัญหา            

ต่าง  ๆ   ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม   เน่ืองจากในสภาพความเป็นจริงแลว้มีส่ิงต่าง  ๆ  ท่ี

ผูเ้รียนยงัไม่เคยเรียนรู้มาก่อน  ซ่ึงนั่นไม่ใช่เร่ืองสําคญั   แต่ส่ิงสําคญัอยู่ท่ีว่าผูเ้รียนจะสามารถใช้

ความรู้ท่ีผูเ้รียนมีอยูไ่ดดี้เพียงใดในสถานการณ์เหล่านั้น   และทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีแสดงให้เห็นว่า

ความสามารถในดา้นการคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์   และการคิดเชิงประยุกต์มีความจาํเป็น

อยา่งมากสาํหรับการจดัการศึกษาในปัจจุบนั (Sternberg, 1997: 359 - 360) 

  จะเห็นไดว้่าการนาํแนวคิดทฤษฎีเชาวน์ปัญญาของ Sternberg มาเป็นพื้นฐานทฤษฎีใน               

การสร้างรูปแบบการสอนเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์นั้น  สามารถช่วยให้ผูเ้รียนจดัระบบความสัมพนัธ์ทาง

ปัญญากระบวนการของสมองท่ีต้องทาํงานร่วมกันทั้ ง 3 องค์ประกอบ อันได้แก่ ทฤษฎีย่อย

องค์ประกอบทางความสามารถ ทฤษฎียอ่ยดา้นประสบการณ์ ทฤษฎียอ่ยดา้นบริบท เพื่อให้ผูเ้รียน

นาํความรู้ หรือประสบการณ์เดิมท่ีตนเองมีอยู ่เช่ือมโยงกบัความรู้ หรือประสบการณ์ใหม่ เพื่อผลิต

งานเขียนท่ีสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. ลักษณะของรูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ                

Sternberg  รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ หมายถึง การจัด                  

การเรียนรู้  และกิจกรรมตลอดจนการประเมินผล  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันา

ความสามารถในดา้นต่าง ๆ (Sternberg, 1994: 47 - 51; 1997: 359) ดงัน้ี 

  2.1   ความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ (Analytical Abilities)  ซ่ึ ง มี ค วา ม สั ม พัน ธ์

สอดคลอ้งกบัทฤษฎียอ่ยดา้นองคป์ระกอบทางความสามารถ   หมายถึง  ความสามารถของบุคคลใน

การคิดวิเคราะห์ (Analyze)  การตดัสิน (Judge) การประเมิน (Evaluate)  และการเปรียบเทียบ 

(Compare or Contrast)  โดยสามารถจาํแนกรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี  
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  2.1.1  การวิเคราะห์ทางภาษา (Analytical Verbal) เป็นความสามารถในการให้

ความหมายของคาํใหม่โดยพิจารณาจากบริบทและประโยคท่ีกาํหนดให ้

  2.1.2 การวิเคราะห์ทางปริมาณ (Analytical Quantitative) เป็นความสามารถใน                     

การพิจารณาจาํนวนหรือตวัเลขตวัต่อไปจากอนุกรมตวัเลขท่ีกาํหนดให ้

2.1.3 การวิเคราะห์ทางรูปภาพ (Analytical Figural) หรือมิติสัมพนัธ์ เป็น

ความสามารถในการพิจารณาภาพต่อไปจากภาพท่ีกาํหนดให ้

2.1.4 การวิเคราะห์ทางการแกปั้ญหา (Analytical Problem)   เป็นความสามารถ

ในการวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของส่ิงท่ีกาํหนดใหอ้ยา่งมีเหตุผล 

2.2   ความสามารถดา้นการคิดสร้างสรรค ์ (Creative Abilities) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีย่อยดา้นประสบการณ์   หมายถึง ความสามารถในการสร้างสรรค ์ (Creative) 

การออกแบบ (Design) การประดิษฐ์ (Invent) การริเร่ิม (Originate) และการจินตนาการ (Imagine) 

โดยสามารถจาํแนกรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี  

 2.2.1 การคิดสร้างสรรคท์างภาษา (Creative Verbal) เป็นความสามารถเก่ียวกบั

การใชค้าํเปรียบเทียบภาษาท่ีมีความแปลกใหม่  

2.2.2 การคิดสร้างสรรคท์างปริมาณ (Creative Quantitative) เป็นความสามารถ

เก่ียวกบัการจดักระทาํทางจาํนวน โดยใชส้ัญลกัษณ์ท่ีแปลกใหม่ และบุคคลตอ้งใชส้ัญลกัษณ์ใหม่

รวมกบัจาํนวนท่ีมีอยูเ่ดิมไดถู้กตอ้ง 

2.2.3 การคิดสร้างสรรค์ทางรูปภาพ (Creative Figural) เป็นความสามารถ

เก่ียวกับการพิจารณาความเปล่ียนแปลงของรูปภาพ โดยสามารถบอกภาพใหม่ท่ีเกิดข้ึนจาก                     

การเปล่ียนแปลงของภาพท่ีกาํหนดใหไ้ด ้

2.2.4 การคิดสร้างสรรคท์างการแกปั้ญหา (Creative Problem) เป็นความสามารถ

ในการคิดส่ิงใหม่ข้ึนมาเพื่อเปล่ียนแปลงส่ิงเดิมท่ีมีอยูใ่หดี้ข้ึน 

2.3   ความสามารถดา้นการคิดเชิงประยุกต ์ (Practical Abilities) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีย่อยดา้นบริบททางสังคม   หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ (Use)             

การประยุกต ์ (Apply)  การนาํไปใช ้ (Implement)  การนาํความรู้ไปปฏิบติัจริง (Practice)  โดย

สามารถจาํแนกรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี  

    2.3.1 การคิดประยกุตใ์ชท้างภาษา (Practical Verbal) เป็นความสามารถในการใช้

เหตุผลสาํหรับการดาํเนินชีวติประจาํวนั รวมทั้งใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา 

  2.3.2 การคิดประยกุตใ์ชท้างปริมาณ (Practical Quantitative) เป็นความสามารถ

ในการใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวในชีวิตประจาํวนั 
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2.3.3 การคิดประยุกตใ์ช้ทางรูปภาพ (Practical Figural) เป็นความสามารถใน        

การใชเ้ส้นทางของสถานท่ีท่ีมีอยูใ่นแผนท่ี หรือแผนผงั และตอบคาํถามเก่ียวกบัการเดินทางไปยงั

จุดหมายท่ีตอ้งการในแผนท่ีนั้น 

2.3.4 การคิดประยกุตใ์ชท้างการแกปั้ญหา (Practical Problem) เป็นความสามารถ

ในการระบุปัญหาท่ีพบในชีวติประจาํวนั และสามารถอธิบายแนวทางในการแกปั้ญหานั้นได ้

ทั้งน้ี Sternberg and Spear - Swearling (1996: 67 อา้งถึงใน กมล โพธิเยน็, 2547: 67)            

ไดเ้สนอแนะการนาํรูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบไปใช้ในการ

จดัการเรียนรู้   และการประเมินผลรายวิชาต่าง  ๆ   เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ 

(Analytical Abilities) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Abilities) การคิดเชิงประยุกต์ (Practical 

Abilities)   โดยสรุปไดเ้ป็นตารางต่อไปน้ี  
 

ตารางท่ี 5  ตวัอยา่งการนาํรูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ  

    Sternberg ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้และการประเมินผล  
 

 

รายวชิา การคิดวเิคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงประยุกต์ 

วชิาจิตวทิยา 

 

 

 

 

เปรียบเทียบทฤษฎี

ความฝันของ Freud 

และ Plato 

ออกแบบการทดลอง

เพื่อตรวจสอบทฤษฎี

ความฝัน 

ใชท้ฤษฎีความฝันของ   

Freud วเิคราะห์ 

ความฝันของตนเอง 

วชิาชีววทิยา ประเมินความตรงของ

ทฤษฎีแบคทีเรียของ

ภาวะโรคเร้ือรัง 

ออกแบบการทดลอง

เพื่อตรวจสอบทฤษฎี

แบคทีเรียของภาวะ

โรคเร้ือรัง 

บอกไดว้า่ทฤษฎี

แบคทีเรียของภาวะโรค

เร้ือรังเปล่ียนแปลง

วธีิการรักษาปกติ

อยา่งไร 

วชิาวรรณคดี 

 

เปรียบเทียบ

บุคลิกลกัษณะของตวั

ละครสองตวั 

 

เ ขี ย น ต อ น จ บ ข อ ง

ละครเร่ืองน้ีใหม่ 

บอกขอ้คิดท่ีไดจ้าก

ละคร และการนาํไปใช้

ในชีวติจริง 
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ตารางท่ี 5  ตวัอยา่งการนาํรูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ  

     Sternberg ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้   และการประเมินผล (ต่อ) 
 

 

รายวชิา การคิดวเิคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงประยุกต์ 

วชิาประวติัศาสตร์ 

 

 

 

อธิบายเหตุการณ์หลงั

สงครามโลกคร้ังท่ี 1 

ซ่ึงเยอรมนัก่อตั้งพรรค

นาซี 

คิดวธีิท่ีจะกระตุน้ให้

ญ่ีปุ่นยอมจาํนนโดย

ยติุการทิ้งระเบิด 

 

บอกไดว้า่อะไรเป็น

บทเรียนท่ีนาซีไดรั้บ

จากเหตุการณ์ปัจจุบนั

ในบอสเนีย 

วชิาคณิตศาสตร์ อธิบายวธีิการ

ตรวจสอบรอยร้าวตาม

หลกัคณิตศาสตร์ 

พิสูจน์วา่ทฤษฎีทาง

คณิตศาสตร์สามารถ

ประยกุตใ์ชใ้นวชิา

จิตวทิยา  

บอกไดว้า่จะนาํวชิา

ตรีโกณไปประยกุตใ์ช้

ในการก่อสร้าง

สะพานไดอ้ยา่งไร 

วชิาศิลปะ 

 

 

เปรียบเทียบความ

เหมือน และความต่าง

ของนํ้าหนกัแสง ใน

การวาดภาพของ

ศิลปิน 2 ท่านได ้

วาดภาพแสดงลาํแสง 

หรือการแผรั่งสีของ

แสงได ้

บอกไดว้า่จะสามารถ

จาํลองการจดัแสงใน

รูปภาพมาใชใ้นหอ้ง

ของตนเองไดอ้ยา่งไร 

 

 

ท่ีมา : Robert J .Sternberg and Spear-Swearling,L Teaching for thinking. (Washington D.C.: 

American Psychological Association, 1996), 67. 
 

จะเห็นไดว้่า ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ เป็นทฤษฎีท่ีทาํความเขา้ใจพฤติกรรม

ทางปัญญาของมนุษยท่ี์มีความสัมพนัธ์กนัเป็นพื้นฐานในการศึกษาความสามารถของบุคคลท่ีส่งผล

ให้ประสบความสําเร็จ และบรรลุเป้าหมายในชีวิต โดยเรียกกว่า สติปัญญาแห่งความสําเร็จ 

(Successful Intelligence)  ประกอบดว้ย ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ (Analytical Abilities) 

ความสามารถทางการคิดสร้างสรรค ์(Creative Abilities) และความสามารถทางการคิดประยุกตใ์ช ้

(Practical Abilities) ซ่ึงในการดาํเนินชีวติประจาํวนัจาํเป็นตอ้งใชค้วามสามารถทางการคิดวิเคราะห์ 

การคิดสร้างสรรค ์และการคิดประยกุตใ์ชอ้ยา่งเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัตลอดเวลา ดงันั้นหากบุคคลใด

มีความสามารถในการใชท้กัษะการคิดทั้งสามดา้นน้ีในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บุคคล

นั้นยอ่มประสบผลสาํเร็จในชีวติเช่นกนั 
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4.3   หลกัการสอนตามแนวทฤษฎเีชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg 

  Sternberg (1998: 65 – 74 อา้งถึงใน กมล โพธิเยน็, 2547: 68 - 71) ไดเ้สนอหลกัการ 12 

ประการ เพื่อเป็นแนวทางในการนาํทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้ และพฒันาความสามารถทางการคิด

ในลกัษณะต่าง ๆ  ใหมี้ประสิทธิภาพโดยมีหลกัการดงัน้ี  

1. เป้าหมายของการสอน  คือ  ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีการจดัระบบความคิดท่ีเหมาะสมเพื่อ

ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถระลึกถึง (Retrieve) ขอ้มูล  หรือขอ้ความรู้ต่าง ๆ ไดง่้าย เม่ือตอ้งการ   

เน่ืองจากผูส้อน จาํเป็นตอ้งสอนเน้ือหาซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ก่อน  เพราะความรู้เป็นพื้นฐานสําคญัของ

การคิดในระดบัสูงต่อไปดงันั้นวธีิการท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนจดจาํ และสามารถนาํความรู้ต่าง ๆ มาใชไ้ด้

เม่ือตอ้งการ คือ การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) คิดสร้างสรรค ์

(Creative Thinking) และคิดเชิงประยุกต ์ (Practical Thinking) ซ่ึงต่างไปจากการสอนแบบเดิมท่ี 

อาจทาํใหผู้เ้รียนรับความรู้แลว้เฉ่ือยชาไม่สามารถนาํความรู้นั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้

2. การสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบ               

ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความหมาย  ผา่นกระบวนการคิดซ่ึงมีประสิทธิภาพกวา่การใชก้ารท่องจาํ  

ซ่ึงครูสามารถใชไ้ดก้บัการสอนทุกรายวชิา  และทุกระดบัชั้นโดยมีแนวทางการสอนดงัน้ี 

         2.1  การสอนเพื่อพฒันาการคิดวเิคราะห์ (Analytical Thinking) หมายถึง  

การสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์ (Analyze)  การเปรียบเทียบ 

(Compare and Contrast)  การประเมิน (Evaluate) และการอธิบาย (Explain)  

       2.2   การสอนเพื่อพฒันาการคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking)    หมายถึง                        

การสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการสร้างสรรค ์(Create) การออกแบบ (Design)                     

การจินตนาการ (Imagine) การสมมติ (Suppose) 

          2.3   การสอนเพื่อพฒันาการคิดเชิงประยกุต์ (Practical Thinking)   หมายถึง                        

การสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการใชค้วามรู้ (Use) การประยกุตค์วามรู้ (Apply) การนาํ

ความรู้ไปปฏิบติัจริง (Implement) 

3. การประเมินผล  ควรครอบคลุมความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์   การคิดสร้างสรรค ์ 

และการคิดเชิงประยกุต ์  นอกเหนือไปจากการประเมินความสามารถดา้นการจาํ   ดงันั้นผูส้อนควร

ใชก้ารประเมินหลาย ๆ วธีิ  เพื่อใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบตนเองวา่   เขาไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง 

4. การสอน   และการประเมินผล   ควรช่วยให้ผูเ้รียนระบุไดว้า่  ตนเองมีความสามารถ

ดา้นใดท่ีเป็นจุดเด่น  และผูส้อนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาความสามารถดา้นนั้นอยา่งเต็มท่ี เพื่อ

ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self - Efficacy) ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ 
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5. การสอน   และการประเมินผล   ควรช่วยให้ผูเ้รียนไดส้ํารวจตรวจสอบ   และแกไ้ข

จุดบกพร่องของตนเอง  โดยใชรู้ปแบบการสอนท่ีหลากหลาย   เช่น  รูปแบบการสอนท่ีเนน้การคิด

วิเคราะห์   การคิดสร้างสรรค์   และการคิดเชิงประยุกต์   แมว้่าผูเ้รียนแต่ละคนจะเรียนรู้ได้ดีจาก

รูปแบบการสอนท่ีแตกต่างกนั   แต่หากผูเ้รียนตอ้งเรียนในรูปแบบท่ีตนไม่ถนดั  ก็จะสามารถช่วย

ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะ  และความสามารถในเร่ืองนั้น  ๆ  ไดดี้ข้ึน 

6. การสอน  และการประเมินผล   ควรพฒันาความสามารถดา้นกระบวนการคิดขั้นสูง

(Metacomponents) เพื่อพฒันาวงจรการคิดแกปั้ญหา (Problem-Solving Cycle) ของผูเ้รียน โดยมี

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  6.1    การระบุปัญหา  (Problem Identification) 

          6.2    การจาํกดัความปัญหา (Problem Definition) 

          6.3    การสร้างกลวธีิในการแกปั้ญหา (Formulation of Problem - Solving Strategies) 

          6.4    การสร้างตวัแทนของปัญหา และจดัระบบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 

(Formulation of Mental and External Representations and Organization of Problem and Their 

Associated Information) 

          6.5   การจดัสรรทรัพยากรท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา (Allocation of Resources) 

          6.6   การตรวจสอบการแกปั้ญหา (Monitoring of Problem Solving) 

          6.7   การประเมินผลการแกปั้ญหา (Evaluation of Problem Solving) 

7. การสอนควรจะครอบคลุมถึงการนาํความรู้ไปใช้ในโอกาสท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นตอ้ง

คาํนึงถึงองคป์ระกอบดา้นการปฏิบติั (Performance Components) ซ่ึงประกอบดว้ยการคิดยอ่ย ๆ ท่ี

สาํคญั คือ  

7.1 การเขา้รหสั (Encoding of Information) 

7.2 การอนุมาน (Inference) 

7.3 การสร้างแผนท่ีความคิด (Mapping) 

7.4 การประยกุต ์(Application) 

7.5 การเปรียบเทียบความหลากหลาย (Comparing of  Alternative) 

7.6 การตอบสนอง (Response) 

  องค์ประกอบด้านการปฏิบติัน้ี  ทาํงานภายใตก้ารควบคุมของกระบวนการคิดขั้นสูง

(Metacomponent) ในการแกปั้ญหาการคิดเชิงเหตุผล  และการตดัสินใจ   และมีหนา้ท่ีให้ขอ้มูล

ยอ้นกลบั (Feedback) เพื่อรายงานความกา้วหนา้ของการแกปั้ญหาไปยงัองค์ประกอบดา้นการคิด    

ขั้นสูงดว้ย 
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8. การสอนควรจะครอบคลุมถึงการนําความรู้ไปใช้ในโอกาสท่ีแตกต่างกันซ่ึงต้อง

คาํนึงถึงองคป์ระกอบดา้นการแสวงหาความรู้ (Knowledge - Acquisition Component) ซ่ึงประกอบ

ไปดว้ย 

8.1 การเลือกเขา้รหสั (Selective Encoding) 

8.2 การเลือกเปรียบเทียบพจน์ (Selective Comparison) 

8.3 การเลือกรวมพจน์ (Selective Combination) 

  เน่ืองจากความรู้ส่วนใหญ่ตอ้งเรียนรู้ภายใตบ้ริบท (Context) ท่ีแตกต่างกนั   องคป์ระกอบ

ดา้นการแสวงหาความรู้ จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเลือกรับขอ้มูลท่ีถูกตอ้งโดยการเลือกเขา้รหัส

ขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคข์องเร่ืองท่ีเรียน   และเช่ือมโยงขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเขา้กบัขอ้มูลเดิม   

จากนั้นจดัประเภทของขอ้มูลใหม่ให้เป็นหมวดหมู่  โดยแต่ละหมวดหมู่ตอ้งมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั 

และกนั 

9. การสอน และการประเมินผลควรคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการนาํเสนอ

เน้ือหาต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถสร้างภาพในใจ (Mental Representation) เพื่อก่อให้เกิด 

ความเขา้ใจยิ่งข้ึนในรูปของการใชภ้าษา (Verbal) ปริมาณ (Quantitative) และรูปภาพ (Figural) 

เช่นเดียวกบัการรับขอ้มูลโดยอาศยัการดู  การฟัง หรือการอ่าน และส่งขอ้มูลโดยอาศยั การเขียน  

หรือการพูด   ดงันั้นผูส้อนควรสอนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย   หรือไม่ควรสอนโดยเลือกใชว้ิธีการ

ใดวธีิการหน่ึงเท่านั้น  แต่ควรผสมผสานวิธีต่าง  ๆ  และเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัเน้ือหา และโอกาส

นั้น ๆ ดว้ย 

10. การสอนท่ีดีท่ีสุดควรคาํนึงถึงความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของส่ิงใหม่  

และความแตกต่างของความสามารถในการประมวลผลข้อมูลอตัโนมติัของผูเ้รียนแต่ละคนซ่ึง     

ความแปลกใหม่ (Novelty) ของเน้ือหาในระดบัท่ีเหมาะสม  ช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะการคิด   

และการเสริมสร้างความคล่องแคล่วในการประมวลผลขอ้มูล   จนกระทัง่ผูเ้รียนเกิดการพฒันา

ความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลอตัโนมติัข้ึน 

11. การสอนควรช่วยใหผู้เ้รียนสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม (Adapt to 

Environment) ปรับแต่งส่ิงแวดลอ้ม (Shape to Environment) และเลือกส่ิงแวดลอ้ม (Select to  

Environment) ได ้ดงันั้นการจดัวธีิการเรียนรู้เพื่อพฒันาการคิดตอ้งคาํนึงถึงบริบทของสังคมท่ีผูเ้รียน

อาศยัอยู ่  และพบในชีวติจริงดว้ยเพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดป้รับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม อนัส่งผลให้

เกิดการพฒันาทกัษะในการคิดเชิงประยกุต ์ (Practical Intellectual Skill) และการดาํเนิน

ชีวติประจาํวนัของผูเ้รียนดว้ย 
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12. การสอน  และการประเมินผลท่ีดีควรมองภาพรวมของความสามารถทางปัญญา  

มากกวา่การแบ่งแยกออกเป็นแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย  เน่ืองจากองคป์ระกอบทุกส่วนทาํงานร่วมกนั  

ในการประมวลผลขอ้มูล  โดยองคป์ระกอบดา้นการคิดขั้นสูง (Metacomponents)  ทาํหนา้ท่ีกระตุน้    

การทาํงานขององคป์ระกอบดา้นการปฏิบติั (Performance Component) และองคป์ระกอบดา้นการ

แสวงหาความรู้ (Knowledge – Acquisition Components)  จากนั้นองคป์ระกอบดา้นการแสวงหา

ความรู้ (Knowledge – Acquisition Components) ทาํหนา้ท่ีรายงานขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) ไปยงั

องคป์ระกอบการคิดขั้นสูง (Metacomponents) และทา้ยท่ีสุดองคป์ระกอบต่าง ๆ ก็จะทาํงานร่วมกนั

อย่างอตัโนมติั  โดยการประยุกต์ผ่านประสบการณ์ในการปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม (Adaptation) 

ปรับแต่งส่ิงแวดลอ้ม (Shaping) และเลือกส่ิงแวดลอ้ม (Selection) เพราะทกัษะดา้นการคิดตอ้ง

นาํมาใชร่้วมกนัภายใตบ้ริบทของส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นในการจดัการเรียนรู้และการประเมินผลผูเ้รียน

ควรได้รับการพัฒนาทักษะทุกด้านร่วมกัน เพราะนอกจากผู ้เ รียนจะได้รับความ รู้แล้ว                               

การประสานงานของกระบวนการคิดดา้นต่าง ๆ  จะช่วยให้ผูเ้รียนไดต้ระหนกัวา่  เขาจะสามารถนาํ

ความรู้นั้นไปใชเ้ม่ือไร  และท่ีใดดว้ย 

 สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญา                    

สามองคป์ระกอบ ของ Sternberg ถือเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเผชิญหนา้

กบัสถานการณ์  หรือปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม เน่ืองจากทฤษฎีดงักล่าวตอ้ง

เกิดจากกระบวนการคิดวเิคราะห์  การคิดสร้างสรรค ์และการคิดเชิงประยุกต ์ซ่ึงถือวา่เป็นทกัษะท่ีมี

ความจาํเป็น อยา่งยิ่งต่อการเรียนรู้ในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจนาํทฤษฎีดงักล่าว

มาใชเ้ป็นพื้นฐานทฤษฎีในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการเขียนเชิง

สร้างสรรค์ให้กบัผูเ้รียน โดยใชเ้ทคนิคการระดมสมอง และแผนท่ีความคิดเป็นเคร่ืองมือสําคญัใน

การจดัระบบการคิด เพื่อให้ผูเ้รียนมองเห็นภาพรวมขององค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์

เช่ือมโยงกนั ตลอดจนการประมวลผลกลัน่กรองขอ้มูลท่ีไดม้าผลิตเป็นผลงานเขียนท่ีมี 

ความแปลกใหม่ และเป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้รียนเอง 

4.4   งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัทฤษฎเีชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg  

กมล  โพธิเยน็ (2547) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนความคิดอยา่งเป็นระบบเพื่อสร้าง

เสริมความสามารถดา้นทกัษะการเขียนภาษาไทย ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยใชแ้นวคิด

ทฤษฎีไตรอาร์ขิก (The Triarchic Theory of Human Intelligence) และวิธีการแบบสแกฟโฟลด์ มี

วตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความคิดอยา่งเป็นระบบเพื่อสร้าง

เสริมความสามารถด้านทกัษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยใช้แนวคิด

ทฤษฎีไตรอาร์ขิก (The Triarchic Theory of Human Intelligence)  และวิธีการแบบ                  

สแกฟโฟลด์  และ 2) เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนโดย
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เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นทกัษะการเขียนความเรียงภาษาไทย  และดา้นการคิดอย่าง

เป็นระบบของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนและของนักศึกษาท่ี                

เรียนตามปกติ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนัเทคโนโลย ี              

ราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร จาํนวน 90 คน แบ่งแบบสุ่มเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการใช้

คะแนนความสามารถพื้นฐานทางการเขียนเป็นตวัควบคุม โดยแต่ละกลุ่มจะมีตวัอย่าง 30 คน                

การทดลอง  6 สัปดาห์   รวม 18 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1)  แผนการสอน และส่ือ

การสอน   2) แบบทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานการเขียน แบบทดสอบวดัความสามารถดา้น

ทกัษะการเขียนความเรียง  3) เกณฑ์การให้คะแนน และระดบัความสามารถในการตรวจความเรียง

ภาษาไทย 4) แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 

ผลการวิจยัพบว่า  1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ยหลกัการคือ                

การช่วยเหลือสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบโดยการวางแผนความคิดอย่างเป็น

ระบบและชัดเจนก่อนท่ีจะลงมือเขียนและมอบหมายงานให้แก่ผูเ้รียนต้องเหมาะสมกับระดับ

ความสามารถของผูเ้รียน วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความคิดอยา่งเป็น

ระบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถด้านทกัษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ขั้นตอนการเรียนมี 6 ขั้น ไดแ้ก่ 1) สร้างความน่าสนใจและใหเ้สรีในการฝึก 2) ใชป้ระสบการณ์และ

ปรับบริบทในการเรียนรู้ 3) สร้างความชัดเจนทางความคิด 4) ตรวจสอบทบทวนความคิด                     

5) ลงมือปฏิบติังานตามผงัโครงร่างความคิด 6) ตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง การวดัและ

ประเมินผลการเรียนการสอนมีทั้งระหว่างและภายหลงัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน               

การสอน   

2.  ผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน พบวา่  2.1 คะแนนความสามารถดา้นทกัษะ

การเขียนความเรียงภาษาไทยของกลุ่มทดลอง กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 2  หลงัการทดลอง

สูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2.2 คะแนนความสามารถดา้นทกัษะ

การเขียนความเรียงภาษาไทยของกลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 2  หลงัการทดลองสูง

กวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2.3 คะแนนความสามารถดา้นการคิดอยา่ง

เป็นระบบของกลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 2 หลงัการทดลองสูงกว่าก่อน             

การทดลอง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2.4 คะแนนความสามารถดา้นการคิดอยา่งเป็น

ระบบของกลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 2 หลงัการทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2.5 การวิเคราะห์เน้ือหาจากบนัทึกผล การเรียนรู้ของกลุ่มทดลองทั้ง

สองกลุ่ม แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน ส่งเสริม             

การพฒันาความคิดอยา่งเป็นระบบและพฒันาความสามารถดา้นทกัษะการเขียนความเรียงภาษาไทย 
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อนัเป็นผลจากการท่ีผูเ้รียนได้สร้างแผนผงัโครงร่างความคิดก่อนลงมือเขียน ได้มีปฏิสัมพนัธ์ 

ทาํงานร่วมกนัและช่วยเหลือการเรียนรู้ซ่ึงกนั และกนั 

 สุปราณี จิราณรงค์ (2547) ได้พัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนระดับชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ในวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ด้วยการสอนตามแนวคิดของ 

Sternberg มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อพฒันาความสามารถในการคิดของนกัเรียนในดา้นการคิด

วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงประยุกต์ของนกัเรียนชั้นประศึกษาปีท่ี 1 ในวิชากลุ่ม

สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ดว้ยการสอนตามแนวคิดของ Sternberg  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

ไดแ้ก่ นกัเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ฝ่ายประถม) จาํนวน 34 คน เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามความสามารถในการคิด แผนการสอนวิชากลุ่มสร้างเสริม

ประสบการณ์ชีวิต ผลการวิจยัพบว่า 1. นักเรียนท่ีได้รับการสอนตามแนวคิดของ Sternberg มี

ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการคิดสูงกวา่ก่อนไดรั้บการสอนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 และ 2. นักเรียนท่ีได้รับการสอนตามแนวคิดของ Sternberg มีค่าเฉล่ียของคะแนน

ความสามารถในการคิดสูงกว่าก่อนได้รับการสอนทุกด้าน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ การคิด

สร้างสรรค ์และการคิดประยกุตใ์ช ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 วชัรี เหล่มตระกูล (2549) ได้พัฒนาโปรแกรมพฒันาสมรรถภาพการสอนแบบเน้น

กระบวนการคิดตามแนวทฤษฎีสามศร (The Triarchic Theory of Human Intelligence) สําหรับครู

ประจาํการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาสมรรถภาพการสอนแบบเนน้กระบวนการคิดตามแนว

ทฤษฎีสามศร (The Triarchic Theory of Human Intelligence) สําหรับครูประจาํการ  2) ศึกษาผล

ของโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพการสอนแบบเน้นกระบวนการคิดตามแนวทฤษฎีสามศร                   

(The Triarchic Theory of Human Intelligence) สําหรับครูประจาํการ ซ่ึงประกอบด้วย  

ความสามารถในการวิเคราะห์การสอน ความสามารถในการออกแบบการสอน และความสามารถ

ในการใชว้ิธีสอน และ 3) เพื่อศึกษาการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีสติปัญญาสามศร (The Triarchic Theory 

of Human Intelligence) ในบริบทของการพฒันาครู โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่             

ครูประจาํการโรงเรียนวดัหลวงวทิยา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลาํปาง เขต 1 ในภาคเรียนท่ี 

2   ปีการศึกษา 2548 จํานวน 16 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1) โปรแกรมพฒันา

สมรรถภาพการสอน   2) แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม 3) แบบบนัทึกการสัมภาษณ์   

4) แบบบนัทึกการออกแบบการสอน 5) แบบประเมินสมรรถภาพการสอน และเกณฑ์การประเมิน

สมรรถภาพ การสอน  

ผลการวิจยัพบว่า  1. โปรแกรมพฒันาสมรรถภาพการสอนแบบเนน้กระบวนการคิดตาม

แนวทฤษฎีสามศร (The Triarchic Theory of Human Intelligence) สําหรับครูประจาํการ 

ประกอบดว้ย แนวคิดพื้นฐานของโปรแกรม ลกัษณะของโปรแกรม ลกัษณะของผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม 
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เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของโปรแกรม เน้ือหาสาระ และประสบการณ์ กระบวนการพฒันา

สมรรถภาพการสอน กิจกรรมพฒันาสมรรถภาพการสอน แผนการจดักิจกรรม และโครงสร้างเวลา 

ส่ือประกอบกิจกรรม และแหล่งการเรียนรู้ และการวดั และประเมินสมรรถภาพการสอน  

2.  ผลการทดลองใช้โปรแกรมพฒันาสมรรถภาพการสอนแบบเน้นกระบวนการคิดตาม

แนวทฤษฎีสามศร (The Triarchic Theory of Human Intelligence) พบวา่ 2.1 ความสามารถใน การ

วิเคราะห์การสอนของครูประจาํการท่ีไดรั้บการพฒันาตามโปรแกรมพฒันาสมรรถภาพการสอนมี

ระดบัพฒันาการท่ีสูงกวา่ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม 2.2 ความสามารถในการออกแบบการสอนของ

ครูประจาํการท่ีไดรั้บ การพฒันาตามโปรแกรมพฒันาสมรรถภาพการสอนมีระดบัพฒันาการท่ีสูง

กว่าก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม    2.3  ความสามารถในการใช้วิธีสอนของครูประจาํการท่ีได้รับ           

การพฒันาตามโปรแกรมพฒันาสมรรถภาพการสอนมีระดบัพฒันาการท่ีสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วม

โปรแกรม   

3. ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสติปัญญาสามศร (The Triarchic Theory of Human 

Intelligence)  ในบริบทของการพฒันาครู พบว่า    3.1 ความคิดเห็นของครูประจําการท่ีมีต่อ

โปรแกรมพฒันาสมรรถภาพการสอนท่ีพฒันาข้ึนตามแนวทฤษฎีสามศร (The Triarchic Theory of 

Human Intelligence) พบวา่  ในภาพรวมครูประจาํการท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาสมรรถภาพ 

การสอนมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมพฒันาสมรรถภาพการสอนในระดบัมาก 3.2 ประโยชน์ของ

โปรแกรมพฒันาสมรรถภาพการสอนท่ีพฒันาข้ึนตามแนวทฤษฎีสามศรต่อการพฒันาครู พบว่า 

โปรแกรมพฒันาสมรรถภาพการสอนน้ีให้ประโยชน์ทั้งในดา้นการพฒันาตนเอง และการจดัการ

เรียนการสอนของครูประจาํการ และประโยชน์ในการพฒันาผูเ้รียน 3.3 ปัจจยัสนบัสนุน และปัจจยั

ท่ีเป็นอุปสรรคในการใชโ้ปรแกรมพฒันาสมรรถภาพการสอนท่ีไดพ้ฒันาข้ึนตามแนวทฤษฎีสามศร

(The Triarchic Theory of Human Intelligence) พบวา่ ปัจจยัสนบัสนุนไดแ้ก่ การสนบัสนุนของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ความสนใจใฝ่รู้ และความสมคัรใจของครุประจาํการ ความเช่ียวชาญ และ

มนุษยสัมพนัธ์ของวิทยากร และผูด้าํเนินการ และการใช้นวตักรรม และเทคโนโลยีเป็นส่ือใน              

การเรียนรู้ ส่วนปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค ได้แก่ ทัศนคติทางลบท่ีมีต่อการพฒันาครูอันเน่ืองจาก

ประสบการณ์เดิมจากการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม และเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัโครงการ          

ก่อน ๆ เวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีปรับเปล่ียนอยูเ่สมอ และภาระงานของครูท่ีมีมาก 

Sternberg and Grigorenko (1998)ไดพ้ฒันาการจดัรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม

ความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์  การคิดสร้างสรรค ์  และการคิดเชิงประยกุตต์ามแนวทฤษฎี

เชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาเกรด 3 และ

ผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาเกรด 8 ดาํเนินการทดลองดว้ยการสอนออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 
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1) รูปแบบการสอนท่ีเนน้ความสามารถดา้นการจาํ (Memory) 2) รูปแบบการสอนท่ีเนน้

ความสามารถดา้นการคิดวจิารณญาณ (Critical Thinking) 3) รูปแบบการสอนท่ีเนน้ความสามารถ

ดา้นการคิดวเิคราะห์  การคิดสร้างสรรค ์ การคิดเชิงประยกุต ์(Analytical, Creative, Practical  

Thinking) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชนิด

เลือกตอบ (Multiple – choice items) แบบประเมินการแสดงออก (Performance base items) และ                 

แบบรายงานตนเอง (Self-report) สําหรับผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาเกรด 3 ผลการวิจยัพบวา่การสอน

โดยใชรู้ปแบบการสอนท่ีเนน้ความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์  การคิดสร้างสรรค ์ และการคิดเชิง

ประยกุตต์ามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเ้รียนทุกคนไดแ้มว้า่ผูเ้รียนแต่ละคนจะมีรูปแบบของความสามารถทางการคิดท่ีแตกต่างกนั 

Sternberg (1999a) ไดศึ้กษาการใชท้ฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบเพื่อทาํความเขา้ใจ                     

การประเมินเชาวน์ปัญญาของประชากรท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยงานวิจยัน้ีได้

กล่าวถึงความเก่ียวขอ้งของทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบท่ีมีต่อเชาวน์ปัญญาของมนุษยเ์พื่อ

ทาํความเขา้ใจ และประเมินเชาวน์ปัญญาของประชากรท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม โดย

ผลการวิจยัแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) เชาวน์ปัญญาอาจมีความหมายต่างกนัในกลุ่มวฒันธรรมท่ี

ต่างกนั และการวดัเชาวน์ปัญญาอย่างคบัแคบในรูปแบบตามประเพณีนิยม เป็นเร่ืองไม่ยุติธรรม

สําหรับคนในหมู่กวา้งซ่ึงการสร้างจาํเป็นตอ้งช้ีแนวทางเพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมท่ี

หลากหลาย 2) งานวิจัยในปัจจุบันควรมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างมาตรวดัเชาวน์ปัญญาท่ีกวา้งข้ึน                 

3) ถึงเวลาแลว้ท่ีการประเมินเชาวน์ปัญญาควรจะพฒันาใหเ้หนือกวา่การวดัความฉลาดแบบดั้งเดิม 

Brody (2003) ไดส้ร้างแบบทดสอบความสามารถทางทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสาม 

องค์ประกอบตามหลักโครงสร้างการสร้างความสมเหตุสมผล โดยงานวิจัย น้ีกล่าวถึง                         

การวเิคราะห์ทฤษฎีทางเลือกหน่ึงของหลาย ๆ งานวจิยัโดย  Sternberg และเพื่อนร่วมวิจยัเพื่อพิสูจน์

ความถูกต้องของแบบทดสอบความสามารถทางทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ ท่ีมีต่อ

ความสัมพนัธ์ของความสามารถพื้นฐานโดยทัว่ไป (General – Intelligence หรือ g – Factor)  และ

การทาํความเข้าใจผลงานวิจัยของ Sternberg และเพื่อนร่วมวิจัย ประกอบด้วยความสัมพนัธ์                      

3 รูปแบบ คือ   1) ความสัมพนัธ์ระหว่างแบบทดสอบความสามารถทางทฤษฎีเชาวน์ปัญญา                    

สามองค์ประกอบกับการว ัดความฉลาดด้านอ่ืน ๆ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบทดสอบ

ความสามารถทางทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ  กับความสําเร็จทางวิชาการ และ                          

3) ความสัมพนัธ์ภายในของแบบทดสอบความสามารถทางทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ 

จากการวิเคราะห์ดงักล่าวพบว่า ความสามารถพื้นฐานโดยทัว่ไป (General – Intelligence หรือ                           

g – factor)  มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Sternberg และเพื่อนร่วมวจิยั 
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5.   แผนผงัความคิด 

แผนผงัความคิด  (Mind map) เป็นกลวิธีทีพฒันาข้ึนโดย Tony Buzan นกัคิด และนกัเขียน                   

ชาวองักฤษจากการเปิดตวัหนงัสือ “ใชห้วัคิด” (Use You Head) ในปี ค.ศ. 1974 ซ่ึงจดัเป็นเคร่ืองมือ

ท่ีสําคญัระหว่างการคิดกบัการถ่ายทอดเป็นถอ้ยคาํลงในกระดาษไดอ้ยา่งชดัเจน โดยมีรายละเอียด

ประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

5.1    แนวคิดของแผนผงัความคิด 

แผนผงัความคิด  (Mind map) เป็นกลวิธีทีพฒันาข้ึนโดย Tony Buzan ท่ีเกิดปัญหาจาก           

การอ่านหนังสือ การใช้สมองจดจาํเน้ือหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์  การวิเคราะห์โจทย ์                   

การแก้ปัญหา และทกัษะด้านการเขียนไปพร้อม ๆ กนั จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีทาํให้เขาศึกษาคิดค้น

วิธีการใช้สมองข้ึนมาดว้ยการศึกษาศาสตร์ทุกแขนง ทั้งทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้ของสมอง ภาษา

สมอง การจาํ   การรับรู้  และการคิดสร้างสรรค ์(ธราเทพ แสงทบัทิม, 2557: 12 – 14)  Buzan  สั่งสม

ความรู้จนเขา้ใจกระบวนการทาํงานสมอง และอธิบายวา่ สมองมีกระบวนการทาํงาน 5 ขั้น (ธญัญา 

ผลอนนัต ์และนพดล จาํปา, ผูแ้ปล, 2551: 15 - 16)  คือ  

1. การรับทุกอยา่งท่ีผา่นเขา้มาทางประสาทสัมผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

2. การเก็บรักษา การจดจาํ (ความสามารถในการเก็บขอ้มูลไว)้ และการเรียกความจาํ 

(ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก็บไว)้ 

3. การวเิคราะห์ การจาํแนกแบบรูป และกระบวนการจดัการขอ้มูล 

4. การแสดงผล การส่ือสารทุกรูปแบบ หรือการกระทาํท่ีสร้างสรรค ์รวมไปถึงการคิด 

5. การควบคุม  การอา้งอิงเทียบเคียงกบัการทาํงานของการคิด และการกระทาํทั้งหมด  

              หนา้ท่ีทั้ง 5 ประการน้ีต่างทาํงานเก้ือกลูซ่ึงกนั และกนั เช่น การรับขอ้มูลจะง่ายข้ึนเม่ือเรามี

ความสนใจ และแรงจูงใจ และถา้กระการรับขอ้มูลนั้นเขา้กนัไดก้บัลกัษณะการทาํงานของสมอง 

เม่ือการรับขอ้มูลกระทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เราก็จะเก็บรักษา และวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นไดง่้ายข้ึน 

ในขณะเดียวกนัประสิทธิภาพในการเก็บรักษา และวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ะช่วยเพิ่มความสามารถใน

การรับขอ้มูลของเราดว้ย  

จะเห็นได้ว่า สมองจะทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือมนัได้ทาํงานพร้อมกนัอย่าง

กลมกลืน โดยการโยงใยของเซลล์ประสาทในสมองกว่าสิบล้านเซลล์  และแต่ละเซลล์มี             

การเช่ือมโยงกนัดว้ยส่วนท่ีเรียกวา่เดนไดรท ์(Dendrite) ซ่ึงหมายถึง “โครงสร้าง หรือเคร่ืองหมายท่ี

มีลกัษณะเหมือนตน้ไมธ้รรมชาติ”   ท่ียื่นออกไปรอบทิศทางเพื่อรับขอ้มูลจากเซลล์อ่ืนๆ แต่จะมี

เส้นหน่ึงท่ีมีขนาดยาวเป็นพิเศษเรียกว่าอกัซอน (Axon) ท่ีใช้ส่งขอ้มูลไปยงัเซลล์ประสาทอ่ืน ๆ               

ทั้งเดนไดรท์ (Dendrite)  อกัซอน (Axon) มีการโยงใยภายในสมองอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด (ธัญญา             

ผลอนนัต ์และนพดล จาํปา, ผูแ้ปล, 2551: 4 - 5) ซ่ึงการทาํงานในสมองน้ี Buzan (ธญัญา ผลอนนัต ์
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และนพดล จาํปา, ผูแ้ปล, 2551: 37; ธราเทพ แสงทบัทิม, 2557: 31 - 33) เรียกวา่ Radiant Thinking 

หรือ การคิดแบบแผข่ยายออก หรือการคิดเป็นรัศมี  เกิดจากความเช่ือท่ีวา่สมองของมนุษยคิ์ดแบบ 

กระจากออกเป็นศูนย์กลาง   เม่ือสมองเราได้รับปัญหามีโจทย์ให้คิด ปัญหา หรือโจทย์นั้นจะ

เปรียบเสมือนจุดศูนยก์ลาง ส่วนคาํตอบท่ีคิดไดก้็จะพุ่งออกจากศูนยก์ลางแผข่ยายไป โดยใชข้อ้มูล

ทั้งหมดท่ีสมองมีอยูเ่ก่ียวกบัเร่ืองนั้น 

ดงันั้นการถ่ายทอดทางความดว้ยการส่ือสารดว้ยรูปแบบแผนผงัความคิดสะทอ้นให้เห็นถึง

การคิดท่ีแผ่ขยายออก โดยแผนผงัความคิดจะแผ่ขยายรัศมีออกจากภาพท่ีอยู่ตรงศูนยก์ลางเสมอ             

แต่ละคาํแต่ละภาพจะกลายสภาพเป็นศูนยก์ลางรองสําหรับความเช่ือมโยง วิธีการทาํซ่ึงเป็นห่วงโซ่

ต่อกันไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุดในแบบรูปเส้นแขนงก่ิงท่ีแผ่กระจายออกจากศูนยก์ลางหลกั ถึงแม้

แผนผงัความคิดท่ีเขียนบนกระดาษจะมีลักษณะเป็นสองมิติ แต่เราสามารถนําเสนอได้ใน

หลากหลายมิติ ทั้งมิติของท่ีวา่ง เวลา และสีสัน  

5.2   ความหมายของแผนผงัความคิด 

Buzan (2016) ไดใ้ห้ความหมายแผนผงัความคิดไวใ้นเวบ็ไซต ์www.mind-mapping.co.uk                       

ว่า แผนผงัความคิด คือ การแสดงถึงการคิดแบบแผ่ขยายออก ซ่ึงเป็นกระบวนการทาํงานตาม

ธรรมชาติของจิตใจมนุษย ์จดัเป็นกลวิธีการแสดงด้วยภาพท่ีมีพลงั เปรียบเสมือนกุญแจท่ีจะไข

ศกัยภาพของสมองออกมา ทั้งน้ีแผนผงัความคิดสามารถนาํมาใชไ้ดก้บัทุกแง่มุมของชีวติ เพื่อ 

การเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน และความคิดท่ีชดัเจนข้ึน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน  หรือ 

การใชชี้วติ วธีิสร้างแผนผงัความคิดเร่ิมจาก การนาํหวัขอ้  หรือเร่ืองท่ีสนใจ  วางเป็นจุดเด่นตรง

กลางภาพ จากนั้นประเด็นหลกั ๆ จะแผข่ยายออกจากกลางภาพ เป็นก่ิงกา้นสาขา แต่ละก่ิงกา้น

ประกอบดว้ยภาพ หรือคาํท่ีเช่ือมโยงรายละเอียด ซ่ึงรายละเอียดแต่ละส่วนจะค่อย ๆ แผก่ระจาย

ออกมาแต่ละก่ิงกา้น ก่ิงกา้นต่าง ๆ จะสร้างเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นโครงสร้าง   

ฉะนั้นแผนผงัความคิดจะดูสมบูรณ์ และสวยงามข้ึนด้วยการใช้สี รูปภาพ รหัส และมิติ  

เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ความสวยงาม และแสดงตวัตนของผูเ้ขียน สี รูปภาพ รหสั และมิติจะช่วยให้

เกิดความคิดสร้างสรรค์ จดจาํท่ีดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยให้สามารถเรียกขอ้มูลเหล่านั้น

ออกมาอีกไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.3   กลวธีิการเขียนแผนผงัความคิด 

แผนผงัความคิดจดัเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัการระบบความคิดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เรียบง่ายท่ีสุด มีรูปแบบการจดบนัทึกท่ีสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ ดว้ยการถ่ายทอดความคิด 

หรือข้อมูล ต่า ง  ๆ  ท่ี มีอยู่ ใ นสมองลงก ระดา ษ โดย การใ ช้ภาพ  สี  เ ส้ น แล ะการโยงใ ย                                          

แทนการจดยอ่แบบเดิมท่ีเป็นบรรทดั ๆ  ใช้การส่ือความหมายดว้ยขอ้ความ  และรูปภาพคลา้ย  ๆ 

การแตกก่ิงก้านของต้นไม้ทั้งน้ีเพื่อเสริมสร้างทกัษะในการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล              

http://www.mind-mapping.co.uk/
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อนัเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้จดัระเบียบความคิดให้มีความชดัเจนมากข้ึน ทั้งน้ี Buzan (1997: 97 – 

105; ธญัญา ผลอนนัต ์และนพดล จาํปา, ผูแ้ปล, 2551: 79 – 105) ไดก้ล่าวกลวิธีการสร้างแผนผงั

ความคิดโดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. ใชก้ารเนน้ความสาํคญั (Use Emphasis)  การเนน้ความสาํคญัจดัเป็นองคป์ระกอบหน่ึง

ในการยกระดบัความจาํ และการสร้างสรรคใ์ห้ดีข้ึน เทคนิคทุกอยา่งท่ีใชใ้นการเนน้ความสาํคญัน้ี 

สามารถนาํไปใชไ้ดก้บัการสร้างความเช่ือมโยงในก่ิงแกว้ต่าง ๆ ได ้ดงัน้ี 

1.1 แก่นแกนควรเป็นรูปภาพเสมอ  เพราะรูปภาพจะมีส่วนช่วยในการรับรู้ และ

กระตุน้ใหเ้กิดการเช่ือมโยงความคิดไดง่้าย และช่วยในเร่ืองของการจดจาํไดป้ระเด็นอยา่งดี  

 หากจาํเป็นตอ้งใช้คาํ เป็นแก่นแกนของแผนผงัความคิด ควรทาํให้ “คาํ” นั้น 

เป็นภาพไดด้ว้ยการใส่มิติ สีสัน และส่ิงดึงดูดความสนใจลงไปท่ีคาํนั้น 

1.2 การใชภ้าพตลอดเวลาในการเขียนแผนผงัความคิด  จะเป็นการกระตุน้                  

ความสมดุลระหวา่งทกัษะดา้นสมอง ดา้นการมองเห็น และการใชภ้าษา ซ่ึงมีส่วนช่วยให ้                

การเช่ือมโยงทางความคิดมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

1.3 ใชภ้าพตลอดเวลาในการเขียนแผนผงัความคิดการใชภ้าพในทุกแห่งท่ีสามารถ

ทาํได ้ นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายอยา่งดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ยงัจะสร้างการกระตุน้ท่ี

สมดุลระหวา่งทกัษะ อนัจะทาํใหก้ารรับรู้ดว้ยสายตาของคุณมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

1.4 ภาพแก่นกลางควรใชสี้อยา่งนอ้ยสามสีเสมอ เพราะสีจะช่วยกระตุน้ความจาํ 

และความคิดสร้างสรรคเ์น่ืองจากสีจะช่วยเพิ่มชีวติชีวาให้แก่รูปภาพและช่วยกระตุน้ความสนใจ                  

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.5 ก่ิงกา้นแต่ละก่ิงกา้นควรประกอบดว้ยภาพ หรือคาํสาํคญัท่ีเป็นสามมิติเพื่อส่ือ

ความไดง่้าย และง่ายต่อการจดจาํ โดยใหเ้ส้นท่ีโยงใย และรูปภาพใหมี้ความหลากหลายลดหลัน่  

ของขนาดเพื่อเป็นการบ่งช้ีความสาํคญัของแต่ละขอ้ความ 

1.6 ใชพ้ื้นท่ีวา่งอยา่งมีระเบียบ การใชพ้ื้นท่ีวา่งอยา่งเป็นระเบียบจะเพิ่ม 

ความชดัเจนของภาพมากข้ึน ซ่ึงมีประโยชน์ในการจดัลาํดบัชั้น และหมวดหมู่ และทาํใหแ้ผนผงั

ความคิดเปิดกวา้งเพื่อเพิ่มเติมขอ้มูลความคิดเขา้ไป และยงัเป็นสุนทรียภาพท่ีน่ามอง 

1.7 ควรเวน้ระยะระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ ของพื้นท่ีแผนผงัความคิดให้

เหมาะสม เพื่อใหดู้เป็นระเบียบเรียบร้อย และง่ายการการเขา้ใจ  

2. ใช้การเช่ือมโยง (Use Association) การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์เป็นองค์ประกอบ

สําคญัอีกประการหน่ึงในการพฒันาความจาํ และความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย

ประสานการทาํงานของสมอง และความรู้สึกเข้าด้วยกนั เพราะการเช่ือมโยงมีส่วนช่วยให้เกิด

ความคิดท่ีต่อเน่ือง และจดัลาํดบัความคิดให้เป็นระบบ ดว้ยการแผข่ยายความคิดตามก่ิงกา้นสาขา
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ต่าง ๆ โดยก่ิงก้านแต่ก่ิงนั้ นจะได้รับการเช่ือมโยงในลักษณะท่ีแตกต่างกันตามตาํแหน่ง และ

ความสาํคญัของเร่ืองนั้น ๆ  ทั้งน้ีวธีิการเช่ือมโยงสามารถทาํไดห้ลายวธีิดงัน้ี  

2.1 ใช้ลูกศรเม่ือตอ้งการต่อเช่ือมทั้งภายในก่ิงและขา้มแขนงก่ิงกา้น ลูกศรจะช้ีนาํ

สายตาให้เช่ือมส่วนใดส่วนหน่ึงของแผนผงัความคิดกับส่วนอ่ืน ๆ โดยอตัโนมติั ลูกศรอาจมี

ลกัษณะช้ีไปทิศทางเดียว มีหลายหวั และมีขนาด แบบ  รูป และมิติต่างกนั หากแต่ลูกศรจะช่วยช้ีนาํ

และเช่ือมโยงความคิด ความสัมพนัธ์ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 

2.2 ใช้สี สีมีส่วนช่วยเพิ่มสมรรถนะการจดจาํ และการสร้างสรรค์ การเลือกใช้สี

เฉพาะเพื่อใช้กําหนดรหัส หรือในพื้นท่ีเฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงในแผนผงัความคิดจะช่วยให ้                

การจดจาํขอ้มูลในเร่ืองนั้น ๆ ได้ดีข้ึน และจะเพิ่มปริมาณ และขยายขอบเขตในการเกิดความคิด

สร้างสรรค ์  รหสัสี และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ สามารถกาํหนดข้ึนไดท้ั้งโดยตวับุคคล และกลุ่มบุคคล 

2.3 ใช้รหัส ดว้ยการกาํหนดเคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ต่าง เพราะรหัสจะมีส่วน

ช่วยใหก้ารทาํงานสมองเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ในแผนผงัความคิดเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. มีความชดัเจน  (Be Clear) แผนผงัความคิดจะตอ้งมีความชดัเจนต่าง ๆ ในประเด็น

ต่อไปน้ี 

3.1 ใช้คาํสําคญั เพียงคาํเดียว บนเส้นแต่ละเส้น เพราะคาํคาํเดียวแต่ละคาํสามารถ

สร้างความเช่ือมโยงได้อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด การวางคาํคาํเดียวไวบ้นเส้นเส้นหน่ึงจะทาํให้สร้าง             

ความเช่ือมโยงไดอ้ยา่งอิสระ ขอ้ความสาํคญั ๆ จะไม่มีการตกหล่นสูญหาย และความคิดทุกอยา่งจะ

อยูใ่นสภาพเปิดกวา้งเสมอ 

3.2 ควรเขียนคาํทุกคาํท่ีเป็นการแสดงความคิดของผูเ้ขียนดว้ยลายมือท่ีอ่านง่าย สั้น 

กระชบั และชดัเจน 

3.3 เขียนคาํกุญแจไวบ้นเส้น หรือบนก่ิงเสมอ เพราะจะช่วยทาํให้เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย สบายตา และมีความชดัเจนมากข้ึน และการลากเส้น หรือการแตกก่ิงแต่ละแขนง

จะช่วยใหเ้กิดการเช่ือมโยงความคิดต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัทั้งหมด 

3.4 ลากเส้นใหมี้ความยาวเท่ากบัความยาวของคาํ 

3.5 ควรเช่ือมปลายเส้นก่ิงใหม่ต่อกับเส้นก่ิงเดิมเสมอ โดยให้แต่ละเส้นแสดง            

ความเช่ือมโยงกนั ห้ามก่ิงต่าง ๆ ขาดจากกนั เพราะการเช่ือมต่อแก่นกลาง     กบัเช่ือมเส้นก่ิงทุกก่ิง

บนแผนผงัความคิดยอ่มทาํใหส้ามารถเช่ือมโยงความคิดต่าง ๆ ในสมองได ้  

3.6 ควรลากเส้นก่ิงท่ีอยู่ใกลแ้ก่นกลางให้มีความหนามากกว่าเส้นก่ิงอ่ืน ๆ ท่ีห่าง

ออกไป  เน่ืองจากเส้นก่ิงแกว้ท่ีหนากว่าจะช่วยเน้นย ํ้าความสําคญัของประเด็นความคิดหลกั และ

ความคิดยอ่ยไดเ้ป็นอยา่งดี ยกเวน้กรณีท่ีเราใชแ้ผนผงัความคิดในการระดมสมอง เพื่อสํารวจ และ

รวบรวมความคิดต่าง ๆ ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และพบว่าในระหว่างท่ีแตกความคิดลงในแผนผงั
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ความคิดนั้นพบว่า มีความคิดบางประการท่ีปรากฏอยู่ตรงขอบนอกสุด กลบัมีความสําคญัมากกว่า

ความคิดท่ีเป็นแก่นกลางเสียอีก ในกรณีน้ีควรใชเ้ส้นหนาลอ้มความคิดบนก่ิงนั้นไว ้เส้นท่ีพล้ิวเป็น

ธรรมชาติมีความโคง้จะชกัจูงสายตาใหม้องเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน และง่ายข้ึน 

3.7 สร้างเส้นแผนผงัความคิดใหมี้ลกัษณะรวมเป็นหน่ึงเดียวกนัไม่ขาดออกจากกนั 

3.8 ควรวาดภาพใหมี้ความชดัเจนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ เพราะความชดัเจนของ

ภาพจะช่วยสะทอ้นความคิดภายนอก และเสริมสร้างความคิดภายในใหมี้ความชดัเจนข้ึนดว้ย 

3.9 วางแผน่กระดาษตามแนวนอนเสมอ การวางแผน่กระดาษในแนวนอน  จะช่วย

ให้รู้สึกมีอิสระทางความคิด และมีพื้นท่ีสําหรับวางแผนผงัความคิดมากกว่าวางกระดาษไวใ้น

ลกัษณะแนวตั้ง อีกทั้งแผนผงัความคิดในแนวนอนยงัสามารถอ่านไดง่้ายกวา่ 

3.10 เขียนตวัหนงัสือใหอ้ยูใ่นแนวตั้งฉากมากท่ีสุด และไม่ควรเขียนกลบัหวัสลบัไป

มา  เพราะตวัหนงัสือท่ีตั้งไดฉ้ากกบัสายตาจะช่วยใหส้มองเขา้ถึงความคิดท่ีแสดงออกมาไดง่้ายกวา่  

4. การสร้างแบบรูปของตนเอง (Layout)  การสร้างแผนผงัความคิดควรมีเอกลกัษณ์ และ

รูปแบบเฉพาะตวัของตนเอง ยิง่แผนผงัความคิดแสดงเอกลกัษณ์เฉพาะตวัออกมามากเท่าไร สมองก็

จะสามารถเข้าใจเอกลักษณ์ของงานได้มากข้ึนเท่านั้น แต่ทุกคร้ังท่ีลงมือเขียนแผนผงัความคิด

จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงหลกัการสร้างแผนผงัความคิดดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ดว้ย  

 จะเห็นไดว้า่กลวิธีการเขียนแผนผงัความคิดดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะช่วยพฒันา และขดัเกลา

ทกัษะการคิดทุกดา้นไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากแผนผงัความคิดเป็นเคร่ืองมือท่ีตอ้งใชก้ระบวนการ

ทาํงานของสมองทั้งซีกซ้าย และซีกขวา  โดยสมองซีกซ้ายจะทาํงานเก่ียวขอ้งกบัความคิดรวบยอด

ไดแ้ก่ ตรรกะ ภาษา   ความเป็นเหตุเป็นผลทางคณิตศาสตร์ การใฝ่รู้ดา้นรายละเอียด ลาํดบั คาํสั่ง 

และการวเิคราะห์ ส่วนสมองซีกขวาจะทาํงานเก่ียวขอ้งกบัความคิดอเนกนยั ไดแ้ก่ จงัหวะ สี รูปร่าง 

ฝันกลางวนั จินตนาการ และการสังเคราะห์  เน่ืองจากแผนผงัความคิดมีทั้งขอ้ความ รูปภาพ สี เส้น 

สัญลกัษณ์ และการเช่ือมโยงจึงตอ้งใช้กระบวนการทาํงานของสมองทั้ง 2 ซีกให้มีประสิทธิภาพ

ควบคู่กนั จนนาํไปสู่การพฒันาความคิดท่ีมีประสิทธิผลไดเ้ป็นอยา่งดี  

5.4   ประโยชน์ของแผนผงัความคิด 

 การสร้างแผนผงัความคิด คือ การคิดแบบเป็นรัศมีท่ีแผ่นขยายออก โดยอาศยัตรรกะของ                      

ความเช่ือมโยง (Logic of Association) และไม่ข้ึนกบัตรรกะของเวลา (Logic of Time) แผนผงั

ความคิดจะแผข่ยายออกไปทุกทิศทุกทาง และจบักบัความคิดใดความคิดหน่ึงไม่วา่จะอยูมุ่มไหนก็

ไดท้ั้งส้ิน เม่ือสร้างความคิดข้ึนมามากพอกบัความตอ้งการท่ีจะใชพู้ด หรือเขียนแลว้ จึงแปรแผนผงั

ความคิดนั้นดว้ยการถ่ายทอดทางภาษา ดงันั้นจึงมีนกัการศึกษาท่านต่าง ๆ ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของ

แผนผงัความคิดไวด้งัน้ี 
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ไสว ฟักขาว (2544: 13) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแผนผงัความคิด(Mind map) ไวด้งัน้ี 

1. ใชใ้นการวเิคราะห์  เน้ือหา  หรืองานต่าง ๆ 

2. ช่วยบนัทึก  และสามารถมองเห็นขอ้มูลจากการระดมสมอง 

3. ใชใ้นการสรุป  หรือสร้างองคค์วามรู้ 

4. ช่วยจดัระบบความคิดทาํใหจ้าํไดดี้ 

5. ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ เช่น  การเขียนเรียงความ  การเขียนบทความ 

6. ใชใ้นการจดโนต้หรือทาํโนต้สาํหรับนาํเสนอ 

7. ช่วยส่งเสริมการทาํงานของสมองซีกซา้ย และซีก 

เช่นเดียวกบัชยัฤทธ์ิ ศิลาเดช (2545: 112) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแผนผงัความคิดคือ 

1. ช่วยทาํใหเ้กิดความรวดเร็วในการเขียนขอ้มูลท่ีซบัซอ้นหรือเป็นประโยชน์ใหเ้ร็วข้ึน 

2. ช่วยใหส้มองทั้งสองขา้งใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สมองซีกซ้ายเป็นเร่ืองเก่ียวกบั

ภาษา ตรรกะ การเรียงลาํดบั การวเิคราะห์ ซีกขวาเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการมองเห็นภาพรวมจินตนาการ 

สีสันและมิติ 

3. ช่วยในการระลึกถึงขอ้มูลต่าง ๆ เพราะขอ้มูลไดมี้การบนัทึกความจาํ ไวอ้ยา่งมี

โครงสร้างเป็นระบบ 

4. ช่วยในการจดัเก็บขอ้มูล ข่าวสาร เป็นรูปแบบโครงสร้าง และมีความสัมพนัธ์กนั 

5. ช่วยในการพฒันาสมองซีกขวาเก่ียวกบัการใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคม์ากข้ึน 

นอกจากน้ี ธัญญา ผลอนันต์ และขวญัฤดี ผลอนันต์ (2550: 33) ได้กล่าวถึงประโยชน์

ความสาํคญัของแผนผงัความคิดสรุปไดด้งัน้ี 

1. ใชว้เิคราะห์ และเช่ือมโยง 

2. เป็นนกัคิดท่ีมีคุณภาพ 

3. เรียนรู้อยา่งมีความหมาย (ไม่ใช่แบบนกแกว้นกขนุทอง) 

4. คิดอยา่งยดืหยุน่ได ้ 

5. ส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดดี้ข้ึน 

6. รับผดิชอบ และเป็นฝ่ายรุกต่อการเรียนรู้ของตนเองมากข้ึน (ไม่ใช่รับลูกเดียว) 

7. ตีความ และตีกรององคค์วามรู้ท่ีไดรั้บมาอยา่งเป็นรูปธรรม 

8. แสวงหาความหมาย ไล่ลาหาโครงสร้างของโลกรอบตวั 

9. ขยายความ มองออกไปนอกหอ้งเรียน นอกสถาบนัการศึกษา 

10. จดัการกบัปัญหา หรือแกส้ถานการณ์ไดอ้ยา่งเป็นระบบแต่แฝงไวซ่ึ้งความยดืหยุน่ 

11. เขา้ใจและมีทศันะท่ีเป็นบวกต่อขอ้มูล และขอ้โตแ้ยง้ 

12. ตดัสินใจอยา่งผูท่ี้มองรอบดา้น 
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13. เห็นความคิดของตนเอง และพร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็นเม่ือตอ้งการ หรือจาํเป็น 

14. เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางอยา่งแทจ้ริง 

แนวคิดดงักล่าว สอดคลอ้งกบั Buzan (ธญัญา ผลอนนัต ์และนพดล จาํปา, ผูแ้ปล, 2551: 

134 – 135, 143) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์แผนผงัความคิดไวด้งัน้ี  

1. ช่วยในการจาํ  แผนผงัความคิดเป็นเคร่ืองมือช่วยจาํท่ีใชไ้ดผ้ลดีอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็น

การใชจิ้นตนาการ และความเช่ือมโยงเพื่อสร้างออกเป็นภาพใหม่ท่ีจาํไดง่้าย อีกทั้งยงัช่วยผสมผสาน

ทกัษะสมองทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัเพื่อสร้างเคร่ืองมือช่วยจาํท่ีมีมากกวา่หน่ึงมิติ ไดแ้ก่ มิติท่ีหน่ึง เส้น 

มิติท่ีสอง หนา้กระดาษ และมิติท่ีสามคือมิติท่ีเราสร้างข้ึนมาแผอ่อกเป็นรัศมีโดยใชท้ั้งการเช่ือมโยง

ไขวก้นัไปมาอยา่งมีสีสัน ผา่นมิติของเวลา  

2. ช่วยในการวิเคราะห์ การจะจดบนัทึกจากการฟังบรรยาย หรืองานเขียนความสําคญั

แรกสุดเหนือส่ิงอ่ืนใดคือตอ้งจบัโครงสร้างของขอ้มูลท่ีไดรั้บมาให้ไดเ้สียก่อน แผนผงัความคิดจะ

ช่วยใหเ้ราจดัระเบียบความคิดเบ้ืองตน้ และลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูลออกมาจากขอ้มูลเชิงเส้นได้

อยา่งโดดเด่น และง่ายดาย 

3. ช่วยใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์การสร้างแผนผงัความคิดมิไดเ้พียงช่วยในเร่ืองของการ

จดจาํ และวเิคราะห์ขอ้มูลไดเ้ท่านั้น แต่ยงัช่วยใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคด์ว้ยการผสมผสานขอ้มูลท่ี

ไดรั้บจากสภาพภายนอก เช่น การบรรยาย หนงัสือ วารสาร และส่ือต่าง ๆ กบัขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนจาก

สภาพภายใน เช่น การตดัสินใจ การวเิคราะห์ เขา้ดว้ยกนั ดว้ยวธีิการระดมความคิด หรือระดมสมอง 

เพื่อใหไ้ดแ้นวคิด หรือทางเลือกท่ีหลากหลาย จนนาํไปสู่การตดัสินใจ 

4. ช่วยในการเสวนาแลกเปล่ียน เม่ือเราจดขอ้มูลดว้ยแผนผงัความคิดจากการฟังบรรยาย

หรืออ่านหนงัสือ จากนั้นนาํขอ้มูลเหล่านั้นสร้างเป็นแผนผงัความคิดพร้อมทั้งความคิดเห็นของเราท่ี

เกิดจากการฟัง หรือการอ่านนั้น กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ แผนผงัความคิดจะต้องสะท้อนการพูดจา

เสวนาโตต้อบระหวา่งสติปัญญาของเรา กบัสติปัญญาของผูบ้รรยาย หรือผูเ้ขียนหนงัสือนัน่เอง 

ในขณะท่ี Wolff (จิตรลดา สิงห์คาํ, ผูแ้ปล, 2557: 95) ไดแ้สดงความเห็นว่า ขอ้ดีของ

แผนผงัความคิดคือ สามารถเขียนขอ้มูลลงไปในหนา้กระดาษไดม้าก และสามารถอ่านรายละเอียด

ไดห้มดในคร้ังเดียว จึงทาํใหง่้ายต่อการมองเห็นและเช่ือมโยงความคิด อีกทั้งแผนผงัความคิดยงัเป็น

วธีิท่ีดีเยีย่มในการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดใ้นระหวา่งการระดมสมองอีกดว้ย   

จากการศึกษาความเห็นของนกัวชิาการท่านต่าง ๆ ผูว้จิยัสามารถสังเคราะห์เป็นตารางได้

ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 6  สังเคราะห์ประโยชน์ของแผนผงัความคิด 
 

ประโยชน์ของแผนผงัความคดิ 
ไสว ฟักขาว 

(2544) 

ชัยฤทธ์ิ ศิลา

เดช (2545) 

ธัญญา ผล

อนันต์ และ

ขวญัฤด ีผล

อนันต์ 

(2550) 

Buzan, 

(2551) 

Wolff 

(2557) 

ช่วยบันทกึความจาํ   -  - 

ช่วยระดมสมอง  -    

ช่วยจดัระบบความคดิ      

ช่วยในการเช่ือมโยงความคดิ      

ช่วยในการวเิคราะห์     - 

ช่วยให้เกดิความคดิสร้างสรรค์     - 

ช่วยในการส่ือสาร แลกเปลีย่น

ข้อมูล แสดงความคดิ 
 -   - 

 

 

จากตารางสังเคราะห์ประโยชน์ของแผนผงัความคิดดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปได้

ว่า ประโยชน์แผนผงัความคิดคือ แผนผงัความคิดเป็นเคร่ืองมือท่ี ส่งเสริมกระบวนการคิดท่ีมี            

การแสดงถึงความเขา้ใจในข้อเท็จจริง จินตนาการ การเช่ือมโยงของความคิด ตลอดจนการคิด

วิเคราะห์ และจดัระบบความคิด เพื่อถ่ายทอดขอ้เท็จจริงของเน้ือหา และแสดงความความคิดเห็น 

แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีมีต่อเน้ือหา นั้น ๆ  อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์

ดว้ยวธีิการระดมสมอง เพื่อใหเ้กิดความคิดท่ีหลากหลาย และนาํแนวคิดนั้นไปพฒันาเป็นนวตักรรม

ต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย จากประโยชน์ดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะนาํกลวิธีการเขียนแผนผงัความคิดเป็น

เคร่ืองมือท่ีช่วยส่งเสริมการคิดสร้างสรรคใ์หก้บัผูเ้รียน  

5.5   แผนผงัความคิดกบัการสอนเช่ือมโยงความคิดสร้างสรรค์ 

 แผนผงัความคิดไม่ใช่เพียงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการช่วยจาํเท่านั้น หากแต่เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น                 

การจดัระบบความคิดไดอ้ย่างดี เน่ืองจากการเขียนแผนผงัความคิด  (Mind map) เกิดจากการใช้

ทกัษะทั้งหมดของสมองหรือการทาํงานร่วมกนัของสมองทั้ง 2 ซีก คือ สมองซีกซ้ายและซีกขวา  

ซ่ึงสมองซีกซ้ายจะทาํหนา้ท่ีในการวิเคราะห์คาํ ภาษา สัญลกัษณ์ ระบบ ลาํดบั ความเป็นเหตุผล 

ตรรกวทิยา ส่วนสมองซีกขวาจะทาํหนา้ท่ีสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์จินตนาการ จงัหวะ โดยมีแถบ

เส้นประสาท คอร์ปัสคอลโลซมั (Corpus Collosum) เป็นเสมือนสะพานเช่ือม ดงันั้นการนาํกลวิธี

การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิดมาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยพฒันาทกัษะใน

การเรียนรู้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ด้านต่าง ๆ ของผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน (วิมลรัตน์ 
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สุนทรโรจน์, 2544: 153; ธญัญา ผลอนนัต ์และนพดล จาํปา, ผูแ้ปล,  2551: 9 - 10)  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมี

ความสนใจนาํแผนผงัความคิดมาใช้เป็นกลวิธีในการเช่ือมโยงความสามารถในการคิดสร้างสรรค์

ของผูเ้รียน โดยเฉพาะขั้นจินตนาการท่ีเป็นการเช่ือมโยงความรู้ และประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่

ผสมผสานกับความรู้หรือประสบการณ์ใหม่จนก่อเกิดเป็นนวัตกรรมในการเรียนรู้ และ                         

การสร้างสรรค์ช้ินงาน ทั้งน้ีจุดประสงค์ในการเขียนแผนผงัความคิดเพื่อการคิดสร้างสรรค์ ด้วย                 

การระดมสมองนั้น Buzan (ธญัญา ผลอนนัต ์และนพดล จาํปา, ผูแ้ปล, 2551: 148 – 149) กล่าววา่มี

หลายประการไดแ้ก่ 

1. เพื่อสาํรวจตรวจสอบความไปไดใ้นการสร้างสรรคส่ิ์งใดส่ิงหน่ึงท่ีกาํหนดให ้

2. เพื่อลบล้างสมมติฐานความเช่ือเดิม ๆ ในส่ิงนั้ น ซ่ึงจะทาํให้เกิดพื้นท่ีในการคิด

สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ  

3. เพื่อสร้างความคิดซ่ึงส่งผลให้เกิดการกระทาํอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นการเฉพาะ สร้าง 

หรือปรับเปล่ียนสภาพความเป็นจริงท่ีเป็นอยู ่

4. เพื่อส่งเสริมใหใ้ชใ้นการคิดสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ืองมากยิง่ข้ึน 

5. เพื่อใหเ้กิดกรอบความคิดใหม่อนัเป็นผลจากการจดัระเบียบความคิดท่ีมีอยูเ่ดิม 

6. เพื่อไขวค่วา้ และพฒันา “ประกาย” ความรู้เม่ือมนัปรากฏข้ึน 

7. เพื่อการวางแผนอยา่งสร้างสรรค ์ 

 จะเห็นได้ว่าแผนผงัความคิดมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับการคิดสร้างสรรค์ เน่ืองจาก

แผนผงัความคิดเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ทกัษะทุกส่วนท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัความการคิดสร้างสรรค์ได ้

โดยเฉพาะจินตนาการการเช่ือมโยงความคิด และความยืดหยุน่ในการคิดอนัเป็นปัจจยัสําคญัอย่าง

หน่ึงในการคิดสร้างสรรค ์ ทั้งน้ีผูท่ี้มีความสามารถในการคิดยืดหยุ่นจะเป็นผูท่ี้คิดไดห้ลายแง่มุม 

และสามารถดดัแปลงความคิดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี (Guilford, 1967: 49) ซ่ึงแผนผงัความคิดมี

องคป์ระกอบสาํคญัในการคิดยดืหยุน่ (ธญัญา ผลอนนัต ์และนพดล จาํปา, ผูแ้ปล, 2551: 149) ดงัน้ี 

1. เช่ือมโยงความคิดพิเศษท่ีเกิดข้ึนใหม่กบัความคิดท่ีมีอยูแ่ต่เดิม 

2. ใชสี้สันแตกต่างกนั 

3. ใชรู้ปทรงแตกต่างกนั 

4. เช่ือมประสานปัจจยัท่ีไม่ธรรมดา  

5. สร้างความเด่นชดั และใชมิ้ติ 

6. จดัและเช่ือมโยงความคิดเดิมเสียใหม่  

7. พลิกกลบัแนวคิดเดิม ๆ  

8. ตอบสนองต่อสุนทรียภาพของวตัถุ 

9. ตอบสนองต่อความรู้สึกเชิญชวนของวตัถุ 
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10. ตอบสนองต่อวตัถุซ่ึงมีแรงกระตุน้ต่อสัมผสัทั้งรูป รส กล่ิน เสียง และกายสัมผสั 

11. การปรับเปล่ียนรูปทรง และรหสัต่าง ๆ  

 เม่ือพิจารณาถึงกฎเกณฑ์ในการเขียนแผนผงัความคิดแล้วจะพบว่า แผนผงัความคิดคือ 

เคร่ืองมือท่ีเป็นรูปธรรมในการถ่ายทอดความคิดท่ีอยู่ในตวัของผูเ้รียน ให้ออกมาสู่ภายนอกด้วย

ความชดัเจน และสร้างสรรค ์อีกทั้งสะทอ้นให้เห็นกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งกระบวนการอีกดว้ย 

ดงัท่ี Buzan (ธญัญา ผลอนนัต ์และนพดล จาํปา, ผูแ้ปล, 2551: 151) กล่าววา่ การใชแ้ผนผงัความคิด

อยา่งถูกตอ้งจะช่วยให้ผูเ้ขียนแผนผงัความคิดสามารถสร้างการคิดสร้างสรรคข้ึ์นมาไดเ้ป็นจาํนวน

อย่างน้อยท่ีสุดสองเท่าของความคิดท่ีเกิดจากการระดมสมองทัว่ ๆ ไป ของคนกลุ่มใหญ่ในเวลา                

เท่า ๆ กนั โดยขั้นตอนของกระบวนการสร้างแผนผงัความคิดเพื่อการสร้างสรรค์ มีกระบวนการ 

(Buzan, 1997: 153 – 164; ธญัญา ผลอนนัต ์และนพดล จาํปา, ผูแ้ปล, 2551: 119 – 120, 151 – 157)  

ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1. สร้างแผนผงัความคิดอย่างรวดเร็ว ระเบิดความคิดอย่างฉับพลนั (The Quick – Fire 

Mind Map Burst) เร่ิมดว้ยการวาดภาพ หรือประเด็นท่ีตอ้งการระดมสมองไวต้รง “แก่นแกน” เพื่อ

เป็นการกระตุ้นความคิดในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว  เช่น การใช้จินตนาการในการคิดค้นวิทยาการ

ทางด้านเทคโนโลยีการบิน อาจเร่ิมด้วยการวาดรูปปีกเคร่ืองบินท่ีมีลกัษณะเหมือนคอนคอร์ด 

(Concorde) คู่หน่ึง ไวต้รงกลางหน้ากระดาษเปล่าแผ่นใหญ่  จากนั้นระดมความคิดจากภาพแก่น

แกนน้ีดว้ยการแผรั่ศมีทุกความคิดท่ีเกิดข้ึนในสมองจากประเด็นท่ีตั้งไว ้ดว้ยการปล่อยให้ความคิด

และจินตนาการนั้นไหลออกมาให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้ภายในเวลาไม่เกิน 20 นาที เม่ือเกิด              

การระดมความคิดอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้สมองปลดปล่อยความคิดออกจากแบบรูปการคิดตามปกติ 

และส่งเสริมใหส้มองปล่อยความคิดใหม่ ๆ ออกมา ซ่ึงเดิมมกัจะเห็นวา่เป็นความคิดท่ีไร้สาระ และ

ความคิดท่ีไร้สาระเหล่าน้ีจะตอ้งจดบนัทึกเก็บเอาไวเ้สมอ เพราะเปรียบเสมือนกุญแจสําคญัท่ีจะช่วย

ไข หรือกา้วไปสู่มุมมองใหม่ ๆ จากความเคยชิน และขอ้จาํกดัเดิมท่ีเคยมีอยู ่

2. ตอ้งเขียนใหม่ และปรับปรุง (First Reconstruction and Revision) เม่ือเราไดค้วามคิด

ใหม่ หรือประเด็นท่ีน่าสนใจแลว้ ควรหยุดพกัสักเล็กนอ้ย เพื่อให้สมองไดผ้อ่นคลาย จากนั้นจึงเร่ิม

รวบรวมความคิดท่ีเกิดข้ึนมาเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจาํเป็นตอ้งเขียนแผนผงัความคิดข้ึนมาใหม่

อีกแผ่นหน่ึง ในแผนผงัความคิดใบใหม่ จะต้องแตกแขนง “ก่ิงแก้ว”  หรือกาํหนดการลาํดับ

ความคิดเบ้ืองตน้ (Basic Ordering Ideas) ไวก่้อน ด้วยการประสานข้อมูล จาํแนกประเภท             

สร้างลาํดบัชั้น หาความเช่ือมโยงใหม่ ๆ และพิจารณาความคิดท่ีเหมือนจะไร้สาระในตอนแรกอีก

คร้ังในบริบทรวมของแผนผงัความคิดดงัท่ีไดเ้ห็นมาแลว้ ยิง่ถา้ความคิดนั้นต่างไปจากเดิมมากเท่าไร 

แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดนั้นยิง่เป็นความคิดท่ีดีข้ึนมากข้ึนเท่านั้น  
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3. บ่มเพาะความคิด (Incubation) คือ การปล่อยให้สมองบ่นเพาะความคิดเอง หรือกล่าว

ในอีกนัยหน่ึงว่า   การทาํแผนผงัความคิดสําหรับการตดัสินใจเลือกประเด็นความคิดในขา้งต้น

เรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการให้สมองอยูใ่นช่วงเวลาท่ีผอ่นคลาย หรือไดรั้บการพกัผอ่น โดย

ปราศจากส่ิงรบกวน   ก็จะช่วยให้การทาํงานของสมองไดรั้บการประสานขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดรั้บมา

เขา้ดว้ยกนั นอกจากน้ีเม่ือสมองไดรั้บการพกัผ่อนอยา่งเต็มท่ีแลว้ ก็จะช่วยให้สมองสามารถ เลือก 

หรือตดัสินใจได้อย่างงถูกต้อง  ทั้งน้ีก็เพราะความผ่อนคลายจะปลดปล่อยพลังเหนือสมองอนั

มหาศาลออกมา ร้อยละเก้าสิบของความสามารถของสมองท่ีไม่ไดใ้ช้มีส่วนท่ีเรียกว่า “จิตเหนือ

สํานึก” (Paraconscious) รวมอยู่ด้วยดงันั้นการเกิดจาํข้ึนมาได้ว่าของบางอย่างอยู่ท่ีไหน หรือเกิด

ความคิดสร้างสรรค์ข้ึนมาได้เฉย ๆ หรือรู้ข้ึนมาได้ว่าต้องการจะพิจารณาทางเลือกไปทางไหน

ในขณะอยูใ่นท่ีสงบ ผอ่นคลาย ปราศจากส่ิงรบกวน ในสถานการณ์เช่นน้ีจะช่วยใหเ้กิดการประสาน

พลงัต่าง ๆ ในสมอง ทาํใหเ้กิดการประสานพลงัต่าง ๆ ในสมอง และส่งผลให้  สมองสามารถ เลือก 

หรือตดัสินใจได้อย่างงถูกตอ้ง  เท่ียงตรง    และมีความหมายได้ดีท่ีสุด  เน่ืองจากภาวะจิตใจใน

ขณะนั้ นจะปล่อยให้กระบวนการคิดเป็นรัศมีแผ่กระจายออกไปในระดับสมองเหนือสํานึก 

(Parabrain) ไดไ้กลท่ีสุด อนัจะเพิ่มโอกาสความเป็นไปไดใ้นการคน้พบความคิดใหม่ ๆ ท่ีสาํคญั 

4. สร้างใหม่ และปรับปรุงคร้ังท่ีสอง (Second Reconstruction and Revision)  หลงัจาก

การบ่มเพาะความคิดแลว้ สมองจะเกิดมุมมองใหม่ต่อแผนผงัความคิดแผน่แรก และแผน่ท่ีสอง และ

หากจะเขียนแผนผงัความคิดอย่างรวดเร็วอีกคร้ังหน่ึง ก็จะทาํให้เกิดประโยชน์และเห็นความคิด

ชัดเจนมากข้ึน   เน่ืองจากการสร้างแผนผงัความคิดน้ีจะเป็นการนําข้อมูลทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนมา

ประสานรวมกนั เพื่อสร้างแผนผงัความคิดใหค้รอบคลุมประเด็นทั้งหมด  

5. ขั้นสุดทา้ย  (The Final Stage) ในขั้นน้ีจาํเป็นตอ้งแสงหาขอ้สรุป ตดัสินใจ หรือสร้าง

ความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าส่ิงไหนคือเป้าหมายความคิดสร้างสรรค์ท่ีต้องการ ขั้นตอนน้ีมกัจะ

ประกอบดว้ยการต่อเช่ือมองคป์ระกอบความคิดท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิงในแผนผงัความคิด

ดงันั้นในขั้นน้ีจึงเป็นขั้นท่ีนาํไปสู่ความรู้ใหม่ และการคน้พบท่ีไม่เคยมีมาก่อน 

 ดงันั้นการใช้กลวิธีการเขียนแผนผงัความคิดเพื่อการคิดอย่างสร้างสรรค์ช่วยก่อให้เกิด

ประโยชน์ (ธญัญา ผลอนนัต ์และนพดล จาํปา, ผูแ้ปล, 2551: 158) ดงัน้ี  

1. ใชท้กัษะในการคิดอยา่งสร้างสรรคทุ์กอยา่งไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเป็นนิสัย 

2. ทาํใหเ้กิดพลงัความคิดเพิ่มข้ึนตลอดเวลาขณะท่ีแผนผงัความคิดเคล่ือนตวัสู่เป้าหมาย 

3. ทาํให้ผูเ้ขียนแผนผงัความคิดไดเ้ห็นสาระสําคญัอย่างมากมายทั้งหมดในเวลาเดียวกนั 

อนัเป็นการเพิ่มความเป็นไปไดใ้นการสร้างความเช่ือมโยงอย่างสร้างสรรค์ และนาํส่ิงเหล่านั้นมา

รวมประสานกนั 
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4. ทาํใหส้มองสามารถไล่ล่าหาความคิดซ่ึงตามปกติจะจมอยูใ่นความเลือนรางท่ีขอบนอก

ของกระบวนการคิดของเขา 

5. เพิ่มโอกาสท่ีจะไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ 

6. เก้ือหนุน และเสริมความแข็งแรงให้แก่ กระบวนการบ่มเพาะความคิด เพิ่มโอกาส

เป็นไปไดใ้นการสร้างความรู้ใหม่ ๆ ข้ึน 

7. มีความสนุก น่าเล่น และมีอารมณ์ขนั ดงันั้นจึงเพิ่งความเป็นไปได้ท่ีผูเ้ขียนแผนผงั

ความคิดจะเดินไกลออกไปจากบรรทดัฐานท่ีเป็นอยูแ่ลว้เกิดการคิดสร้างสรรคข้ึ์นอยา่งแทจ้ริง 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าแผนผงัความคิดเป็นเคร่ืองมือในการสร้างกระบวนการ

คิดสร้างสรรคไ์ดภ้ายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ดว้ยการตั้งประเด็นท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนระดมสมองไว้

ตรงแก่นแกน เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดจิตนาการ ความคิดใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม จนสามารถ

นาํไปพฒันาต่อยอด  หรือทาํใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมไดใ้นท่ีสุด 

5.6   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัแผนผงัความคิด 

ธีรวดี ถงัคบุตร (2552) ไดพ้ฒันารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

โดยใช้แผนผงัทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับนกัศึกษา

ปริญญาบณัฑิตโดยการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั

องค์ประกอบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 2) เพื่อสร้างและทดลองใช้รูปแบบการออกแบบ 

การเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชแ้ผนผงัทางปัญญาเพื่อเพิ่มพนูความสามารถในการคิดอยา่ง

มีวิจารณญาณสําหรับนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต และ 3) เพื่อนาํเสนอรูปแบบการออกแบบการเรียน

การสอนแบบผสมผสานโดยใช้แผนผงัทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมี

วจิารณญาณสาํหรับนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต วธีิการดาํเนินการวจิยัเป็นการวจิยัและพฒันา       

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ 

จาํนวน 4 คน และนิสิตปริญญาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จาํนวน 23 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวจิยั ไดแ้ก่ 1) คู่มืออาจารย ์ และแผนการสอน 2) แบบประเมินสาํหรับผูเ้ช่ียวชาญ และ                 

3) แบบวดั Cornell Critical Thinking test Level Z  

ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1. ผูเ้ช่ียวชาญว่าองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ ได้แก่ เน้ือหา ระบบบริหารจัดการ รูปแบบการส่ือสาร                            

การประเมินผล ผูส้อน ผูเ้รียน ผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียน วิธีการเรียนการสอน กิจกรรม              

การเรียนการสอน เคร่ืองมือและโปรแกรมประยุกต์ ชนิดของเคร่ืองมือในการส่ือสาร และ

โครงสร้างพื้นฐาน 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนดว้ยการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชแ้ผนผงัทาง

ปัญญามีคะแนนเฉล่ียการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียนอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01   3. รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชแ้ผนผงัทาง
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ปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับนักศึกษาปริญญาบณัฑิตท่ี

พฒันาข้ึน ประกอบดว้ย การออกแบบการเรียนการสอน 9 ขั้น การเรียนการสอนแบบผสมผสาน 2 

รูปแบบ ไดแ้ก่  การเรียนการสอนในห้องเรียน และการเรียนการสอนออนไลน์ ส่วนประกอบของ

การเรียนการสอนออนไลน์ 8 องคป์ระกอบ แผนผงัทางปัญญา 4 แผนผงั ไดแ้ก่ แผนผงัมโนทศัน์ 

แผนผงัความคิด  แผนผงักา้งปลา และแผนผงังาน การสร้างแผนผงัทางปัญญา 5 ขั้น และการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณ 11 ขั้น  

อุทัยวรรณ ป่ินประชาสรรค (2554) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เร่ืองการอ่าน และ            

การเขียนอย่างสรรค์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามแบบของ Buzan ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ  

1. ศึกษาทกัษะการอ่านและการเขียนอยา่งสรรค์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ท่ีเรียนด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้เร่ือง              

การอ่านการเขียนอยา่งสรรคท่ี์ผูว้จิยัสร้างข้ึนตามแบบของ Tony Buzan  2. หาประสิทธิภาพแบบฝึก

การอ่าน และการเขียนอย่างสรรค์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน    3. เปรียบเทียบทกัษะการอ่าน และการเขียน

อยา่งสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ก่อนเรียน และหลงัเรียน ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่าน และ                

การเขียนอยา่งสร้างสรรคท่ี์ผูว้จิยัสร้างข้ึนตามแบบของ Tony Buzan กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั

ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/4 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 52 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ 2) แบบฝึกทกัษะการเขียน และ

การอ่าน 3) แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่าน และการเขียนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน และ4) แบบทดสอบวดั

ทกัษะการอ่านและการเขียนตามแบบของ Buzan  ผลการวจิยัพบวา่ 1. แบบฝึกการอ่านและ 

การเขียนอยา่งสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.29/86.37  ซ่ึงสูง

กวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว ้ และ 2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยวธีิการจดั                    

การเรียนรู้เร่ืองการอ่าน และการเขียนอยา่งสร้างสรรคท่ี์ผูว้จิยัสร้างข้ึน ตามแบบของ Tony Buzan มี

ทกัษะการอ่าน และการเขียนอยา่งสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01  

Oldfather; et al. (1994) ไดศึ้กษาการใชแ้ผนผงัความคิดในการเตรียมการสอน และ 

การพฒันาหลักสูตรของครูท่ีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) ในระดับ

มหาวทิยาลยัโดยการนาํเทคนิคแผนผงัความคิดมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการทาํกิจกรรม 4 อยา่ง คือ    

1. อธิบายความหมายและโครงสร้างเน้ือหา  2.  แสดงความเช่ือมโยงระหวา่งเน้ือหาในบทเรียน  
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3.  แสดงรายละเอียดของการพฒันาหลกัสูตรให้เป็นรูปธรรม และการปฏิบติั  4.  ใช้เพื่อแสดง

ความคิดของตนเองให้กบัผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจ  พบวา่  ทาํให้ช่วยในการวางแผนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เน่ืองจากครูทุกคนท่ีร่วมโครงการสามารถมองเห็นภาพรวมของหลกัสูตร และความเช่ือมโยงของ

เน้ือหา ทาํใหส้ามารถร่วมกนัเตรียมการสอนและพฒันาหลกัสูตรไดดี้ข้ึน 

Naqbi (2011) ไดศึ้กษาการใชแ้ผนผงัความคิดเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนในโรงเรียน UAE 

โดยมีวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการใชแ้ผนผงัความคิดเพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการวางแผนในการเขียนของผูเ้รียนภายใตส้ถานการณ์ท่ีกาํหนด การวจิยัน้ีเป็นการวิจยั

เชิงคุณภาพ   โดยมีวิธีการเก็บขอ้มูลท่ีหลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์แผนผงัความคิด  

การสังเกต และผลสะท้อนบนัทึกการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบว่า ภายใต้เง่ือนไขการสอบ การใช้

แผนผงัความคิดสามารถช่วยให้นกัเรียนในการวางแผน และจดัระเบียบความคิดของนักเรียนได ้

ขอ้จาํกดัในงานวิจยัน้ีคือ ระยะเวลาในการวิจยัท่ีสั้นเกินไป หากทดลองในระยะเวลา 6 เดือน และ 

ระยะเวลา 1 ปี จะช่วยใหเ้ห็นความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัมากกวา่น้ี งานวจิยัคร้ังน้ีไดแ้สดงให้เห็น

ประสิทธิภาพของการใช้แผนผงัความคิดเพื่อการวางแผน และเป็นตวัช่วยท่ีให้ผลในการปฏิบติั

สาํหรับครูผูส้อนการเขียนในวชิาภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้  

 

6.  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นทกัษะท่ีต้องการการฝึกฝน และใช้ส่ิงเร้าท่ีเหมาะสมเพื่อ

กระตุ้นจินตนาการของผู ้เ ขียนให้เ กิดความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยผ่าน

ความสามารถทางการใชภ้าษาในการถ่ายทอดความคิดจินตนาการ การสร้างสรรค์ถอ้ยคาํ ขอ้ความ 

ตลอดจนเร่ืองราวต่าง ๆ เพื่อเขา้ถึงผูอ่้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงจดัเป็นทกัษะท่ียาก             

การเขียนเชิงสร้างสรรคมี์รายละเอียดต่าง ๆ    ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 

6.1   ความคิดสร้างสรรค์กบัการเขียน 

การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นทกัษะท่ีเช่ือมโยง การเขียน และความคิดสร้างสรรคเ์ขา้ดว้ยกนั 

ส่ิงสาํคญัคือการฝึกฝน และการเช่ือมโยงความคิดสร้างสรรค ์ กบัการเขียนไดอ้ยา่งกลมกลืน ทั้งน้ี 

Boostrom (1993: 75 – 83) ไดอ้ธิบายกระบวนการการเช่ือมโยงความคิดสร้างสรรคก์บัการเขียนวา่

ตอ้งเร่ิมตน้  จากการหาความคิดในการเขียนดว้ยวธีิการเขียนความคิดท่ีมีอยูใ่นหวัออกมาใหไ้ดม้าก

ท่ีสุด จากนั้นผูเ้ขียนควรพิจารณาวา่ความคิดใดไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะเขียน ก็ค่อย ๆ ขีดฆ่า หรือ

ลบแนวคิดนั้นทิ้งไป   นาํแนวคิดท่ีเหลืออยูม่าเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ โดยการเช่ือมโยงความคิดนั้น 

ผูเ้ขียนตอ้งตระหนกัถึงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงบางคร้ังตอ้งใชค้วามพยายามในการระลึกถึง

มาก เพราะความสัมพนัธ์นั้นไม่ไดช้ดัเจน คนท่ีจะคิดออกตอ้งคิดแบบมีจินตนาการ ซ่ึงหลกัของ                      

การเช่ือมโยงความคิดมี 4 ประเภทดว้ยกนั คือ 



85 
 

 
 

1. ความคล้ายคลึง (Analogies) คือ การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของแต่ละอย่าง เช่น 

อาชีพกบัเคร่ืองมือ หากแต่ความคล้ายก็ไม่สามารถสรุปความสัมพนัธ์ได้เสมอไป เช่น ถ้าชอล์ก            

อยู่ในมือศิลปิน ก็จะกลายเป็นอุปกรณ์วาดรูป แต่ถ้าชอล์กอยู่ในมือครู ก็จะเป็นเคร่ืองมือใน          

การถ่ายทอด 

2. การอา้งถึง และการอุปมา (Allusions and Metaphors) สังเกตว่า ทุกวนัน้ีเราสร้าง

ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ โดยกลวธีิการใชภ้าษา ดว้ยการใชส้ัญลกัษณ์ ในการเปรียบเทียบให้เห็น

ภาพต่าง ๆ การอา้งถึง หรือการอุปมาทาํให้เกิดภาพ  อารมณ์ หรือความรู้สึก ทาํให้ผูเ้ขียนสามารถ

เช่ือมโยงไดง่้าย การใชภ้าษาในแง่มุมน้ี ทาํใหเ้กิดการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ในการอา้งถึง หรืออุปมา

ข้ึนมาได ้

3. การเลือกใช้ถ้อยคาํ (Ordinary Language) จะเห็นว่าภาษาเป็นเคร่ืองมือในการระบุ

ความสัมพนัธ์ ดงัเช่น การอุปมา กบัการอา้งถึง เป็นสองวิธีท่ีให้เกิดการเห็นภาพชัดเจน เป็นคาํ

สวยงาม  ทาํใหก้ารเขียนมีความสัมพนัธ์ท่ีไม่ไดคิ้ดไว ้ช่วยใหเ้กิดความรุ่มรวยทางภาษา 

4. ทุกส่ิงรอบตวัสัมพนัธ์กบัตวัเรา (You and The World) ความสัมพนัธ์น้ีอาจเร่ิมจากคน

รอบขา้ง เช่น ขณะท่ีเราเกิดมา เราก็มิไดอ้ยู่คนเดียวในโลก เราตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัครอบครัว 

ขณะเดียวกนัถา้อ่านหนงัสือ เราก็จะมีความสัมพนัธ์กบัหนงัสือเล่มนั้น หากรับประทานอาหารแลว้

รู้สึกว่ารสชาติอร่อย ก็จะคิดวา่คนอ่ืนก็ตอ้งคิดเช่นเดียวกบัเรา ฉะนั้นการเห็นความสัมพนัธ์ของทุก

ส่ิง คือ ความสําคญัขั้นพื้นฐานขององค์ประกอบในการเขียน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ

จินตนาการ 

การเช่ือมโยงระหวา่งการคิด และการเขียน อยูท่ี่ใจกลางของการรู้ภาษา ผูเ้รียนจะรู้วา่ ถา้เขา

คิดได ้เขาก็ตอ้งเขียนได ้การเขียนจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชถ่้ายทอดการคิดส่ือสารออกมาเพื่อให้เกิดการ

ส่ือสารท่ีเขา้ใจตรงกนั  (Starko, 2014: 195 - 196)  การเขียนจดัเป็นการใชท้กัษะท่ีตอ้งอาศยัการนาํ

ถอ้ยคาํ ความรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ มาเรียบเรียงลาํดบัความคิดให้ต่อเน่ืองกนั การเขียนจึงเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีจะแสดงถึงพฤติกรรมการสร้างสรรคข์องผูเ้ขียนดว้ย  (อจัฉรา ชีวพนัธ์, 2548: 4) 

 การเขียนเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีอิสรเสรีภาพในการเขียน และ

แสดงความคิดเห็นซ่ึงเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  การจดัระบบความคิด และการใช้

ภาษาเพื่อส่ือความหมาย (เกศินี จุฑาวจิิตร, 2557: 4) ถือเป็นผลิตผลของความคิดริเร่ิมอยา่งหน่ึงท่ีใน

การช่วยใหผู้เ้รียนตระหนกั และเห็นคุณค่าของความคิดสร้างสรรคน์ั้น อีกทั้งยงัช่วยให้ผูเ้รียนไม่เกิด

ความเบ่ือหน่ายในการเรียนรู้ เน่ืองจากเป็นการเขียนท่ีตอ้งใชจิ้นตนาการ การเร้า อารมณ์ความรู้สึก

ร่วมไปดว้ย (สมพร  มนัตะสูตร, 2525: 10) 
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6.2   ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

 การเขียนและการคิดเป็นทกัษะท่ีสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั เรามกัจะสร้างสรรคถ์อ้ยคาํ และ

จินตนาการทางความคิดเพื่อใชใ้นการส่ือสาร ทั้งน้ีไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของ

การเขียนเชิงสร้างสรรคด์งัต่อไปน้ี 

 บุญยงค์ เกศเทศ (2525: 297) ได้อธิบายความของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ว่า การเขียน            

เชิงสร้างสรรค์ เป็นการเขียนท่ีผูเ้ขียนจะตอ้งประมวลความรู้สึกนึกคิด และประสบการณ์ท่ีพึงมี

ทั้ งหมดสร้างงานท่ีเป็นจินตนาการออกมา ซ่ึงเป็นงานท่ีไม่มีขอบเขต รูปแบบ หรือข้อจาํกัดท่ี

แน่นอน งานเขียนสร้างสรรคข์องผูใ้ดยอ่มเป็นเอกลกัษณ์ของผูน้ั้น แต่อยา่งไรก็ตามอาจไดแ้นวคิด 

หรือกลวธีิจากผูอ่ื้นบา้งก็ได ้ 

ประภาศรี สีหอาํไพ  (2531: 1)  กล่าววา่ การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นการเขียนท่ีผูเ้ขียนสร้าง

คาํ     และความจากจินตนาการของตนเอง มิไดล้อกเลียนแบบอยา่งของผูอ่ื้น มีอิสระท่ีจะเลือก 

รูปแบบการเขียนโดยไม่อยูใ่นกรอบของคาํประพนัธ์มากนกั ผลงานเช่นน้ีจึงมีความประณีต มีคุณค่า

ทางความคิดริเร่ิมอยา่งเด่นชดั  
ณรงคฤ์ทธ์ิ ศกัดารณรงค ์ (2537: 53) ไดใ้หค้วามหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ คือ                

การรู้จกัเลือกนาํเอาบรรดาความรู้  และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ก่อใหเ้กิด

ส่ิงแปลกใหม ่มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพสูงกวา่เดิม  
สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย ์(2538: 190) กล่าววา่ การเขียนเชิงสร้างสรรค ์

คือ    การเรียบเรียงความรู้ ความคิด และประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด และ

จินตนาการออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร จะเป็นข้อความสั้ น ๆ หรือเป็นกวีนิพนธ์ก็ได้ แต่จะมี

เอกภาพ และความเป็นตวัของตวัเอง ทั้งในดา้นความคิด และการใชภ้าษาเรียบเรียง 

ถวลัย ์มาศจรัส  (2545: 4) ไดก้ล่าววา่ การเขียนเชิงสร้างสรรค ์คือ งานเขียนท่ีแสดงให้เห็น

ถึงความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้ขียนท่ีเขียนดว้ยสํานวนภาษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะเป็นของตนเอง หรือมี

รูปแบบการเขียนท่ีมีความแปลกใหม่ มีคุณค่า และเป็นท่ียอมรับของสาธารณชน  
อจัฉรา ชีวพนัธ์ (2548: 2) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์คือ การเขียน

ท่ีมีลกัษณะของการคิดริเร่ิม โดยท่ีผูเ้ขียนจะตอ้งใชจิ้นตนาการ และประสบการณ์ของตนมา

เช่ือมโยงความคิดในการเขียน 
จากการศึกษาความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ ผูว้ิจยัสามารถสังเคราะห์เป็นตาราง

ไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 7  สังเคราะห์ความหมายการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

ความหมายของ                       

การเขียนเชิง

สร้างสรรค์ 

บุญยงค์            

เกศเทศ 

(2525) 

ประภาศรี 

สีหอาํไพ 

(2531) 

ณรงค์ฤทธ์ิ 

ศักดา

รณรงค์ 

(2537) 

สุจริต                         

เพยีรชอบ  

และสายใจ                

อนิทรัม

พรรย์ 

(2538) 

ถวลัย์              

มาศจรัส  

(2545) 

อจัฉรา                         

ชีวพนัธ์ 

(2548) 

ใช้จนิตนาการเช่ือมโยง

กบัความรู้ / ความคดิ / 

ประสบการณ์ของ

ผู้เขียน 

 -   -  

สร้างคาํ และความจาก

จนิตนาการด้วย

ลกัษณะเฉพาะของ

ผู้เขียน 

  -   - 

ไม่ลอกเลยีนแบบใคร -  - - - - 

มเีอกลกัษณ์เป็นของ

ตนเอง 
 - -   - 

มคีวามแปลกใหม่ / มี

คุณค่า  
-   -  - 

ไม่มรูีปแบบ / ไม่อยู่ใน

กรอบของคาํประพนัธ์ 
  -  - - 

 

 จากความหมายของนักวิชาการดังกล่าว  สรุปได้ว่า  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ คือ                         

การถ่ายทอดเร่ืองราวจากจินตนาการ โดยอาศยัความรู้ ประสบการณ์เดิมของผูเ้ขียนออกมาเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรด้วยลกัษณะสํานวนเฉพาะตวั หรือเป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้ขียนอย่างมีศิลปะ และ

แสดงให้เห็นถึงความคิดริเร่ิมผลงานท่ีแปลกใหม่ แตกต่างจากของเดิมท่ีมีอยู่ ซ่ึงก่อให้เกิดคุณค่า 

และการสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูอ่้าน 
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6.3   ลกัษณะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ เป็นการถ่ายทอดความคิด โดยการใชภ้าษาท่ีเป็นอิสระของผูเ้ขียน

เอง หากแต่การถ่ายทอดนั้นควรมีกรอบของงานเขียนเพื่อมิใหเ้กิดความสับสนระหวา่งการเขียนเชิง

สร้างสรรค ์ กบัการเขียนไร้ทิศทาง ซ่ึงนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการเขียนเชิง

สร้างสรรค ์ไวด้งัน้ี 

ประภาศรี สีหอาํไพ (2531: 2-3) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะทัว่ไปของการเขียนแบบสร้างสรรคว์า่ 

1. การเขียนแบบสร้างสรรค์มีแนวเขียนเป็นจิตพิสัย คือมีลกัษณะเฉพาะตวั กล่าวคือ  

ผูเ้ขียนมีขอ้สังเกตประสบการณ์ ความนึกคิดความเห็นมีจินตนาการของตนเอง แลว้จึงเขียนงาน

ประพนัธ์นั้น 

2. การใชถ้อ้ยคาํในการส่ือความหมายในท่วงทาํนองท่ีแปลกใหม่ ตามสํานวนลีลาของ

ผูเ้ขียน งานเขียนท่ีเกิดจากจินตนาการ เช่น เร่ืองสั้ น นวนิยาย เป็นต้น ล้วนแต่อยู่ในลักษณะ              

การเขียนเชิงสร้างสรรคท์ั้งส้ิน 

3. การเขียนเชิงสร้างสรรคมิ์ใช่ความเรียงศิลป์ในรูปร้อยแกว้เสมอไป คุณภาพของงานอยู่

ท่ีความสามารถของผูเ้ขียนท่ีมีศิลปะในการเขียนอย่างแทจ้ริง  จนถึงระดบักวีนิพนธ์ก็ได ้ ในงาน

เขียนประเภทร้อยกรอง นอกจากจะเสนอแนวคิดเคา้โครงเร่ืองท่ีแปลกใหม่แล้ว อาจจะไม่ยึด               

ฉนัทลกัษณ์ตามรูปแบบคาํประพนัธ์เดิม  

4. ให้คุณค่าทางจิตใจ และสติปัญญา งานเขียนสร้างสรรคใ์ช่เพียงแค่จะเสนอส่ิงแปลก

ใหม่หรือใหค้วามเพลิดเพลินเท่านั้น  ควรจะให้ผูอ่้านไดคิ้ด และจินตนาการตามดว้ยวิจารณญาณทาํ

ใหเ้กิดความรู้สึกนึกคิดเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ก่อใหเ้กิดความเรืองปัญญา และเป็นประโยชน์ต่อ

สังคม และส่วนรวม 

 กรรณิการ์ พวงเกษม (2533: 33) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการเขียนเชิงสร้างสรรคว์า่ควรมี

ลกัษณะดงัน้ี 

1. มีจินตนาการหรือความคิดคาํนึง คือผูเ้ขียนจะตอ้งสร้างจินตนาการโดยการคดัเลือก

ความคิดต่าง ๆ เหล่านั้นให้เกิดเป็นภาพในใจของผูอ่้านให้ไดจ้ะช่วยให้ผูอ่้านไดร้ส และคลอ้ยตาม

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัผูเ้ขียน 

2. สาํนวนภาษาดี คือผูเ้ขียนจะตอ้งเลือกเฟ้น พลิกแพลงถอ้ยคาํและรูปประโยคให้น่าอ่าน                         

มีท่วงทาํนองในการเขียนดี ไม่มีลกัษณะกระทบกระเทียบเสียดสีผูห้น่ึงผูใ้ด 

3. ใหคุ้ณค่าทางจิตใจและสติปัญญา คือ นอกจากจะใหค้วามเพลิดเพลินแลว้ควรให้ผูอ้่าน

เกิดคุณธรรมข้ึนในตน มีความรู้สึกนึกคิดเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ก่อให้เกิดความเรืองปัญญา 

และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
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กรมวชิาการ (2536: 311) กล่าววา่ การเขียนเชิงสร้างสรรคมี์ลกัษณะสาํคญัดงัน้ี 

1. ให้ความคิดท่ีแปลกใหม่ หมายถึง ความคิดท่ีไม่ซํ้ าแบบ หรือไม่ไดล้อกเลียนผูอ่ื้นมา                    

เป็นความคิดของตนเอง หรือดดัแปลงมาอยา่งแยบคายดว้ยภูมิปัญญาของตน 

2. ใชภ้าษาคมคาย กะทดัรัด ทั้งน้ีตอ้งเป็นการใชภ้าษาท่ีไม่ผิดแปลกไปจากระเบียบของ

ภาษาซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนั 

3. สามารถเร้าความรู้สึกของผูอ้่าน อาจเป็นความขบขนั ความเศร้า ความปีติยนิดี           

ความพิศวง ความสงบ ความอาลยั ความซาบซ้ึง อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งรวมกนัก็ได ้

4. เป็นประโยชน์ทั้ งทางตรง และทางอ้อม เช่น ให้ข้อคิดเป็นคติในการดํารงชีวิต 

ช้ีให้เห็นคุณโทษ แนะนาํให้คนรู้จกัสังเกต พิจารณาส่ิงต่าง ๆ โดยแยบคาย ก่อให้เกิดจินตนาการ

ในทางท่ีดีงาม หรือใหค้วามเพลิดเพลินแก่จิตใจในลกัษณะของนนัทนาการ 

กองเทพ   เคลือบพณิชกุล  (2542: 23) กล่าวถึงงานเขียนเชิงสร้างสรรคว์า่ ควรมีลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี 

1. มีจินตนาการ ผูเ้ขียนตอ้งใชจิ้นตนาการหรือความคิดคาํนึงเขียนใหผู้อ่้านเกิด

จินตนาการคลอ้ยตามผูเ้ขียน 

2. สาํนวนภาษาดี ผูเ้ขียนตอ้งเลือกเฟ้น ถอ้ยคาํ นาํมาเรียบเรียงใหไ้พเราะสละสลวย และ

มีความหมายตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ 

3. มีคุณค่าทางดา้นจิตใจ และสติปัญญา  ผูอ่้านอ่านแลว้มีความคิด ความรู้สึก ท่ีจะ

จรรโลงความดีงามและมองโลกในแง่ 

 เกศินี จุฑาวจิิตร (2557: 8 -16) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์โดยสรุปได้

ดงัน้ี 

1. ความใหม่ แปลก แตกต่าง และต่อยอด งานเขียนท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นงานท่ี

สร้างสรรคอ์าจเป็นงานท่ีมีความใหม่ แปลก แตกต่าง และมีการต่อยอดอยา่งโดดเด่น “เฉพาะท่ี หรือ

เฉพาะส่วน”  (A Part) เช่น ด้านเน้ือหา หรือด้านรูปแบบ หรืออาจเป็นงานเขียนท่ีใหม่ แปลก 

แตกต่าง และต่อยอดโดย “องคร์วม” (The Whole) ก็ได ้ถึงกระนั้นก็ตาม ความใหม่ แปลก แตกต่าง

และต่อยอดน้ี ไม่ได้หมายความว่าจะต้องถึงขั้นท่ีเรียกว่า “ใหม่เอ่ียมถอดด้าม” ชนิดท่ีไม่เคยมี 

หรือไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่อาจเกิดจากการรวมตวั และผสมผสานกนัระหว่างส่ิงเดิมท่ีมีอยู่แลว้ 

เช่น การสร้างคาํใหม่ ๆ จากคาํเดิมท่ีเคยมีการใชก้นั  เป็นตน้  

2. สุนทรียภาพท่ีลงตวั สุนทรียภาพ คือ ความงามทางดา้นศิลปะ หรือความงามในเชิง

วรรณศิลป์ การเขียนเป็นศิลปะการส่ือสารแขนงหน่ึง การเขียนท่ีดี และสร้างสรรคจึ์งควรเป็น            

การเขียนท่ีแสดงถึงความงดงามทางศิลปะ ทั้งน้ีความงามในเชิงวรรณศิลป์นั้น อยูท่ี่ความสามารถ
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ของผูเ้ขียนในอนัท่ีจะใชภ้าษาเพื่อการส่ือความหมายทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ชดัเจน 

เห็นภาพพจน์ รวมทั้งเกิดจินตนาการกวา้งไกลจบัใจ และอ่ิมเอมในอารมณ์ 

3. การผสมผสานอยา่งเหมาะสมระหวา่งเน้ือหา กบัรูปแบบ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั “เน้ือหา” 

ผูเ้ขียนตอ้งมีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ อยา่งแทจ้ริงชนิดท่ีเรียกวา่ “ถึงรากถึงโคน” ดว้ยความรู้เพียงคร่ึง ๆ 

กลาง ๆ จะเป็นข้อจาํกัดในการอธิบาย ขยายความ รวมถึงการยกตวัอย่างให้เกิดความแจ่มแจ้ง  

นอกจากความรู้เก่ียวกับเน้ือหาแล้ว ก็ควรจะต้องคํานึงถึงความลงตัวระหว่าง “เน้ือหา” กับ 

“รูปแบบ” ตามลกัษณะเฉพาะของงานเขียนแต่ละประเภทดว้ย 

4. การแสดงอตัลกัษณ์ของผูเ้ขียน  คาํว่า “อตัลกัษณ์” (Identity) ในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเขียนน้ี หมายถึง การใช้ภาษา ลีลา ท่วงทาํนองการเขียนท่ีมีลักษณะเฉพาะตวั นักเขียนท่ีมี              

อตัลักษณ์โดดเด่น มกัเป็นท่ีจดจาํได้ในเกือบจะทันทีท่ีอ่าน แม้ว่าจะไม่ปรากฏช่ือของผูเ้ขียน            

การพฒันาอตัลกัษณ์น้ี ผูเ้ขียนตอ้งแสวงหา และพฒันาตนเอง โดยอาศยัขอ้สังเกต ประสบการณ์ 

ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ กลวิธี ลีลา ผนวกกบัขนบธรรมเนียม แนวปฏิบติั หรือฉนัลกัษณ์ ทั้งน้ี

อาจมีการดดัแปลงมาจากผูอ่ื้น การปรับประยกุตจ์ากของเดิมท่ีมีอยู ่การผสมผสานจาก  

ความหลากหลาย จนกลายเป็นความลงตวั เป็นอตัลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนใคร ดว้ยลกัษณะเช่นน้ี ก็จะทาํ

ใหง้านเขียนมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน และเป็นท่ีจดจาํของนกัอ่าน  

5. การเปิดโอกาสแห่งการตีความท่ีหลากหลาย ในการเขียนโดยทัว่ไป มกัจะมีบทสรุป 

หรือการสรุปท่ีชดัเจน เพื่อตอกย ํ้าความหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสาร แต่บางคร้ังการเขียนท่ีเปิด

โอกาสใหมี้การตีความไปต่าง ๆ นานา และการไม่มีบทสรุปท่ีชดัเจนตายตวั และคล่ีคลาย             

ความสงสัยทั้งหลายทั้งปวงใหแ้ก่ผูอ่้านนั้น ไม่ไดห้มายความวา่เป็นการเขียนท่ีไม่ดี เพราะในดา้น

หน่ึงเป็นการแสดงนยัสาํคญัวา่ นกัเขียนไม่จาํเป็นตอ้งหาคาํตอบใหก้บัทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีนาํมาเล่า  

ดว้ยในชีวติจริงมีคาํถามมากมายท่ีไม่มีคาํตอบหรือไม่จาํเป็นตอ้งตอบ ในอีกดา้นหน่ึงอาจถือไดว้า่

การจบเร่ืองเล่าเช่นนั้นก็เป็นการส่ือความหมายแบบหน่ึงดว้ยเหมือนกนั  

 การเขียนท่ีทิ้งความสงสัย และคลุมเครือไวใ้นตอบจบ และการเขียนท่ีเปิดโอกาสใหมี้             

การตีความไดม้ากกวา่หน่ึงสาํนวนเช่นน้ี จะทาํใหผู้อ่้านกลุ่มหน่ึงเกิดความสะดุดใจ และครุ่นคิด

มากกวา่การอ่านงานเขียนท่ีมีบทสรุปท่ีชดัเจน และลงตวั นอกจากน้ียงัอาจจุดประกายใหผู้อ่้านเกิด

การอภิปราย และถกเถียงกบัตนเอง อนันาํไปสู่การบ่มเพาะทางปัญญา และแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีอาจจะ

ไม่เคยนึกคิดมากก่อน  

6. ความสามารถในการสั่นคลอน หรือร้ือถอนอคติ ความจริงแลว้คาํวา่ “อคติ” 

(Prejudice) ไม่ใช่ส่ิงท่ีเลวร้าย และมีความหมายในแง่ลบเสมอไป เพียงแต่วา่ถา้บุคคลเขา้ใจวา่คนเอง

มีอคติต่อเร่ืองใด ไม่วา่จะเป็นอคติท่ีชอบธรรม (Legitimate Prejudice) หรืออคติท่ีไม่ดี (Bad 

Prejudice) ก็จะทาํใหบุ้คคลเขา้ใจระบบความคิด และการใชเ้หตุผลของตนเองมากข้ึน อนันาํไปสู่
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การใชค้วามคิดไดอ้ยา่งอิสระ และปราศจากอคติมากข้ึน การเขียนเชิงสร้างสรรคจึ์งควรเป็น                

การเขียนท่ีทาํใหผู้อ่้านรู้สึกถึงการปะทะกนัระหวา่งงานเขียนกบัโลกทศัน์ของตนเอง หรืออีก                 

นยัหน่ึงก็คือ ระหวา่งโลกทศัน์ของผูเ้ขียนกบัโลกทศัน์ของผูอ่้านนัน่เอง 

7. การสร้างจิตสาํนึกต่อสังคม จิตสํานึกต่อสังคม ในท่ีน้ีหมายถึง จิตสํานึกของความเป็น

พลเมือง (Civic Consciousness) ซ่ึงไดแ้ก่ การมีจิตอาสา การเอาใจใส่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งการมี

ความคิด และสํานึกทางการเมือง การเขียนท่ีแสดงออกหรือแฝงนัยของการสร้างจิตสํานึกของ               

ความเป็นพลเมือง สามารถเขียนไดด้ว้ยรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งสุภาพ นุ่มนวล ทา้ทาย เยย้หยนั และ

กา้วร้าว รุนแรง งานเขียนท่ีนาํเสนอแนวคิด หรือมีเน้ือหาท่ีแสดงออกซ่ึงจิตสํานาํของความเป็น

พลเมืองถือว่าเป็นงานท่ีมีลกัษณะสร้างสรรค์เพราะช่วยยกระดับจิตสํานึก และความตระหนักรู้

ใหแ้ก่ผูอ่้าน  

8. การยกระดบัทางปัญญา “ปัญญา” ในท่ีน้ี ไม่ไดห้มายถึง ความรู้  หากหมายถึง ความดี 

ความงาม ความจริง กล่าวคือ ในขณะท่ีงานเขียนประเภทหน่ึงเชิญชวน โนม้นา้ว พาฝันใหผู้ค้นหลีก

หนีความเป็นจริงของชีวิตท่ีอาจจะน่าเบ่ือหน่าย หรือเคร่งเครียด งานเขียนประเภทหน่ึงมุ่งบ่มเพาะ

การหลงใหล และยดึติดกบัการบริโภคในโลกวตัถุนิยม งานเขียนประเภทหน่ึงเป็น Hate Speech ท่ี

มุ่งด่าทอให้ร้ายฝ่ายตรงขา้มอยา่ง สาดเสียเทเสีย แต่งานเขียนท่ีเรียกวา่เน้ือหาสร้างสรรคค์วรท่ี

จะตอ้งมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีกล่าวมาทั้งหมด  ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้งมุ่งสร้าง                              

ความตระหนกัรู้ในการเขา้ถึง “ธรรม” หรือ “ธรรมชาติ” 

จากการศึกษาลกัษณะการเขียนเชิงสร้างสรรคผ์ูว้ิจยัสามารถสังเคราะห์เป็นตารางไดด้งัน้ี 
 

 

ตารางท่ี 8 สังเคราะห์ลกัษณะการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
 
 

ลกัษณะ 

การเขียนเชิง

สร้างสรรค์ 

ประภาศรี 

สีหอาํไพ 

(2531) 

กรรณกิาร์  

พวงเกษม 

(2533) 

กรมวชิาการ 

(2536) 

กองเทพ    

เคลอืบพณิช

กลุ 

(2542) 

เกศินี จุฑา

วจิติร 

(2557) 

มจีนิตนาการ   -  - 

มคีวามคดิ 

แปลกใหม่ 
 -  -  

รู้จกัเลอืกใช้

ถ้อยคาํ 
     

ท่วงทาํนองการ

เขียนเฉพาะตวั 
  - -  

เร้าอารมณ์ผู้อ่าน -   -  
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ตารางท่ี 8 สังเคราะห์ลกัษณะการเขียนเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 

ลกัษณะ 

การเขียนเชิง

สร้างสรรค์ 

ประภาศรี 

สีหอาํไพ 

(2531) 

กรรณกิาร์  

พวงเกษม 

(2533) 

กรมวชิาการ 

(2536) 

กองเทพ    

เคลอืบพณิช

กลุ 

(2542) 

เกศินี จุฑา

วจิติร 

(2557) 

ให้แง่คดิ      

เกดิประโยชน์         

ต่อผู้อ่าน 
     

 

 จากตารางท่ี 8 การสังเคราะห์ลกัษณะการเขียนเชิงสร้างสรรคด์งักล่าว สามารถสรุปลกัษณะ                

การเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ด ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ความคิด คือ มีการนาํเสนอแนวคิดท่ีแปลกใหม่ ไม่ซํ้ าแบบ หรือลอกเลียนแบบใคร  

ตอ้งเกิดจินตนาการของตนเอง โดยอาศยัการเช่ือมโยงความรู้ และประสบการเดิมของผูเ้ขียน  

2. การใช้ภาษา  ผูเ้ขียนตอ้งรู้จกัเลือกใช้ถอ้ยคาํท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัรูปแบบ หรือ

ประเภทของงานเขียนนั้น ๆ  ส่ือความหมายไดช้ดัเจน และทาํให้ผูอ่้านเกิดจินตภาพ หรือความรู้สึก

ร่วมกบัผูเ้ขียนได ้โดยผา่นท่วงทาํนองการเขียนท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้ขียน 

3. เกิดคุณค่า และคุณประโยชน์ต่อผูอ่้าน งานเขียนท่ีสร้างสรรคค์วรสรรสร้างคุณค่าทาง

อารมณ์ หรือความคิดใหใ้หก้บัผูอ่้าน 

6.4   กระบวนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรคง์านเขียนใหมี้คุณภาพตามความตอ้งการของทั้งผูเ้ขียน และผูอ่้าน ตอ้งอาศยั             

ความเพียรพยายามในการฝึกฝน เพื่อพฒันาความคิดใหเ้กิดความสร้างสรรค ์และลงมือฝึกเขียนอยา่ง

สมํ่าเสมอจึงจะไดง้านเขียนท่ีสร้างสรรค ์ทั้งน้ีมีนกัวิชาการหลายคนไดอ้ธิบายถึงกระบวนการเขียน

เชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี  

 Hays and Flower (1980, quoted in Lubart, 2009: 149 – 161) มีความเช่ือวา่กระบวนเขียน

สร้างสรรคต์อ้งอาศยักระบวนการเขียน 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

1. ขั้นวางแผนวา่จะเขียนอะไร (Planning What to Write)  ในระหวา่งวางแผนวา่จะเขียน

อะไร ควรกาํหนดจุดมุ่งหมายของเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือความนั้น โดยใชก้ารเทียบเคียงกบัผลงานท่ี

ปรากฏอยู ่จากนั้นวิเคราะห์วา่นกัเขียนคนนั้นใชก้ลยทุธ์ในการเขียนเร่ืองนั้นออกมา ทั้งน้ี 

การวางแผนดว้ยการสร้าง หรือวางโครงร่างแบบยอ่ ๆ จะช่วยนาํไปสู่การเขียนท่ีเป็นขั้นตอนต่อไป 

รวมถึงจะช่วยใหผู้เ้ขียนสามารถเลือกใชก้ลยทุธ์ท่ีจะแปลงเป้าหมายออกมาใหเ้ป็นการกระทาํ ดงันั้น
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ในการวางแผนนกัเขียนจะตอ้งตดัสินใจว่าหัวขอ้ไหนสําคญัท่ีสุด หรือจะเน้นเน้ือหาใดมากท่ีสุด 

เพื่อจะไดต้ดัสินใจเลือกเน้ือหาในการเขียน รวมถึงรูปแบบในการเขียนนั้น ๆ ดว้ย ดงันั้น 

การกาํหนดหวัขอ้ในการเขียนจะช่วยใหเ้ราวางแผนแลว้เลือกกลวธีิ และรูปแบบในการเขียนได ้

2. ขั้นสร้าง หรือ วางโครงร่าง (Generating or Drafting Text)  เม่ือไดห้วัขอ้การเขียนแลว้                  

สร้างความคิดหรือวางโครงร่างในเร่ือง หรือหวัขอ้นั้น ๆ จากนั้นจึงหาจุด หรือแนวคิดใน       

การเช่ือมโยงโดยอาจเช่ือมโยงจากประสบการณ์ของผูเ้ขียนเอง หรือจากการคน้ควา้แหล่งขอ้มูล          

ต่าง ๆ เช่น หนงัสือ นิตยสาร รูปภาพ หรืออินเทอร์เน็ต เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวางโครงร่างของเร่ือง 

ดงันั้นการกาํหนดหวัขอ้ หรือการตั้งจุดมุ่งหมายจึงเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับการเขียนเพราะจะช่วยใหผู้ ้

ไม่หลงประเด็นและมีแนวทางในการเขียนท่ีชดัเจนข้ึน 

3. ขั้นแกไ้ข หรือปรับปรุงเน้ือหาท่ีจะเขียน (Editing or Revision)  นาํโครงร่างท่ีสร้างข้ึน                     

มาสาํรวจวา่มีส่วนใดขาด หรือส่วนใดท่ีไม่เขา้กบัหวัขอ้ หรือจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนด จากนั้นพิจารณา

การลาํดบัความคิด ความเหมาะสมของเน้ือเร่ืองอีกคร้ังหน่ึงแลว้จึงลงมือเขียน 

แนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบั Sharples (1996: 127 – 148)  ไดก้ล่าววา่ การเขียนเร่ือง

สร้างสรรคเ์กิดจากความทรงจาํ (Memory) ความคิด (Single Idea) หรือจินตภาพ (Mental Picture) 

จากนั้นกระบวนการเขียนก็จะเร่ิมตน้ข้ึน เม่ือผูเ้ขียนไดแ้นวคิด (Concept) สาํหรับการเขียนเร่ือง 

พร้อมทั้งใส่รายละเอียดของเร่ืองใหมี้ความสมบูรณ์ข้ึน และการฝึกเขียนบ่อย ๆ จะช่วยใหผู้เ้ขียนหา

รูปแบบเฉพาะ หรืออตัลกัษณ์ในการเขียนของตนได ้ เม่ือไดแ้นวคิดของเร่ืองแลว้ ผูเ้ขียนก็จะเกิด 

แรงจูงในในการเช่ือมโยงความคิด และเหตุผลจากความคิด ความทรงจาํของผูเ้ขียน จนสาํเร็จเป็น

เร่ืองได ้ 

ในขณะท่ี Csikszenmihayi (1996 quoted in Lubart, 2009:  157 – 158)ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง

ความสัมพนัธ์ของการคิดสร้างสรรคก์บัการเขียนวา่ การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์กิดจากกระบวนการคิด

สร้างสรรค ์ ทั้งน้ี Csikszenmihayi ไดส้ัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interviews) กบันกัเขียน 9 ท่าน                  

ท่ีเขียนวรรณกรรมอยา่งสร้างสรรค ์และจากการสังเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเขียนเหล่านั้น พบวา่ 

ขั้นตอนการเขียนเชิงสร้างสรรคมี์กระบวนการคลา้ยคลึงกบัความคิดสร้างสรรค ์ไดแ้ก่  

1. ขั้นเตรียม (Preparation)  

2. ขั้นการบ่มเพาะ (Incubation)  

3. ขั้นเกิดประกายความคิด (Illumination)  

4. ขั้นประเมินผล (Evaluation)                    

5. ขั้นเติมรายละเอียด (Elaboration)  
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นอกจากน้ี Csikszenmihayi ไดก้ล่าววา่ การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์หมือนกบัการสร้างสรรค์

งานช้ิน อ่ืน ๆ หากแต่การเขียนเชิงสร้างสรรคม์กัเร่ิมตน้จากวลี หรือการผกูคาํ หรือภาพใหเ้ช่ือมต่อ

กนั และค่อยเติมรายละเอียดต่าง ๆ ลงไป  จากนั้นจึงค่อยปรับแกไ้ข หรือขยายความคิดนั้นใหก้วา้ง

ข้ึน ในงานเขียนสร้างสรรคจ์ะสังเกตวา่ ความคิดสร้างสรรคจ์ะเป็นจุดเล็ก ๆ มากกวา่เปิดเผยแนวคิด

หลกัของเร่ืองในคร้ังเดียว ทวา่ความคิดสร้างสรรคจุ์ดเล็ก ๆ เป็นจุดสาํคญัท่ีจะช่วยเช่ือมโยงแนวคิด

ขอ้มูลต่าง ๆ ได ้ หรือช่วยปรับแกไ้ขงานนั้น ๆ ให้ดีข้ึน ตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล รายละเอียดของ

เร่ือง ทั้งบทสนทนาการบรรยาย ฉาก การลาํดบัรายละเอียดขอ้ความ หรือแมก้ระทัง่การเช่ือมโยง

ขอ้มูลกบัประสบการณ์การทาํงานของผูเ้ขียน 

 ทั้งน้ี Goldberg (ประภาศรี สีหอาํไพ, ผูแ้ปล, 2544: 24, 81 -82) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบั             

การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัปัญหาขั้นตอนของการลงมือเขียนไวว้า่ เม่ือผูเ้ขียนเร่ิมลงมือเขียนจะ

รู้สึกถึงความวา่งเปล่า และไม่แน่ใจวา่ควรจะเร่ิมตน้การเขียนนั้นอยา่งไร จึงอยากจะหาผูส้อนให้

ช่วยอบรมเก่ียวกบัวธีิการเขียน หากแต่ความจริงแลว้วธีิการเรียนรู้ท่ีไดผ้ลดีท่ีสุด คือ ผูเ้ขียนตอ้ง             

ลงมือเขียนเอง ซ่ึงเป็นวธีิท่ีง่าย และสามารถทาํไดเ้อง เน่ืองจากไม่มีใครรู้เร่ืองท่ีเราจะเขียนไดดี้กวา่

ตวัเราเอง อยา่กลวัท่ีจะเขียน และกงัวลวา่ผลงานของเราจะเหมือนของใคร เพราะการเขียนเป็น

พฤติกรรมสังคม (Communal Act)  ไม่มีใครมาจาํกดั จบัจองตน้เคา้ความคิดไวไ้ด ้  เพราะบางคร้ัง

ผูเ้ขียนอาจจะไดรั้บอิทธิพลจากนกัเขียนรุ่นก่อน ๆ  แต่งานเขียนของผูเ้ขียนยอ่มเป็นเร่ืองช่วงขณะท่ี

ผูเ้ขียนอยู ่  เห็น และเขา้ใจ จนถ่ายทอดความคิดนั้นเป็นถอ้ยคาํซ่ึงมีสาํนวนภาษาเป็นอตัลกัษณ์ของ

ตนเอง ดงันั้นผูห้ดัเขียนใหม่ ๆ ควรเร่ิมเขียนจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่หรือส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั และหมัน่เปิด

กวา้งทางความคิดเสมอ เน่ืองจากการเป็นนกัเขียนท่ีดีตอ้งรู้ส่ิงแวดลอ้ม รู้ปฏิกิริยา รู้จกัผูอ่้าน 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั จึงจะประสบความสาํเร็จเป็นนกัเขียนท่ีสร้างสรรคผ์ลงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 จากแนวคิดดงักล่าว สรุปไดว้า่ กระบวนการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ประกอบดว้ยกระบวนการ

เขียน 3 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1) ขั้นวางแผน เป็นการวางแผนวา่จะเขียนอะไร ดว้ยการกาํหนดจุดมุ่งหมาย 

กลวธีิ หรือรูปแบบท่ีตอ้งการนาํเสนอ 2) ขั้นสร้าง หรือวางโครงร่าง เป็นขั้นการวางโครงเร่ือง หรือ

ขยายความคิดด้วยการจดัลาํดบัความสําคญัจากแนวคิดท่ีผูเ้ขียนกาํหนดขา้งตน้ โดยอาศยัความรู้ 

ความคิด ตลอดจนการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเขียนเพื่อนาํมาเช่ือมโยงกบั

ความรู้ หรือประสบการณ์ของตนเอง และ 3) ขั้นแกไ้ข  เป็นขั้นนาํโครงร่าง มาตรวจสอบอีกคร้ัง

หน่ึงก่อนลงมือเขียน และถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนไดใ้นท่ีสุด 

 

 

 

 



95 
 

 
 

6.5   หลกัการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์  

การเขียนเชิงสร้างสรรคจ์ดัเป็นทกัษะท่ียาก และซบัซอ้น เพราะผูเ้ขียนตอ้งใชค้วามสามารถ

ดา้นความรู้ ความคิด  ประสบการณ์ในการเรียบเรียงลาํดบัความคิดความรู้สึก เพื่อถ่ายทอดเร่ืองราว

อนัเกิดจากการสร้างสรรคง์าน หรือแนวคิดท่ีแปลกใหม่ผา่นลายลกัษณ์อกัษร ดว้ยกระบวนการคิด  

จินตนาการ การไตร่ตรอง เพื่อถ่ายทอดขอ้มูลเหล่านั้น ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ ดงันั้นการสอนทกัษะ             

การเขียนเชิงสร้างสรรคจึ์งเป็น ส่ิงสาํคญัในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความชาํนาญ และเกิดทกัษะใน

การเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการท่ี

ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถแสดงออกถึงการคิด (Thinking) และความคิดเห็น (Idea) ออกมาได ้                  

ดว้ยกระบวนการการใชภ้าษา ในขณะเดียวกนัก็แสดงถึงส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในเร่ืองท่ีผูเ้รียนเขียน 

การเขียนเชิงสร้างสรรคจึ์งเป็นการเขียนท่ีสามารถบูรณาการใชไ้ดก้บัเน้ือหาใด ๆ ก็ได ้ดงันั้นการจดั

แนวทางในการส่งเสริมกระบวนการเขียนเชิงสร้างสรรคจึ์งเป็นเร่ืองสาํคญั ทั้งน้ีมีนกัการศึกษาได้

อธิบายแนวทางการส่งเสริมการสอนเขียนสร้างสรรคไ์วด้งัต่อไปน้ี 

Smith (1973: 9 – 14) ไดเ้สนอหลกัการสอนเขียนอยา่งสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี  

1. ผู ้เรียนจะต้องสามารถผลิตผลงานท่ีมีโครงเร่ือง และรูปแบบใหม่ซ่ึงมีลักษณะ

เฉพาะตวั (Unique Result)   

2. การจดัการเรียนรู้ควรเนน้กระบวนการทางความคิดท่ีเป็นอเนกนยั (Divergent 

 Thinking) คือ การรวมความรู้ ความคิด ความจริง ความเขา้ใจ และทกัษะต่าง ๆ ท่ีเรียนรู้มาสร้างส่ิง

ใหม่ คิดคาํตอบใหม่หลาย ๆ คาํตอบ มิใช่เพียงคาํตอบเดียว 

3. การจดัการเรียนรู้ดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ผูส้อนจาํเป็นตอ้งใช้กลวิธีท่ีจะกระตุน้

ให้ผูเ้รียนเกิดความคิด และพฒันาความคิดนั้นไดอ้ยา่งเต็มท่ี  ซ่ึงอาจใชว้ิธีการตั้งคาํถาม หรือ สร้าง

สถานการณ์ข้ึน และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดของตนเองไดอ้ยา่งเต็มท่ี และควรมีช่วงเวลา

ใหผู้เ้รียนไดผ้อ่นคลายความตึงเครียดบา้ง 

4. ก่อนจะลงมือเขียนแต่ละคร้ัง ผูส้อนควรจะให้ผูเ้รียนกาํหนดจุดมุ่งหมาย และสํารวจ

ความคิดของตนเองเสียก่อน  ผูส้อนมีหนา้ท่ีเพียงช่วยเหลือ ช้ีแนะใหผู้เ้รียนเกิดแนวคิดเท่านั้น 

5. ในการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์นั้น  กระบวนการในการทาํงานมีความสําคญั

เท่ากบัผลงานของผูเ้รียน  โดยกระบวนการทาํงานเร่ิมจากขั้นไดรั้บปัญหา  ขั้นขบคิดปัญหา การมอง

ปัญหานั้ นได้อย่างชัดเจน จนเกิดแนวคิด และลงมือปฏิบัติ จนกระทั่งสําเร็จเป็นผลงาน และ            

การประเมินผล 

6. ควรจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมให้สัมพนัธ์

กบัความคิดใหม่และจะตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมให้นาํความรู้และทกัษะต่าง ๆ ท่ีเล่าเรียนมา มาใช้

แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ กนั 



96 
 

 
 

7. จะตอ้งจดัสถานการณ์เพื่อกระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทั้งสถานการณ์ทางกาย 

เช่น ห้องเรียนสะดวกสบาย ท่ีนั่งเหมาะสม อุปกรณ์ครบครัน และจดัสถานการณ์ทางจิตใจ คือ            

การสร้างบรรยากาศใหเ้กิดความเช่ือมัน่ และมีอิสระในการคิดหรือเขียน 

8. ให้อ่านเร่ือง  และเขียนสร้างสรรค์หลาย ๆ  แนวจะช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกัแนวทางใน               

การเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ดดี้ยิง่ข้ึน 

9. ในการพิจารณาผลงานท่ีเกิดจากการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผูส้อนจะต้องคาํนึงถึง              

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรเน้น และชมเชยในเร่ืองของความแปลกใหม่ ลกัษณะเฉพาะตวั 

ความคิดริเร่ิม   และความเป็นตวัของตวัเองในแต่ละคน ในขณะเดียวกนั ควรจะให้ผูเ้รียนไดเ้สนอ

ผลงานเพื่อให้เพื่อน ๆ   ในชั้นเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีมีต่อผลงานนั้น ถือเป็นการช่วยพฒันา

ทกัษะ   การเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ดดี้ยิง่ข้ึน 

10. การสอนการเขียนเชิงสร้างสรรคอ์าจจะมีทั้งผูท่ี้ประสบผลสาํเร็จ หรือลม้เหลว          

 แมผู้เ้รียนบางคนจะทาํไม่ได ้ แต่นัน่เป็นประสบการณ์หน่ึง ซ่ึงจะช่วยทาํใหเ้ขา้ใจชีวิต และนาํไป

ปรับปรุงงานของตนเอง และช่วยใหผู้เ้รียนยอมรับขอ้ผิดพลาดนั้น นาํไปสู่การพฒันาบุคลิกภาพ 

อยา่งไรก็ผูส้อนจะตอ้งพยายามไม่ใหผู้เ้รียนเกิดความลม้เหลวบ่อย เพราะจะทาํใหผู้เ้รียนหมด 

กาํลงัใจ 

11. กระบวนการสอนจะต้องอาศัยกระบวนการแบบประชาธิปไตย เช่น การเปล่ียน

บทบาทระหวา่งครูกบัผูเ้รียน และการจดัหอ้งเรียน โดยยดึหลกัประชาธิปไตย 

 Furner (1973: 406) ไดเ้สนอลาํดบัขั้นในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 

1. ขั้นจูงใจ เป็นขั้นใหค้วามรู้ในเร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจ ครูอธิบาย  ใหผู้เ้รียนคน้ควา้เพิ่มเติม

ในเร่ืองนั้น ๆ  

2. ขั้นแลกเปล่ียนความคิดในเร่ืองท่ีสนใจ ขั้นน้ีครูตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแลกเปล่ียน

ความคิดซ่ึงกนัและ เพื่อใหเ้กิดแนวคิดเพิ่มข้ึน 

3. ขั้นเขียน เป็นขั้นน้ีผูเ้รียนเขียนเร่ืองท่ีตนเองสนใจอยา่งอิสระ 

4. ขั้นแลกเปล่ียนความคิดจากเร่ืองท่ีเขียน หลังจากเขียนเร่ืองเสร็จแล้ว  ให้ผูเ้รียนมี

โอกาสแลกเปล่ียนเร่ืองกนัอ่าน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความคิดเพิ่มข้ึน 

5. ขั้นติดตามผลกิจกรรมบางอย่างท่ีเหมาะสม เช่น เขียนเร่ืองท่ีต่อเน่ืองกนั หรือ ตอ้ง

แกไ้ขบกพร่องบางอยา่ง 

 Bromley (1992: 326 – 383) กล่าวถึงกระบวนการในการสอนเขียนสร้างสรรคไ์วว้า่จะตอ้ง

ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ขั้นเตรียม  (Prewriting)   เป็นการสนทนา อภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง

หรือแนวคิดท่ีจะเขียน ซ่ึงบางคร้ังอาจจะออกมาในรูปของการวาดภาพ การเขียนเคา้โครงเร่ือง                   
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การอ่านทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเขียน ซ่ึงกิจกรรมในขั้นน้ีอาจจะประกอบด้วยการดึง

ประสบการณ์เดิมมาใช ้การวางแผน การระดมความคิด การบนัทึก การวาดภาพการเขียนแผนผงั  

2. ขั้นร่าง (Drafting) เป็นการนาํขอ้มูลจากขั้นท่ี 1 มาดาํเนินการต่อโดยการสร้างคาํ วลี 

ประโยคท่ีจะเขียน ซ่ึงในขั้นน้ีผูเ้รียนควรจะไดรั้บการช่วยเหลือในการเลือกใชค้าํ วลี ประโยคต่าง ๆ 

ผูส้อนควรทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจวา่การเขียนในขั้นน้ี  มิไดห้มายความวา่งานเขียนจะออกมาสมบูรณ์เลย 

แต่สามารถจะแกไ้ข ปรับปรุง ในเร่ืองต่าง ๆ ได ้ ทั้งการสะกดคาํ การวางรูปประโยค และการใช้

ภาษา 

3. ขั้นปรับปรุงแกไ้ข  (Revising) ขั้นตอนน้ีจะดาํเนินไปพร้อม ๆ กบัการร่าง  และเม่ือ

การร่างส้ินสุดแลว้ เป็นการอ่านทบทวนเพื่อปรับปรุง ต่อเติม หรือตดับางส่วนออกเพื่อใหไ้ด ้

งานเขียนท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

4. ขั้นนาํเสนอผลงาน (Publishing) เป็นการนาํเสนอผลงานเขียนของตนเองสู่บุคคลอ่ืน ๆ  

ซ่ึงสามารถทาํไดห้ลายวิธี  เช่น อ่านให้ฟัง ทาํหนงัสือพิมพป์ระจาํห้องเรียน การติดประกาศ แสดง

เป็นบทละคร  

 Starko (2014: 212)  ไดอ้ธิบายกระบวนการสอนเขียนสร้างสรรคไ์วว้่า ควรประกอบดว้ย

ขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ขั้นก่อนเขียน (Prewriting) การเขียนเชิงสร้างสรรคจ์ะเกิดผลสําเร็จตอ้งอาศยัขั้นเตรียม                    

หรือขั้นก่อนเขียนเป็นส่ิงสําคญั  ทุกคร้ังท่ีผูเ้รียนจะเขียนเร่ืองควรคาํนึงถึงองคป์ระกอบ 3 ประการ 

ไดแ้ก่ 

1.1 ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีตนเองสนใจ หรือเคยประสบมา เน่ืองจากเร่ืองท่ีตนเองสนใจ หรือ

เหตุการณ์ท่ีเคยประสบมาก่อนจะช่วยใหเ้กิดแนวคิดในการเขียนไดง่้าย  

1.2 สังเกต หรือสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ เม่ือไดแ้นวคิดท่ีจะเขียนแลว้ ลองสังเกต หรือ

ประมวลผลวา่ขอ้มูล ประสบการณ์  ความรู้ในเร่ืองท่ีจะเขียนมีมากเพียงพอหรือไม่ การปฏิบติัเช่นน้ี

จะช่วยใหเ้รากาํหนดแนวคิดหลกั หรือมุมมองท่ีจะส่ือความไดช้ดัเจนข้ึน และหากขอ้มูลไม่เพียงพอ 

ผูเ้รียนควรคน้ควา้ หรือหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อใหเ้ร่ืองมีความสมบูรณ์ข้ึน  

1.3 เจาะจงผูอ่้าน ตอ้งคาํนึงว่าผูอ่้านนั้นเป็นใคร อายุเท่าไร อาชีพอะไร การกาํหนด

กลุ่มเป้าหมายจะช่วยใหเ้ราเขียนเร่ืองไดแ้คบลง ตรงกบัความสนใจของผูอ่้านไดดี้ยิง่ข้ึน 

2. ขั้นใชแ้ผนผงัความคิด (Mind Mapping) ในการจดัระเบียบความคิด หรือจดัหวัขอ้เร่ือง

ท่ีจะเขียน เลือกประเด็นท่ีตอ้งการจะถ่ายทอด และวธีิการใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัหวัขอ้ หรือ

เหตุการณ์ท่ีตอ้งการจะส่ือเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั 
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3. ขั้นแก้ไข (Particularly Revision)  ในขั้นน้ีครูควรให้ผูเ้รียนออกมานาํเสนอ หรือ

แลกเปล่ียนกนัอ่านผลงานของแต่ละคน จากนั้นให้ผูเ้รียนพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั ซ่ึงจะ

ช่วยใหง้านของผูเ้รียนมีพฒันาการมากข้ึน 

             นอกจากขั้นตอน หรือกระบวนการสอนเขียนสร้างสรรค์แล้ว ครูย่อมมีส่วนสําคัญใน                    

การกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดจินตนาการความคิด และถ่ายทอดงานเขียนสร้างสรรค์นั้นออกมา ทั้งน้ี 

Conklin (2011: 117) ไดก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของครูผูส้อนการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ไวด้งัน้ี 

1. ครูจะตอ้งรู้วา่นกัเขียนชั้นยอดไม่ไดเ้กิดแลว้เป็นเลย ผูเ้รียนจะสามารถเป็นนกัเขียนท่ีมี

ประสิทธิภาพไดต้อ้งเร่ิมตน้ดว้ยการมีแบบอยา่งท่ีดีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 

2. ครูตอ้งสามารถนาํเสนองานเขียนสั้ น ๆ หรือการสรุปสั้ น ๆ จากนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียง

แลว้ใหผู้เ้รียน คิดวเิคราะห์  และหลงัจากนั้นใหผู้เ้รียนหดัเขียนตามแบบ  

3. ครูตอ้งสามารถเขียนงานเขียนข้ึนมาให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ว่างานนั้นดี หรือไม่ดีอย่างไร 

ครูตอ้งใชค้วามกลา้หาญ และความเส่ียงในฐานะครู แต่ผลท่ีเกิดจากการวเิคราะห์น้ีจะเป็นประโยชน์

แก่ผูเ้รียนอย่างมาก เพราะจะช่วยให้นกัเรียนกล้าท่ีจะเขียน เม่ือเห็นว่าครูก็สามารถเขียนได้ และ

ยอมรับขอ้คิดเห็นท่ีมีต่องานของตวัเองอีกดว้ย นอกจากน้ีแนวการปฏิบติัน้ีจะช่วยเป็นแบบอยา่งใน

ดา้นการเรียนรู้ทั้งกระบวนการเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ พวกเขาก็จะเกิดการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ เช่นเดียวกบัคุณครูของเขา  

 แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับความคิดของ Hayday (1971, อ้างถึงใน อจัฉรา ชีวิพนัธ์, 

2535: 3 -6)  ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 

1.  ครูมีบุคลิกสร้างสรรค ์ ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนั้นครูเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัเด็ก

ตลอดเวลา ดว้ยเหตุน้ีครูจึงตอ้งมีบุคลิกของการเป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์ เพื่อจูงใจและเป็น

แบบอยา่งท่ีดีใหก้บัเด็กดว้ยลกัษณะของครูท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคน์ั้นควรปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 จดักิจกรรมเร้าใจใหม่ ๆ 

1.2 เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงออกดา้นต่าง ๆ 

1.3 รับฟังความคิดเห็นของทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 

1.4 ใชค้าํถามท่ีทาํใหเ้กิดคาํตอบหลาย ๆ อยา่ง 

1.5 กระตุน้ใหแ้สดงความคิดเห็น 

1.6 ชมเชยและใหก้าํลงัใจ 

1.7 มีประชาธิปไตยในการสอน 
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2.    จดับรรยากาศใหจู้งใจ การจดับรรยากาศในการเรียนท่ีจูงใจใหเ้ด็กรักการเขียนเชิง 

สร้างสรรคน์ั้น ครูทาํไดโ้ดยไม่ใหบ้รรยากาศในการเรียนเคร่งเครียดเกินไป เพื่อเด็กจะไดท้าํงานดว้ย

ความสบายใจ เช่น แบบฝึกหดัท่ีใชค้วรมีลกัษณะจูงใจใหอ้ยากทาํ ไม่มากจนน่าเบ่ือ กิจกรรม ท่ีใช้

ควรใหเ้กิดความสนุกสนานอยากท่ีจะเรียน 

3.    เร่ิมจากส่ิงใกลต้วั การเขียนจากส่ิงท่ีใกลต้วัเด็กนบัเป็นการเร่ิมตน้ท่ีสาํคญัเพราะจะช่วย

เร้าความสนใจของเด็กใหอ้ยากเรียน อยากเล่าในส่ิงท่ีเขามีประสบการณ์อยูด่ว้ยตวัของเขาเอง ทาํให้

เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะเขียนงานต่าง ๆ อยา่งสบายใจ ส่ิงใกลต้วัเด็กท่ีอาจนาํมาใช ้ เช่น เหตุการณ์ใน

ชีวติประจาํวนั ครอบครัว โรงเรียน หรือสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเขามีประสบการณ์ผา่นมา  เช่น  การเขียน

เล่าเร่ืองของตนเอง การเขียนจดหมาย ฯลฯ 

4.    ย ัว่ยใุหมี้ความคิดท่ีแตกฉาน ในการจดักิจกรรมสาํหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค ์           

ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถใชค้วามคิดพิจารณาไตร่ตรองสามารถแสดงออกไดอ้ยา่งอิสระ

ดว้ยความคิดริเร่ิมของตนสามารถเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาไดห้ลายแนวทาง 

5.     สนุกสนานในการเขียน ผูส้อนควรจะจดัการเรียนการสอนส่ิงท่ีมีชีวติชีวาโดยคาํนึงถึง

ความสามารถและความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ย เพื่อใหผู้เ้รียนสนุกสนานไม่เบ่ือหน่าย 

นอกจากน้ีควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกทางความคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ ของเขาได้

อยา่งเตม็ท่ี จะช่วยใหเ้ด็กเกิดแรงบนัดาลใจอยากเขียน 

6.     ฝึกผูเ้รียนให้เกิดทกัษะ ผูท่ี้ไม่มีพรสวรรคใ์นการเขียนก็สามารถแสวงหาความสาํเร็จ

จากการเขียนไดถ้า้ผูน้ั้นมีแนวทางในการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตลอดจนการหมัน่ฝึกฝนจนเกิด 

ความชาํนาญ ก็จะช่วยใหผู้น้ั้นเกิดการพฒันาในการเขียนได ้ ส่ิงท่ีพึงปฏิบติัเพื่อฝึกฝนใหเ้กิดทกัษะ

ในการเขียนมีดงัน้ี  

 6.1  ฝึกตนใหเ้ป็นผูท่ี้รักการคน้ควา้หาความรู้ ความรู้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการอ่านหรือ            

การฟังนั้น  จะช่วยใหผู้เ้รียนมีขอ้มูลหรือวตัถุดิบทางดา้นเน้ือหาสาระ ความรู้ต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง 

ท่ีจะสามารถนาํมาใชอ้า้งอิงหรือนาํมาเป็นแนวทางในการลาํดบัความคิดและเน้ือความในการเขียน

เร่ืองต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 6.2  ฝึกตนเองให้รู้จกัใชค้วามคิดพิจารณาไตร่ตรอง เม่ือไดอ่้าน หรือฟังส่ิงใด ๆ 

มาแลว้ เพื่อทาํใหเ้กิดความแตกฉาน สามารถหาแนวทางในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ข้ึน 

 6.3     ฝึกใหมี้ความเช่ือมัน่ในตนเอง ในการท่ีจะเขียนส่ิงต่าง ๆ โดยมิตอ้งหวัน่ไหวต่อ 

ส่ิงใด ๆทั้งน้ีผูเ้ขียนจะตอ้งมีเน้ือหาสาระต่าง ๆ อยา่งพร่ังพร้อม มีการศึกษาคน้ควา้เป็นอยา่งดี ท่ี

สามารถจะใชอ้า้งอิงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนถึงการนาํประสบการณ์ของตนท่ีมีอยูม่าใช ้

ประกอบการเขียน ส่ิงต่าง ๆ ดงักล่าวจะช่วยใหเ้กิดความมัน่ใจในการเขียนยิง่ข้ึน 
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         6.4    ฝึกตนเองใหเ้ป็นคนท่ีมีความตั้งใจจริงท่ีจะเขียนส่ิงต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ เพราะ

การฝึกบ่อย ๆ จะช่วยใหก้ารเขียนมีพฒันาการข้ึน 

         6.5     ฝึกตนเองให้มีใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นเพื่อนาํขอ้ติชมมาใช้

ปรับปรุงแกไ้ขผลงานการเขียนในคร้ังต่อไป 

นอกจากบทบาทของผูส้อนแลว้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ีผูส้อนจะตอ้ง

คาํนึงถึง และใหค้วามสาํคญั เน่ืองจากแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนน้ีจะช่วยให้

ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองจนไปสู่วธีิการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ทั้งน้ีไดมี้นกัการศึกษาท่านต่าง ๆ ได้

นาํเสนอวธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 

 Smith (1973: 160) ได้เสนอแนะการจดัสถานการณ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนเชิง

สร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 

1. ครูควรจดัประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการดมกล่ิน การสัมผสั การเห็น การไดย้นิให้แก่เด็ก

ทุกคนในหอ้งเรียน เพื่อเป็นประสบการณ์ในดา้นการฝึกประสาทสัมผสั เพื่อเป็นพื้นฐานใน 

การเขียนคาํ ประโยค และเร่ือง 

2. ครูควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กพดูเก่ียวกบัประสบการณ์ดว้ยคาํพดูท่ีไพเราะ 

3. ฝึกใหเ้ด็กพดูจากจินตนาการโดยใชภ้าพเป็นส่ือ 

4. ช่วยเหลือเด็กใหส้ามารถถ่ายทอดคาํพดู เป็นภาษาเขียนได ้

5. ใหเ้ด็กเขียนอยา่งเสรี 

6. รวบรวมผลงานของเด็กพิมพเ์ป็นเล่ม 

นอกจากน้ี Smith  (1973: 161)  ไดเ้สนอแนะกิจกรรมท่ีใชใ้นการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ว้

ดงัน้ี 

1. เขียนบนัทึกประจาํวนั 

2. เขียนเร่ืองราวเก่ียวกบัชีวติตนเอง 

3. เขียนจดหมายถึงเพื่อน 

4. เขียนเร่ืองประเภทขาํขนั 

5. เขียนประกาศต่าง ๆ 

6. แต่งกลอนวนัเกิด หรือวนัสาํคญั 

7. แต่งโคลงกลอน หรือเร่ืองราวจากประสบการณ์และเขียนเร่ืองยาว 
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แนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบั Castillo and Hillman (1995: 30) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมท่ีควร

ใชส้อนการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 

1. กิจกรรมการเขียนบนัทึก (Journal) โดยให้ผูเ้รียนเขียนบนัทึกประจาํวนัในห้องเรียน

ทุกวนั  วนัละ 10 นาที 

2. เขียนส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้10 ประการ (Ten Impossible Things) โดยใหผู้เ้รียนเขียนถึงส่ิง

ท่ีตนคิดวา่ไม่อาจเป็นจริงได ้ซ่ึงเป็นการฝึกใชจิ้นตนาการในการเขียน 

3. เขียนเก่ียวกบัความฝัน (Dreams)โดยใหผู้เ้รียนเขียนในส่ิงท่ีตนอยากได ้หรืออยากเป็น 

4. เขียนเก่ียวกบัความทรงจาํ (Memories) โดยให้ผูเ้รียนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตท่ีทาํให้

รู้สึกเจบ็ปวด กลวั หรือรัก แลว้เขียนบรรยายความรู้สึกนั้นออกมา  

5. เขียนเร่ืองราวเก่ียวกบัอนาคต (Future Writing) โดยสมมติสถานการณ์ หรือเหตุการณ์

ต่าง ๆ ข้ึน เช่น  ใหผู้เ้รียนจินตนาการวา่ตนหลบัไปเป็นเวลา 100 ปี แลว้ต่ืนข้ึนมาในโลกแห่งอนาคต 

แลว้เขียนบรรยายเหตุการณ์ในขณะนั้น 

6. บทกวี (Poetry) โดยเร่ิมตน้จากส่ิงง่าย  ๆ เช่น อ่าน หรือฟัง แลว้บอกเขียนความรู้สึก

ชอบ  ไม่ชอบบทกวนีั้น ๆ อยา่งไร 

ฉะนั้นแนวทางในการสอนเขียนสร้างสรรค ์ผูส้อนคือผูมี้บทบาทสําคญัในการจดักิจกรรม                 

การเรียนรู้ แรงจูงใจในการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน เพื่อกระตุน้ให้

ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจ ความเช่ือมัน่ในตนเองจนสามารถพฒันาทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.6    การประเมินผลการเขียนเชิงสร้างสรรค์  

 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นงานเขียนท่ีเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนแต่

ละคน ดงันั้นในการประเมินผลครูควรใหค้วามละเอียด ระมดัระวงัในการตรวจ โดยให้ความสําคญั

กบัแนวคิด จินตนาการ  การลาํดบัเร่ืองราว ตลอดจนการใชส้าํนวนภาษาท่ีครอบคลุมทุก ๆ ดา้นของ

ผูเ้รียน  

เกณฑ์การตรวจพจิารณาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นทกัษะท่ีซับซ้อน เพราะเป็นทกัษะท่ีตอ้งใช้กระบวนการคิด 

และการใช้ภาษาผ่านตวัหนังสือเพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจ การตรวจให้คะแนนผูเ้รียนจึงเป็นส่ิงสําคญั 

จาํเป็นตอ้งมีกระบวนการ หรือขั้นตอนท่ีเป็นระบบ ทั้งน้ีเพื่อให้การตรวจมีความเป็นปรนยัมากทั้งน้ี

ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หแ้นวคิดในการตรวจใหค้ะแนนแตกต่างกนัไปดงัน้ี 

 

 



102 
 

 
 

วรรณี โสมประยรู (2521: 134 - 137) ไดก้ล่าวถึงเกณฑ์การเขียนเชิงสร้างสรรคซ่ึ์งสรุปได้

ดงัน้ี 

1. เน้ือเร่ือง ตอ้งมีแนวคิด หรือแนวเร่ืองท่ีแปลก ใหม่ ตรงจุดหมาย ชวนติดตาม แสดงถึง

ความรู้ดี และความคิดดีของผูเ้ขียน การจดัระเบียบความคิด มีเอกภาพ มีความถูกต้องสมบูรณ์             

มีสัมพนัธภาพ รู้จกัเลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสมมาผสมผสานกนั รู้จกัเน้นลาํดบัความสําคญั และลาํดบั

ความคิดเป็นหมวด ๆ ตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง และสามารถอา้งเหตุผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งสอดคลอ้งกนั  

ไม่สรุปผดิ ไม่อา้งท่ีมาผดิ หรืออา้งเหตุผลท่ีมีหลกัฐานไม่เพียงพอ มีการลาํดบัความ และขยายความ

ดี  รวมทั้งเน้ือหาท่ีดีตอ้งมีความแจ่มแจง้ชดัเจน 

2. การใชภ้าษา เลือกใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามกาลเทศะ และลกัษณะของเร่ือง ใชค้าํไดต้รง

ความหมาย เหมาะสมกบัขอ้ความ กระชบั รัดกุม เขา้ใจง่าย รู้จกัหลากคาํ และใชค้าํไดถู้กตอ้ง             

ตามความนิยมและระเบียบแบบแผน อีกทั้งมีการผกูประโยกอยา่งมีเอกภาพ และสัมพนัธภาพ อีกทั้ง

ใชส้าํนวนโวหารไดเ้ขา้กบัเร่ือง และใชไ้ดพ้อดีกนั เหมาะสมกบักาลเทศะ และไม่ใชส้าํนวนแบบ

ประโยคภาษาต่างประเทศ  

3. การเขียนย่อหน้า ตอ้งมีความคิดหลกัเป็นประโยคสําคญั มีความคิดสนับสนุนเป็น

ประโยคขยาย มีเอกภาพในย่อหน้าเดียวกนั และมีสัมพนัธภาพในระหว่างย่อหน้า รู้จกัใช้คาํ และ

ประโยคเนน้ความสาํคญัในยอ่หนา้ ตลอดจนเวน้วรรคตอนไดถู้กตอ้ง 

4. กลไกประกอบการเขียน ประกอบด้วย ลายมือ ตวัสะกดการันต์ ความสะอาด และ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 จากเกณฑ์ดงักล่าว วรรณี โสมประยรู (2521: 137) ไดใ้ห้หลกัการให้คะแนนการเขียนเชิง

สร้างสรรคเ์ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. การเขียนแบบไม่มีแบบแผน ควรแบ่งใหค้ะแนน  ดงัน้ี 

เน้ือเร่ือง    ร้อยละ 50 

การใชภ้าษา   ร้อยละ 40 

กลไกประกอบการเขียน   ร้อยละ 10 

2. การเขียนท่ีมีแบบแผน หรือรูปแบบ ควรแบ่งใหค้ะแนน  ดงัน้ี 

เน้ือเร่ือง   ร้อยละ 40 

การใชภ้าษา  ร้อยละ 40 

รูปแบบ   ร้อยละ 10 

กลไกประกอบการเขียน  ร้อยละ 10 
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ประดบั จนัทร์สุขศรี  (2551: 64 – 67) ไดเ้สนอแนวทางการตรวจให้คะแนนการเขียนเชิง

สร้างสรรคด์งัน้ี 

1. เน้ือหา  หมายถึง เน้ือหาสาระสัมพนัธ์กบัช่ือเร่ืองท่ีกาํหนด มีประเด็นท่ีน่าสนใจ และมี

ขอ้มูลสนบัสนุนอยา่งชดัเจน คะแนนเตม็ 4 คะแนน มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 คะแนน 0  เน้ือหาสาระไม่สัมพนัธ์กบัช่ือเร่ืองท่ีกาํหนด 

 คะแนน 1 เน้ือหาสาระสัมพนัธ์กบัช่ือเร่ืองท่ีกาํหนด 

 คะแนน 2 เน้ือหาสาระสัมพนัธ์กบัช่ือเร่ืองท่ีกาํหนด มีขอ้มูลสนบัสนุน 

 คะแนน 3 เน้ือหาสาระสัมพนัธ์กบัช่ือเร่ืองท่ีกาํหนด มีประเด็นน่าสนใจ มีขอ้มูล

สนบัสนุน 

 คะแนน 4 เน้ือหาสาระสัมพนัธ์กบัช่ือเร่ืองท่ีกาํหนด มีประเด็นน่าสนใจ มีขอ้มูล

สนบัสนุนอยา่งชดัเจน 

2. ความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง การนําเสนอน่าสนใจ สอดแทรกคติข้อคิด หรือ

ขอ้เสนอแนะแนวทางปฏิบติั มีแนวคิดท่ีแปลกใหม่ มีคุณค่าต่อตนเอง และสังคม คะแนนเต็ม 4 

คะแนน มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 คะแนน 0 ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 คะแนน 1 มีแนวคิดท่ีแปลกใหม่ 

 คะแนน 2 มีแนวคิดท่ีแปลกใหม่ และมีคุณค่าต่อตนเอง และสังคม 

 คะแนน  3 การนาํเสนอน่าสนใจ มีแนวคิดท่ีแปลกใหม่ มีคุณค่าต่อตนเอง และสังคม  

 คะแนน  4 การนาํเสนอน่าสนใจ สอดแทรกคติ ขอ้คิด หรือขอ้เสนอแนะ  แนวทาง

แปลกใหม่ มีแนวคิดท่ีแปลกใหม่ มีคุณค่าต่อตนเอง และสังคม  

3. การใช้ภาษา หมายถึง ใช้ภาษาถูกตอ้งสละสลวย ใชส้ํานวนโวหาร หรือคาํประพนัธ์

ประกอบเหมาะสม ส่ือความหมายชดัเจน และการลาํดบัความไม่วกวน คะแนนเต็ม 4 คะแนน มี

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 คะแนน 0 ใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 

 คะแนน 1 ใชภ้าษาถูกตอ้ง 

 คะแนน 2 ใชภ้าษาถูกตอ้งสละสลวย  ส่ือความหมายชดัเจน 

 คะแนน 3 ใช้ภาษาถูกตอ้งสละสลวย  ส่ือความหมายชัดเจน  การลาํดบัความ                  

ไม่วกวน 

 คะแนน 4 ใช้ภาษาถูกตอ้งสละสลวย ใช้สํานวนโวหาร หรือคาํประพนัธ์ประกอบ

เหมาะสม ส่ือความหมายชดัเจน  การลาํดบัความไม่วกวน 
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4. อกัขรวิธี  หมายถึง สะกดคาํ ใช้อกัษรย่อ ใช้สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายวรรคตอนเป็น                   

ไปตามหลกัเกณฑก์ารใชภ้าษาไทย คะแนนเตม็ 4 คะแนน มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 คะแนน 0 สะกดคาํ  ใชอ้กัษรยอ่ ใชส้ัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายวรรคตอนผดิเกิน 13 แห่ง 

 คะแนน 1 สะกดคาํ  ใชอ้กัษรยอ่ ใชส้ัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายวรรคตอนผิดเกิน 10 - 12

แห่ง 

 คะแนน 2 สะกดคาํ  ใช้อกัษรย่อ ใช้สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายวรรคตอนผิดเกิน 7 – 9 

แห่ง 

 คะแนน 3 สะกดคาํ  ใช้อกัษรย่อ ใช้สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายวรรคตอนผิดเกิน 4 – 6 

แห่ง 

 คะแนน 4 สะกดคาํ  ใช้อกัษรย่อ ใช้สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายวรรคตอนผิดเกิน 1- 3

แห่ง  

5. ความสะอาด หมายถึง ลกัษณะโดยทัว่ไปของช้ินงานโดยภาพรวม ตวัอกัษรอ่านง่าย 

สะอาด และเป็นระเบียบ คะแนนเตม็  2  คะแนน ดงัน้ี 

 คะแนน 0 ตวัอกัษรอ่านยาก หรือสกปรก 

 คะแนน 1 ตวัอกัษรอ่านง่าย สะอาด ขาดความเป็นระเบียบ 

 คะแนน 2 ตวัอกัษรอ่านง่าย สะอาด เป็นระเบียบ 

กมลพทัธ์ โพธ์ิทอง (2557: 60 – 61) ได้กาํหนดเกณฑ์ในการประเมินการเขียนเชิง

สร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 

1. ด้านการนําเสนอเน้ือหา (16 คะแนน) คือ กลวิธีการนาํเสนอเน้ือหา มีจินตนาการ 

ความแปลกใหม่ น่าสนใจ และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการเขียนตลอดทั้งเร่ือง โครงสร้าง

ของงานเขียนครบตามองคป์ระกอบของงานเขียนเชิงสร้างสรรค ์การเรียบเรียงเน้ือหา และจดัลาํดบั

ความคิดไดอ้ยา่งเป็นระบบตลอดทั้งเร่ือง ขยายเน้ือหาโดยใชค้วามคิดแปลกใหม่ มีจินตนาการ และ

ไม่คดัลอกงานเขียนของผูอ่ื้น ดดัแปลง และปรับเปล่ียนเน้ือหา สร้างเร่ืองราวท่ีมีลกัษณะเฉพาะของ

ตนเอง 

2. ด้านการใช้ภาษา (16 คะแนน)  คือ การเลือกใช้ถ้อยคํา สํานวนได้ถูกต้องตรง

ความหมายทั้งหมด ใช้ภาษาท่ีสละสลวย เลือกใช้โวหาร เกิดจินตภาพ สร้างอารมณ์ความรู้สึก

น่าสนใจ และประทับใจ ใช้รูปประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา ประโยคมีใจความสมบูรณ์             

ส่ือความหมายไดช้ดัเจน เลือกใชร้ะดบัภาษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบังานเขียนเชิงสร้างสรรค ์และใช้

ภาษาระดบัเดียวกนัตลอดทั้งเร่ือง เขียนสะกดคาํ เวน้วรรคตอน และใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนได้

ถูกตอ้ง 
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3. ดา้นคุณค่าของงานเขียน (8 คะแนน) คือ ความสามารถในการนาํเสนองานท่ีให้คุณค่า

ทางอารมณ์ จิตใจ ให้ขอ้คิดสอนใจ คุณค่าทางด้านความเพลิดเพลิน ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และ

จรรโลงใจ และคุณค่าดา้นสติปัญญา เร่ืองราวท่ีเป็นประโยชน์มีสาระ สร้างประสบการณ์ใหม่ และ

ประเทืองปัญญา  

จากการกาํหนดให้ค่าคะแนนของการประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค์สามารถแปลความ

ของคะแนนรวมงานเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นดงัน้ี 

 คะแนน 31 – 40   หมายถึง  ดีมาก 

 คะแนน 21 – 30  หมายถึง  ดี 

 คะแนน 11 – 20  หมายถึง  ปานกลาง 

 คะแนน 04 – 10  หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ การประเมินผลการเขียนเชิงสร้างสรรค์นั้นจาํเป็นตอ้งกาํหนด

เกณฑ์ในการพิจารณาให้เท่ียงตรง ครอบคลุมความสามารถทุกดา้นเพื่อให้งานเขียนนั้น ๆ มีคุณค่า 

สมควรแก่ การยอมรับทั้งน้ีผูว้ิจยัได้สังเคราะห์เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเชิง

สร้างสรรคข์องนกัการศึกษาท่านต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 9 สังเคราะห์เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
 

เกณฑ์การประเมนิความสามารพในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

ผู้วจิยั วรรณี  โสมประยูร 

(2521) 

ประดบั 

จนัทร์สุขศรี 

(2551) 

กมลพทัธ์ โพธ์ิทอง 

(2557) 

1. เน้ือเร่ือง 

1.1 แนวคิดของเร่ือง 

1.2 การจดัระเบียบ

ความคิด 

1.3 การอา้งเหตผุล 

1.4 การลาํดบัความ 

และการขยายความ 

1.5 ความชดัเจน 

2. การใชภ้าษา 

2.1 ระดบัภาษา 

2.2 คาํ 

2.3 ประโยค 

2.4 การใชส้าํนวน

โวหาร 

3. การเขียนยอ่หนา้ 

4. กลไกประกอบ 

การเขียน 

 

 

1. เน้ือเร่ือง 

1.1 เน้ือหาสาระ

สมัพนัธ์กบัช่ือเร่ืองท่ี

กาํหนด  

1.2 มีประเด็นท่ี

น่าสนใจ  

1.3 มีขอ้มูล

สนบัสนุนอยา่งชดัเจน 

2. ความคิดสร้างสรรค ์

2.1 การนาํเสนอ

น่าสนใจ สอดแทรกคติ 

ขอ้คิด หรือขอ้เสนอแนะ   

2.2 แนวทางแปลก

ใหม่ /  มีแนวคิดท่ีแปลก

ใหม่  

2.3 มีคุณค่าต่อ

ตนเอง และสงัคม 

3. การใชภ้าษา 

3.1 ใชภ้าษาถูกตอ้ง 

สละสลวย  

1. การนาํเสนอเน้ือหา 

1.1  มีจินตนาการ 

ความแปลกใหม่ น่าสนใจ 

1.2  สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องการ

เขียน 

1.3  เรียบเรียงเน้ือหา 

จดัลาํดบัความคิดไดเ้ป็น

ระบบ 

1.4  ไม่คดัลอกงาน

เขียนของผูอ่ื้น  

1.5  สร้างเร่ืองราวท่ี

มีลกัษณะเฉพาะของ

ตนเอง 

2.    ดา้นการใชภ้าษา 

       2.1   ใชถ้อ้ยคาํ 

สาํนวนไดถู้กตอ้งตรง

ความหมาย 

 

1. ดา้นเน้ือเร่ือง 

1.1 มีความรู้

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเขียน 

1.2 เขียนไดใ้จความ  

และขยายความได้

ต่อเน่ือง 

1.3 ลาํดบัความไม่

วกวน 

1.4 เน้ือหามี

ความสมัพนัธ์และ

ต่อเน่ืองกนัตลอด 

1.5 เน้ือหามีคุณค่า 

เป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 

2. ดา้นความคิด 

2.1 มีจินตนาการ / 

ความคิด แปลกใหม่ ไม่

ซํ้ า / ลอกเลียนแบบใคร 

2.2 แนวคิดของ

เร่ืองมีความสมัพนัธ์กบั

ช่ือเร่ืองท่ีกาํหนด  
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ตารางท่ี 9 สังเคราะห์เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 
 

เกณฑ์การประเมนิความสามารพในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

ผู้วจิยั วรรณี  โสมประยูร 

(2521) 

ประดบั 

จนัทร์สุขศรี 

(2551) 

กมลพทัธ์ โพธ์ิทอง 

(2557) 

 3.2 ใชส้าํนวน

โวหาร หรือคาํประพนัธ์

ประกอบเหมาะสม  

3.3 ส่ือความหมาย

ชดัเจน  

3.4 การลาํดบัความ

ไม่วกวน 

4. อกัขรวธีิ 

4.1 สะกดคาํ ใช้

อกัษรยอ่ ใชส้ญัลกัษณ์  

เคร่ืองหมายวรรคตอน

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

การใชภ้าษาไทย 

5. ความสะอาด 

5.1 ตวัอกัษรอ่าน

ง่าย สะอาด และเป็น 

ระเบียบ 

 

 

 2.2   ใชภ้าษา

สละสลวย เลือกใชโ้วหาร

ใหเ้กิดจินตภาพ สร้าง

อารมณ์ความรู้สึก 

น่าสนใจ แลประทบัใจ 

       2.3   ใชรู้ปประโยค

ถูกตอ้งตามหลกัภาษา   

ประโยคมีใจความ

สมบูรณ์  ส่ือความหมาย

ไดช้ดัเจน 

       2.4   ใชร้ะดบัภาษา

ไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบั

งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์

      2.5    เขียนสะกดคาํ 

เวน้วรรคตอน และใช้

เคร่ืองหมายไดถู้กตอ้ง 

3.   ดา้นคุณค่าของงาน

เขียน 

      3.1   นาํเสนองานท่ีให้

คุณค่าดา้นอารมณ์จิตใจ    

     3.2   ใหข้อ้คิดสอนใจ 

     3.3   ใหคุ้ณค่าทางดา้น

ความเพลิดเพลิน 

      3.4   ใหคุ้ณค่าทาง

สติปัญญา 

 

2.3 ใหคุ้ณค่าทาง

อารมณ์ / คุณค่าดา้น

สติปัญญา 

3. ดา้นการใชภ้าษา 

3.1 ใชถ้อ้ยคาํได้

ถูกตอ้ง เหมาะสม  

3.2 เลือกใชถ้อ้ยคาํ

ไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 

3.3 ใชรู้ปประโยค

ไดถู้กตอ้งตาม               

หลกัภาษา 

3.4 สะกดคาํได้

ถูกตอ้ง 

3.5 เวน้วรรคตอน 

และใชเ้คร่ืองหมาย                            

วรรคตอนไดถู้กตอ้ง 
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4.9     งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

 อธิกมาส มากจุ้ย (2553) ได้พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท เพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท เพื่อเสริมสร้าง 

ความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต และเพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 

แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ และเกณฑ์การประเมินงานเขียน

เชิงสร้างสรรค ์ 

ผลการวิจยัพบว่า 1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์โดยมีขั้นตอน 2 ระยะคือ ระยะท่ี 1 การวางแผน

และเตรียมการเรียนรู้ของนักศึกษา และระยะท่ี 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน                     

ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นสร้างประสบการณ์และวางแผนการเขียน 2) ขั้นเช่ือมโยง

ตวับท 3) ขั้นร่างงานเขียน 4) ขั้นประเมินผลงาน และ 5) ขั้นเติมเต็มงานเขียนให้สมบูรณ์ การวดั

และประเมินผลการเรียนรู้ดาํเนินการระหวา่งและหลงัการจดัการเรียนการสอน โดยประเมินทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ผลจากการทดลองใช้พบว่า     

2.1 กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคห์ลงัการทดลองสูงกวา่ก่อน

การทดลอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และร้อยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดผา่นเกณฑ์

ท่ีกาํหนดคือ ร้อยละ 70 2.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากบนัทึกการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่ง

แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนช่วยเสริมสร้างความสามารถ

ในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ และนกัศึกษาสามารถวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวับท

และเขียนงานเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรคป์ระเภทบนัเทิงคดีไดเ้ป็นอยา่งดี 

นิพาดา ไตรรัตน์ (2556) ไดศึ้กษาผลของอีเลิร์นน่ิงท่ีใชเ้ทคนิคการระดมสมองและแผนผงั

ความคิดท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาปริญญาบณัฑิตท่ีมีบุคลิกภาพ

แตกต่างกนั  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของอีเลิร์นน่ิงท่ีใชเ้ทคนิคการระดมสมองและแผนผงั

ความคิดท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาปริญญาบณัฑิตท่ีมีบุคลิกภาพ

แตกต่างกนั  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชไ้ดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิา ETM 104 การกระจายเสียงเบ้ืองตน้ จาํนวน 

32 คน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม จาํแนกตามลกัษณะบุคลิกภาพแบบแสดงตวัและแบบเก็บตวั จาํนวน

กลุ่มละ 16 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เวบ็อีเลิร์นน่ิง แบบทดสอบความสามารถใน                 

การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ เร่ืองการเขียนบทรายการวทิยุ แบบทดสอบบุคลิกภาพ MPI แบบวดั
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ความคิดสร้างสรรค ์ แบบสอบถามความคิดเห็นต่ออีเลิร์นน่ิง และแบบสังเกตพฤติกรรมการใชง้าน

และมีส่วนร่วมใน การทาํกิจกรรม ผลการวิจยั พบวา่ 1. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เม่ือเรียน 

อีเลิร์นน่ิงท่ีใชเ้ทคนิคการระดมสมองและแผนผงัความคิดจะมีคะแนนความสามารถในการเขียนเชิง

สร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 2. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมี

บุคลิกภาพแตกต่างกันเม่ือเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนผงัความคิดจะมี

ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

กมลพัทธ์ โพธ์ิทอง (2557) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่าน และเขียนเชิง

สร้างสรรค์ตามทฤษฎีสัมพนัธบทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน  และเขียนเชิงสร้างสรรค์

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต วตัถุประสงคก์ารวจิยัคือ 1) เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานใน  

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่าน และเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีสัมพนัธบทเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน และเขียนสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 2) เพื่อ

พฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่าน และเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีสัมพนัธบทเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการอ่าน และเขียนสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 3) เพื่อทดลองใช้

และหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎี                

สัมพนัธบทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน และเขียนสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญา

บัณฑิต กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้ นปีท่ี 4 วิทยาลัยการฝึกหัดครู 

มหาวิทยาลัยราชภฎัพระนคร จาํนวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบวดั

ความสามารถในการอ่าน และเขียนเชิงสร้างสรรค์ และเกณฑ์การวดั และประเมินการอ่าน และ

เขียนเชิงสร้างสรรค ์รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน  

ผลการวิจยัพบว่า 1. รูปแบบการเรียน การสอนท่ีพฒันาข้ึนมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการอ่าน และเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบ คือ หลักการ เ น้ือหา 

วตัถุประสงค์ ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน แนวทางการวดั และประเมินผลการเรียนการสอน 

และเง่ือนไขในการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนมี 

6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างองค์ความรู้จากการอ่าน 2) ขั้นการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของตวับท                

3) ขั้นเติมจินตนาการ และประสบการณ์เดิมเพื่อวางโครงเร่ือง 4) ขั้นเรียบเรียงความ และสร้าง

วรรณศิลป์   5) ขั้นกลัน่กรองงานเขียน 6) ขั้นสร้างสรรค์งานเขียน 2. ประสิทธิผลของรูปแบบ              

การเรียนการสอน  

ผลจากการทดลองใช้พบว่า 2.1) ผูเ้รียนกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการอ่านเชิง

สร้างสรรค์ในภาพรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมี

คะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.70 และมีคะแนนหลงัเรียนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 81  2.2)  ผูเ้รียน

กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการอ่านเชิงสร้างสรรค์ด้านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
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นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉล่ียในดา้นความเขา้ใจขอ้เท็จจริง ก่อนเรียนคิดเป็น

ร้อยละ 43.75 หลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.25 ดา้นการตีความ ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 37.33 หลงั

เรียนคิดเป็นร้อยละ 75.66 ดา้นการประเมินค่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 41.88 หลงัเรียนคิดเป็นร้อย

ละ 86.25 และดา้นการอ่านอยา่งสร้างสรรค ์ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 44.38 หลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 

80.63 2.3) ผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่างมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในภาพรวมหลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 โดยมีคะแนนก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 40.70 และ

มีคะแนนหลงัเรียนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 80.45 2.4) ผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งมีความสามารถในการเขียนเชิง

สร้างสรรค์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 โดยมีคะแนนเฉล่ียใน

ดา้นการนาํเสนอเน้ือหาก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 40.98 หลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.63 ดา้นการใช้

ภาษาก่อนเรียนคิดเป็น ร้อยละ 40.00 หลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 79.06 และดา้นคุณค่าของงานเขียน

ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 41.63 หลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.88 

 Wilson (2011) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเขียนเชิงวิพากษ์กับการเขียนเชิง

สร้างสรรค์ด้วยการมองบริบทของการกระตุ้นให้ผูเ้รียนเข้าถึงการเขียนทั้ งสองรูปแบบเพื่อ

ตอบสนองวตัถุประสงคข์องวิชาวรรณกรรมในระดบัปริญญาตรี ซ่ึงงานวิจยัน้ีเจาะจงท่ีจะบรรยาย

ภาพและกระตุน้ใหฝึ้กปฏิบติัของการบูรณาการการผสมผสานระหวา่งการเขียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ

การเขียนเชิงวิพากษต์วับททางวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ โดยอา้งอิงถึงตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง

ของงานเขียนของผูเ้รียนจากสถิติการสาํรวจความคิดสร้างสรรคท่ี์มีต่อวรรณกรรมของผูเ้รียน ไดรั้บ

การพฒันามาจาการวิจารณ์วรรณกรรมซ่ึงพบวา่ทั้งทั้งสองปัจจยัมีการตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม

และสัมพนัธ์กนั 

Lee Tan Luck (2012) ไดศึ้กษาการสร้างสรรค ์และการเขียนวรรณกรรมในการจดั 

การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของกลุ่ม

นกัเขียนเชิงสร้างสรรค ์โดยงานวิจยัคร้ังน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดข้องการเขียนเชิง

สร้างสรรคด์ว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค ดว้ยการส่งเสริมการพฒันา

ความรู้ทกัษะการเขียนวรรณกรรมเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มนกัเขียนวรรณกรรม และพฒันา 

ความเป็นอยู่ หรือการดําเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงนักเขียนวรรณกรรมสามารถใช้

อินเทอร์เน็ตในการส่ือสาร และหาขอ้มูลไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์รวมถึงสามารถเผยแพร่ผลงานของตน

ไปทัว่โลกได ้วฒันธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีในการแสวงหาขอ้มูลของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ทาํ

ใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บประสบการณ์โดยตรง และโดยออ้มจากการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในโลกออนไลน์ 

รวมถึงเผยแพร่ผลงานในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งน้ีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการดาํเนินชีวิตให้กบั

ผูอ่้าน  
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การออกแบบ และระเบียบวิธีการวจิยั ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั  ในการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

เพื่อพฒันาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเขียน ในการแลกเปล่ียนความรู้ดา้น

เทคโนโลยผีา่นงานเขียนเชิงสร้างสรรคท่ี์เป็นแรงจูงใจในการดาํเนินชีวติ ในประเทศมาลาเซียไดแ้ก่ 

สถิติเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยขีองประชากร  วฒันธรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค ์และประสบการณ์ 

การรับรู้ความสามารถของผูเ้รียนในการใชเ้ทคโนโลย ีความเป็นผูน้าํทางเทคโนโลยกีารจดั 

การคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นแนวทางในการเป็นนกัเขียนท่ี 

ประสบความสาํเร็จ การแบ่งปัน และแลกเปล่ียนความรู้ ขอ้มูลต่าง ๆ ในยคุดิจิตอลจะช่วยใหเ้กิด                        

การปรับปรุงการเป็นนกัเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ด ้ 

จากขอ้มูลดงักล่าว พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัระหว่างปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวมีส่วนช่วยสนบัสนุนแนวทางการเป็นนักเขียน และการแลกเปล่ียนความรู้ช่วย

ปรับปรุงการพฒันาคุณภาพชีวิต  การเสริมสร้างเทคโนโลยีทาํให้เกิดประโยชน์ต่อนักเขียนเชิง

สร้างสรรค ์ดา้นการยกระดบัความรู้ ท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การเผยแพร่วรรณกรรม

ของพวกเขา นอกจากน้ีความสะดวกของเทคโนโลยี(ICT) ส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพ การแลกเปล่ียน

ความคิด  การสร้างเครือข่าย ในหมู่เพื่อนทั้งแบบรายบุคคล และสมาคมนกัเขียนในประเทศของตน

อีกดว้ย  

 

7.    การเขียนเล่าเร่ือง 

 การเขียนเล่าเร่ืองเป็นทกัษะการเขียนส่ือสารท่ีพบเห็น และใชก้นัแพร่หลายมากท่ีสุด             

ในสังคมยุคปัจจุบนั  ไม่ว่าจะเป็นในหนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วารสาร  ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ และ

แมก้ระทัง่ในโลกออนไลน์ (On line)  ดงันั้นจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูเ้ขียนยุคใหม่จะตอ้งเรียนรู้  เขา้ใจ 

และใชก้ารเล่าเร่ืองเพื่อส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

7.1  ความหมายของการเล่าเร่ือง 

 การเล่าเร่ืองเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้สึกต่าง ๆ ของผูเ้ล่าให้ โดยผูเ้ล่าอาจ

ถ่ายทอดเร่ืองราวด้วยวิธีการพูด หรือการเขียนก็ได้ ทั้ งน้ีได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของ             

การเล่าเร่ืองไวด้งัน้ี  

อรทยั วิมลโนธ (2539: 39)ได้กล่าวถึงความหมายการเล่าเร่ืองไวว้่า  การเล่าเร่ืองคือ                    

การถ่ายทอดประสบการณ์  และความรู้สึกต่าง ๆ ถ่ายทอดความตอ้งการและเจตนารมณ์ของผูเ้ล่า

เพื่อให้ผูฟั้งรับรู้ และเกิดปฏิกิริยาในลกัษณะต่าง ๆ     ให้เกิดการตอบสนอง มีสัมฤทธิผลตรงตาม

จุดมุ่งหมายของผูเ้ล่า การเล่าเร่ืองอาจใชว้ธีิการพดูหรืออาจเป็นรูปแบบของการเขียนก็ได ้
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อานนัตพร จินดา (2549: 37) การเล่าเร่ือง หมายถึง การบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง หรือ

เหตุการณ์ท่ีสร้างข้ึนเอง ซ่ึงบุคคลหน่ึงนาํไปถ่ายทอดยงัอีกบุคคลหน่ึงโดยอาศยัภาษาพูด ภาษาเขียน 

หรือแมแ้ต่ภาษาสัญลกัษณ์ ใชเ้ป็นส่ือในการเล่าเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ การเล่าเร่ืองมีประโยชน์ต่อ

การช่วยให้มนุษย์สามารถท่ีจะเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองราวต่างๆได้ การเล่าเร่ืองจะถูกนํามาใช้ใน                 

การอธิบายโดยไม่จาํกดัรูปแบบและไม่จาํกดัประเภทของส่ือ ไม่วา่จะเป็นนวนิยาย หนงัสือธรรมะ 

ปาฐกถา การพูดคุยกนัในชีวิตประจาํวนัและการถ่ายทอดธรรมะ รูปแบบการเล่าเร่ืองยงัเป็นวิธีการ

นาํเสนอท่ีช่วยใหม้นุษยมี์ความเขา้ใจและอธิบายเก่ียวกบัโลกใบน้ีได ้

Phillips (เตือนใจ เฉลิมกิจ ผูแ้ปล, 2545: 32) ไดใ้ห้ความหมายของการเล่าเร่ืองวา่ หมายถึง 

เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ท่ีถูกนาํมาเล่า แลว้สามารถดึงดูดใจคนทุกชาติทุกภาษา ไม่วา่จะเป็นเด็กหรือ

ผูใ้หญ่ ต่างช่ืนชอบและหลงใหล 
 

จากการศึกษาความหมายของการเขียนเล่าเร่ือง ผูว้จิยัสามารถสังเคราะห์เป็นตารางไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 10  สังเคราะห์ความหมายการเล่าเร่ือง 
 

ความหมายของ 

การเล่าเร่ือง 

อรทยั วมิลโนธ 

(2539) 

อานันตพร  จนิดา 

(2549) 

Phillips 

(1993) 

การถ่ายทอดประสบการณ์ /ความรู้สึก 

นึกคดิ /เร่ืองราว/ เหตุการณ์ต่าง ๆ 
   

เร่ืองทีเ่ล่าจะเป็นเร่ืองจริง  

หรือเร่ืองสมมตกิไ็ด้ 
-  - 

โดยเร่ืองทีเ่ล่าจะใช้กลวธีิการพูด  

หรือการเขียนกไ็ด้ 
  - 

เพือ่ให้ผู้ฟัง / ผู้อ่านเข้าใจเร่ืองราว และ 

เกดิปฏิกริิยาตอบสนองต่อเร่ืองทีเ่ล่า 
   

 

จากตารางท่ี 10 สามารถสรุปได้ว่า การเล่าเร่ือง หมายถึง การถ่ายทอดประสบการณ์  

ความรู้สึกนึกคิด เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ  ทั้งท่ีเป็นเร่ืองจริง หรือเร่ืองสมมติก็ได ้ผา่นกลวิธี

การพดู หรือการเขียนเพื่อใหผู้รั้บฟัง หรือผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราว และเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อเร่ืองท่ี

เล่านั้น  
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7.2  จุดมุ่งหมายของการเล่าเร่ือง 

 การเล่าเร่ืองผูเ้ล่าจาํเป็นจะตอ้งกาํหนดจุดมุ่งหมายของการเล่า ดงันั้นผูเ้ล่าจาํเป็นจะตอ้ง

เขา้ใจจุดมุ่งหมายหรือวิธีการเล่านั้นเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเล่านั้น ทั้งน้ี อรทยั วิมลโนธ  

(2539: 40-63) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการเล่าเร่ืองโดยสรุปไดด้งัน้ี 

1.   การเล่าเพื่อความบนัเทิง เช่น การเล่านิทานท่ีผูเ้ล่าแต่งเอง การเล่านิทานทัว่ไปท่ีมีอยู ่

นิทานพื้นบา้น หรือนิยายปรัมปรา ตลอดจนการเล่าเร่ืองขาํขนั เพื่อให้ผูอ่้าน หรือผูฟั้งสนุกสนาน 

ร่ืนเริง โดยผูเ้ล่ามีจุดประสงคเ์พื่อใหผู้ฟั้งไดผ้อ่นคลายความตึงเตรียด ไดรั้บความเพลิดเพลิน  

2.   การเล่าประสบการณ์ส่วนตวั อาจเป็นประสบการณ์ท่ีฝังใจหรือประทบัใจของผูเ้ล่า  ผู ้

เล่าอาจจะแฝงคติ ขอ้คิด ปรัชญา และขอ้ขอ้งใจท่ีผูเ้ล่าตอ้งการใหผู้เ้พื่อให้ผูอ่้าน หรือผูฟั้งรับรู้ โดยผู ้

เล่าสามารถแทรกอารมณ์ต่าง ๆ ของผูเ้ล่าได ้เช่น อารมณ์ขนั เศร้า สนุกสนาน หรือ ความต่ืนเตน้

เพื่อใหเ้พื่อใหผู้อ่้าน หรือผูฟั้งสนใจเร่ืองท่ีเล่า 

3.   การเล่าชีวประวติัของบุคคล อาจเป็นการเล่าประวติัส่วนตวัของผูเ้ล่า  หรือเป็นประวติั

ชีวิตของบุคคลอ่ืนๆ การเล่าลกัษณะน้ีผูเ้ล่าจะตอ้งมีวิธีการลาํดบัเน้ือเร่ืองให้ไดใ้จความต่อเน่ืองกนั 

การใชถ้อ้ยคาํ สรรพนาม และคาํราชาศพัทส์ํานวนภาษาควรใชใ้ห้ถูกตอ้ง โดยเฉพาะประวติับุคคล

สําคญั ๆ หรือพระราชประวติัของพระมหากษตัริย์ ควรใช้ถ้อยคาํให้เหมาะสมกับบุคคลนั้น ๆ                

ในการเล่ามีอุปกรณ์ เช่น ภาพ  หรือภาพยนตร์ประกอบก็จะยิง่น่าสนใจมากข้ึน 

4.   การเล่าเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว การเดินทาง และประวติัของสถานท่ีต่าง  ๆ การเล่า

ลกัษณะน้ีผูเ้ล่าตอ้งมีความรอบคอบในการจดจาํรายละเอียดต่าง  ๆ รวมทั้งประวติัของสถานท่ี          

หรือส่ิงของต่าง  ๆ ควรมีการศึกษา คน้ควา้เพิ่มเติมให้ไดห้ลกัฐานแน่นอนก่อนการนาํมาเล่า อาจจะ

มีภาพของจริง หรือภาพยนตร์ประกอบให้น่าสนใจฟังมากข้ึน นอกจากน้ี ผูเ้ล่าควรลาํดบัเหตุการณ์

เร่ืองท่ีเล่าใหมี้ความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั อาจมีการแทรกขอ้คิด อารมณ์ขนัในขณะท่ีเล่าประกอบให้

เพื่อให้ผูอ่้าน หรือผูฟั้งได้ติดตามไปเป็นการโน้มน้าวจิตใจให้รักษาสาธารณสมบติัของชาติให ้                

มากข้ึน 

5.    การเล่าเร่ืองเพื่อปลุกใจ ชกัจูงใจ การเล่าเร่ืองลกัษณะน้ีเพื่อชกัจูงให้เพื่อให้ผูอ่้าน หรือ

ผูฟั้งเปล่ียนทศันคติ เปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดี ควรมีตวัอยา่งเร่ืองประกอบการเล่าให้เห็นคลอ้ย

ตาม ไปด้วย ควรใช้ถ้อยคาํแสดงความหนักแน่นอาจใช้สุภาษิต คาํคม การเปรียบเทียบ หรือ

เหตุการณ์จริงประกอบใหช้ดัเจน 

6.    การเล่าเร่ืองเพื่อให้ความรู้ และอธิบายหลกัเกณฑ์หรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ การเล่า

ลกัษณะน้ีผูเ้ล่าควรเป็นผูมี้ความรู้ มีประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเล่า อาจใช้อุปกรณ์เล่า เช่น 
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ภาพยนตร์ สไลด์ หรือรูปภาพประกอบ เช่น การเล่าเร่ืองโทษของยาเสพติด การกระทาํท่ีผิด

กฎหมาย การถนอมอาหาร ฯลฯ 

7.    การเล่าเร่ืองเพื่อให้ผูฟั้งเกิดจินตนาการ เช่น การเล่านิทาน ในขณะท่ีเพื่อให้ผูอ่้าน หรือ

ผูฟั้งจะตอ้งใช้ความคิดสร้างจินตนาการตามผูเ้ล่าไปด้วย ผูเ้ล่าจึงควรใช้คาํพูด เสียงประกอบให้

เพื่อให้ผูอ่้าน หรือผูฟั้งสามารถเห็นภาพพจน์ไดอ้ยา่งชดัเจน ทาํให้เกิดความรู้สึกหรือเห็นภาพราว

กบัไดส้ัมผสัดว้ยตนเอง 

8.   การเล่าเร่ืองเพื่อการสั่งสอนอบรม ขอร้อง ขอความเห็นใจ ขอให้ละเวน้การกระทาํ เช่น 

การสอนศีลธรรม จะมีการเล่าเร่ืองเก่ียวกบัผลของการกระทาํ บาป ผลของการประพฤติผิดศีลธรรม

ต่างๆ การเล่าลกัษณะน้ีจะตอ้งใชส้าธกโวหาร และอุปมาโวหารเขา้มาประกอบให้เพื่อให้ผูอ้่าน หรือ

ผูฟั้งเห็นจริงเกิดความรู้สึกคล้อยตามเพื่อเปล่ียนแปลงความคิดไปในทางท่ีดี มีการเล่าตวัอย่าง

เหตุการณ์ประกอบใหน่้าสนใจยิง่ข้ึน 

9.   การเล่าเพื่อแสดงความคิดเห็นและเสียดสีสังคม การเล่าแบบน้ีผูเ้ล่าควรมีประสบการณ์ 

และมีขอ้มูลมาประกอบใหถู้กตอ้ง ผูเ้ล่าจะตอ้งหาขอ้มูลท่ีเป็นจริงอาจตอ้งมีการคน้ควา้หาหลกัฐาน

มาอา้งอิงประกอบการเล่าความคิดเห็นของตน การเล่าอาจจะแฝงความคิดตาํหนิติเตียน หรืออาจจะ

แสดงความคิดเห็นดีดว้ย อาจจะมีขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวกบับทความ หรือเร่ืองท่ีเล่า แต่การเล่าควรมี

จุดประสงคใ์นทางสร้างสรรคใ์หเ้กิดส่ิงดี ๆ 

10.   การเล่าเร่ืองเพื่อการเชิญชวนหรือชกัชวนหรือชกัชวนในเชิงการประชาสัมพนัธ์ เช่น 

การเล่าเร่ืองเชิญชวนผูฟั้งหรือผูอ่้านไปร่วมงานพิธี งานบุญ งานดา้นศาสนาตามสถานท่ีต่างๆ ผูเ้ล่ามี

จุดมุ่งหมายท่ีจะชกัชวนให้เพื่อให้ผูอ่้าน หรือผูฟั้งทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือไปในท่ีหน่ึงท่ีใดตามท่ีผูเ้ล่า

ตอ้งการ ถา้เป็นการเชิญชวนไปในสถานท่ีใดก็มกัจะมีการเล่าถึงความสาํคญัหรือประวติัของสถานท่ี

นั้นๆ ประกอบใหเ้พื่อใหผู้อ่้าน หรือผูฟั้งมีความซาบซ้ึงเห็นคลอ้ยตามมากข้ึน แต่ถา้เป็นการชกัชวน

ให้ช่วยเหลือบุคคลใดก็จะมีการเล่าเก่ียวกับความเป็นมาของบุคคลนั้ นๆ และความจําเป็น            

ความลาํบากของบุคคลนั้น ๆ ให้เพื่อให้ผูอ่้าน หรือผูฟั้งไดรั้บรู้ดว้ย การเชิญชวนน้ีอาจออกมาใน

รูปแบบการเขียนหรือการเล่าเร่ืองก็ได ้อาจใช้ภาพยนตร์หรือภาพประกอบ หรืออาจจดัการเล่าใน

รูปแบบการอภิปรายแลว้มีการเชิญชวนก็ได ้

7.3  ความหมายของการเขียนเล่าเร่ือง 

การเขียนเล่าเร่ืองเป็นผลผลิตทางความคิด ความรู้ของผูเ้ขียนผา่นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใช้

ส่ือความหมาย ทาํให้ผูอ้่านเกิดความเขา้ใจเร่ืองราว จินตนาการของผูเ้ขียน ทั้งน้ีได้มีนักวิชาการ 

ท่านต่าง ๆ ไดใ้หค้วามหมายของการเขียนเล่าเร่ืองไวด้งัน้ี 
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 จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ และอารียา หุตินทะ, บรรณาธิการ  (2555:  171)  กล่าวถึง  การเขียนเล่า

เร่ือง  คือ การนาํเหตุการณ์   หรือเร่ืองราวท่ีเป็นลาํดบัอยู่แล้วมาถ่ายทอดเป็นขอ้เขียน  อาจเป็น

เร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนประสบเอง หรือเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหน่ึง  หรือเกิดข้ึนในสังคมทัว่ไป  

การเขียนเล่าเร่ืองส่วนใหญ่เป็นการเขียนเล่าประวติั  เล่าเหตุการณ์  หรือประสบการณ์ต่าง ๆ โดย

อาจนาํมาเขียนในรูปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆส่ิงสําคญัสําหรับการเขียนเล่าเร่ืองคือ  จะตอ้ง

คาํนึงถึงความถูกตอ้งตามความเป็นจริง  และเล่าเร่ืองไปตามลาํดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน   

 พิณเพชร บูรณภิญโญ (2559: 42) การเขียนเล่าเร่ือง คือ  การเขียนเพื่อถ่ายทอด  ความรู้ 

ความคิด  อารมณ์  ความรู้สึก  จินตนาการ  ซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริง  จากประสบการณ์  หรือจากการอ่าน  

หรือการฟัง  หรือการดู เก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล  หรือสังคมทัว่ไป  ผูเ้ขียนนาํมาบอกเล่า

สู่ผูอ่้านผ่านกลวิธีเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ดว้ยสํานวนภาษาโวหารท่ีน่าประทบัใจ  ให้ผูอ่้านไดรั้บ

สาระความรู้  ประสบการณ์ต่าง ๆ และไดรั้บความเพลิดเพลินใจในขณะเดียวกนัดว้ย 

Campbell (2009) การเขียนเล่าเร่ือง คือ เคร่ืองมืออนัทรงพลงัท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้ขียนเกิด

ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ด ้เพราะการเขียนเล่าเร่ืองเป็นพื้นฐานในการเปิดโอกาส

ให้ผูเ้ขียนเป็นผูเ้ล่ารายละเอียด และบทสนทนาท่ีสําคญัในเหตุการณ์นั้น ๆ ผ่านความคิด และ

จินตนาการ เพื่อส่ือสารให้ผูอ้่านเขา้ใจ และสามารถจดจาํเร่ืองราวตลอดจนองค์ประกอบของเร่ือง

เล่านั้นได ้อีกทั้งยงัเป็นการฝึกภาษาท่ีดี เน่ืองจากผูเ้ขียนตอ้งรู้จกัเลือกใชภ้าษาให้เหมาะสม มีความ

สมจริง สอดคลอ้งกบัเร่ืองราวท่ีเล่าได ้

Teimizkan (2011: 934)  ไดก้ล่าวถึงการเขียนเล่าเร่ืองวา่ การเขียนเล่าเร่ืองเป็นพื้นฐานของ

การเขียนเชิงสร้างสรรค ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์เร่ืองราวท่ีมีอยู่มาเขียนเป็นเร่ืองราวโดย

อาศยัประสบการณ์ และจินตนาการของผูเ้ขียนอยา่งมีชั้นเชิงทางศิลปะ  
 

จากการศึกษาความหมายของการเขียนเล่าเร่ือง ผูว้จิยัสามารถสังเคราะห์เป็นตารางไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 11 สังเคราะห์ความหมายการเขียนเล่าเร่ือง 
 
 

ความหมายของ 

การเขียนเล่าเร่ือง 

จุไรรัตน์                

ลกัษณะศิริ และ                   

อารียา หุตนิทะ 

(2555) 

พณิเพชร 

บูรณภิญโญ 

(2559) 

Campbell  

(2009) 

Teimizkan  

(2011) 

การถ่ายทอดเร่ืองราวเหตุการณ์ 

ความรู้ ความคดิ ความรู้สึก 

อารมณ์ และจนิตนาการจาก

ประสบการณ์ของผู้เขียน 

    

ใช้กลวธีิการบอกเล่าด้วยวธีิ 

การเขียน  ด้วยการเลอืกใช้ถ้อยคาํ

ทีม่ศิีลปะ และสอดคล้องกบั 

เร่ืองทีเ่ล่า 

-    

สามารถส่ือสารให้ผู้อ่านเข้าใจ 

ได้รับความรู้ และประสบการณ์

ต่าง ๆ ตลอดจนความเพลดิเพลนิ

จากเร่ืองทีเ่ล่า 

-   - 

 

จากตารางท่ี 11 สามารถสรุปไดว้า่ การเขียนเล่าเร่ือง หมายถึง การถ่ายทอดเร่ืองราว

เหตุการณ์ ความรู้ ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ และจินตนาการจากประสบการณ์ของผูเ้ขียน ดว้ย

การใชถ้อ้ยคาํ สาํนวน โวหารต่าง ๆ อยา่งมีศิลปะ ตลอดจนเลือกใชภ้าษาไดส้อดคลอ้งเหมาะสมกบั

เร่ืองท่ีผูเ้ขียนเล่า อีกทั้งสามารถส่ือสารกบัผูอ่้านไดอ้ยา่งเขา้ใจ และเกิดความเพลิดเพลินในเร่ืองท่ีเล่า 

7.4  จุดมุ่งหมายของการเขียนเล่าเร่ือง 

การเขียนเล่าเร่ือง เป็นวธีิการหน่ึงในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ความรู้สึก

ของมนุษยใ์หผู้อ่ื้นไดเ้กิดความเขา้ใจ ทั้งน้ี พิณเพชร บูรณภิญโญ (2559: 42) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมาย

ในการเขียนเล่าเร่ืองไวด้งัน้ี 

1. เพื่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน 

2. เพื่อถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์และขอ้คิดใหผู้อ่ื้นทราบ 

3. เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก  อารมณ์ 

4. เพื่อเป็นคติสอนใจ  และเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ 
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7.5 ลกัษณะของการเขียนเล่าเร่ือง 

การเขียนเล่าเร่ืองเป็นพื้นฐานของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ ท่ีผูเ้ขียนสามารถนาํไปพฒันาต่อ

ยอดในการเขียนเชิงสร้างสรรคป์ระเภทอ่ืน ๆ ได ้ ดงันั้นผูเ้ขียนควรเรียนรู้ลกัษณะของการเขียนเล่า

เร่ือง ทั้งน้ีฟองจนัทร์ สุขยิง่ และคณะ (2550: 74 – 75) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการเขียนเล่าเร่ืองไว้

ดงัน้ี 

1. มีเร่ือง  คือ มีสาระท่ีจะเขียน ซ่ึงควรเป็นสาระท่ีสร้างสรรค์ มีความแปลกใหม่ หรือมี

ประโยชน์เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไรก็ไดท่ี้ตนมีความรู้มากท่ีสุด รู้สึกมากท่ีสุด สุขท่ีสุด เศร้าท่ีสุด ซ้ึง

ท่ีสุด และเป็นเร่ืองรอบตวั เช่น ชีวติ ผูค้น สัตวเ์ล้ียง จินตนาการ หรือความทรงจาํ เป็นตน้ 

2. มีแนวคิด คือ เร่ืองท่ีเล่าตอ้งมีแก่นของเร่ืองท่ีจะนาํทางวา่ตอ้งการสอนอะไรแก่ผูอ่้าน 

เช่น คุณค่าความรักของแม่ ความผกูพนัของเพื่อน โลกอนาคต คุณค่าของเวลา ปัญหาครอบครัวท่ี

ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ และความรู้สึกของผูเ้รียน เป็นตน้ 

3. มีภาษา เร่ืองเล่าตอ้งผา่นกระบวนการเรียงร้อยดว้ยภาษาท่ีงดงามถูกตอ้งตามระเบียบ

แบบแผนของภาษา 

4. มีกลวธีิ ผูเ้ล่าตอ้งรู้จกัวธีิเล่าท่ีทาํใหผู้อ่้านสนใจ จะเล่าไปตามลาํดบัเหตุการณ์ 

ตามลาํดบัปฏิทิน ตามลาํดบัเน้ือหา หรือเล่าตอนจบ หรือจะเล่าแบบหกัมุมก็ได ้

5. มีจินตนาการ คือ อารมณ์ความรู้สึกของผูเ้ขียนท่ีถูกปรุงแต่งข้ึนมาเพื่อให้สอดคลอ้งกบั

ฉาก บรรยากาศของเร่ือง เช่น ยามเชา้ท่ีสดช่ืน สายฝนพรํา ฟ้าสีเทา นกกระยางสีขาวตดัขอบฟ้า เป็น

บรรยากาศของเร่ืองดี ๆ ในความจริงอาจไม่ใช่บรรยากาศน้ี แต่ปรุงแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับ            

เน้ือเร่ือง ถ้าเหตุการณ์เศร้า บรรยากาศอาจเป็นยามดึกสงัดเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตวัเอง               

เมฆดาํผืนใหญ่เคล่ือนผ่านบดบงั  ดวงจนัทร์ทีละน้อยจนมืดสนิท สายลมเยน็วูบผา่นมาปะทะร่าง

เสียงโหยหวยของสุนขัประสานต่อมาแต่ไกล 

 นอกจากน้ี พิณเพชร บูรณภิญโญ (2559: 42) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการเขียนเล่าเร่ืองท่ีดี 

จาํเป็นจะตอ้งมีการเร่ิมเร่ืองดี  มีรายละเอียดท่ีน่าสนใจ ประกอบดว้ยตวัละคร  บุคคลหรือส่ิงท่ี

น่าสนใจ เป็นเร่ืองหรือเหตุการณ์ท่ีไม่ใช่ปกติธรรมดา มีจุดสุดยอดท่ีต่ืนเตน้เร้าใจ อาจแทรก 

ความขบขนั หรือทาํให้เกิดความเขา้ใจใคร่ติดตาม และมีการจบเร่ืองอยา่งเหมาะสม 

 จากแนวคิดดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ ลกัษณะของการเขียนเล่าเร่ือง ผูเ้ขียนจาํเป็นตอ้งมี   

1) เน้ือเร่ือง หรือเร่ืองท่ีจะเล่า โดยเร่ืองเล่านั้ นสามารถให้แง่คิด หรือจรรโลงใจแก่ผูอ่้านได ้              

2) การใช้ภาษาในการถ่ายทอดเร่ืองราวในการเล่า ผูเ้ขียนจาํเป็นตอ้งเลือกใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง และ

เหมาะสมกับเร่ืองท่ีจะเล่า 3) การจัดลําดับเน้ือหาในการเล่า 4) การสอดแทรกอารมณ์ และ

จินตนาการของผูเ้ขียนในเร่ืองท่ีจะเล่า 
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7.6 องค์ประกอบของการเขียนเล่าเร่ือง 

การเขียนเล่าเร่ืองท่ีชวนให้ผูอ่้านติดตาม เกิดความสนใจ จาํเป็นตอ้งอาศยัองค์ประกอบ            

ต่าง ๆ ใน  การเล่าเร่ือง ทั้งน้ีได้มีนักวิชาการท่านต่าง ๆ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเขียน            

เล่าเร่ืองไวด้งัน้ี   

Teimizkan (2011: 934 -935) ไดก้ล่าวถึงองคข์องการเขียนเล่าไวด้งัน้ี 

1. เน้ือหา (Content) ประกอบด้วย เหตุการณ์หลกั เหตุการณ์รองของเร่ือง และแนวคิด

หลกั (Main Idea) ของเร่ืองท่ีจะนาํมาขยายในการเขียนเล่าเร่ืองต่าง ๆ 

2. การจัดการเร่ืองเล่าอย่างเป็นระบบ (Organization) คือ การหาแรงบันดาลใจใน               

การเขียน จากนั้นการวางกรอบแนวคิดของเร่ือง การตั้งประเด็นปมปัญหาของเร่ืองตอ้งมี                

ความชดัเจน จดัวางลาํดบัเวลา หรือลาํดบัเร่ือง บรรยายลกัษณะของตวัละคร และเหตุการณ์ท่ีเกิด

ข้ึนกบัตวัละคร ตลอดจนเช่ือมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนสามารถสรุปเร่ืองราว

ของเร่ืองท่ีเล่าได ้

3. ตัวละคร (Characters)  การเขียนเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ จําเป็นจะต้องมีมนุษย์ และ               

ตวัละครท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์นั้น ๆ การคาดหวงัว่าจะมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึนอย่างอตัโนมติั

โดยไม่มีผูก้ระทาํ หรือประสบการณ์มนัเป็นส่ิงท่ีตรงขา้มกบักฎธรรมชาติ 

4. สถานท่ี (Place)  คือ ฉากท่ีเหตุการณ์ดาํเนินอยู ่ถา้ไม่มีสถานท่ี จะไม่สามารถกล่าวถึง

เหตุการณ์นั้น ๆ ได ้แมเ้ร่ืองเล่านั้นจะเป็นจินตนาการของผูเ้ขียนเอง ตวัละครจาํเป็นจะตอ้งมีสถานท่ี

สมจริงใหเ้หมาะสมกบัเร่ืองท่ีผูเ้ขียนเล่า 

5. เวลา (Time) ในทุกเร่ืองเล่าจาํเป็นจะตอ้งมีเวลาเป็นตวัเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์ของเร่ือง 

 Scott (2013: 64) กล่าวว่า การเขียนเล่าเร่ืองเป็นวิธีการเบ้ืองต้นในการส่ือสารใน                      

การเช่ือมโยงความจริง กบัจินตนาการเขา้ดว้ยกนัโดยในแต่ละเร่ืองเล่าจาํเป็นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ

ดงัต่อไปน้ี 

1. คาํอธิบายรายละเอียด (Exposition)  คือการอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งการอธิบาย

ฉาก และการแนะนาํรูปร่าง ลกัษณะของตวัละคร 

2. ความซับซ้อน (Complication) การสร้างเร่ืองให้มีปมปัญหา หรือตัวละครให้มี               

ความซบัซอ้นชวนใหผู้อ่้านติดตาม 

3. จุดสุดยอด (Climax) การเล่าเร่ืองจาํเป็นต้องใช้กลวิธีให้ผูอ่้านเกิดความสนใจต่อ

เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปของเร่ืองตามลาํดบัขั้น เพื่อทวีความเร้าใจของผูอ่้านจนถึงเหตุการณ์ท่ี

สาํคญัท่ีสุด ซ่ึงเรียกวา่    จุดสุดยอดของเร่ือง 

4. การแกปั้ญหา (Resolution) การคลายปมของเร่ือง ดว้ยการคล่ีคลายประเด็นต่าง ๆหรือ

คล่ีคลายปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีเล่าทาํใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจก่อนสรุปเร่ืองเล่านั้น ๆ  
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จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การเขียนเล่าเร่ืองควรมีองค์ประกอบต่อไปน้ี            

1) เน้ือหาท่ีจะเล่า 2) ตวัละคร 3) ฉาก หรือสถานท่ี 4) เวลา 5) การถ่ายทอด หรือการอธิบาย

รายละเอียดของเร่ืองท่ีจะเล่า เพื่อให้ผูอ่้านจินตานาการตามผูเ้ขียนได ้6) กลวิธีการถ่ายทอดเร่ืองราว

ประกอบดว้ยการสร้างปมปัญหาของเร่ือง (Complication ) จุดสุดยอด (Climax)  และการคล่ีคลาย

ปม (Resolution) และ7) การจดัลาํดบั หรือการวางโครงเร่ือง 

7.7 ประเภทของการเขียนเล่าเร่ือง 

การถ่ายทอดเร่ืองเล่าในงานเขียน เป็นการถ่ายทอดถอ้ยคาํผ่านตวัอกัษร สู่ผูอ่้านสามารถ

แบ่งประเภทตามท่ีศิวกานต ์ปทุมสูติ (2548: 43 -45) ดงัน้ี 

1. การเล่าเร่ืองจริง  หมายถึง ผูเ้ขียนทาํหนา้ท่ีเป็นผูเ้ล่าประสบการณ์ความรู้ ความคิด และ

ความรู้สึกของตนแก่ผูอ่้านอยา่งมีศิลปะของการเล่าท่ีสาํคญัอยา่งยิง่คือการเคารถต่อความจริงตามท่ี

เป็นจริง ตามท่ีรับรู้มาจริง (แมส่ิ้งนั้นจะจริงหรือไม่ก็ตาม) ตามท่ีเขา้ใจวา่จริง  ตามท่ีเช่ือเช่นนั้นจริง 

ตามท่ีคิดเห็นจริง และตามท่ีรู้สึกจริง ไม่ดุ่มเดาเล่าเขียนไปตามความรู้ความเขา้ใจท่ีตนเองยงัไม่

กระจ่างชดั รวมทั้งไม่เล่าไปตามความนึกคิดท่ีสนุกคะนองอารมณ์ เพราะการกระทาํเช่นนั้นจะทาํ

ใหเ้ร่ืองขาดความน่าเช่ือถือ และอาจจะเป็นโทษแก่ผูอ่้าน  

 การท่ีใชค้วามจริงเป็นศิลปะนาํในการเขียนจะทาํใหผู้เ้ล่าเร่ืองเล่าไดอ้ยา่งสบายใจ ตรง

กบัความรู้สึกจริงของตน สามารถลาํดบัเร่ืองไดไ้ม่ยุง่ยาก เร่ืองท่ีเล่าจะเป็นธรรมชาติ และกลมกลืน

กบัภาวะความรู้สึกนึกคิดของผูเ้ล่า จะทาํใหผู้อ่้านรับรู้เร่ือง และอารมณ์ของเร่ืองไดดี้ อีกทั้งจะช่วย

ใหส้ัมผสัไดถึ้งความซ่ือบริสุทธ์ิใจของผูเ้ขียนไดด้ว้ย 

 นอกจากท่ีกล่าวแลว้ ส่ิงสาํคญัต่อมาท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงในการหยบิเร่ืองนั้น ๆ มาเล่าก็

คือการรู้จกัเลือกสรรความจริงท่ีน่ารับรู้ แง่มุมท่ีน่าสนใจ และเป็นเร่ืองท่ีเหมาะควรแก่การเล่า              

ซ่ึงอาจพิจารณาท่ีประโยชน์ทางปัญญา ขอ้คิด ศีลธรรม ความถูกตอ้ง และความเจริญทางจิตวิญญาณ

ของผูอ่้าน 

2. การเล่าเร่ืองแต่ง เป็นส่ิงท่ีตอ้งใชศิ้ลปะในการเล่าสูงกวา่การเล่าเร่ืองจริง เพราะผูเ้ขียน

จะตอ้งทาํให้เร่ืองแต่งนั้นมีความสมจริง หรือเหมือนจริง หรือดูเสมือนวา่เป็นจริงได ้ นอกจากน้ียงั

จะตอ้งทาํให้เร่ืองมีแง่มุมท่ีน่าสนใจ น่าติดตาม หรือน่าคน้หา รวมถึงตอ้งทาํให้เร่ืองนั้นอ่านสนุก 

สนุกคิด สนุกนึก และสนุกอารมณ์ดว้ยบริบทต่าง ๆ ตามความสามารถของผูเ้ขียน ซ่ึงมีลกัษณะ              

การเล่าดงัน้ี 

2.1    ผูเ้ล่าอยูน่อกเร่ือง วธีิเล่าแบบน้ีเรียกไดว้า่ “ผูเ้ล่าเป็นผูรู้้แจง้” คือ รู้ความเป็นไป

ทั้งส้ินทั้งปวงของเร่ือง ทั้งฉาก เหตุการณ์ พฤติกรรม และความรู้สึกนึกคิดของตวัละคร ไม่วา่จะเป็น

เร่ืองในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตก็ตาม ซ่ึงการเล่าเร่ืองดว้ยวธีิน้ีเป็นวธีิท่ีนิยมใชใ้นวรรณคดีมรดก
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ของไทย นิยายพื้นบา้น นิทานพื้นเมือง และเร่ืองปรัมปราต่าง ๆ กระทัง่ถึงนวนิยายและเร่ืองสั้นส่วน

หน่ึงในปัจจุบนัก็ใชว้ธีิเล่าเร่ืองแบบน้ีกนัอยู ่

2.2    ผูเ้ล่าอยูใ่นเร่ือง วธีิน้ี “ผูเ้ล่าเป็นส่วนหน่ึงของเร่ือง” เป็นตวัละครตวัใดตวัหน่ึงใน

เร่ือง ซ่ึงอาจจะใช ้“สรรพนามบุรุษท่ีหน่ึง” เช่น ขา้พเจา้ ผม ฉนั ดิฉนั ขา้ หรือแมบ้างคร้ังไม่ปรากฏ

สรรพนามของผูเ้ล่าก็ตาม  แต่ผูอ่้านก็เหมือนไดฟั้งใครคนหน่ึงพูดคุยกบัตน ซ่ึงการเล่าเร่ืองดว้ยวิธีน้ี

อาจมีขอ้จาํกดัอยูบ่า้ง คือตรงท่ีตวัละครผูเ้ล่าเร่ืองจะเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ แก่ผูอ่้านไดเ้ฉพาะเหตุการณ์ท่ี

ตนรับรู้มา ประสบมา หรือคิดนึกคาดคะเนเอาเท่านั้น แต่จะไม่สามารถล่วงรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของ

ตวัละครตวัอ่ืนจนกว่าตวัละครตวันั้น ๆ จะเปิดเผยผา่นพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงของเขาออกมา 

แต่แมว้า่จะมีขอ้จาํกดัการเล่าเร่ืองดว้ยวิธีน้ีก็มีขอ้ดี คือ ทาํให้ผูเ้ล่าเร่ืองอยูใ่นบรรยากาศท่ีใกลชิ้ดกบั

ผูอ่้านมากกวา่วธีิเล่าแบบผูเ้ล่าอยูน่อกเร่ือง สามารถนาํพาความรู้สึกของผูอ่้านใหเ้ดินร่วมเขา้ไป     

ในเร่ืองไดอ้ยา่งง่าย กลมกลืนกบับรรยากาศเร่ือง และอารมณ์ไดส้นิทเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของเร่ือง

ไปโดยไม่รู้ตวั แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการเล่าของตวัละครตวันั้นท่ีทาํหนา้ท่ีแทนผูเ้ขียน

ดว้ย 

7. 8  แนวทางของการเขียนเล่าเร่ือง 

 การเขียนเล่าเร่ืองเป็นทกัษะท่ีตอ้งอาศยัการฝึกฝนให้เกิดความชาํนาญในการถ่ายทอดให้

ผูอ่้านเขา้ใจถึงเจตนา อารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะเล่า ดว้ยการสร้างสรรคส์ํานวนโว

หาอย่างมศิลปะ  การฝึกเขียนจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะทาํให้ผูฝึ้กฝนเกิดประสบการณ์ และความ

ชาํนาญในการเล่าเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งน่าติดตาม และชวนสนใจ ทั้งน้ีไดมี้นกัวิชาการท่านต่าง ๆ ได้

กล่าวถึงแนวทางในการฝึกฝนการเขียนเล่าเร่ืองไวด้งัน้ี 

 ศิวกานท ์ปทุมสูติ (2548: 39 – 40) ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการฝึกเขียนเล่าเร่ืองไวด้งัน้ี 

1. การฝึกเขียนจากความรู้สึกนึกคิด  เป็นจุดเร่ิมตน้ของผูเ้ร่ิมฝึกเขียน เพราะการเขียน

เร่ืองจากความรู้สึกคิด เป็นการเล่าเร่ืองท่ีเป็นธรรมชาติ และมีชีวิตอนัเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของ

ผูเ้ขียนเอง เหมาะสําหรับผูเ้ร่ิมฝึกเขียนใหม่ ๆ เพราะผูเ้ขียนสามารถใช้ประสบการณ์ ความรู้สึก 

ความคิดของตนเองไดไ้ม่ยาก และเร่ืองท่ีเขียนจะมีความแนบเนียนกลมกลืนกบัภาวะท่ีมีท่ีเป็นใน

ตวัตนของผูเ้ขียน และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของผูเ้ขียนเอง   

2. การฝึกเขียนจากประสบการณ์ และส่ิงท่ีพบเห็น เป็นแนวทางท่ีจะทาํใหเ้ขียนไดง่้ายอีก

ทางหน่ึง เพราะส่ิงท่ีคนเรามีประสบการณ์จริง หรือพบสัมผสัจริงจะทาํใหส้ามารถถ่ายทอดความรู้

เห็น ความคิด  และความรู้สึกไดต้ามจริงท่ีประจกัษแ์ก่ตนเอง จะทาํใหเ้ร่ืองท่ีเขียนนั้นมีความสมจริง 

เห็นจริง และกลมกลืนกบัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ไดดี้ ยิง่ถา้หากผูเ้ขียนเปิดเผยความจริงใจไดส้ละสลวย

ดว้ยภาษาเรียบง่าย ก็จะยิง่เพิ่มคุณค่าของเร่ืองใหง้ดงามชวนอ่านยิง่นกั 
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3. การฝึกเขียนจากจินตนาการ วธีิน้ีในขั้นของการเร่ิมฝึกเขียนควรใชอ้ยา่งประสม 

ประสานกนัสองวิธีท่ีกล่าวแลว้ เพราะถา้จะฝึกเขียนจากจินตนาการอยา่งเดียวในขณะท่ีผูเ้ขียนยงัมี

ทกัษะไม่มากพอนั้ นจะยากลําบาก เร่ืองจะขาดความสมจริงได้ง่าย รวมทั้ งข้อมูลด้านความรู้ 

ความคิดก็อาจจะไม่ประสานกนัอยา่งกลมกลืน การฝึกเขียนจากจินตนาการจะตอ้งค่อยเป็นค่อยไป              

ไม่มุ่งกระทาํอยา่งฟุ้งฝันไปโดยไร้แก่นประสบการณ์ และความคิดความรู้สึกท่ีเป็นจริง 

นอกจากน้ีฟองจนัทร์ สุขยิ่ง และคณะ (2550: 75-76) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการเขียนเล่าเร่ือง

สาํหรับผูท่ี้เร่ิมฝึกเขียนไวด้งัน้ี 

1. เขียนจากส่ิงท่ีมี  เขียนจากขา้งใน จากความรู้สึก หรือประสบการณ์ท่ีติดตรึงอยูใ่นใจ 

ส่ิงท่ีรู้มากท่ีสุด รู้สึกมากท่ีสุด คิดไดม้ากท่ีสุด สุขท่ีสุด เศร้าท่ีสุด ดีใจท่ีสุด และประทบัใจท่ีสุด 

2. เขียนโดยการระดมความคิด ไม่ยดึติดรูปแบบ คิดอะไรได ้นึกอะไรออก อะไรคือส่ิงท่ี

อดัแน่นอยูม่ากท่ีสุดใหเ้ขียนออกมา โดยไม่ตอ้งรีรอแบบ หรือขั้นตอน ไม่จาํเป็นตอ้งเร่ิมเขียนดว้ย

คาํนาํ การท่ีตอ้งเร่ิมดว้ยคาํนาํจะทาํใหค้วามคิด และจินตนาการถูกกกัอยูใ่นมุมแคบ เม่ือคิดคาํนาํท่ี

ตอ้งเฉียบคมไม่ออก เน้ือเร่ืองก็พลอยคิดไม่ออกไปดว้ย ยงัไม่ตอ้งคิดวา่ภาษาจะสวยหรือไม่ ลาํดบั

เร่ืองจะสับสนหรือไม่ เขียนส่ิงท่ีมีใหห้มดเสียก่อน แลว้ค่อยปรับเร่ืองอ่ืน ๆ ทีหลงั 

3. ให้เวลาในการเขียน งานเขียนท่ีดีมิใช่รีบเขียนให้เสร็จ แต่ตอ้งมีเวลาในการขดัเกลา 

กลัน่กรอง หลงัจากท่ีผูเ้ขียนไดร้ะดมความคิด เขียนโดยไม่ติดกรอบแลว้ และเขียนจนส่ิงท่ีคา้งคา

หมดจดแล้ว ให้พกังานเขียนนั้ นไว ้1 – 2 วนั แล้วกลับมาอ่านทบทวนงานเขียนของตนใหม่             

การเขียนคร้ังท่ี 2 เป็นการตรวจดูลาํดบัเร่ือง อาจใหเ้พื่อน ใหผู้รู้้อ่าน เพื่อตรวจสอบการลาํดบัเร่ืองวา่

เป็นลาํดบัชดัเจนหรือไม่ เป็นเหตุผลต่อเน่ืองกนัอย่างกลมกลืนหรือเปล่า ลาํดบัเร่ืองแลว้เขียนใหม่

อีกคร้ัง จากนั้นพกังานเขียนไวอี้ก 1 วนั แล้วค่อยอ่านงานเขียนอีกคร้ัง คร้ังน้ีให้ปรับภาษา  เพิ่ม

โวหาร และเพิ่มจินตนาการในการเขียนใหม่อีกคร้ัง แลว้จึงพกังานไวอี้ก 1 วนั ขั้นตอนท่ี 4 อ่าน

ทบทวนแลว้ใส่คาํนาํ บทสรุป คาํนาํเป็นเสมือนการกวกัมือเรียกผูช้ม ผูดู้ ส่วนสรุปเป็นการทิ้งทาย 

ใหค้นอ่านรําลึกถึง ขั้นตอนสุดทา้ย อ่านทบทวน ปรับแกใ้หถู้กใจ แลว้เขียนหรือพิมพใ์หเ้รียบร้อย 

4. ใหอ้ารมณ์กบัการเขียน ควรเป็นเวลาท่ีปลอดโปร่งโล่งใจ จึงสามารถสร้างสรรค ์

จิตนาการไดดี้ยิง่นกั  

5. เรียนรู้จากส่ือใกลต้วัท่ีสุด โดยเป็นนกัอ่าน การอ่านงานเขียนในแนวท่ีตนถนดัมาก ๆ 

จะเกิดแนวทางของตนเอง ความคิด ความอ่าน และจินตนาการท่ีกวา้งไกลและแยบยล เกิดจาก                  

การอ่านงานตวัอยา่งมาก ๆ  
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เม่ือผูเ้ขียนฝึกเขียนจนชาํนาญแล้ว พิณเพชร บูรณภิญโญ (2559: 43 - 44) ไดก้ล่าวถึง

แนวทางในการเขียนเล่าเร่ืองไวด้งัน้ี 

1. เตรียมเน้ือเร่ือง 

 1.1   เลือกเน้ือเร่ืองหรือเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ  และประทบัใจผูเ้ล่ามากท่ีสุด 

 1.2   เรียงลาํดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงอาจเร่ิมตั้งแต่การนาํเร่ืองไปสู่เหตุการณ์ท่ีน่า

ประทบัใจ      ท่ีสุด แลว้จบดว้ยการสรุปเป็นขอ้คิด  ขอ้เตือนใจ  ขอ้เสนอแนะหรือทิ้งใหคิ้ด 

 1.3    พิจารณาเน้ือเร่ืองท่ีจดัลาํดบัใหมี้ความสั้นยาวพอเหมาะกนั 

 1.4    เลือกใชส้าํนวนภาษาใหเ้หมาะสมกบัเน้ือเร่ือง 

2. การเตรียมโครงเร่ือง 

2.1   กาํหนดโครงเร่ืองท่ีเตรียมไว ้  โดยแยกเป็นส่วนคาํนาํ  เน้ือเร่ือง  สรุป 

2.2   ท่ีมาของเร่ือง 

2.3   สถานท่ีและเวลาท่ีเกิดเร่ือง 

2.4   ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือผูมี้บทบาทสาํคญัในเร่ือง 

2.5   เร่ืองหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามลาํดบั 

2.6   ผลอนัเน่ืองมาจากเร่ืองหรือเหตุการณ์สาํคญั 

3. ลงมือเรียบเรียง   ตามลกัษณะต่าง ๆ   ดงัน้ี 

 3.1   ตามลาํดบัเวลา   เกิดก่อนไปสู่ปัจจุบนัตามลาํดบัเวลา 

 3.2   ตามลาํดบัหวัขอ้   จากหวัขอ้สาํคญัมากไปหาความสาํคญันอ้ย 

 3.3   โดยการอธิบาย  วเิคราะห์เร่ืองราวตามลาํดบัความสาํคญัของเร่ือง 

4. ใชป้ระโยคนาํเร่ืองท่ีชวนให้ผูอ่้านสนใจ   เช่น 

4.1   เร่ืองน้ีไม่น่าจะเกิดข้ึนได ้ แต่ก็เกิดข้ึนแลว้เม่ือวานน้ีเอง 

4.2   กว่าจะเกล้ียกล่อมให้คุณพ่อซ้ือเคร่ืองรับโทรทศัน์ได้  จะตอ้งใช้ความพยายาม

อยา่งมาก 

5. นาํเร่ืองไปสู่จุดสุดยอด  ซ่ึงไดแ้ก่จุดท่ีน่าสนใจหรือซบัซ้อนท่ีสุดของเร่ือง   จุดสุดยอด

เป็นจุดท่ีเร่ืองหรือเหตุการณ์ทั้งหมดดาํเนินไปสู่   และต่อจากจุดสุดยอดจะมีเร่ืองท่ีตอ้งกล่าวอีกเพียง

เล็กนอ้ยก็จบเร่ือง 

6.   ควรหากลวิธีในการนําเสนอให้น่าสนใจ เน้ือเร่ืองแม้จะเตรียมมาดี อย่างไรก็ตาม          

หากขาดกลวธีิในการจูงใจผูอ้่านให้สนใจเร่ืองนั้น อาจจะกลายเป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือไปเสียได ้กลวิธีใน

การนาํเสนอใหน่้าสนใจนั้นอาจทาํไดห้ลายวธีิเช่น 
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6.1   นาํเสนอโดยเรียงเหตุการณ์ตามปฏิทินเหตุการณ์ใดเกิดก่อนกล่าวถึงก่อน 

เหตุการณ์ใดเกิดหลงักล่าวต่อลาํดบักนัไปเช่น การเล่าเร่ืองประวติับุคคล จะเร่ิมตั้งแต่เกิด หรือช่วง

เยาวว์ยั เร่ือยมาจนกระทัง่ถึงเหตุการณ์ปัจจุบนัหรือถึงแก่กรรมในบั้นปลาย 

6.2    นาํเสนอโดยยกเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจท่ีสุดมาเป็นบทนําและอาจมีการเล่าเร่ือง

ยอ้นหลงัเพื่อให้ผูอ่ื้นทราบเหตุการณ์ท่ีผ่านมาและเล่าเร่ืองต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั สลบักนัไปมา             

การเล่าเหตุการณ์ลกัษณะน้ีมกัจะนาํไปใช้ใน นวนิยาย หรือเร่ืองสั้ น เช่น เร่ืองขา้งหลงัภาพของ              

ศรีบูรพา  

6.3   อาจตั้งเป็นประโยคคาํถาม แลว้มีคาํตอบเสนอเป็นเร่ืองราวต่อเน่ืองกนัหรืออาจจะ

นาํเสนอเป็นการถามตอบบรรยายถึงเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียนเชิงบรรยาย  เป็นตน้ 

6.4  จบเร่ืองในลกัษณะท่ีชวนให้ผูอ้่านรู้สึกว่าขอ้ขดัแยง้หรือปัญหาต่างๆ ไดค้ล่ีคลาย

ไปแลว้ และรู้ชดัแจง้วา่อะไรเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง   ผูอ่้านควรจะรู้สึกวา่ตนเขา้ใจเร่ืองทั้งหมด

แจ่มแจง้เม่ือไดอ่้านเร่ืองจบลง 

7. ใชถ้อ้ยคาํสาํนวนภาษาใหเ้หมาะสมแก่เร่ืองและตวัละคร 

8. ลีลาการเขียน 

8.1    การเลือกสรรคาํ   ควรใชค้าํธรรมดาง่ายๆ ก่อให้เกิดความรู้สึก  ใช้สํานวนไทย  

ใชค้าํกะทดัรัด  ไม่ควรใชภ้าษาถ่ิน  หรือคาํยอ่   

8.2    การใชโ้วหาร   โวหารในการเขียนมี  5  ชนิด   คือ 

   8.2.1 บรรยายโวหาร   เป็นการอธิบายอยา่งถ่ีถว้น   เป็นการเล่าเร่ืองหรืออธิบาย 

เหตุการณ์   จุดประสงคเ์พื่อใหค้วามรู้แก่ผูอ่้าน 

  8.2.2 พรรณนาโวหาร   เป็นโวหารท่ีสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกของผูเ้ขียน  

เพื่อใหผู้อ่้านมองเห็นภาพ 

  8.2.3 เทศนาโวหาร   เป็นโวหารสั่งสอน   ชกัจูงใจ 

  8.2.4 อุปมาโวหาร   เป็นโวหารเปรียบเทียบ 

  8.2.5 สาธกโวหาร   เป็นโวหารแสดงเหตุผลและการยกตวัอยา่ง 

จากแนวคิดดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่  แนวทางในการเขียนเล่าเร่ืองท่ีดี ควรเร่ิมตน้จาก  

1) การฝึกเขียนจากความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ หรือประสบการณ์ของตนเอง และหากผูเ้ขียนมี

ขอ้มูลไม่เพียงพอ ผูเ้ขียนจาํเป็นตอ้งฝึกคน้ควา้ หาขอ้มูลในการเขียนให้ไดม้ากท่ีสุด โดยเร่ิมจาก          

การเรียนรู้ทางดา้นการอ่าน 2) ผูเ้ขียนควรระดมความคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเขียนให้ไดม้ากท่ีสุดก่อน 

โดยไม่คาํนึงรูปแบบ หรือภาษา หรือการลาํดบัเร่ืองราว เม่ือไดค้วามคิด หรือเร่ืองราวท่ีตอ้งการเขียน

แลว้จึงค่อยลงมือเขียน 3) ก่อนท่ีจะลงมือเขียนหรือเล่าเร่ืองนั้น ผูเ้ขียนจาํเป็นตอ้งเตรียมเน้ือเร่ือง 

หรือขอ้มูลท่ีจะเล่าให้พร้อมก่อน หลงัจากนั้นผูเ้ขียนควนกาํหนดหรือวางโครงเร่ืองตามลาํดบัเวลา 
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หรือเหตุการณ์สาํคญั หลงัจากนั้นจึงเร่ิมลงมือเขียน โดยผูเ้ขียนจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงกลวิธีการเล่า และ

การเลือกใชส้าํนวนภาษาใหเ้หมาะสมกบัเร่ืองท่ีตอ้งการเล่า 

7.9  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการเขียนเล่าเร่ือง 

Ellis (2003) ได้ศึกษาการเขียนเล่าเร่ือง การวางแผน และความคิดสร้างสรรค์ โดยเป็น                  

การสํารวจความตอ้งการท่ีต่างของงานเขียนเล่าเร่ืองในแบบท่ีมีโครงร่าง กบัแบบท่ีไม่มีโครงร่าง 

ส่งผลต่อพฤติกรรม และทศันคติท่ีต่างกนัของผูเ้รียนอยา่งไร รวมถึงสํารวจทศันคติ และความเช่ือ

ของครูในด้านวิธีการสอนการเขียนเล่าเร่ืองอนัจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดจินตนาการ และความคิด

สร้างสรรค์ได้ ผลการวิจยัพบว่า การเขียนโครงร่าง กรอบการเขียนก่อนช่วยในการแก้ปัญหา                

การลําดับเร่ือง และทาํให้งานเขียนนั้ นง่ายข้ึน หากแต่ครูมากกว่าคร่ึงหน่ึงไม่เช่ือว่าความคิด

สร้างสรรค ์และจินตนาการสอนกนัได ้และการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการไม่ใช่ผล

การเรียนรู้ทัว่ไปสาํหรับการเขียนเร่ืองราวต่าง ๆ ได ้

Teimizkan (2011)  ไดศึ้กษาผลของกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ท่ีมีต่อทกัษะการเขียน             

เล่าเร่ือง โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยัคือ ศึกษาผลของกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้าน             

การเขียนเล่าเร่ืองของนกัศึกษาในระดบัปริญญาบณัฑิต กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่ม

ทดลอง จาํนวน30 คน และกลุ่มควบคุมจาํนวน 30 คน ท่ีเรียนวธีิการสอนภาษาตุรกี  

ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั Gazi ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ โดยมีการประเมิน

ทกัษะการเขียนเล่าเร่ืองดว้ยการทดสอบค่าที ผลการทดสอบพบวา่ ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย

ของนกัศึกษากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกนัอย่างมีอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 

นอกจากน้ีผลการทดลองช้ีใหเ้ห็นวา่มนุษยต์อ้งการสะทอ้นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน หรือประสบการณ์ 

ต่าง ๆ ของตนออกสู่โลกภายนอกดว้ยการเขียนเล่าเร่ืองเพื่อให้เกิดการยอมรับความเป็นปัจเจกบุคคล 

Dunn (2013)ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบกลยทุธ์การจาํจากการเขียนเล่าเร่ืองทั้ง 2 แบบพร้อม

กบัศึกษากลุ่มควบคุมในการทดลอง โดยเช่ือวา่กลุยทธ์การจาํเป็นวธีิการสาํคญัในการช่วยใหผู้เ้รียน

เกิดความพยายามในการเขียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนเกรด 4 จาํนวน 12 คน 

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ใชว้ธีิการถาม และการเล่าจากนั้นถ่ายทอดเน้ือหามีเคร่ืองมือ Art Media 

เป็นตวัช่วยในการจาํ ในการวางแผนการเตรียมการเขียน กลุ่มท่ี 2 ใชว้ธีิ Think Talk Text คือ คิด พดู 

เขียน โดยใชว้ธีิการเล่าเร่ืองดว้ยการออกเสียงก่อนท่ีจะแปลงเน้ือหาท่ีพดูเป็นการเขียน กลุ่มท่ี 3 เป็น

กลุ่มควบคุม โดยผูส้อนใชว้ธีิการสอนตามปกติทัว่ไป ผลการวจิยัช้ีใหเ้ห็นความแตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญัระหวา่งเน้ือหาในการเล่าเร่ืองของกลุ่มท่ีเคร่ืองมือ Art Media และ Think Talk Text 

นอกจากน้ีกลุ่มท่ีใชว้ธีิ Think Talk Text มีความแตกต่างในดา้นคุณภาพของการเล่าเร่ือง หากแต่

กลุ่มท่ีใชเ้คร่ืองมือ Art Media สามารถเลือกใชค้าํในการเขียนไดดี้กวา่ 
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จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องด้านการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ และ                 

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์พบวา่รูปแบบการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีแสดงท่ีจะสามารถทาํ

ให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ได้นั้นจะตอ้งจดัการเรียนรู้อย่างเป็น

ระบบ โดยแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีใช้ในการจดั              

การเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยองค์ประกอบสําคญั 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) หลกัการของรูปแบบการเรียนรู้                  

2)  วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนรู้  3)  กระบวนการเรียนรู้ และ 4)  การวดั และประเมินผลของ

รูปแบบการเรียนรู้ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ วิจยัพบวา่ กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek  เป็นแนวคิดท่ี

สามารถทาํให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นรูปธรรมได ้อีกทั้งยงัไม่มีผูใ้ดนาํแนวคิดน้ีมาพฒันารูปแบบ

การเรียนรู้มาก่อน ส่วนทางดา้นทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg พบวา่ งานวิจยั

ส่วนมากเป็นการพฒันาดา้นการคิด ไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์และการคิดประยุกต ์

ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวทาํให้ผูว้ิจยัเล็งเห็นแนวทาง และวิธีการท่ีจะนาํแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมา

พฒันาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ ดงันั้นในงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงนาํกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ 

Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg มาพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การวิจยั เร่ือง “การพฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek 

ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน                   

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต”   เป็นการวิจยั และพฒันา 

(Research and Development)  โดยมีนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of 

Analysis) ซ่ึงประกอบดว้ยการดาํเนินการหลกั 4 ขั้นตอน คือ 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (Research: R1)  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 

ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันา (Development: D1) การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนรู้ 

ขั้นตอนท่ี 3 การวจิยั (Research: R2)  การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนรู้ 

ขั้นตอนท่ี 4  การพฒันา (Development: D2) การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ 

โดยมีขั้นตอนดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 8    ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 8  ขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั 

ข้ันตอน วิธีการดําเนินการวิจัย ผลท่ีได้รับจาก 

การดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 1 

ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 

Research (R1): 

Analysis 

 

ข้ันตอนท่ี 2 

ออกแบบและพฒันา

รูปแบบ 

การเรียนรู้ 

Development (D1): 

Design and 

Development 

 

ข้ันตอนท่ี 3 

นาํรูปแบบการรู้เรียน

ท่ีพฒันาขึ้นไปใช ้

Research (R2): 

Implementation   

ข้ันตอนท่ี 4 

ประเมินประสิทธิผล

รูปแบบการเรียนรู้ 

Development (D2): 

Evaluation   

สภาพขอ้มูลพื้นฐานและความ

ตอ้งจาํเป็นในการจดัการเรียนรู้

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์

1.  ระบุเป้าหมายผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องรูปแบบ 

การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค ์

2. ร่ า ง รู ป แ บบ ก า ร เ รีย น รู้ โ ด ยใ ช้ ก ร ะ บว น ก า ร คิ ด

สร้างสรรคข์องPlsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบ

ของ Sternberg ซ่ึงประกอบดว้ย 

2.1 เน้ือหาการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์ 

2.2 เคร่ืองมือ  ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนรู้     

แผนการจดัการเรียนรู้    แบบวดัความสามารถการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค ์ เกณฑก์ารประเมินผล แบบสอบถามความพึงพอใจ  

แบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ 

 

 

 

นาํรูปแบบการเรียนรู้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

1. ช้ีแจงหลกัการ และเหตุผลของการวจิยั ประโยชน์ 

วธีิการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้กบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

2. ทดสอบความสามารถด้านการเขียนเล่า เ ร่ืองเ ชิง

สร้างสรรคก่์อนเรียนกบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

3. จดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้น 

จาํนวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวม 12 คาบ 

4.  ทดสอบวดัความสามารถด้านการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคห์ลงัเรียนกบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

 

1. หาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเ รียนรู้ใน         

การเสริมสร้างความสามารถการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของ

นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

2. ประเ มินค วาม สาม ารถ ในก ารเ ขียน เ ล่า เ ร่ือ ง เ ชิ ง

สร้างสรรค์ ทบทวน และปรับปรุงรูปแบบการเ รียนรู้โดยใช้

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา

สามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน                   

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

 

 

ร่างรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง 

Plsek ร่ ว ม กั บ ท ฤ ษ ฎี เ ช า ว น์

ปัญญาสามองค์ประกอบของ                    

Sternberg เ พื่ อ เ ส ริม ส ร้า ง

ความสามารถในการเขียนเล่า

เ ร่ื อ ง เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง

นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

โดยผ่ า นก า รตรวจส อ บจา ก

อ า จ า ร ย์ ท่ี ป รึ ก ษ า  แ ล ะ

ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นเน้ือหา  รูปแบบ 

และเคร่ืองมือท่ีใช ้

รูปแบบการเรียนรู้ผา่น       

การทดลองใช ้

 

ความสามารถดา้นการเขียนเล่า

เร่ืองเชิงสร้างสรรค ์

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง

Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์

ปัญญาสามองคป์ระกอบของ  

Sternbergเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนเล่า

เร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษา

ระดบัปริญญาบณัฑิต  

1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านสภาพปัญหาบทบาท        

การจัดการเรียนรู้ของผูส้อน และผูเ้รียน  ความคาดหวงั หรือผลท่ี

ตอ้งการให้เกิดขึ้น 

2. วเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นและขอ้มูลพื้นฐานใน 

การพฒันารูปแบบการเรียนรู้ 

3. วิเคราะห์หลักสูตร คาํอธิบายรายวิชา วตัถุประสงคใ์น

การจดัการเรียนรู้เน้ือหา 

4. วเิคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา

สามองคป์ระกอบของ Sternberg และเทคนิคแผนผงัความคิด 
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ข้ันตอนที ่1  การวจัิย (Research : R1) เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน (Analysis : A) การศึกษา

ข้อมูลพืน้ฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 

วตัถุประสงค์   

เพื่อศึกษา  และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานความต้องการจาํเป็นสําหรับการพฒันารูปแบบ              

การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ  Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา                           

สามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  

วธีิดําเนินการ 

 การดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการจําเป็น และข้อมูลพื้นฐานสําหรับนํามาใช้ใน                  

การพฒันารูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์

ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต   

2. ศึกษาหลกัสูตร คาํอธิบายรายวชิา วตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอน  เน้ือหาใน

รายวชิา  จากนั้นจึงนาํมาวเิคราะห์ และกาํหนดจุดประสงคใ์นการจดัการเรียนการเรียนรู้ 

3. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนรู้                        

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์เพื่อนาํมาสังเคราะห์สาระสําคญั และพฒันาแนวคิดในการพฒันา

รูปแบบการเรียนรู้ 

4. สรุปผลข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เป้าหมาย และผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของรูปแบบ               

การจดัการเรียนรู้ 

ทั้งน้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษา และวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 

1. ศึกษาสภาพปัญหาในการจดัการเรียนรู้ จากการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนดา้นการเขียน

เชิงสร้างสรรคใ์นระดบัอุดมศึกษาจากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ จาํนวน 5 คน  และสอบถาม 

ความคิดเห็นของนกัศึกษาจากสถาบนัต่าง ๆ จาํนวน 30 คน 

 1.1   ศึกษาสภาพปัญหาในการจดัการเรียนรู้ จากการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนดา้น          

การเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นระดบัอุดมศึกษาจากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ จาํนวน 5 คน   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสําหรับ

อาจารย์ผูส้อนเก่ียวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ระดับปริญญาบัณฑิตเก่ียวกับสภาพปัญหาใน                 

การจดัการเรียนรู้ดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
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ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

 1.1.1   ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง  

                               1.1.2  สร้างแบบสัมภาษณ์ฉบบัร่าง โดยการกาํหนดประเด็นสัมภาษณ์  เพื่อสร้าง

ข้อคาํถามแบบปลายเปิด (Opened Form) ท่ีมีประเด็นเก่ียวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้ และ                     

ความต้องการจาํเป็นเก่ียวกับการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้ งในด้านเน้ือหา ผูส้อน ผูเ้รียน                 

การจดัการเรียนการสอน และการวดั และประเมินผล 

        1.1.3 นําแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ              

ความเหมาะสมของขอ้คาํถาม และการใชภ้าษา  

        1.1.4  นาํแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน  

(ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก ) ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน จาํนวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นภาษาไทย จาํนวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  จากนั้นนําความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมา

วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ความกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) โดยกาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 

  สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   +1 

  ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน     0 

  ไม่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   - 1 

 นาํผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิคของ 

Rovinele and Hambleton (อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543: 117) โดยใชสู้ตร 

 

    IOC  =                      

 

   IOC   หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ 

    หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

   N หมายถึง  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

นาํข้อมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดัชนี

ความสอดคลอ้ง  (Index of Item Objective Congruence : IOC)  แลว้เลือกค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ี

มากกว่าหรือเท่ากบั .50 และปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกบัรายละเอียดของขอ้คาํถามให้มีความชัดเจน               

ส่ือความหมายไดง่้าย โดยผลการตรวจแบบสัมภาษณ์มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  เท่ากบั 1.00 

∑R
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แสดงวา่เป็นขอ้คาํถามท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปตามวตัถุประสงคส์ามารถนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล

ได ้(ดูภาพผนวก ข) 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัดาํเนินการติดต่อประสานงาน และดาํเนินการสัมภาษณ์

อาจารยผ์ูส้อนการเขียนเชิงสร้างสรรคร์ะดบัปริญญาบณัฑิตตามสถาบนัต่าง ๆ ดว้ยตนเอง จาํนวน             

5 คน โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  (ดูภาพผนวก ก) 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

1.2   ศึกษาสภาพปัญหาในการจดัการเรียนรู้ จากการสอบถามความคิดเห็นของ

นักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 5  สถาบนั จาํนวน 30 คน ท่ีเคยผ่านการเรียนในด้านการเขียนเชิง

สร้างสรรคม์าแลว้ 

      เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แบบสอบถามความคิดเห็นแบบคําถาม

ปลายเปิดของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตเก่ียวกับปัญหาการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการเขียนเชิง

สร้างสรรค์ในระดบัอุดมศึกษา จาํนวน 30 คน  ซ่ึงคดัเลือกจากนักศึกษาท่ีเคยผ่านการเรียนด้าน             

การเขียนเชิงสร้างสรรคม์าแลว้ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

1.2.1 ศึกษาเอกสาร และตาํราเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถาม 

1.2.2 สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง ด้วยการกําหนดประเด็นการสอบถาม             

การจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคท์ั้งในดา้นเน้ือหา ผูส้อน  ผูเ้รียน และการจดัการเรียนรู้ 

1.2.3 นาํแบบสัมภาษณ์เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ 

ความเหมาะสมของขอ้คาํถาม และการใชภ้าษา   

   1.2.3  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน 

(ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก ) ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน จาํนวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นภาษาไทย จาํนวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  จากนั้นนําความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมา

วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ความกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) โดยกาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 

  สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   +1 

  ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน     0 

  ไม่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   - 1 
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   นาํผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชเ้ทคนิคของ 

Rovinele and Hambleton (อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543: 117) โดยใชสู้ตร 

 

   IOC  =                      

 

  IOC   หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ 

   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

  N หมายถึง  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

นาํข้อมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดัชนี

ความสอดคลอ้ง  (Index of Item Objective Congruence : IOC)  แลว้เลือกค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ี

มากกว่าหรือเท่ากบั .50 และปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกบัรายละเอียดของขอ้คาํถามให้มีความชัดเจน              

ส่ือความหมายไดง่้าย โดยผลการตรวจแบบสอบถามมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  เท่ากบั 1.00   

แสดงวา่เป็นขอ้คาํถามท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปตามวตัถุประสงคส์ามารถนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล

ได ้(ดูภาพผนวก ข) 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัดาํเนินการติดต่อประสานงานนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยั

ศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏ              

บา้นสมเด็จเจา้พระยา และมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร จาํนวน 30 คน ให้ตอบแบบสอบถามดว้ย

ขอ้คาํถามปลายเปิด (Open Form) โดยใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเสรี 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

2. ศึกษาความตอ้งการจาํเป็นในการจดัการเรียนรู้ ด้วยการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้าน             

การสอน และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จาํนวน 5 คน  และสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา           

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2558  ชั้นปีท่ี 3 – 5 จาํนวน 280 คน ท่ีเคยผา่น

การเรียนรายวชิาการเขียนเพื่อการส่ือสารในหวัขอ้เร่ือง การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคม์าแลว้ 

2.1   ศึกษาความตอ้งการจาํเป็นในการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้น             

การสอน และการเขียนเชิงสร้างสรรค ์จาํนวน 5 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสําหรับ 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอน และการเขียนเชิงสร้างสรรค์เก่ียวกับความต้องการจาํเป็นในการจัด                   

การเรียนรู้ดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  
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ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

2.1.1 ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง  

2.1.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ฉบบัร่าง โดยการกาํหนดประเด็นสัมภาษณ์ เพื่อสร้าง                    

ขอ้คาํถามแบบปลายเปิด (Opened Form) ท่ีมีประเด็นเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็นในในเน้ือหา           

ดา้น การเขียนเชิงสร้างสรรคท์ั้งในดา้นเน้ือหา ผูส้อน ผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอน และการวดั 

และประเมินผล 

2.1.3 นําแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ                        

ความเหมาะสมของขอ้คาํถาม และการใชภ้าษา  

2.1.4 นาํแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน                     

(ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก ) ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน จาํนวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นภาษาไทย จาํนวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  จากนั้นนําความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมา

วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ความกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) โดยกาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 

  สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   +1 

  ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน     0 

  ไม่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   - 1 

  นาํผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชเ้ทคนิคของ 

Rovinele and Hambleton (อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543: 117) โดยใชสู้ตร 

 

    IOC  =                      

 

   IOC   หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ 

    หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

   N หมายถึง  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันี                         

ความสอดคลอ้ง  (Index of Item Objective Congruence : IOC)  แลว้เลือกค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ี

มากกว่าหรือเท่ากบั .50 และปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกบัรายละเอียดของขอ้คาํถามให้มีความชัดเจน             

ส่ือความหมายไดง่้าย โดยผลการตรวจแบบสอบถามมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  เท่ากบั 1.00   

∑R



133 
 

 
 

แสดงวา่เป็นขอ้คาํถามท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปตามวตัถุประสงคส์ามารถนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล

ได ้ (ดูภาพผนวก ข) 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัดาํเนินการติดต่อประสานงาน และดาํเนินการสัมภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอน และการเขียนเชิงสร้างสรรค์จาํนวน 5 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  (ดูภาพผนวก ก) 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

2.2   ศึกษาความตอ้งการจาํเป็นในการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการสอบถามความคิดเห็น

ของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2558  ชั้นปีท่ี 3 – 5 ท่ีเคยผ่าน            

การเรียนรายวิชาการเขียนเพื่อการส่ือสารในหัวขอ้เร่ือง การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์มาแล้ว 

จาํนวน 280 คน ซ่ึงไดม้าจากการคาํนวณกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (อา้งถึงใน             

มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 117) 

  จากสูตร  n    =      

 

 n    หมายถึง   ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

    e    หมายถึง  ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึน 

    N หมายถึง  ประชากร 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมีโครงสร้าง

แบบผสม (Mixed Form) ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตเก่ียวกบัความตอ้งการในการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์  

  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

2.2.1 ศึกษาเอกสาร และตาํราเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถาม 

2.2.2 สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง ดว้ยการกาํหนดประเด็นการสอบถาม จากนั้น

สร้างแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีมีประเด็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์

ทั้งในดา้นเน้ือหา การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และส่ือการเรียนรู้ 

2.2.3  นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ                      

ความเหมาะสมของขอ้คาํถาม และการใชภ้าษา  

2.2.4 นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน  

(ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก ) ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน จาํนวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นภาษาไทย จาํนวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  จากนั้นนําความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมา
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วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ความกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) โดยกาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 

  สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   +1 

  ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน     0 

  ไม่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   - 1 

  นําผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิค 

Rovinele and Hambleton อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543: 117) โดยใชสู้ตร 

 

   IOC  =                      
 

  IOC   หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ 

   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

  N หมายถึง  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

  นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง  (Index of Item Objective Congruence : IOC)  แลว้เลือกค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ี

มากกว่าหรือเท่ากบั .50 และปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกบัรายละเอียดของขอ้คาํถามให้มีความชัดเจน              

ส่ือความหมายไดง่้าย โดยผลการตรวจแบบสอบถามมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าระหวา่ง  

0.8 ถึง 1.00  ฉะนั้ นค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.97 แสดงว่าเป็นข้อคาํถามท่ี

สอดคลอ้งและเป็นไปตามวตัถุประสงคส์ามารถนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลได ้(ดูภาพผนวก ข) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   ผู ้วิจ ัยดําเนินการติดต่อประสานงานนักศึกษาให้ตอบ

แบบสอบถามถามความคิดเห็นแบบมีโครงสร้างแบบผสม (Mixed Form) โดยใชข้อ้คาํถามแบบ

ปลายปิด (Closed Form) ให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จาํนวน 280 คน 

เลือกตอบโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวมรวมขอ้มูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดว้ยวธีิการหาค่าร้อยละ 

3. ศึกษาหลกัสูตร คาํอธิบายรายวชิา วตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอน  เน้ือหาใน

รายวชิา ตลอดจนศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบ 

การเรียนรู้การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์เพื่อนาํมาสังเคราะห์สาระสําคญั และพฒันาแนวคิดใน

การพฒันารูปแบบการเรียนรู้ 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา แบบวิเคราะห์เอกสารขอ้มูลพื้นฐานสําหรับการวิเคราะห์

หลักสูตร คาํอธิบายรายวิชา วตัถุประสงค์ในการจดัการเรียนการสอน  เน้ือหาในรายวิชา และ

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้เพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์

 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

3.1   ศึกษาเอกสาร ตาํราเก่ียวกบัวธีิการสร้างแบบวเิคราะห์เอกสาร 

3.2   สร้างแบบวเิคราะห์เอกสารโดยกาํหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสาร  

3.3   นาํแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎีและนาํไปปรับปรุง

แกไ้ข 

3.4  นาํแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน  

(ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก ) ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน จาํนวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นภาษาไทย จาํนวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  จากนั้นนําความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมา

วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ความกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) โดยกาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 

  สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   +1 

  ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน     0 

  ไม่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   - 1 

 

          นาํผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชเ้ทคนิค Rovinele 

and Hambleton (อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543: 117) โดยใชสู้ตร 

 

   IOC  =                      

 

  IOC   หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ 

   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

  N หมายถึง  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

  นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง  (Index of Item Objective Congruence : IOC)  แลว้เลือกค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ี

มากกว่าหรือเท่ากบั .50 และปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกบัรายละเอียดของขอ้คาํถามให้มีความชัดเจน     
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ส่ือความหมายได้ง่าย โดยผลการตรวจแบบวิเคราะห์เอกสารมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

เท่ากบั 1.00   แสดงวา่เป็นขอ้คาํถามท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปตามวตัถุประสงคส์ามารถนาํไปใชเ้ก็บ

รวบรวมขอ้มูลได ้(ดูภาพผนวก ข) 

การเก็บรวบรวม ผูว้ิจยัดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้น

ทั้งในดา้นหลกัสูตร คาํอธิบายรายวิชา วตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอน  เน้ือหาในรายวิชา

ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์โดยใชแ้บบวิเคราะห์เอกสารขอ้มูล

พื้นฐานสาํหรับการวเิคราะห์  

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
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แผนภาพท่ี 8 สรุปขั้นตอนการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานตามแบบแผนการวิจยั (Research : R1) 

 

 

ศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจาํเป็น และขอ้มูลพ้ืนฐานจากแหล่งขอ้มูลบุคคล และแหล่งขอ้มูลเอกสาร 

 

แหล่งขอ้มูลบุคคล  

 

แหล่งขอ้มูลเอกสาร  

 

ข้ันตอนที ่1 การวจัิย (Research: R1)  การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 

ศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจาํเป็น และขอ้มูล

พ้ืนฐานด้วยการสัมภาษณ์ และสอบถามความ

คิดเห็น ดงัประเด็นต่อไปน้ี 

• สัม ภาษ ณ์อ า จ า ร ย์ผู ้สอ น เ ก่ี ย ว กับ ปั ญ ห า        

การจดัการเรียนรู้ดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

และสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดบั

ปริญญาบัณฑิตท่ีผ่านการเรียนด้านการเขียน

เชิงสร้างสรรคม์าแลว้  

• สัมภาษณ์ผู ้เ ช่ี ยวชา ญด้านการสอน แล ะ                 

การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัความตอ้งการ

จาํเป็นในการจดัการเรียนรู้ในดา้นการเขียนเชิง

สร้างสรรค์  และสอบถามความคิดเห็นของ

นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีผ่านการ

เรียนรายวชิาการเขียนเพ่ือการส่ือสารในหัวขอ้

เร่ืองการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคม์าแลว้ 

 

 

 

ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน จากเอกสาร ตาํรา และงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นต่อไปน้ี  

• เอกสารเก่ียวกบันโยบายของมหาวทิยาลยั 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา หลกัสูตร การจดั   

การศึกษา สภาพความตอ้งการการจดัการ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเขียน

เชิงสร้างสรรค ์ คาํอธิบายรายวชิา และ

วตัถุประสงคร์ายวชิา พร้อมทั้งกาํหนด

จุดประสงคก์ารจดัการเรียนรู้ 

• แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบั                   

การพฒันารูปแบบการเรียนรู้  

• แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบั                   

การจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ

ในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์

 

วเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
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ตารางท่ี 12   สรุปวธีิการดาํเนินงานวิจยั ขั้นตอนท่ี1 การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมอื/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลทีไ่ด้ 

1. ศึกษาสภาพ

ปัญหา              

ความตอ้งการ

จาํเป็นและ

ขอ้มูลพ้ืนฐาน

สาํหรับ

นาํมาใชใ้น 

การพฒันา

รูปแบบการ

เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

1. ศึกษา

เอกสาร 

 

 

 

 

2. สมัภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สอบถาม

ความ

คิดเห็น 

1.    เอกสารหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

2. อาจารยผ์ูส้อน

การเขียนเชิง

สร้างสรรค ์  

จาํนวน 5 คน  

และผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นการสอน 

และ การเขียน

เชิงสร้างสรรค ์

จาํนวน 5 คน 

3. นกัศึกษาระดบั

ปริญญาบณัฑิต

จากสถาบนั 

ต่าง ๆ จาํนวน 30 

คน และ 

นกัศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ 

จาํนวน 280 คน 

1. แบบวเิคราะห์

เอกสาร และ 

วเิคราะห์เน้ือหา

(Content Analysis) 

 

 

2. แบบสมัภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง 

และวเิคราะห์

เน้ือหา(Content 

Analysis) 

 

 

 

 

3.  แบบสอบถาม

แบบมีโครงสร้าง 

และวเิคราะห์

เน้ือหา (Content 

Analysis)  

แบบสอบถามแบบ

มีโครงสร้างแบบ

ผสม (Mixed 

Form) และ

วเิคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยการหาค่า 

ร้อยละ 

ขอ้มูลและ

รายละเอียดดา้น

ต่าง ๆเก่ียวกบั

ปัญหา 

การจดัการ

เรียนรู้ในเร่ือง

การเขียนเล่า

เร่ืองเชิง

สร้างสรรค ์
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ตารางท่ี 12   สรุปวธีิการดาํเนินงานวิจยั ขั้นตอนท่ี1 การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน  (ต่อ) 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมอื/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลทีไ่ด้ 

2. วเิคราะห์

เอกสาร

หลกัการและ

แนวคิดใน การ

พฒันารูปแบบ                   

การเรียนรู้ 

1. ศึกษา

เอกสาร 

1. น โ ย บ า ย ข อ ง

มหาวทิยาลยั 

2. จุดมุ่งหมายของ

การศึกษา 

3. หลักสูตรการจัด

การศึกษา 

4. คํ า อ ธิ บ า ย

รายวชิา 

5. วตัถุประสงค ์

 รายวชิา 

1. แบบวเิคราะห์

เอกสาร/วเิคราะห์

เน้ือหา(Content 

Analysis) 

ขอ้มูลผลการจดั

การศึกษา 

 

ข้ันตอนที ่2  การออกแบบและการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ (Development- D : Design and 

Development)วตัถุประสงค์ 

  เพื่อออกแบบและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิด

สร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

วธีิดําเนินการ 

การดําเนินการออกแบบ  และพฒันารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถใน           

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.    ออกแบบและสร้างรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

เขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตฉบบัร่างท่ีได้จากการวิเคราะห์

สังเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 1  

2.    พฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์

ของ  Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ได้แก่ คู่มือ              

การใชรู้ปแบบการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเล่าเร่ือง
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เชิงสร้างสรรค ์และเกณฑ์การวดั แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ี

มีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ และแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในออกแบบ และการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ (Development- D : Design 

and Development) ในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน            

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ไดแ้ก่ 

1. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์

ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

2. เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

เขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ไดแ้ก่ คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้  

3. เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัความสามารถใน

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีมี

ผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ และแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ 

หลกัการสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา 

1. การสร้างรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎี

เชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1.1     ศึกษาทบทวนขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 ทั้ ง            

ในดา้นผลของการจดัการศึกษา แนวคิดทฤษฎีและความตอ้งการรูปแบบการเรียนรู้การเขียนเล่าเร่ือง

เชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวทาํให้ได้รายละเอียดในการสร้างรูปแบบ คือ ความเป็นมา และ

ความสําคัญของรูปแบบการเรียนรู้ แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ และ

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ และ

การวดัและประเมินผล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1.1.1 หลักการของรูปแบบการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนโดยใช้กระบวนการคิด

สร้างสรรคข์อง Plsek ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเน้นถึงความสําคญัของการสร้างความคิดท่ีแปลกใหม่

และมีคุณค่า โดยเร่ิมจากการใช้ความคิดเดิมท่ีมีอยู่แล้วพยายามหลบหลีกความคิดเดิมนั้นให้ได ้ 

จากนั้นจึงใชท้ฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg ในการนาํความคิดท่ีแปลกใหม่
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นั้นมาปรับแต่งดดัแปลงให้เขา้กบับริบทใหม่ท่ีตอ้งการนาํเสนอให้ชัดเจนเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ

เขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.1.2 วตัถุประสงค์ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

ส ร้าง สรรค์โดยใ ช้ก ระ บวนก ารคิดสร้า งส รรค์ข อง  Plsek ร่วมกับท ฤษ ฎี เชา วน์ ปัญญา                          

สามองคป์ระกอบของ Sternberg  

1.1.3 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ เป็นแบบแผนการดาํเนินการจดัการเรียนรู้                            

ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1    ขั้นเร่ิมก่อความคิด 

ขั้นท่ี 2    ขั้นเตรียมผลิตผลงาน 

ขั้นท่ี 3    ขั้นบูรณาการสัมพนัธ์ 

ขั้นท่ี 4    ขั้นสร้างสรรคง์านเขียน 

ขั้นท่ี 5    ขั้นพากเพียรสร้างสรรค ์

1.1.4 การวดัและประเมินผล 

       1.1.4.1 ว ัดความสามารถในการเขียนเล่าเ ร่ืองเชิงสร้างสรรค์จาก

แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคท่ี์ผูว้จิยัสร้างข้ึน 

       1.1.4.2  วดัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้จาก

แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

1.2  นาํเสนอรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบั

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่า

เร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตฉบบัร่างต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

    1.3  นาํรูปแบบการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน  7  คน            

(ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก ) ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน จาํนวน 3 คน ผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค ์จาํนวน 3 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัประเมินผล 1 คน  ประเมิน 

ความสอดคลอ้งเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้โดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะ

เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบ 

ความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนรู้ ประกอบดว้ยหลกัการของรูปแบบการรู้  วตัถุประสงคข์อง

รูปแบบการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ และการวดั และการประเมินผลรูปแบบการรู้  โดยการหา                

ค่าความสอดคลอ้งดว้ยการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) การตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) มีเกณฑก์ารพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี (มาเรียม  

นิลพนัธ์ุ, 2555: 179)  
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 ระดบัคะแนน 5  หมายถึง       ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

            มากท่ีสุด  

 ระดบัคะแนน 4 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

   มาก  

 ระดบัคะแนน 3        หมายถึง       ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

            ปานกลาง  

 ระดบัคะแนน 2  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

   นอ้ย 

 ระดบัคะแนน 1      หมายถึง        ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

           นอ้ยท่ีสุด  

 ในการหาคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของรูปแบบการเรียนรู้ จะพิจารณาจาก 

เกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 196)  

 ค่าเฉล่ีย   4.50-5.00    หมายถึง     รูปแบบการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 

                ในระดบัมากท่ีสุด  

 ค่าเฉล่ีย     3.50-4.49    หมายถึง     รูปแบบการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 

                 ในระดบัมาก  

 ค่าเฉล่ีย     2.50-3.49    หมายถึง     รูปแบบการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 

                 ในระดบัปานกลาง  

 ค่าเฉล่ีย     1.50-2.49   หมายถึง      รูปแบบการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 

                  ในระดบันอ้ย  

 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49   หมายถึง      รูปแบบการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 

                ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

โดยเกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคลอ้งคือ มีค่าเฉล่ียมากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 และ                    

ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่ขอ้ความใชไ้ดคื้อ มีความสอดคลอ้งเหมาะสม หากมี

ค่าไม่เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวก็ใหป้รับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใช ้(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) 

ผลการประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 7 คน ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า 

รูปแบบการเรียนรู้มีค่าความสอดคล้องดังน้ี คือ ค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.51 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.19 ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในระดบัมากท่ีสุดซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับ

ได้ ทั้งน้ีผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน             

ดงัประเด็นต่อไปน้ี 
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1.3.1 ปรับสํานวนภาษาในการเขียนอธิบายบทบาทของครูดา้นโคช้ (Coaching) 

การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพฒันาความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคใ์หช้ดัเจนมากข้ึน 

1.3.2 ปรับเกณฑ์การประเมินการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ให้ชัดเจน และ

สามารถนาํไปใชป้ฏิบติัได ้

1.3.3 ปรับแกไ้ขหวัขอ้ หรือประเด็นในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์หมี้ 

ความชดัเจนยิง่ข้ึน 

 1.3.4  เพิ่มแผนภาพแสดงรายละเอียดของรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิด

สร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

                      1.4    ปรับปรุง และแก้ไขรูปแบบการเรียนรู้ตามคําแนะนําของผูเ้ช่ียวชาญและ

นาํไปใชร้วบรวมขอ้มูลต่อไป  

2.    การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรค์

ของ  Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ไดแ้ก่ คู่มือ 

การใชรู้ปแบบการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้  

 2.1  คู่ มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้เป็นเอกสารสําหรับผู ้สอนเพื่อใช้ประกอบ                 

การจัดการเรียนรู้การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตโดยใช้

กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  

มีขั้นตอนดงัน้ี 

  2.1.1  พฒันาคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยการสังเคราะห์องค์ประกอบของ

คู่มือซ่ึงประกอบดว้ย   คาํช้ีแจงการใชรู้ปแบบการเรียนรู้  ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนรู้ ทฤษฎี

และแนวคิดพื้นฐานท่ีรองรับรูปแบบการเรียนรู้ สาระสําคญัของรูปแบบการเรียนรู้  เกณฑ ์               

การประเมินการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์ เอกสารประกอบ การเรียนรู้ท่ีประกอบดว้ย หน่วยการ

เรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้ 

  2.1.2  นําคู่ มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีชัดเจนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความชดัเจน ถูกตอ้ง และเหมาะสมของภาษาท่ีใชเ้พื่อนาํขอ้เสนอแนะมา

ดาํเนินการปรับปรุง 

  2.1.3  นาํคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ

จาํนวน 5 คน (ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก ) ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านหลกัสูตรและการสอน จาํนวน                     

2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาไทย จาํนวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัประเมินผล 1 คน ประเมิน 
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ความสอดคลอ้งเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมี

ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบ 

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  โดยการหาค่าความสอดคล้อง ด้วยการวิเคราะห์

ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และมีเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญดังน้ี                  

(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179)  

 ระดบัคะแนน 5  หมายถึง       ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

            มากท่ีสุด  

 ระดบัคะแนน 4 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

   มาก  

 ระดบัคะแนน 3        หมายถึง       ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

            ปานกลาง  

 ระดบัคะแนน 2  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

   นอ้ย 

 ระดบัคะแนน 1      หมายถึง        ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

           นอ้ยท่ีสุด  

 ในการหาคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้ จะ

พิจารณาจาก เกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 196)  

 ค่าเฉล่ีย   4.50-5.00    หมายถึง     คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง 

                เหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด  

 ค่าเฉล่ีย     3.50-4.49    หมายถึง      คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง 

                 เหมาะสมในระดบัมาก  

 ค่าเฉล่ีย     2.50-3.49   หมายถึง      คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง 

               เหมาะสมในระดบัปานกลาง  

 ค่าเฉล่ีย     1.50-2.49   หมายถึง      คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง 

                เหมาะสมในระดบันอ้ย  

 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49 หมายถึง        คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง 

                เหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด 

โดยเกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคลอ้งคือ มีค่าเฉล่ียมากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 และ              

ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่ขอ้ความใชไ้ดคื้อ มีความสอดคลอ้งเหมาะสม หากมี

ค่าไม่เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวก็ใหป้รับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใช ้(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) 
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ผลการประเมินความสอดคล้องของผูเ้ ช่ียวชาญทั้ ง 5 คน พบว่า คู่มือการใช้รูปแบบ                   

การเรียนรู้มีค่าความสอดคล้องดงัน้ี คือ ค่าเฉล่ีย (  ) เท่ากบั4.52  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากบั 0.13 ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในระดบัมากท่ีสุดซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้                                

ทั้งน้ีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงคู่มือการใชรู้ปแบบ การจดัการเรียนรู้ให้

สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน คือ ควรเพิ่มการแปรผลคะแนนในเกณฑ์การประเมินการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค ์

                            2.1.4  ปรับปรุงและแก้ไขคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามคําแนะนําของ

ผูเ้ช่ียวชาญและนาํไปใชร้วบรวมขอ้มูลต่อไป 

 2.2  แผนการจดัการเรียนรู้ โดยการวิจยัคร้ังน้ีมีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรียนรู้

จาํนวน 6  แผน ซ่ึงในแต่ละแผนจะใชเ้วลา 2 คาบ โดยมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือดงัน้ี 

                              2.2.1  ศึกษาแนวคิด หลกัการเก่ียวกบัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 

    2.2.2  ศึกษาหลกัสูตร คาํอธิบายรายวชิา เพื่อกาํหนดเน้ือหาท่ีนาํมาจดักิจกรรม

การเรียนรู้ตามรูปแบบการรู้ 

    2.2.3  จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคท่ี์ประกอบดว้ย 

5  ขั้นตอน คือ 1)  ขั้นเร่ิมก่อความคิด  2) ขั้นเตรียมผลิตผลงาน  3)  ขั้นบูรณาการสัมพนัธ์                     

4)  ขั้นสร้างสรรคง์านเขียน   5)  ขั้นพากเพียรสร้างสรรค ์ จากนั้นนาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้าง

เรียบร้อยแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม และปรับปรุง

แกไ้ขเพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งสมบูรณ์ 

  2.2.4  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 

คน  (ดังรายช่ือในภาคผนวก ก ) ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จาํนวน 2 คน 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษาไทย จาํนวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และนาํความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ

มา วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง เหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมิน             

ความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัของ Likert (Likert Five Rating 

Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง 

ดว้ยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity) มีเกณฑก์ารพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี  (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179)  
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 ระดบัคะแนน 5  หมายถึง       ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

            มากท่ีสุด  

 ระดบัคะแนน 4 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

   มาก  

 ระดบัคะแนน 3        หมายถึง       ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

            ปานกลาง  

 ระดบัคะแนน 2  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

   นอ้ย 

 ระดบัคะแนน 1      หมายถึง        ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

           นอ้ยท่ีสุด  

 ในการหาคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแผนการจดัการเรียนรู้ จะพิจารณา

จาก เกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 196)  

 ค่าเฉล่ีย   4.50-5.00    หมายถึง       แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง 

      เหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด  

 ค่าเฉล่ีย     3.50-4.49    หมายถึง     แผนการจดัการเรียนรู้ มีความสอดคลอ้ง 

      เหมาะสมในระดบัมาก  

 ค่าเฉล่ีย     2.50-3.49   หมายถึง     แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง 

      เหมาะสมในระดบัปานกลาง  

 ค่าเฉล่ีย     1.50-2.49   หมายถึง      แผนการจดัการเรียนรู้ มีความสอดคลอ้ง 

      เหมาะสมในระดบันอ้ย  

 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49 หมายถึง       แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง 

      เหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด 

โดยเกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคลอ้งคือ มีค่าเฉล่ียมากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 และ

ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่ขอ้ความใชไ้ดคื้อ มีความสอดคลอ้งเหมาะสม หากมี

ค่าไม่เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวก็ใหป้รับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใช ้(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) 

ผลการประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 คน พบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้มีค่า                   

ความสอดคลอ้งดงัน้ี คือ ค่าเฉล่ีย (  ) เท่ากบั 4.58  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั0.14                          

ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในระดบัมากท่ีสุดซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ 
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ทั้งน้ีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ให้สมบูรณ์มาก

ยิง่ข้ึนดงัประเด็นต่อไปน้ี 

2.2.4.1  ปรับสาํนวนภาษาในส่วนของสาระสําคญัให้มีความกระชบัมาก

ยิง่ข้ึน 

2.2.4.2 เพิ่มกิจกรรมการสอนในแต่และแผนให้มีความหลากหลายมาก

ยิง่ข้ึน เช่น การดูวดิีทศัน์ การฟังเพลง เป็นตน้ 

   2.2.5 ปรับปรุง และแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

จากนั้นนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี (Try out) จาํนวน 6 แผน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการนาํไปใช ้

และพิจารณาขอ้ดีและขอ้จาํกดัเพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใชใ้นการทดลองจริง 

2.2.6  สรุปผล และนาํขอ้มูลทั้งหมดมาปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ให้มี                 

ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน และนาํไปใชร้วบรวมขอ้มูลต่อไป 

3.   เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัความสามารถใน                      

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีมี

ผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ และแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ 

                   3.1    แบบทดสอบวดัความสามารถในการเล่าเร่ืองเขียนเชิงสร้างสรรค์ประกอบดว้ย                          

แบบวดัการเขียนเชิงสร้างสรรค์จาํนวน 2 เร่ือง และเกณฑ์การตรวจให้คะแนน โดยมีขั้นตอน                  

การสร้าง ดงัน้ี 

                        3.1.1    ศึกษาวิธีการสร้างและเขียนแบบทดสอบอตันยั และเกณฑ์ในการตรวจ

ใหค้ะแนนจากเอกสาร  ตาํรา  และงานวจิยัต่าง ๆ 

           3.1.2   นาํขอ้มูลสาระสําคญัท่ีไดจ้ากการศึกษาทั้งในดา้นทฤษฎี และแนวคิดมา

เป็นแนวทางในการจดัทาํแบบทดสอบวดัความสามารถ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนในการเขียน

เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์ 

      3.1.3   สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการเล่าเร่ืองเขียนเชิงสร้างสรรคซ่ึ์ง

เป็นแบบทดสอบอตันยัแบบคู่ขนาน  โดยกาํหนดแนวคาํถามแบบทดสอบก่อนเรียนจาํนวน 3  ขอ้  

และแบบทดสอบหลงัเรียนจาํนวน 3 ขอ้  พร้อมทั้งสร้างเกณฑก์ารตรวจให้คะแนน  สําหรับทดสอบ

ก่อนเรียน  และหลงัเรียน 

3.1.4   นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์และ                  

เกณฑ์ การตรวจให้คะแนนท่ีได้สร้างข้ึน  เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ 

ความถูกตอ้งเหมาะสม และปรับแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
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3.1.5   นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์และ

เกณฑ์ การตรวจให้คะแนนท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน (ดงัรายช่ือใน

ภาคผนวก ก ) ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน จาํนวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาไทย 

จาํนวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัประเมินผล 1 คน เพื่อประเมินความถูกตอ้งและความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหา  (Content Validity) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์

และเกณฑ์การตรวจให้คะแนน โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน

ประเมินค่า  5 ระดบัของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยการหาค่าความสอดคล้อง ด้วย              

การวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) มีเกณฑก์ารพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี    (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179)  

 ระดบัคะแนน 5  หมายถึง       ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

            มากท่ีสุด  

 ระดบัคะแนน 4 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

   มาก  

 ระดบัคะแนน 3        หมายถึง       ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

            ปานกลาง  

 ระดบัคะแนน 2  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

   นอ้ย 

 ระดบัคะแนน 1      หมายถึง        ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

           นอ้ยท่ีสุด  

 ในการหาคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความสามารถใน

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์และเกณฑ์การตรวจให้คะแนน จะพิจารณาจาก เกณฑ์ในการแปล

ความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 196)  

 ค่าเฉล่ีย   4.50-5.00   หมายถึง     แบบทดสอบวดัความสามารถ และเกณฑ ์

      การตรวจใหค้ะแนนในการเขียนเล่าเร่ือง 

      เชิงสร้างสรรคมี์เน้ือหาสอดคลอ้งเหมาะสม 

      ในระดบัมากท่ีสุด  

 ค่าเฉล่ีย     3.50-4.49    หมายถึง       แบบทดสอบวดัความสามารถ และเกณฑ ์

      การตรวจใหค้ะแนนในการเขียนเล่าเร่ือง 

      เชิงสร้างสรรคมี์เน้ือหาสอดคลอ้งเหมาะสม 

      ในระดบัมาก 
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 ค่าเฉล่ีย     2.50-3.49   หมายถึง       แบบทดสอบวดัความสามารถ และเกณฑ ์

      การตรวจใหค้ะแนนในการเขียนเล่าเร่ือง 

      เชิงสร้างสรรคมี์เน้ือหาสอดคลอ้งเหมาะสม 

      ในระดบัปานกลาง  

 ค่าเฉล่ีย     1.50-2.49   หมายถึง       แบบทดสอบวดัความสามารถ และเกณฑ ์

      การตรวจใหค้ะแนนในการเขียนเล่าเร่ือง  

      เชิงสร้างสรรคมี์เน้ือหาสอดคลอ้งเหมาะสม 

      ในระดบันอ้ย  

 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49 หมายถึง       แบบทดสอบวดัความสามารถ และเกณฑ ์

      การตรวจใหค้ะแนนในการเขียนเล่าเร่ือง 

      เชิงสร้างสรรคมี์เน้ือหาสอดคลอ้งเหมาะสม 

      ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

โดยเกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคลอ้งคือ มีค่าเฉล่ียมากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 และ

ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่ขอ้ความใชไ้ดคื้อ มีความสอดคลอ้งเหมาะสม หากมี

ค่าไม่เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวก็ใหป้รับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใช ้(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) 

ผลการประเมินความสอดคล้องของผู ้เ ช่ียวชาญทั้ ง  5 คน พบว่า  แบบทดสอบวัด

ความสามารถ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนมีค่าความสอดคล้องดงัน้ี คือ ค่าเฉล่ีย (  ) เท่ากบั 

4.56 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั0.08 ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในระดบัมากท่ีสุด

ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้    (ดูภาคผนวก ข)  และผลการประเมินแบบทดสอบวดัความสามารถใน

การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ในการประเมินรายขอ้ ตั้งแต่ ขอ้ท่ี 1 – 6 พบวา่มีค่าความสอดคลอ้ง ค่าเฉล่ีย 

(  ) เท่ากบั 4.80 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31  ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในระดบัมาก

ท่ีสุดซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้   

3.1.6     เลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากกวา่ 3.50  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน

จาํนวน  1 ขอ้ และแบบทดสอบหลงัเรียน จาํนวน 1 ขอ้  โดยมีลกัษณะคู่ขนานกนันาํไปทดลองใช ้

(Try Out)  กบันกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  18 คน  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา  

และพิจารณาขอ้ดี ขอ้จาํกดัต่าง ๆ  ของแบบทดสอบ  

 3.1.7   นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคท่ี์ให้

นกัศึกษาไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งทาํ  จากนั้นนาํมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การตรวจท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 

โดยผูว้ิจยัเป็นผูต้รวจคู่กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเขียนสร้างสรรค ์

จาํนวน  1 คน เพื่อตรวจสอบวา่เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์
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ท่ีสร้างข้ึนสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Pearson Product 

moment Correlation Coefficient พบวา่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูง ดงัตารางท่ี 13 
 

ตารางท่ี 13     แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของผูต้รวจ 
 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของ

ผู้ตรวจ 

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

อาจารย์ทีป่รึกษา

วทิยานิพนธ์ 

ผู้เช่ียวชาญด้าน 

การเขียนเชิง

สร้างสรรค์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา

วทิยานิพนธ์ 

ผู้เช่ียวชาญด้าน 

การเขียนเชิง

สร้างสรรค์ 

ผู้วจัิย .872 .896 .908 .915 
 

 

จากตารางพบว่า แบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

ระหว่างผู ้วิจ ัยตรวจคู่กับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มีค่าเท่ากับ .872 และค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ระหว่างผูว้ิจยัตรวจคู่กบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเขียนสร้างสรรค์ มีค่าเท่ากบั  .896  และ

แบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งผูว้ิจยัคู่กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

.908   และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งผูว้ิจยัตรวจคู่กบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเขียนสร้างสรรค ์       

มีค่าเท่ากบั .915 

  3.1.8   ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค ์และเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน จากนั้นจดัทาํแบบทดสอบวดัความสามารถการเขียนเล่า

เร่ืองเชิงสร้างสรรค ์และเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนฉบบัสมบูรณ์  และนาํไปใชร้วบรวมขอ้มูลต่อไป 

       3.2    แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้ มีขั้นตอนใน

การสร้างดงัน้ี 

                     3.2.1   ศึกษาหลกัการ แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามท่ีมี

ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อจดัทาํแบบสอบถามความพึงพอใจ 

   3.2.2  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้

ตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีกาํหนด 

   3.2.3   นาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้

เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม  และนาํขอ้เสนอแนะ

มาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

3.2.4    นาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้มา

ปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา และนําเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน        

(ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก ) ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน จาํนวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญ
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ดา้นภาษาไทย จาํนวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัประเมินผล 1 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) โดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน

ประเมินค่า 5 ระดบัของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของ

แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้ โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง 

ดว้ยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity) มีเกณฑก์ารพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179)  

 ระดบัคะแนน 5  หมายถึง       ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

            มากท่ีสุด  

 ระดบัคะแนน 4 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

   มาก  

 ระดบัคะแนน 3        หมายถึง       ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

            ปานกลาง  

 ระดบัคะแนน 2  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

   นอ้ย 

 ระดบัคะแนน 1      หมายถึง        ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

           นอ้ยท่ีสุด  

 ในการหาคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้ จะพิจารณาจาก เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย 

ดงัน้ี (มาเรียม   นิลพนัธ์ุ, 2555: 196)  

 ค่าเฉล่ีย   4.50-5.00    หมายถึง      แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมี 

      ต่อรูปแบบการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง 

      เหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด  

 ค่าเฉล่ีย     3.50-4.49    หมายถึง       แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมี 

      ต่อรูปแบบการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง 

      เหมาะสมในระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย     2.50-3.49   หมายถึง       แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมี 

      ต่อรูปแบบการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง 

      เหมาะสมในระดบัปานกลาง 
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 ค่าเฉล่ีย     1.50-2.49   หมายถึง       แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมี 

      ต่อรูปแบบการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง 

      เหมาะสมในระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49 หมายถึง       แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมี 

      ต่อรูปแบบการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง 

      เหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 โดยเกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องคือ มีค่าเฉล่ียมากกว่า 3.50 และ                

ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่ขอ้ความใชไ้ดคื้อ มีความสอดคลอ้งเหมาะสม หากมี

ค่าไม่เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวก็ใหป้รับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใช ้(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) 

ผลการประเมินความสอดคล้องของผู ้เ ช่ียวชาญทั้ ง 5 คน พบว่า แบบสอบถามมีค่า               

ความสอดคลอ้งดงัน้ี คือ ค่าเฉล่ีย (  ) เท่ากบั 4.53  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.16 

ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในระดบัมากท่ีสุดซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ 

       3.2.5  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขสํานวนภาษาให้ชัดเจน ถูกตอ้งและ

เหมาะสมเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญกาํหนด 

  3.2.6   นาํแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแลว้ไปสอบถามนกัศึกษาท่ีเป็น              

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน ในขั้นการนาํรูปแบบการเรียนการรู้ไปใชท้ดลอง 

3.3     แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้ (Reflective Journal) โดยใช้

กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg              

มีลกัษณะเป็นการบนัทึกเชิงคุณภาพแบบพรรณนาความ โดยให้นกัศึกษาเขียนสะทอ้นการเรียนรู้ท่ี

เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน จากนั้นนาํขอ้มูลการบนัทึกสะทอ้น

ผลการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาบนัทึกมาวเิคราะห์โดยวธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) มีขั้นตอน

ในการสร้างดงัน้ี 

                     3.3.1   ศึกษาหลักการ แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบบันทึก

สะทอ้นผลการเรียนรู้ เพื่อจดัทาํแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ

คิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 

   3.3.2  สร้างแบบบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบ            

การเรียนรู้ตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีกาํหนด 

   3.3.3   นําแบบบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบ                   

การเรียนรู้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม  และนาํ

ขอ้เสนอแนะมาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
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3.3.4    นําแบบบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบ                  

การเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา และนาํเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 

5 คน (ดังรายช่ือในภาคผนวก ก ) ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จาํนวน 2 คน 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาไทย จาํนวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัประเมินผล 1 คน ตรวจสอบ 

ความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นแบบคาํถามปลายเปิด โดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน

ประเมินค่า 5 ระดบัของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบ

บนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้   โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง 

ดว้ยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity) มีเกณฑก์ารพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179)  

 ระดบัคะแนน 5  หมายถึง       ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

            มากท่ีสุด  

 ระดบัคะแนน 4 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

   มาก  

 ระดบัคะแนน 3        หมายถึง       ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

            ปานกลาง  

 ระดบัคะแนน 2  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

   นอ้ย 

 ระดบัคะแนน 1      หมายถึง        ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความในขอ้นั้น 

           นอ้ยท่ีสุด  

 ในการหาคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้

ของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้ จะพิจารณาจาก เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน

เฉล่ีย ดงัน้ี   (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 196)  

 ค่าเฉล่ีย   4.50-5.00    หมายถึง      แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ของ 

      นกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้มี 

      ความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด  

 ค่าเฉล่ีย     3.50-4.49    หมายถึง       แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ของ 

      นกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้มี 

      ความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบัมาก 
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 ค่าเฉล่ีย     2.50-3.49   หมายถึง       แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ของ 

      นกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้มี 

      ความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบัปานกลาง  

 ค่าเฉล่ีย     1.50-2.49   หมายถึง       แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ของ 

      นกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้มี 

      ความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49 หมายถึง       แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ของ 

      นกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้มี 

      ความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 โดยเกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องคือ มีค่าเฉล่ียมากกว่า 3.50 และส่วน

เบ่ียงเบน มาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่ขอ้ความใชไ้ดคื้อ มีความสอดคลอ้งเหมาะสม หากมีค่า

ไม่เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวก็ใหป้รับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใช ้(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) 

 ผลการประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 คน พบวา่ แบบบนัทึกสะทอ้นผล                 

การเรียนรู้มีค่าความสอดคล้องดงัน้ี คือ ค่าเฉล่ีย (  ) เท่ากบั4.53  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากบั 0.10 ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในระดบัมากท่ีสุดซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้                   

       3.3.5  นาํแบบบนัทึกสะท้อนผลการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขสํานวนภาษาให้

ชดัเจน ถูกตอ้งและเหมาะสมเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญกาํหนด 

  3.3.6   นาํแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแลว้ไปสอบถามนกัศึกษาท่ี

เป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน ในขั้นการนาํรูปแบบการเรียนการรู้ไปใชท้ดลอง 
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แผนภาพท่ี 9 สรุปขั้นตอนการพฒันา (Development: D1) การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนรู้ 

 

 

 

ข้ันตอนที ่2 การพฒันา (Development: D1) การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนรู้ 
 

ออกแบบและสร้างรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญา

สามองคป์ระกอบของ Sternberg เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษา

ระดบัปริญญาบณัฑิตฉบบัร่างท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์สงัเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 1 

พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎี

เชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ไดแ้ก่ คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดั

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์และเกณฑก์ารวดั แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีมีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ และแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ 

 

ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิด

สร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ

ในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  1) รูปแบบการเรียนรู้  2) เคร่ืองมือท่ีใช้

ประกอบรูปแบบการเรียนรู้ ไดแ้ก่ คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ และ แผนการจดัการเรียนรู้  และ 3)เคร่ืองมือท่ี

ใชป้ระเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์

แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ 

นาํรูปแบบ และเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบั

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  ไปทดลองใชก้บันกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะคลา้ยคลึงกบั                             

กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ี (Try out) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของการนาํไปใช ้และพิจารณา

ขอ้ดีและขอ้จาํกดัเพ่ือนาํมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใชใ้นการทดลองจริง 
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ตารางท่ี 14 สรุปวธีิการดาํเนินวจิยั ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ 

 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมอื/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลทีไ่ด้ 

1.     ออกแบบและพฒันา

รูปแบบการเรียนการสอน 

       1.1 ระบุผลลพัธ์ท่ี                

พึงประสงคข์องรูปแบบ   

การเรียนรู้ 

 

 

      1.2 สงัเคราะห์รูปแบบ

การเรียนรู้ 

 

 

      1.3 ตรวจสอบ                  

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา

ของรูปแบบการเรียนรู้ 

(Content Validity) 

 

 

1.1 สงัเคราะห์

เอกสาร 

 

 

 

1.2 สงัเคราะห์

เอกสาร 

 

 

1.3 ตรวจสอบ 

 

 

 

 

1.1 ขอ้มูลพ้ืนฐาน

การสร้างรูปแบบ

การเรียนรู้ 

 

 

1.2 แนวคิดในการ

สร้างรูปแบนการ

เรียนรู้ 

 

1.3 ผูเ้ช่ียวชาญ

จาํนวน 7 คน 

 

 

1.1 วเิคราะห์เน้ือหา

(Content Analysis) 

 

 

 

1.2 วเิคราะห์เน้ือหา

(Content Analysis) 

 

 

1.3 แบบประเมิน

ความสอดคลอ้ง

(Rating Scale)และ

วเิคราะห์เน้ือหา

(Content Analysis) 

 

 

1.1 ผลลพัธ์ท่ีพึง

ประสงคข์อง

รูปแบบการเรียนรู้ 

 

 

1.2 รูปแบบ 

การเรียนรู้ฉบบั

ร่าง 

 

1.3 รูปแบบ 

การเรียนรู้               

ฉบบัร่างท่ีผา่น

การตรวจสอบ                  

ความเท่ียงตรง 

2. พฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้

ประกอบการเรียนรู้ 

       2.1 สร้างเคร่ืองมือท่ี

ใชป้ระกอบรูปแบบการ

เรียนรู้ 

 

 

 

 

2.1 ศึกษา

เอกสารตาํรา

และสร้างตาม

แนวทางท่ี

ศึกษา 

 

 

2.1 แนวคิดการ

สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้

ใชป้ระกอบรูปแบบ

การเรียนรู้ 

 

 

2.1  วเิคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) 

 

 

 

 

 

2.1  เคร่ืองมือท่ีใช้

ในประกอบ

รูปแบบการเรียนรู้ 

ไดแ้ก่     

     2.1.1  คู่มือ 

การใชรู้ปแบบ

การเรียนรู้ 

     2.1.2  แผน          

การจดัการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 14 สรุปวธีิการดาํเนินวจิยั ขั้นตอนท่ี2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ 

                   (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมอื/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลทีไ่ด้ 

2.2 ตรวจสอบ           

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา

(Content Validity) ของ

เคร่ืองมือ 

2.2 ตรวจสอบ 2.2  ผูเ้ช่ียวชาญ   

จาํนวน  5 คน 

2.2  แบบประเมิน/

ค่าดชันีความ

สอดคลอ้งและการ

วเิคราะห์เน้ือหา

(Content Analysis)   

ดว้ยการวเิคราะห์

ค่าเฉล่ีย ( ) และ                     

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

และ                             

การตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) 

2.2  เคร่ืองมือ

รวบรวมขอ้มูลท่ีมี

คุณภาพ 

3.   พฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการรวบรวมขอ้มูล 

        3.1 สร้างเคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ศึกษา

เอกสารตาํรา

และสร้างตาม

แนวทางท่ี

ศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 แนวคิด                  

การสร้างเคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการรวบรวม

ขอ้มูล 

 

 

3.1  วเิคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) 

 

 

 

 

 

 

3.1  เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

ไดแ้ก่     

          3.1.1 แบบ

วดัความสามารถ

ในการเขียน              

เล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค ์

     3.1.2 แบบ 

สอบถามความพึง 

พอใจ 

   3.1.3 แบบ

บนัทึกสะทอ้นผล

การเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 14 สรุปวธีิการดาํเนินวจิยั ขั้นตอนท่ี2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ 

                   (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมอื/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลทีไ่ด้ 

3.2 ตรวจสอบ                     

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา

(Content Validity) ของ

เคร่ืองมือ 

3.2 ตรวจสอบ 3.2  ผูเ้ช่ียวชาญ   

จาํนวน  5 คน 

3.2  แบบประเมิน/

ค่าดชันีความ

สอดคลอ้งและการ

วเิคราะห์เน้ือหา

(Content Analysis)   

ดว้ยการวเิคราะห์

ค่าเฉล่ีย ( ) และ                     

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

และ                             

การตรวจสอบ   

ความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา (Content 

Validity) 

3.2  เคร่ืองมือ

รวบรวมขอ้มูลท่ีมี

คุณภาพ 

3.3 ตรวจสอบ                    

ความเช่ือมัน่

(Reliability) ของ

แบบทดสอบ และเกณฑ์

การตรวจใหค้ะแนน 

3.3 ตรวจสอบ 3.3  แบบทดสอบ 

และเกณฑก์ารตรวจ

ใหค้ะแนน 

3.3  หาค่า

ความเช่ือมัน่ของ

ผูต้รวจดว้ยวธีิ 

Alha and Inter 

Rater 

 

3.3  แบบทดสอบ 

และเกณฑก์าร

ตรวจใหค้ะแนนท่ี

มีคุณภาพ 
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ข้ันตอนที ่3 การนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ (Research – R2 : Implement) 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบั

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่า

เร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต ชั้นปีท่ี 2                                 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงลงทะเบียนใน

รายวชิาการเขียนเพื่อการส่ือสาร จาํนวน 9 สาขา  มีนกัศึกษาจาํนวน 220 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชา

ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ซ่ึงลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนเพื่อการ

ส่ือสาร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 30 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

random sampling) โดยใชส้าขาวชิาเป็นหน่วยสุ่ม 

ตัวแปรทีศึ่กษา  

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่รูปแบบการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการ

คิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

2.1   ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์

2.2   ความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ                 

การเรียนรู้ 

เนือ้หา 

         เป็นเน้ือหาท่ีปรากฏอยูใ่นหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาภาษาไทย  ของรายวชิา 

การเขียนเพื่อการส่ือสาร 
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ตารางท่ี 15  หน่วยการจดัการเรียนรู้ และจาํนวนชัว่โมงเรียน 

 

สัปดาห์/

หน่วย 
เนือ้หา 

คาบ

เรียน 

1 1. ปฐมนิเทศ ช้ีแจงขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ใหผู้เ้รียนรับทราบกฎเกณฑ ์ 

กติกาการเรียนรู้ 

2. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 

2 

2 การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้เร่ือง “พอ่ท่ีฉนัรัก” หรือ “แม่ท่ีฉนั

รัก” 

2 

3 การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้เร่ือง “ครูในดวงใจ” 2 

4 การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้เร่ือง “สายนํ้าในความทรงจาํ” 2 

5 การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้เร่ือง “ปัญหาชีวิต” 2 

6 การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้เร่ือง “เม่ือฉนัโกรธ” 2 

7 การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้เร่ือง “ประสบการณ์ความรัก” 2 

8 1.   ทดสอบหลงัเรียน (post-test) 

2.   ทาํแบบสอบถามความพึงพอใจ 

3.   ทาํแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ 

2 

รวม 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

 
 

แบบแผนการทดลอง 

รูปแบบดาํเนินการทดลองในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบการจาํลองการทดลอง  

(Pre- Experimental Designs) ซ่ึงดาํเนินการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว มีการทดสอบก่อน  

และหลงัการทดลอง  (One Group Pretest – Posttest  Design)  ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 10 ดงัน้ี 

 

  กลุ่มทดลอง 

         

                    O1 คือ การทดสอบก่อนการทดลอง 

      X คือ การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ี 

พฒันาข้ึน 

      O2 คือ การทดสอบหลงัการทดลอง 

 
 

แผนภาพท่ี 11  แบบแผนการทดลอง 

ท่ีมา : นิคม ตงัคะพิภพ, การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการ

ออกแบบการวจัิยทางการศึกษา (นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2543), 310. 
 

ขั้นตอนดาํเนินการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน มีดงัน้ี 

1. ขั้นการดาํเนินการก่อนการทดลอง 

การทดสอบก่อนการทดลองโดยให้ก ลุ่มทดลองทําแบบทดสอบก่อนเรียนท่ี

ผูว้จิยัพฒันาข้ึนจากนั้นนาํคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยวธีิการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

2. ขั้นดาํเนินการทดลอง 

         การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบั

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg ทั้ งน้ีผู ้วิจ ัยเป็นผู ้ลงมือสอนด้วยตนเอง               

รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์   ซ่ึงดาํเนินการสอนตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน โดยมี

เคร่ืองมือการทดลอง ได้แก่  แผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา 

กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้  เกณฑ์การวดัและประเมินผล แบบวดัความสามารถทาง                

การเรียนรู้การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ และแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

ปริญญาบณัฑิตท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้   

 

 

 

O1 X O2 
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3. ขั้นดาํเนินการหลงัการทดลอง 

การทดสอบหลังการทดลองเพื่อดูความสามารถการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์                

และการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วย                

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา                            

สามองคป์ระกอบของ Sternberg ดว้ยการใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน พร้อมทั้ง

ศึกษาขอ้มูลจากการให้ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นผลจากการเรียนรู้ลงในแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ท่ี

ผูว้จิยัสร้างข้ึน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยนาํผลคะแนนของผูเ้รียนกลุ่มทดลองตรวจให้คะแนน

ตามเกณฑ์การประเมินผลท่ีกาํหนด เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค์ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎี

เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg ก่อนการทดลอง (Pretest)  และหลังการดาํเนิน            

การทดลองเสร็จส้ิน (Posttest) โดยใชก้ารทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ  (t-test dependent) และศึกษา          

ความพึงพอใจของนกัศึกษาจากแบบสอบถามความพึงพอใจของรูปแบบการเรียนรู้ 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ 

Sternberg เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนกัศึกษาปริญญา

บณัฑิตโดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
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ตารางท่ี 16 สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยั ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนรู้ 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 

เคร่ืองมอื/ 

การวเิคราะห์

ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้ 

1.   เพ่ือทดลองใช้

รูปแบบการเรียนรู้ 

1. ทดสอบ

ความสามารถ

ในการเขียนเล่า

เร่ืองเชิง

สร้างสรรคข์อง

นกัศึกษาก่อน

การทดลอง 

2.  ดาํเนินการ

ทดลองโดยใช้

รูปแบบการ

เรียนรู้ตาม

แผนการจดัการ

เรียนรู้ท่ีผูว้จิยั

ไดส้ร้างข้ึน 

3.  ทดสอบ

ความสามารถ

ในการเขียนเล่า

เร่ืองเชิง

สร้างสรรคข์อง

นกัศึกษาหลงั

การทดลอง 

นกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 

สาขาวชิาภาษาไทย 

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ซ่ึงลงทะเบียนเรียน

ในรายวชิาการเขียน

เพ่ือการส่ือสาร ใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2559 

จาํนวน 30 คน ซ่ึง

ไดม้าจากการสุ่ม

อยา่งง่าย (Simple 

random sampling) 

โดยใชส้าขาวชิาเป็น

หน่วยสุ่ม 

 

รูปแบบการเรียนรู้ 

คู่มือการเรียนรู้ 

แผนการจดั             

การเรียนรู้ แบบ

วดัความสามารถ

ในการเขียนเชิง

สร้างสรรค ์แบบ 

สอบถามความพึง 

พอใจ แบบบนัทึก

สะทอ้นผลการ

เรียนรู้ 

/ วเิคราะห์ขอ้มูล

โดยใช ้ค่าเฉล่ีย,  

ค่าร้อยละ, 

 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และ

วเิคราะห์เน้ือหา 

(Content 

Analysis) 

ประสิทธิผลของ

รูปแบบ                     

การเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการคิด

สร้างสรรคข์อง 

Plsek ร่วมกบั

ทฤษฎีเชาวน์

ปัญญาสาม

องคป์ระกอบของ 

Sternberg  เพ่ือ

ส่งเสริม

ความสามารถใน

การเขียนเล่าเร่ือง

เชิงสร้างสรรค์

ของนกัศึกษา

ระดบัปริญญา

บณัฑิต 
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ข้ันตอนที ่4 การปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ (Development – D2 : Evaluation) 

วตัถุประสงค์ 

         เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบั

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนเล่าเร่ือง

เชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตใหส้ามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

วธีิดําเนินการ 

            ขั้นตอนน้ีเป็นการนาํเสนอขอ้มูลผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนรู้มาพิจารณาประเมินผล

และปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์

ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มีขั้นตอนดาํเนินการดงัน้ี 

1.    รวบรวมขอ้มูลจากการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ

คิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 

2.   ตรวจสอบ ปรับปรุง/แกไ้ข รูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง 

Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน            

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษา 

วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

             การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน มีวธีิวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1.    รวบรวมขอ้มูลจากการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ

คิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg โดยมีขั้นตอน

ต่อไปน้ี 

1.1  ศึกษาความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาท่ีเกิดข้ึนจาก

การใชรู้ปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญา

สามองคป์ระกอบของ Sternberg  ดว้ยวธีิการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเร่ือง

เชิงสร้างสรรค์ของนกัศึกษาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้รูปแบบการเรียนรู้ก่อนการทดลอง (Pretest) และ

หลงัการทดลอง (Posttest) โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) 

1.2   ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek  ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ 

Sternberg  เพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญา

บณัฑิต โดยค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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1.3 ศึกษาแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด

สร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อสร้างเสริม

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาบณัฑิตโดยการวิเคราะห์

เน้ือหา (Content Analysis) 

2. ตรวจสอบ ปรับปรุง/แก้ไข รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดของ Plsek 

ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน             

การเขียนเล่าเ ร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาโดยนําผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 

มาพิจารณาความเหมาะสมตามองคป์ระกอบต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์ประกอบดา้นกระบวนการของ

รูปแบบจากการนาํไปจดัการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 3 ของการวิจยั แลว้นาํเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์เพื่อพิจารณา และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข จดัทาํเป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ

คิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg  เพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตฉบบั

สมบูรณ์ 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาท่ี

เกิดข้ึนจากการใช้รูปแบบการเรียนรู้ก่อนการทดลอง (Pretest) และหลงัการดาํเนินการทดลอง 

(Posttest) ดว้ยค่าเฉล่ีย ( )  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ                 

(t-test dependent) 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลผลการสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้

เพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตดว้ย

ค่าเฉล่ีย ( )   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. ประมวลขอ้มูลเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของการพฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  

เพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตของ

นกัศึกษาใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนและพร้อมนาํไปใช ้
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ตารางท่ี 17   สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี4 การประเมินผล  และปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบ 

                     การเรียนรู้ 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมอื/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลทีไ่ด้ 

1.    เพ่ือประเมิน

รูปแบบการเรียนรู้เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถ

ในการเขียนเล่าเร่ือง

เชิงสร้างสรรค ์

      1.1  เปรียบเทียบ

ความสามารถในการ

เขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคก่์อน และ

หลงัเรียน 

 

 

    1.2.วดัความพึง

พอใจของนกัศึกษาท่ี

มีต่อการเรียนดว้ย

รูปแบบการเรียนรู้ 

 

 

    1.3  บนัทึกสะทอ้น 

การเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

1.2  สาํรวจ 

 

 

 

 

 

1.3  สอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1.1 นกัศึกษาระดบั

ปริญญาบณัฑิต

มหาวทิยาลยัศิลปากร

จาํนวน 30 คน 

 

 

 

     1.2  นกัศึกษาระดบั

ปริญญาบณัฑิต

มหาวทิยาลยัศิลปากร

จาํนวน 30 คน 

 

 

    1.3  นกัศึกษาระดบั

ปริญญาบณัฑิต

มหาวทิยาลยัศิลปากร

จาํนวน 30 คน 

 

 

 

 

 

 

   1.1 แบบทดสอบ/

ค่าเฉล่ีย,ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน,ค่าทีแบบ

ไม่อิสระ 

 

 

 

   1.2 แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของ

นกัศึกษา /ค่าเฉล่ีย

,ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

1.3  แบบบนัทึก

สะทอ้นการเรียนรู้/

การวเิคราะห์เน้ือหา

(Content Analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1ผล 

เปรียบเทียบ

ความสามารถ

ในการเขียน                

เล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค ์

 

  1.2 ผลความ

พึงพอใจของ

นกัศึกษาท่ีมีตอ่

รูปแบบการ

เรียนรู้ 

 

1.3 ผลของ                      

การสะทอ้นท่ีมี

ต่อรูปแบบ 

การเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 17   สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี4 การประเมินผล  และปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบ 

                     การเรียนรู้ (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมอื/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลทีไ่ด้ 

2.  ตรวจสอบ

ปรับปรุง / แกไ้ข

รูปแบบการเรียนรู้

โดยใชก้ระบวนการ

คิดสร้างสรรคข์อง 

Plsek ร่วมกบัทฤษฎี

เชาวน์ปัญญาสาม

องคป์ระกอบของ 

Sternberg เพ่ือ

เสริมสร้าง

ความสามารถในการ

เขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคข์อง

นกัศึกษา 

2.  ตรวจสอบ

ปรับปรุง/แกไ้ข 

2.  องค์ประกอบของ

รูปแบบการเรียนรู้ 

2.  การประมวล

ขอ้มูลเพ่ือปรับปรุง

รายละเอียดของการ

รูปแบบการเรียนรู้ 

2. รูปแบบ             

การเรียนรู้โดย

ใชก้ระบวนการ

คิดสร้างสรรค์

ของ Plsek 

ร่วมกบัทฤษฎี

เชาวน์ปัญญา

สาม

องคป์ระกอบ

ของ Sternberg 

เพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถ

ในการเขียน 

เล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคข์อง

นกัศึกษาระดบั

ปริญญาบณัฑิต

ฉบบัสมบูรณ์ 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg   เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน               

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต”   เป็นการวิจยัและพฒันา 

(Research and Development)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิด

สร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต และเพื่อศึกษา

ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎี

เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนรู้

ตามกระบวนการ   4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research: R1)  เป็นการศึกษาขอ้มูล

พื้นฐาน  ขั้นตอนท่ี 2   การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนรู้  

ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้  และขั้นตอนท่ี 4                  

การพฒันา  (Development: D2) เป็นการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ ดังจะนําเสนอ                            

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1  ผลการสร้างรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบั

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่า

เร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

ตอนท่ี 2 ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด

สร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
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ตอนที่ 1   ผลการสร้างรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับ

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่า

เร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

การนาํเสนอผลการสร้างรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน 

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตผูว้จิยันาํเสนอเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

1. การสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรุ้ 

จากการศึกษาด้วยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  จากเอกสาร ตาํราต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ของนกัวิชาการการศึกษาท่านต่าง ๆ ท่ีไดน้าํเสนอแนวคิดเก่ียวกบั

รูปแบบการเรียนรู้ ในดา้นองคป์ระกอบในแต่ละรูปแบบนั้น ผูว้ิจยัสามารถสังเคราะห์องคป์ระกอบ

ของรูปแบบการเรียนรู้ได ้ดงัปรากฏในตารางท่ี 18 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 18  แสดงผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนรู้ 
 
 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้จากนักวชิาการการศึกษา 

ผู้วจิยั 
ทศินา แขมมณ ี

(2557) 

Kemp,Morrison 

and Ross 

(1994) 

 Anderson 

(1997) 

 Arends 

(1997) 

 Joyce and 

Weil 

(2009) 

- ปรัชญา 

ทฤษฎี หลกัการ 

แนวคิด  หรือ

ความเช่ือท่ีเป็น

พ้ืนฐาน  ของ

รูปแบบการ

สอนนั้น ๆ 

 

- หลักการทฤษฎี 

และสภาพปัญหา 

 

 

 

- แนวคิด หรือ

ทฤษฎีพ้ืนฐาน 

 

-  

 

- หลกัการตาม

ทฤษฎีท่ีใชเ้ป็น

แนวคิดพ้ืนฐาน

ในการพฒันา

รูปแบบ 

 

 

- หลกัการของ 

รูปแบบอนัเกิด

จากความเช่ือ 

ทฤษฎีท่ีรองรับ

รูปแบบการ

เรียนการสอน

จนนาํไปสู่                        

การกาํหนด

จุดประสงค ์

เน้ือหา กิจกรรม 

และขั้นตอน

ของรูปแบบการ

เรียนการสอน 

- หลกัการของ

รูปแบบ 

การเรียนรู้ อัน

แสดงถึงทฤษฎี 

ห ลั ก ก า ร 

แนวคิดสําคญัท่ี

ใช้เป็นพ้ืนฐาน

ใน กา รจัดก าร

เ รี ย น รู้ ใ น ค ร้ั ง

นั้น  

- การบรรยาย  

และอธิบาย

สภาพหรือ

ลกัษณะของ

การจดัการเรียน

การสอนท่ี

สอดคลอ้งกบั

หลกัการท่ี

ยดึถือ 

- วตัถุประสงค ์

 

- วตัถุประสงค.์

ในการเรียนรู้ 

 

- ผลการเรียนรู้

ท่ีคาดหวงั 

 

- จุดประสงค ์

คือ ความ

คาดหวงัท่ี

ตอ้งการให้

เกิดข้ึนจากการ

ใชรู้ปแบบการ

เรียนการสอน 

 

- วัตถุประสงค์

ของรูปแบบ 

การเรียนรู้ เป็น

การกําหนดผล

ก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี

ค า ด ห วั ง ใ ห้

สอ ด ค ล้อ ง กับ

รูปแบบ 

การเรียนรู้นั้น   
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ตารางท่ี 18  แสดงผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้จากนักวชิาการการศึกษา 

ผู้วจิยั ทศินา แขมมณ ี

(2557) 

Kemp,Morrison 

and Ross 

(1994) 

 Anderson 

(1997) 

 Arends 

(1997) 

 Joyce and 

Weil 

(2009) 

-  การจัดระบบ 

คือ การจดั 

องคป์ระกอบ  

และ

ความสมัพนัธ์

ของ

องคป์ระกอบ

ของระบบให้

สามารถนาํ

ผูเ้รียนไปสู่

เป้าหมายของ

กระบวนการ

นั้น  

- การอธิบาย 

หรือใหข้อ้มูล

เก่ียวกบัวธีิการ

สอน  และ

เทคนิคการสอน

ต่าง ๆ อนัจะ

ช่วยให้

กระบวนการ

เรียนการสอน

นั้น ๆ เกิด

ประสิทธิภาพ

สูงสุด  

 

- เ น้ื อ ห า   แ ล ะ

กิจกรรมการเรียน

การสอน 

 

 

- กิจกรรม                   

การเรียน 

การสอนท่ี

สนบัสนุนให้

ใชรู้ปแบบ 

การเรียน 

การสอนเพ่ือให้

บรรลุ

วตัถุประสงค์

นั้น 

- วธีิสอนท่ีจะ

ทาํใหก้ารเรียน              

การสอนบรรลุ

วตัถุประสงค ์

- ส่ิงแวดลอ้มใน

การจดั 

การเรียนรู้ท่ีจะ

นาํไปสู่                        

ผลการเรียนรู้ท่ี

ตอ้งการ 

 

- เน้ือหา คือ 

การระบุเน้ือ 

และกิจกรรมท่ี

ใชใ้นการเรียน

การสอนเพ่ือให้

บรรลุ

วตัถุประสงค ์

- กิจกรรม และ

ขั้นตอน                       

การดาํเนินการ 

ดว้ยการระบุวธีิ

ปฏิบติัแต่ละ

ขั้นตอนเม่ือนาํ

รูปแบบ                  

การเรียนการ

สอนไปใช ้  

 

 

 

-กระบวนการ

เรียนรู้ เป็น 

การจัด เ น้ือหา

กิจกรรม 

การเรียนรู้ให ้

สอดคล้องกับ

วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์

ท่ีตั้ งไว ้ โดยมี

ก า ร กํ า ห น ด

ขั้ น ต อ น  แ ล ะ

รายละเอียด 

ต่าง ๆ ของ 

การจัดรูปแบบ

การเรียน 

การสอนนั้น ๆ   
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ตารางท่ี 18  แสดงผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนรู้ (ต่อ) 
 
 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้จากนักวชิาการการศึกษา 

ผู้วจิยั ทศินา แขมมณ ี

(2557) 

Kemp,Morrison 

and Ross 

(1994) 

 Anderson 

(1997) 

 Arends 

(1997) 

 Joyce and 

Weil 

(2009) 

- รูปแบบ 

การเรียนรู้

จะตอ้งไดรั้บ

การพิสูจน์ 

ทดสอบ 

สามารถทาํนาย

ผลได ้และมี

ศกัยภาพใน 

การสร้าง

ความคิดรวบ

ยอด และ

ความสมัพนัธ์

ใหม่ ๆ ได ้

- ก า ร วั ด  แ ล ะ

ประเมินผล 

 

  - ก า ร วัด  แ ล ะ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล 

ป ร ะ เ มิ น

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

ของรูปแบบ 

การเรียน 

การสอน 

- การ

ประเมินผล 

การเรียนรู้ท่ี

เกิดข้ึนจาก 

การใชรู้ปแบบ 

การเรียนรู้ท่ีใช้

ในการจดั 

การเรียนรู้ใน 

คร้ังนั้น    

 

 

จากตารางท่ี  18 จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของรูปแบบการเ รียนการสอนนั้ นจะ

ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคญั 4 ส่วน ได้แก่ 1. หลกัการของรูปแบบการเรียนรู้ อนัแสดงถึง

ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดสําคญัท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานในการจดัการเรียนรู้ในคร้ังนั้น 2. วตัถุประสงคข์อง

รูปแบบการเรียนรู้ เป็นการกาํหนดเป้าหมายหรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนเม่ือใช้

รูปแบบการเรียนรู้นั้น  3. กระบวนการเรียนรู้ เป็นการจดัเน้ือหากิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยมีการกาํหนดขั้นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ ของการจดัรูปแบบการเรียนรู้

นั้น ๆ  และ   4.  การวดั และประเมินผลของรูปแบบการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ท่ี

เกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในคร้ังนั้น    

 

 

 

 



173 
 

 
 

2. การสังเคราะห์สาระสําคัญของแนวคิด และทฤษฎีที่ใช้เป็นพืน้ฐานสําคัญในการสร้าง

รูปแบบการเรียนรู้ โดยในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek แนวคิดเก่ียวกบั

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg และแนวคิดเก่ียวกบัแผนผงัความคิดของ 

Buzan มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการเรียนรู้  ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

สาระสําคัญ  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek (1997) แนวคิด

น้ีมีรากฐานความเช่ือวา่ มนุษยทุ์กคนมีความคิดสร้างสรรคอ์ยู่ในตวัเอง และสามารถถ่ายทอดส่ิงท่ี

เป็นนามธรรม ใหเ้ป็นรูปธรรม จนนาํไปสู่การปฏิบติั  หรือนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง

มีคุณค่า  โดยอาศยัหลกัการ  3 ประการ ไดแ้ก่ ความสนใจ (Attention) การหลบหลีก (Escape) และ

การเคล่ือนไหว (Movement)  ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้เกิดการพฒันาความคิด ประกอบไปดว้ย

กระบวนการพฒันา    4 กระบวนการดว้ยกนั ไดแ้ก่   1)  ขั้นเตรียม (Preparation)  ในขั้นน้ีกล่าวว่า

กระบวนความคิดสร้างสรรค์ต้องเร่ิมต้นจากการสังเกต (Observation) อย่างรอบคอบ โดยใช้

กระบวนการคิดวเิคราะห์ (Analysis) แยกแยะขอ้มูลต่าง ๆ ออกจากกนัอยา่งเป็นเหตุเป็นผล  

2)  ขั้นจินตนาการ (Imagination)  ในขั้นตอนน้ีกล่าวว่า เม่ือสมองผ่านกระบวนการสังเกตและ             

การคิดวิเคราะห์แลว้ ก็จะนาํความรู้ท่ีไดน้ั้นไปเก็บไวใ้นหน่วยความจาํ จากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ป

ใชใ้นการสร้างความคิดใหม่ (Generation) โดยเช่ือมโยงกบัความคิดท่ีเดิมท่ีมีอยู ่ทั้งน้ีอาจใชว้ิธีการ

เปรียบเทียบ (Analogies) การขยายความคิด (Branching out from a given concept) หรือวิธีการ               

การระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อรวบรวมความคิด (Harvesting) ท่ีสามารถนําไปพฒันาได ้              

3)  ขั้นการพฒันา (Development) ในขั้นตอนน้ีจะเป็นกระบวนการพฒันา และเพิ่มประสิทธิภาพใน

ความคิดนั้น (Enhancement) หลงัจากไดผ้า่นการประเมิน (Evaluation)  เพื่อคน้หาความคิดท่ีดีท่ีสุด 

หรือความคิดท่ีสามารถนาํไปใชง้านได ้ และ     4)  ขั้นลงมือกระทาํ (Action) ในขั้นตอนน้ีกล่าวว่า

จะเป็นการนาํความคิดท่ีผา่นการคดัเลือก หรือการประเมินแลว้ไปทดลองปฏิบติัออกมาเป็นผลผลิต

ในรูปแบบต่าง ๆ ได ้(Implementation) เน่ืองจากความคิดสร้างสรรค์จะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือไดน้าํไป

ปฏิบติัใหเ้ป็นประโยชน์ 

แนวคิดที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้   การนาํแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการคิด

สร้างสรรค์ของ Plsek มาใช้เป็นฐานความคิดในการจดัรูปแบบการเรียนรู้ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้นาํ

กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคข์องผูเ้รียนเพื่อสร้างขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และทาํให้ผูเ้รียนเกิดความคิด

สร้างสรรค ์ เน่ืองจากขั้นตอนกระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek สามารถพฒันาความคิดท่ีเป็น

นามธรรมมาสู่รูปธรรมดว้ยการลงมือปฏิบติัได ้
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แผนภาพท่ี 11 ผลการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek 
 

 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นการนํา

ความคิดตลอดจนการจดัการในส่ิงท่ีเป็น

นามธรรม ให้สามารถนําไปสู่การปฏิบติั  

หรือนาํไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้

อย่างคุณค่า  Plsek (1997)  โดยอาศัย

หลกัการต่อไปน้ี 

ความสนใจ (Attention)  คือ        

การให้ความสนใจกับบางส่ิงบางอย่าง 

โดยทัว่ไปแล้วความคิดสร้างสรรค์มกัจะ

เกิดจากส่ิงท่ีคนเราไม่ไดใ้ห้ความสนใจมา

ก่อน ดงันั้นความคิดสร้างสรรคจึ์งเกิดจาก

จุดตดัระหวา่งความคิด 2 ดา้น ซ่ึงเกิดจาก

ส่ิ ง ท่ี เ ร า ส น ใ จ  แ ล ะ นํา ส่ิ ง ท่ี ส น ใ จ ม า

พิจารณา จนเกิดเป็นความคิดใหม่ ข้ึน 

(Plsek, 1997: 83 - 84) 

แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้โดยใช้ 

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

1. เ ป็ น ก า ร สํ า ร ว จ ค ว า ม คิ ด

เก่ียวกับประเด็นท่ีสนใจว่ามีความคิดท่ี

กล่าวเอาไวก่้อนหน้านั้นแล้วอย่างไรบา้ง

โดยเป็นการมองอย่างรอบด้านเพื่อให้

สามารถมองเห็นความคิดในประเด็น

เหล่านั้นให้มากท่ีสุด จากนั้นจึงลองคิดถึง

ประเด็นใหม่ท่ีไม่ซํ้ ากบัความคิดเดิมท่ีได้

สาํรวจไวแ้ลว้ในเบ้ืองตน้  

 

 

 

 

 

 

 

สาระสําคัญของแนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ 

Plsek 

ก า ร ห ล บ ห ลี ก  ( Escape)   คื อ        

การพยายามหลบหลีกรูปแบบการคิดท่ีเรา

คุน้เคย หรือการหลีกหนีความคิดเดิม ซ่ึง

จะก่อให้เกิดความคิดท่ีแปลกใหม่ อนัจะ

นาํไปสู่ความคิดสร้างสรรคไ์ดใ้นท่ีสุด  

(Plsek, 1997: 84 - 85) 

2.  เป็นการสร้างความคิดใหม่ท่ี

ต่างไปจากความคิดเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ซ่ึงได้

จากการสํารวจความคิดอยา่งรอบดา้น เม่ือ

ได้ความคิด ท่ีแปลกใหม่แล้ว  ก็จะนํา

ความคิดท่ีแปลกใหม่นั้ นมาพิจารณาถึง

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ค ว า ม คิ ด นั้ น ใ น มิ ติ        

ต่าง ๆ ใหเ้กิดความชดัเจนยิง่ข้ึน  
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แผนภาพท่ี 11 ผลการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek (ต่อ) 

 

 จากแผนภาพท่ี 11  จะเห็นไดว้า่ แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek  มี

สาระสําคัญ คือ  การสร้างสรรค์ความคิด และจัดการส่ิงท่ีเป็นนามธรรมให้สามารถนําไปสู่               

การปฏิบติัได ้หรือนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีคุณค่า ดว้ยการสํารวจความคิดในส่ิงท่ี

ตนเองสนใจ และสาํรวจดูวา่ไดมี้คนกล่าวถึงความคิดนั้นไวอ้ยา่งไรบา้ง เพื่อให้เห็นมุมมองความคิด

นั้นใหไ้ดม้ากท่ีสุด จากนั้นจึงสร้างความคิดใหม่ท่ีต่างไปจากความคิดเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ไดม้ากท่ีสุด 

เม่ือไดค้วามคิดท่ีแปลกนั้นแลว้ก็นาํความคิดนั้นมาพิจารณาถึงรายละเอียดของความคิดนั้นในมิติ

ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชดัเจนมากยิ่งข้ึน ดว้ยการเช่ือมโยงประเด็นความคิดรายละเอียดต่าง ๆ ให้มี

ความสอดคลอ้งกนั ซ่ึงนาํไปสู่ความคิดท่ีตกผลึกอนัประกอบไปดว้ยความคิดท่ีแปลกใหม่ โดยมี 

การเคล่ือนไหว  (Movement)   คือ 

การลงมือปฏิบัติ  โดยใช้กระบวนการ

ขบัเคล่ือนทางความคิดดว้ยการคน้หา และ

เช่ือมโยงความคิด หรือประสบการณ์เดิม

ให้เข้ากับความรู้หรือประสบการณ์ใหม่

เพื่อดําเนินการให้ความคิดใหม่ท่ีเกิดข้ึน

นั้นผลิตผลงานออกมาเป็นนวตักรรม ทั้งน้ี

ผลผลิตอนัเกิดจากความคิดสร้างสรรค์นั้น 

ตอ้งอาศยัเทคนิคการระดมความคิด ด้วย

การสร้างความคิดใหม่ ๆ ให้ไดม้ากท่ีสุด

เท่าท่ีจะทาํได ้ทั้งน้ีจะตอ้งไม่มีคาํวจิารณ์ใด 

ๆ ทั้งส้ิน และจะต้องเป็นการต่อยอดจาก

ความคิดของผูอ่ื้นให้ขยายวงกวา้งออกไป 

เพื่อให้เกิดความคิดแปลกใหม่ จนนาํไปสู่

การปฏิบติัไดใ้นท่ีสุด Plsek (1997: 91) 

3.  เป็นการนาํความคิดท่ีแปลก

ใหม่ซ่ึงมีรายละเอียดในมิติต่าง ๆ เรียบร้อย

แล้ว มาเช่ือมโยงกับประเด็นความคิดท่ี

ต้องการ  โดยใ ช้การเ ช่ือมโย งให้ เ กิ ด               

ความสอดคลอ้งกนั อนัจะนาํไปสู่ความคิด

ท่ีตกผลึกซ่ึงจะมีทั้งความแปลกใหม่ และมี

รายละเอียดของความคิดท่ีแปลกใหม่นั้น

ในมิ ติ ต่า ง  ๆ  อย่ าง ชัด เจนท่ี พร้อม จะ

นําไปสู่การนําไปใช้ปฏิบัติ    หรือใช้

ประโยชน์ใหเ้กิดคุณค่าใหม้ากท่ีสุด 

 

 

 

 

แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้โดยใช้ 

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

สาระสําคัญของแนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ 

Plsek 



176 
 

 
 

การแสดงรายละเอียดของความคิดนั้นในมิติต่าง ๆ อย่างชดัเจน และพร้อมท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติั 

หรือใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีคุณค่า 

2.2   แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎเีชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg  

  สาระสําคัญ  แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 

(1985) Sternberg (1985) ไดอ้ธิบายวา่ โครงสร้างทางปัญญาของมนุษย ์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ี

สําคัญ 3 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่  1.  ทฤษฎีย่อยด้านองค์ประกอบทางความสามารถ 

(Componential Subtheory) จะเป็นกระบวนการในการประมวลผลขอ้มูลเบ้ืองตน้ (Information – 

Processing Components) ของสมองในการวเิคราะห์กลไก (Mechanism)  ท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมทาง

ปัญญา (Intelligence Behavior) 2. ทฤษฎียอ่ยดา้นประสบการณ์ (Experiential Subtheory)  จะเป็น

การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ของบุคคล และองค์ประกอบในการประมวลผลขอ้มูล 

และ      3. ทฤษฎียอ่ยดา้นบริบทสังคม (Contextual Subtheory) จะเป็นกิจกรรมทางสมอง (Mental 

Activity) ท่ีบุคคลแสดงการกระทาํโดยตรงต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม และ

เลือกส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะกบัสภาพการดาํรงชีวิตของบุคคล ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 3 ดา้นน้ีต่างส่งผล

ต่อการทาํงานของเชาวน์ปัญญาอย่างอิสระ ในขณะเดียวกนัก็มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง และ

ช่วยในการเสริมสร้างความสามารถในการคิด 3 ประการ คือ  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  และความสามารถในการคิดประยุกต์ใช้ ซ่ึงจดัเป็นแนวคิด

สาํคญัในการสร้างภาพความคิดใหแ้ก่ผูเ้รียนเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนก่อนลงมือปฏิบติังานจริงต่อไป    

แนวคิดที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ การนาํแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญา               

สามองคป์ระกอบของ Sternberg  มาใชใ้นการจดัรูปแบบการเรียนรู้คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดทฤษฎี

เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาเพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกั             

วางแผนการดาํเนินงานใหเ้ป็นระบบและสามารถมองเห็นขั้นตอนอยา่งชดัเจนเสียก่อนโดยท่ีผูเ้รียน

จาํเป็นจะตอ้งใชท้ฤษฎียอ่ยดา้นองคป์ระกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory)  ซ่ึงเป็น

กระบวนการในการประมวลผลขอ้มูลเบ้ืองตน้ (Information – Processing Components) กล่าวคือ

ผูเ้รียนจะตอ้งรู้จกัคดักรองขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้หรือประเด็นท่ีตนเองตอ้งการโดยผา่นทกัษะ

การคิดวิเคราะห์ในการคดัเลือกขอ้มูล จากนั้นผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งใช้ทกัษะการคิดเชิงประยุกต์และ

ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อนําข้อมูลท่ีมีอยู่ เหล่านั้ นมาเปรียบเทียบ และใช้กระบวนการคิด

สร้างสรรค์นาํมาผลิตเป็นผลงานท่ีมีความแปลกใหม่และมีคุณค่าต่างไปจากของเดิมท่ีอยู ่ จากนั้น

ผูเ้รียนจะใช้ทฤษฎีย่อยด้านประสบการณ์ (Experiential Subtheory)  คือ การสร้างปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งประสบการณ์ของบุคคล   และองคป์ระกอบในการประมวลผลขอ้มูลเพื่อเช่ือมโยงให้เขา้กบั

ผลงานของตนดว้ยการใชท้ฤษฎีย่อยดา้นบริบทสังคม (Contextual Subtheory) เพื่อการเผชิญกบั            

การดาํเนินงานท่ีอาจเป็นเร่ืองแปลกใหม่ หรืองานท่ีตนเองไม่ถนัด รวมถึงการท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมี
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ความสามารถในการตรวจสอบความคิด      และการสร้างสรรค์งานเขียนของตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 12 ผลการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ  

         Sternberg  
 

 

 

ท ฤ ษ ฎี เ ช า ว น์ ปั ญ ญ า ส า ม

องคป์ระกอบ คือโครงสร้างทางปัญญาโดย

วิเคราะห์จากกระบวนการทางสมองใน

การแสดงออกตามด้านต่าง ๆ โดยอาศัย

กระ บวนการคิดวิ เคราะห์  (Analytical 

Thinking)  กระบวนการคิดสร้างสรรค ์

(Creative Thinking) และกระบวนการคิด

เ ชิงป ระยุกต์  (Practical Thinking) 

(Sternberg, 1985: 41 - 107)   

1.   ทฤษฎีย่อยด้านองค์ประกอบ

ทางความสามารถ 

1.1 องคป์ระกอบดา้น              

การคิดขั้นสูง 

1.2  องคป์ระกอบดา้น 

การปฏิบติั   

1.3 องคป์ระกอบดา้น 

การแสวงหาความรู้ 

 

แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎ ี                  

เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ 

Sternberg 

 

1. ผู ้เ รียนวางแผนความคิด

อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ โ ด ย เ ร่ิ ม ต้ น จ า ก                     

การแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับประเด็นท่ี

สนใจใหม้ากท่ีสุด เพื่อให้เกิดการตกผลึก

ความคิดท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะ

นํ า ไ ป ใ ช้ เ ป็ น ค ว า ม คิ ด ห ลั ก ใ น                        

การสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณค่าต่อไป 

ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การสํารวจจากแหล่งต่าง ๆ อย่างรอบ

ด้านมาสร้างเป็นภาพในใจอย่างชัดเจน

เพื่อมองเห็นภาพรวมของการดาํเนินการ

ให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

แทจ้ริง 

 

 

 

 

 

 

 

สาระสําคัญของแนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้

โดยใช้ทฤษฎเีชาวน์ปัญญาสาม

องค์ประกอบของ Sternberg 
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แผนภาพท่ี 12  ผลการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ 

                      Sternberg   (ต่อ) 

 

2.   ทฤษฎียอ่ยดา้นประสบการณ์ 

      2 . 1   ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น           

การแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่ 

      2 . 2   ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น                

การประมวลผลขอ้มูลโดยอตัโนมติั 

 

2.   ผูเ้รียนนําความคิดท่ีเกิดจาก              

การประมวลในเบ้ืองตน้มาพิจารณาในมุม

ท่ีแปลกใหม่โดยไม่ซํ้ ากบัความคิดเดิมท่ีมี

อยูแ่ลว้ซ่ึงเกิดจากการสํารวจความคิดเดิมท่ี

มีอยูม่าแลว้ เป็นความพยายามคิดใหม่ มอง

ใหม่ เพื่อให้เกิดความคิดท่ีแปลกใหม่ และ

ไม่ซํ้ ากบัความคิดเดิมท่ีมีอยูก่่อนหนา้แลว้ 

3.   ทฤษฎียอ่ยดา้นบริบทสังคม 

      3.1  การปรับตัวให้ เข้ากับ

ส่ิงแวดลอ้ม 

      3.2  การเลือกส่ิงแวดลอ้ม 

      3.3  การปรับแต่งส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

3.   ผู ้เ รียนนําความคิดท่ีแปลก

ใหม่ท่ีไม่ซํ้ ากบัความคิดเดิมท่ีมีอยู่แล้วซ่ึง

เกิดจากการสํารวจ และมองอยา่งรอบดา้น

จนตกผลึกเป็นความคิดท่ีไดค้ดัสรรแลว้ก็

จ ะ นํา ค ว า ม คิ ด นั้ น ม า ข ย า ย ป ร ะ เ ด็ น

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น มิ ติ ต่ า ง  ๆ  ใ ห้ เ กิ ด           

ความชดัเจนยิ่งข้ึน จากนั้นก็จะนาํความคิด

ท่ีผ่านการให้รายละเอียดต่าง ๆ นั้ น มา

เช่ือมโยงปรับแต่งให้เข้ากับประเด็นท่ี

สนใจ  เพื่อให้ประเด็นนั้นเกิดความชดัเจน 

แปลกใหม่ มีรายละเอียดของความคิดท่ี

มากเพียงพอท่ีจะนําไปสู่การสร้างสรรค์

ผลงานให้เกิดเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน และมี

คุณค่าต่อไป 

 

 

 

 

แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎ ี                  

เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ 

Sternberg 

สาระสําคัญของแนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้

โดยใช้ทฤษฎเีชาวน์ปัญญาสาม

องค์ประกอบของ Sternberg 
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จากแผนภาพท่ี 12 จะเห็นได้ว่า แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีเชาวน์ปัญญา                  

สามองคป์ระกอบของ Sternberg  มีสาระสาํคญั คือ ผูเ้รียนสามารถวางแผนความคิดอยา่งเป็นระบบ

ในการแสงหาข้อมูลเก่ียวกับประเด็นท่ีตนสนใจให้ได้มากท่ีสุด และนําข้อมูลท่ีแสวงหาได้มา

ประมวลผล จนเกิดความคิดท่ีตกผลึกดว้ยความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้ ากบัความคิดท่ีมีอยูเ่ดิม จากนั้น

จึงนาํความคิดนั้นมาขยายประเด็นรายละเอียดในมิติต่าง ๆ มาเช่ือมโยง ปรับแต่งให้เขา้กบัประเด็นท่ี

สนใจจนเกิด ความชดัเจนท่ีจะนาํความคิดนั้นไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นรูปธรรม และมี

คุณค่า 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัแผนผงัความคิดของ Buzan  

สาระสําคัญ  แนวคิดเก่ียวกบัแผนผงัความคิด  (Buzan, 2003) เป็นรูปแบบของ            

การจดักลุ่มระบบเพื่อเช่ือมโยงความคิดแบบแผข่ยายออก ซ่ึงเป็นกระบวนการทาํงานตามธรรมชาติ

ของจิตใจมนุษย  ์จดัเป็นกลวิธีการแสดงดว้ยภาพท่ีมีพลงั ซ่ึงเปรียบเสมือนกุญแจท่ีจะไขศกัยภาพ

ของสมองออกมา ทั้งน้ีแผนผงัความคิดสามารถนาํมาใช้ไดก้บัทุกแง่มุมของชีวิต เพื่อการเรียนรู้ท่ี

พฒันาข้ึน และความคิดท่ีชดัเจนข้ึน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานหรือการใชชี้วติ  

แนวคิดทีนํ่ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ การนาํแนวคิดเก่ียวกบัแผนผงัความคิด  

 มาใชจ้ดัรูปแบบการเรียนรู้คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดแผนผงัความคิดมาใชเ้ป็นเทคนิคใน 

การส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชค้วามคิดสร้างสรรค์ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เพื่อนาํความคิดท่ีเกิดจากการตกผลึก

อยา่งชดัเจนแลว้ นาํมาแตกประเด็นเพื่อลงรายละเอียดในแง่มุม และมิติต่าง ๆ อยา่งชดัเจน และรอบ

ด้าน เพื่อให้เกิดปริมาณความคิดท่ีมากเพียงพอในการนาํไปเป็นฐานความคิดในการสร้างสรรค์

ผลงานเพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน และมีคุณค่าต่อการสร้างสรรคใ์หม้ากท่ีสุด 
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แผนภาพท่ี 13 ผลการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัแผนผงัความคิดของ Buzan  

 

จากแผนภาพท่ี 13  จะเห็นไดว้่า แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใช้แผนผงัความคิดของ 

Buzan   มีสาระสําคญั คือ ผูเ้รียนสามารถสร้างความคิดสร้างสรรคโ์ดยใชเ้ทคนิคการเขียนแผนผงั

ความคิดดว้ยวิธีการแผ่ขยายความคิด หรือขอ้มูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการระดมความคิด 

หรือระดมสมองเพื่อให้เกิดแนวคิดท่ีหลายหลาย ด้วยการคิดท่ีเกิดจากการมองอย่างรอบด้านใน

หลายมิติ จนนาํไปสู่ความคิดท่ีดีท่ีสุด และใชฐ้านความคิดท่ีดีสุดนั้นไปผลิตเป็นผลงานท่ีมีรูปธรรม 

และมีคุณค่าต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบของการจดักลุ่มระบบเพื่อ

เช่ือมโยงความคิดแบบแผข่ยายออกดว้ยวิธี             

กา รระ ดม ค วา ม คิ ด  ห รือระ ดม ส ม อง 

เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ แ น ว คิ ด  ห รื อ ท า ง เ ลื อ ก ท่ี

หลากหลาย จนนําไปสู่    การตัดสินใจ 

(Buzan, 2551: 135) 

ก า ร ใ ช้แ ผ น ผัง ค ว า ม คิ ด อ ย่ า ง

ถูกตอ้งจะช่วยให้ผูเ้ขียนแผนผงัความคิด

สามารถสร้างการคิดสร้างสรรค์ข้ึนมาได้

เป็นจํานวนอย่างน้อยท่ีสุดสองเท่าของ

ความคิดท่ีเกิดจากการระดมสมองทัว่ ๆ ไป 

ของคนกลุ่มใหญ่ในเวลาเท่า ๆ กนั (Buzan, 

2551: 151) 

แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้โดยใช้ 

แผนผงัความคิดของ Buzan 

ผูเ้รียนสามารถสร้างผลงานเขียน

สร้างสรรค์โดยใชเ้ทคนิคการเขียนแผนผงั

ความคิดดว้ยวิธีการแผข่ยายความคิด หรือ

ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการ

ระดมความคิด หรือระดมสมองเพื่อให้เกิด

แนวคิดท่ีหลายหลาย เป็นความคิดท่ีเกิด

จากการมองอย่างรอบดา้นในหลายมิติทาํ

ให้เกิดความคิดท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน

ชดัเจน และสามารถนาํความคิดท่ีดีสุดไป

ใ ช้ เ ป็ นฐา นค วา ม คิ ด เพื่ อผ ลิ ตผ ล ง า น

สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

และมีคุณค่าต่อไป 

สาระสําคัญของแนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้

โดยใช้แผนผงัความคิดของ Buzan 
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3. การสังเคราะห์ข้ันตอนรูปแบบการเรียนรู้ 

จากสาระสําคญัของแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต

นั้น ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสังเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวสู่รูปแบบการเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ผลการสังเคราะห์สาระสาํคญัของกระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek    

สู่หลกัการกระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการสร้างรูปแบบการเรียนรู้  

ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 14 ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 14  หลกัการกระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้าง 

                        รูปแบบการเรียนรู้ 

 

 

 

 

1. เป็นการสํารวจความคิดเก่ียวกับ

ประเด็นท่ีสนใจวา่มีความคิดท่ีกล่าวเอาไว้

ก่อนหน้านั้ นแล้วอย่างไรบ้างโดยเป็น       

การมองอย่างรอบด้านเพื่อให้สามารถ

มองเห็นความคิดในประเด็นเหล่านั้นให้

มากท่ีสุด จากนั้นจึงลองคิดถึงประเด็นใหม่

ท่ีไม่ซํ้ ากบัความคิดเดิมท่ีไดส้ํารวจไวแ้ลว้

ในเบ้ืองตน้  

หลกัการ 

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

 

1. การสร้างความสนใจ ผูเ้รียน

สํารวจความคิดท่ีเคยมีผูอ่ื้นไดก้ล่าวถึงไว้

ในประเด็นท่ีกาํหนดให้อย่างรอบดา้นเพื่อ

จะได้มีมุมมองท่ีไม่ซํ้ ากบัความคิดเดิมท่ีมี

อยู่ ก่ อน แ ล้ว  จ า ก นั้ นผู ้ เ รี ย น จึ ง คิ ด ถึ ง

ความคิดใหม่ ๆ ท่ีมีความเป็นไปได้ใน

ประเ ด็นท่ีกําหนดให้อันจะก่อให้ เ กิด

ควา มคิด ท่ีแป ลกใ หม่  และ ไม่ซํ้ าจา ก

ความคิดท่ีเคยมีการกล่าวถึงไวก่้อนหน้า

นั้นแลว้ 

 

สาระสําคัญของแนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ 

Plsek 
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แผนภาพท่ี 14  หลกัการกระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้าง 

                        รูปแบบการเรียนรู้ (ต่อ) 

                         

 

3.  เป็นการนาํความคิดท่ีแปลก

ใหม่ซ่ึงมีรายละเอียดในมิติต่าง ๆ เรียบร้อย

แล้ว มาเช่ือมโยงกับประเด็นความคิดท่ี

ตอ้งการ โดยใช้การเช่ือมโยงให้เกิดความ

สอดคลอ้งกนั อนัจะนาํไปสู่ความคิดท่ีตก

ผลึกซ่ึงจะมีทั้ งความแปลกใหม่ และมี

รายละเอียดของความคิดท่ีแปลกใหม่นั้น

ในมิ ติ ต่า ง  ๆ  อย่ าง ชัด เจนท่ี พร้อม จะ

นําไปสู่การนําไปใช้ปฏิบัติ    หรือใช้

ประโยชน์ใหเ้กิดคุณค่าใหม้ากท่ีสุด 

3.  การลงมือปฏิบัติ ผูเ้รียนนาํ

ความคิดท่ีแปลกใหม่ท่ีไดต้กผลึกเรียบร้อย 

และมีการแตกประเด็นความคิดในมิติต่าง 

ๆ มาคิดเช่ือมโยงกับประเด็นท่ีต้องการ

นํ า เ ส น อ ว่ า มี ค ว า ม เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  แ ล ะ

เปรียบเทียบกนัไดอ้ย่างไรบา้งในแต่ละมิติ

ข อ ง แ ต่ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ค ว า ม คิ ด

เหล่านั้น เพื่อให้เกิดความคิดท่ีแปลกใหม่ 

มีมิติของรายละเอียดท่ีชัดเจนซ่ึงสามารถ

นํ า ไ ป ใ ช้ เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร เ ขี ย น

สร้างสรรคต่์อไป 

 

 

 

 

 

2.  เป็นการสร้างความคิดใหม่ท่ี

ต่างไปจากความคิดเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ซ่ึงได้

จากการสํารวจความคิดอยา่งรอบดา้น เม่ือ

ได้ความคิด ท่ีแปลกใหม่แล้ว  ก็จะนํา

ความคิดท่ีแปลกใหม่นั้ นมาพิจารณาถึง

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ค ว า ม คิ ด นั้ น ใ น มิ ติ        

ต่าง ๆ ใหเ้กิดความชดัเจนยิง่ข้ึน  

 2.  การหลบหลีก ผูเ้รียนสร้าง

ความคิดใหม่ท่ีต่างไปจากเดิม ด้วยการ

ระดมความคิดเก่ียวกบัประเด็น หรือหวัขอ้

ท่ีจะเขียนให้ได้มากท่ีสุด จากนั้นคดัเลือก

ความคิดท่ีแปลกใหม่ และน่าสนใจมาแตก

ประเด็นความคิด และขยายความคิดใน

ประเด็นต่าง ๆ ให้มีรายละเอียดในมิติ        

ต่าง ๆ อยา่งรอบดา้นท่ีมีความชดัเจนยิง่ข้ึน 

 

หลกัการ 

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

 

สาระสําคัญของแนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ 

Plsek 
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จากแผนภาพท่ี 14 จะเห็นไดว้่าหลกัการกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ท่ีใช้เป็น

แนวทางในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้  ประกอบดว้ยหลกัการสาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่  การสร้าง 

ความสนใจ   การหลบหลีก และการลงมือปฏิบติั  ดว้ยการเร่ิมตน้สํารวจความคิดท่ีเคยมีผูอ่ื้นกล่าว

ไวแ้ลว้ในประเด็นท่ีกาํหนดให้ เพื่อจะไดค้วามคิดท่ีแปลกใหม่ จากนั้นผูเ้รียนสร้างความคิดใหม่ท่ี

ต่างไปจากเดิม ดว้ยการระดมความคิดเก่ียวกบัประเด็น หรือหัวขอ้ท่ีจะเขียนให้ไดม้ากท่ีสุด และ

คดัเลือกความคิดท่ีแปลกใหม่ และน่าสนใจมาแตกประเด็นความคิด และขยายความคิดในประเด็น

ต่าง ๆ ให้มีรายละเอียดในมิติต่าง ๆ อย่างรอบดา้นท่ีมีความชดัเจนยิ่งข้ึน และนาํความความคิดใน

ประเด็นต่าง ๆ มาเช่ือมโยงกบัประเด็นท่ีตอ้งการนาํเสนอเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเขียนสร้างสรรค์

ต่อไป 

3.2  ผลการสัง เคราะห์สาระสําคัญของแนวคิดเ ก่ียวกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา                                    

สามองค์ประกอบของ Sternberg สู่หลกัการแนวคิดทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ 

Sternberg เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 15 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 15  หลกัการแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  

                เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนวางแผนความคิดอยา่ง

เป็นระบบโดยเร่ิมต้นจากการแสวงหา

ขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นท่ีสนใจให้มากท่ีสุด 

เพื่อให้เกิดการตกผลึกความคิดท่ีดีท่ีสุด 

เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะนาํไปใช้เป็นความคิด

หลกัในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณค่า

ต่อไป ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการนาํขอ้มูลท่ี

ได้จากการสํารวจจากแหล่งต่าง ๆ อย่าง

รอบด้านมาสร้าง เป็นภาพในใจอย่าง

ชัด เจนเพื่อมองเห็นภาพรวมของการ

ดาํเนินการให้สามารถนาํไปสู่การปฏิบติั

ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

สาระสําคัญของแนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้

โดยใช้ทฤษฎเีชาวน์ปัญญาสาม

องค์ประกอบของ Sternberg 

หลกัการแนวคิด 

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ 

ของ Sternberg 

1. การวางแผนความคิด ผูเ้รียน

จะต้องสร้างภาพความคิดให้ชัดเจนก่อน

โดยผูเ้รียนจะเกิดความคิด และเป็นระบบ

เก่ียวกับการกาํหนดแนวทางในการเขียน

ผลงานของตนเองว่า จะมีเน้ือหากล่าวถึง

ประเด็นใดบา้ง และในแต่ละประเด็นจะมี

รายละเอียดอย่างไรบ้าง ตลอดจนจะมี

กลวิ ธีหรือแนวทางในการดํา เ นินการ

สร้างสรรค์ผลงานในคร้ังน้ีให้ออกมา

ลกัษณะใด 
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แผนภาพท่ี 15  หลกัการแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  

                เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   ผูเ้รียนนําความคิดท่ีเกิดจาก             

การประมวลในเบ้ืองต้นมามองในมุมท่ี

แปลกใหม่โดยไม่ซํ้ ากบัความคิดเดิมท่ีมีอยู่

แลว้ซ่ึงเกิดจากการสํารวจความคิดเดิมท่ีมี

อยู่มาแลว้ เป็นความพยายามคิดใหม่ มอง

ใหม่ เพื่อให้เกิดความคิดท่ีแปลกใหม่ และ

ไม่ซํ้ ากบัความคิดเดิมท่ีมีอยูก่่อนหนา้แลว้ 

 

 

 

 

2.    การใช้ประสบการณ์  ผูเ้รียน

จะ นําข้อมูล ท่ี ไ ด้จา กก า รรวบ รวม ไ ว้

ทั้ ง หม ดม าป รับ แต่ง  แล ะคัด เ ลือกใ ห้

เหมาะสมกับประเด็นท่ีตนเองสนใจด้วย

การนาํขอ้มูลท่ีไดก้ารศึกษามาเปรียบเทียบ

กบัมุมมองความคิดท่ีสนใจว่ามีประเด็นท่ี

เ ห มื อ น กั น อ ย่ า ง ไ ร บ้ า ง  แ ล ะ มี                   

การปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบั

ประเด็นความคิดท่ีสนใจและต้องการ

นําเสนออย่างไรบ้างเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี

ชดัเจน และเพียงพอในการสร้างสรรคง์าน

เขียนของตนเองได ้

สาระสําคัญของแนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้

โดยใช้ทฤษฎเีชาวน์ปัญญาสาม

องค์ประกอบของ Sternberg 

หลกัการแนวคิด 

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ 

ของ Sternberg 
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แผนภาพท่ี 15  หลกัการแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  

                เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

จากแผนภาพท่ี 15  จะเห็นไดว้า่ หลกัการของแนวคิดทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบ

ของ Sternberg  ประกอบดว้ยหลกัการสาํคญั 3 ประการไดแ้ก่  การวางแผนความคิด การใช้

ประสบการณ์ และการใชบ้ริบทสังคม  โดยเร่ิมจากการวางแผน คือ ผูเ้รียนจะตอ้งสร้างภาพความคิด

ของตนเองใหช้ดัเจน และเป็นระบบในการเขียนผลงานของตนเองก่อน จากนั้นผูเ้รียนนาํขอ้มูลท่ีได้

จากการรวบรวมไวท้ั้งหมดมาปรับแต่ง  และคดัเลือกประเด็นท่ีตนเองสนใจดว้ยการนาํขอ้มูลท่ีได้

จากการศึกษามาเปรียบเทียบกบัมุมมอง หรือประสบการณ์ของตนเอง จนนาํไปสู่การสร้างสรรค์

ผลงานเขียนผา่นการใชบ้ริบทสังคม 

3.   ผู ้เ รียนนําความคิดท่ีแปลก

ใหม่ท่ีไม่ซํ้ ากบัความคิดเดิมท่ีมีอยู่แล้วซ่ึง

เกิดจากการสํารวจ และมองอยา่งรอบดา้น

จนตกผลึกเป็นความคิดท่ีไดค้ดัสรรแลว้ก็

จ ะ นํ า ค ว า ม คิ ด นั้ น ม า ข ย า ย ป ร ะ เ ด็ น

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น มิ ติ ต่ า ง  ๆ  ใ ห้ เ กิ ด                

ความชดัเจนยิ่งข้ึน จากนั้นก็จะนาํความคิด

ท่ีผ่านการให้รายละเอียดต่าง ๆ นั้ น มา

เช่ือมโยงปรับแต่งให้เข้ากับประเด็นท่ี

สนใจ  เพื่อให้ประเด็นนั้นเกิดความชดัเจน    

แปลกใหม่ มีรายละเอียดของความคิดท่ี

มากเพียงพอท่ีจะนําไปสู่การสร้างสรรค์

ผลงานให้เกิดเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน และมี

คุณค่าต่อไป 

 

 

 

 

3.    การใช้บริบทสังคม ผู ้เรียน

จะตอ้งนาํความคิดท่ีผ่านกระบวนการคิด

วิ เคราะห์  และการคิดเชิงประยุกต์มา

สร้างสรรค์เป็นผลงานเขียนของตนเองได ้

ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งนาํความคิดท่ีตกผลึกแลว้

นั้นมาแตกประเด็นรายละเอียดของแต่ละ

มิติท่ีกาํหนดไวใ้ห้สอดคล้องกบัเร่ืองราว

ความคิดใหม่ท่ีตอ้งการนาํเสนอให้มีความ

เหมาะสม และชัดเจนยิ่งข้ึนโดยงานเขียน

นั้นจะตอ้งมีความแปลกใหม่ และมีคุณค่า

ดว้ยการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์

 

 

 

 

 

 

สาระสําคัญของแนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้

โดยใช้ทฤษฎเีชาวน์ปัญญาสาม

องค์ประกอบของ Sternberg 

หลกัการแนวคิด 

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ 

ของ Sternberg 
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3.3 ผลการสังเคราะห์สาระสําคญัของแนวคิดเก่ียวกับแผนผงัความคิดของ Buzan                         

สู่หลักการแนวคิดแผนผงัความคิดของ Buzan เพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้างรูปแบบการเรียนรู้                 

ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 16  ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 16 หลกัการแนวคิดเก่ียวกบัแผนผงัความคิดของ Buzan เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน 

              การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

สาระสําคัญของแนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้

โดยใช้แผนผงัความคิดของ Buzan 

ผูเ้รียนสามารถสร้างผลงานเขียน

สร้างสรรค์โดยใชเ้ทคนิคการเขียนแผนผงั

ความคิดดว้ยวิธีการแผข่ยายความคิด หรือ

ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการ

ระดมความคิด หรือระดมสมองเพื่อให้เกิด

แนวคิดท่ีหลายหลาย เป็นความคิดท่ีเกิด

จากการมองอย่างรอบดา้นในหลายมิติทาํ

ให้เกิดความคิดท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน

ชดัเจน และสามารถนาํความคิดท่ีดีสุดไป

ใ ช้ เ ป็ นฐา นค วา ม คิ ด เพื่ อผ ลิ ตผ ล ง า น

สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

และมีคุณค่าต่อไป 

การแตกประเด็นความคิดด้วย 

การระดมสมอง  ผู ้เ รียนสามารถสร้าง

ผลงานเขียนสร้างสรรคด์ว้ยวิธีการแผข่ยาย

ความคิด หรือขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

ซ่ึงเกิดจากวธีิการระดมความคิด หรือระดม

สมองเพื่อใหเ้กิดแนวคิดท่ีหลายหลาย หรือ

คิดให้ได้ปริมาณมากท่ีสุด จากนั้ นนํา

ความคิดท่ีดีสุดไปต่อยอดเป็นงานเขียนเล่า

เร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

โดยใชแ้ผงผงัความคิดเป็นแนวทางในการ

แตกประเด็นความคิดท่ีหลากหลาย เพื่อให้

ผูเ้รียนมองเห็นโครงร่างของความคิดใน

การสร้างสรรคง์านเขียนเล่าเร่ืองต่อไป 

หลกัการแนวคิด 

แผนผงัความคิดของ Buzan 
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จากแผนภาพท่ี 16  จะเห็นไดว้่า หลกัการแนวคิดแผนผงัความคิดของ Buzan เพื่อใชเ้ป็น

แนวทางในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ คือ การจดัระบบความคิดด้วยการระดมสมอง  ผูเ้รียน

สามารถสร้างผลงานเขียนสร้างสรรคด์ว้ยวิธีการแผข่ยายความคิด หรือขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

ซ่ึงเกิดจากวิธีการระดมความคิด หรือระดมสมองเพื่อให้เกิดแนวคิดท่ีหลายหลาย หรือคิดให้ได้

ปริมาณมากท่ีสุด จากนั้นนาํความคิดท่ีดีสุดไปต่อยอดเป็นงานเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  โดยใชแ้ผงผงัความคิดเป็นแนวทางในการแตกประเด็นความคิดท่ีหลากหลายเพื่อให้

ผูเ้รียนมองเห็นโครงร่างของความคิดในการสร้างสรรคง์านเขียนเล่าเร่ืองต่อไป 

จากหลักการของรูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าว กําหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต โดยนาํผลมา

สังเคราะห์แนวทางการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ 

Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  ได ้ดงัปรากฏในตารางท่ี 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

 
 

ตารางท่ี 19  ผลการสังเคราะห์แนวทางการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ 

 คิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  

 เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบั 

 ปริญญาบณัฑิต  
 

 

หลกัการของรูปแบบการเรียนรู้ วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ กลวธีิการจัดการเรียนรู้ 

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

           1.   การสร้างความสนใจ 

ผูเ้รียนสํารวจความคิดท่ีเคยมีผูอ่ื้น

ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ไ ว้ ใ น ป ร ะ เ ด็ น ท่ี

กาํหนดใหอ้ย่างรอบดา้นเพ่ือจะได้

ไม่มีมุมมองท่ีไม่ซํ้ ากบัความคิดเดิม

ท่ีมีอยู่ก่อนแลว้ จากนั้นผูเ้รียนจึง

คิดถึงความคิดใหม่ ๆ ท่ีมี 

ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ใ น ป ร ะ เ ด็ น ท่ี

กาํหนดใหอ้นัจะก่อใหเ้กิดความคิด

ท่ี แ ป ล ก ใ ห ม่  แ ล ะ ไ ม่ ซํ้ า จ า ก

ความคิดท่ีเคยมีการกล่าวถึงไวก่้อน

หนา้นั้นแลว้ 

            ผู ้เ รียนสามารถสร้าง

ประเดน็ความคิดใหม่ท่ีมี 

ความแตกต่างไปจากความคิด

เดิมท่ีเคยมีอยูก่่อนหนา้แลว้ได ้ 

          ผู ้ เ รี ย น ล ง มื อ สํ า ร ว จ

ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม คิ ด ท่ี ผู ้ส อ น

กาํหนดใหด้ว้ยตนเอง โดย 

กา รใช้ใบความ รู้  ตลอดจน                   

ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ท า ง

อินเทอร์เน็ตซ่ึงผู ้เ รียนจะได้

ข้อมูลท่ีมีการกล่าวถึงไว้แล้ว

เ ก่ี ย ว กั บ ป ร ะ เ ด็ น นั้ น ว่ า มี

อ ะ ไ ร บ้ า ง   เ พ่ื อ จ ะ ไ ด้ ไ ม่

นํา เสนอประเด็นความคิดท่ี

ซํ้ าซ้อนกบัความคิดท่ีมีอยู่ก่อน

หนา้นั้น 

2.  การหลบหลีก  ผูเ้รียน

สร้างความคิดใหม่ท่ีต่างไปจากเดิม 

ด้วยการระดมความคิดเก่ียวกับ

ประเด็น หรือหัวข้อท่ีจะเขียนให้

ไ ด้ม า ก ท่ี สุ ด  จ า ก นั้ น คัด เ ลื อ ก

ความคิดท่ีแปลกใหม่ และน่าสนใจ

มาแตกประเด็นความคิด และขยาย

ความคิดในประเด็นต่าง ๆ ให้มี

รายละเอียดในมิติต่าง ๆ อย่างรอบ

ดา้นท่ีมีความชดัเจนยิ่งข้ึน 

           ผู ้เ รี ย นสา มา รถ สร้า ง

ความคิดท่ีแปลกใหม่ โดยมี 

การขยายรายละเอียดในแต่ละ

ประเดน็ท่ีแตกยอ่ยออกไปอย่าง

ชดัเจน 

ผู ้ เ รี ย น ร ะ ด ม ส ม อ ง

เก่ียวกบัประเดน็ในการเขียนให้

ไดม้ากท่ีสุดเพ่ือใหเ้กิดความคิด

ท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้ ากบัความคิด

ท่ีมีอยู่เดิมจากท่ีได้มีข้อมูลอยู่

แลว้ จากนั้นผูเ้รียนตรวจสอบ

ความคิดท่ีได้จากการระดม

สมอง แล้วเลือกความคิดท่ีดี

ท่ีสุดเพ่ือเช่ือมโยงความคิดใน                       

การเตรียมข้อมูลในการเขียน

เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์
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หลกัการของรูปแบบการเรียนรู้ วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ กลวธีิการจัดการเรียนรู้ 

3.  การเคลื่อนไหว ผูเ้รียน

นําความคิดท่ีแปลกใหม่ท่ีได้ตก

ผลึ ก เ รี ย บร้ อ ย  แ ล ะมี ก า ร แ ต ก

ประเด็นความคิดในมิติต่าง ๆ มา

คิดเช่ือมโยงกบัประเด็นท่ีตอ้งการ

นําเสนอว่ามีความเก่ียวข้อง และ

เปรียบเทียบกนัไดอ้ย่างไรบา้งใน

แต่ละมิติของแต่ละรายละเอียดของ

ค ว า ม คิ ด เ ห ล่ า นั้ น  เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด

ความคิดท่ีแปลกใหม่ มีมิติของ

รายละเอียดท่ีชัดเจนซ่ึงสามารถ

นาํไปใช้เป็นแนวทางในการเขียน

สร้างสรรคต่์อไป 

           ผูเ้รียนสามารถเขียนเล่า

เร่ืองเชิงสร้างสรรคเ์ป็น 

ความเรียงร้อยแก้วในหัวข้อท่ี

กาํหนดได ้

            ผูเ้รียนลงมือเขียนเร่ือง

จา กโครง ร่ า ง ท่ีวา งไว้ ด้วย                 

การขยายความคิด และเลือกใช้

ภาษาในการเขียนให้เหมาะสม

ตามหวัขอ้การเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคท่ี์กาํหนดได ้
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หลกัการของรูปแบบการเรียนรู้ วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ กลวธีิการจัดการเรียนรู้ 

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg   

1. ก า ร ว า ง แ ผ น

ความคิด ผูเ้รียนจะตอ้งสร้างภาพ

ค ว า ม คิ ด ใ ห้ชัด เ จ น ก่ อ น โ ด ย

ผู ้ เ รี ย น จ ะ เ กิ ด ค ว า ม คิ ด อ ย่ า ง

ชัดเจน และเป็นระบบเก่ียวกับ   

การกาํหนดแนวทางในการเขียน

ผลงานของตนเองว่า จะมีเน้ือหา

กล่าวถึงประเด็นใดบา้ง และใน

แต่ละประเด็นจะมีรายละเอียด

อย่างไรบา้ง ตลอดจนจะมีกลวิธี

ห รื อ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ดํา เ นิ น                    

การสร้างสรรค์ผลงานในคร้ังน้ี

ใหอ้อกมาลกัษณะใด 

            ผูเ้รียนสามารถวางแผน

ด้วยการวางโครงร่างงานเขียน

ก่ อ น ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ ง า น เ พ่ื อ

มองเห็นร่างความคิดท่ีชดัเจนได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

           ผู ้ เ รี ย น ว า ง โ ค ร ง ร่ า ง                          

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

จากความคิด หรือจินตนาการท่ี

ผ่ า น ก า ร คั ด เ ลื อ ก ด้ ว ย

กระบวนการระดมสมอง และ

เช่ือมโยงความคิดใหม่ให้เข้า

กับ ค ว า ม คิ ด  ค ว า ม รู้  แ ล ะ

ประสบการณ์เดิม 

2. การใช้ประสบการณ์  

ผูเ้รียนจะนาํขอ้มลูท่ีไดจ้าก 

ก า ร ร ว บ ร ว ม ไ ว้ทั้ ง ห ม ด ม า

ป รั บ แ ต่ ง  แ ล ะ คั ด เ ลื อ ก ใ ห้

เหมาะสมกับประเด็นท่ีตนเอง

สน ใจ ด้ว ยก า รนํา ข้อมูล ท่ี ไ ด้

กา ร ศึกษา มา เปรียบเทียบกับ

มุมมองค วา มคิด ท่ี สนใจว่ า มี

ประเด็นท่ีเหมือนกนัอย่างไรบา้ง 

แ ล ะ มี ก า ร ป รั บ เ ป ล่ี ย น ใ ห้

สอดคลอ้งเหมาะสมกบัประเด็น

ความคิดท่ีสนใจและ 

            ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยง

ความคิดใหม่ดว้ย 

การเปรียบเทียบกับประเด็นท่ี

จ ะ ต้ อ ง นํ า ม า เ ขี ย น ใ ห้ เ กิ ด             

ความชดัเจน    

           ผู ้ เ รี ย น แ ต ก ป ร ะ เ ด็ น

ควา มคิด ด้ว ยกา ร เ ช่ื อม โย ง

ความคิดท่ีแปลกใหม่ในมุมมอง

ต่าง ๆ ของส่ิงนั้ นให้เข้ากับ

หั ว ข้ อ ท่ี จ ะ เ ขี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง

เ ห ม า ะ ส ม  โ ด ย มี ก า ร แ ต ก

ประเด็นรายละเอียดเพ่ือจะได้

มองเห็นความเหมือนกันของ

ความคิดนั้นกบัส่ิงท่ีจะเขียนให้

สอดคลอ้งเหมาะสมในการใช้

เป็นขอ้มลูในการเขียนต่อไป 
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หลกัการของรูปแบบการเรียนรู้ วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ กลวธีิการจัดการเรียนรู้ 

ต้องการนํา เสนออย่างไรบ้าง

เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจน และ

เพียงพอในการสร้างสรรค์งาน

เขียนของตนเองได ้

  

3.  การใช้บริบทสังคม 

ผูเ้รียนจะตอ้งนาํความคิดท่ีผา่น

กระบวนการคิดวิเคราะห์ และ

ก า ร คิ ด เ ชิ ง ป ร ะ ยุ ก ต์ ม า

สร้างสรรค์เป็นผลงานเขียน

ของตนเองได ้ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้ง

นาํความคิดท่ีตกผลึกแลว้นั้นมา

แตกประเด็นรายละเอียดของ

แ ต่ ล ะ มิ ติ ท่ี กํ า ห น ด ไ ว้ ใ ห้

สอดคลอ้งกบัเร่ืองราวความคิด

ใหม่ท่ีต้องการนําเสนอให้มี

ความเหมาะสม และชัดเจน

ยิ่งข้ึนโดยงานเขียนนั้นจะตอ้ง

มีความแปลกใหม่ และมีคุณค่า

ด้ว ย ก า ร เ ขี ย น เ ล่ า เ ร่ื อ ง เ ชิ ง

สร้างสรรค ์

 

            ผูเ้รียนสามารถ

ปรับแต่งความคิดเดิมใหเ้ขา้กบั

ความคิดใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

          เปิดโอกาสให้ผู ้เ รียน

ไดป้ฏิบติังานในสถานการณ์

ใหม่ด้วยตนเองอย่างอิสระ

เพื่อใหเ้กิดความคล่องใน 

การคิด และการปฏิบัติงาน

โดยนาํประสบการณ์ของตน

ม า ป รั บ เ ข้ า กั บ ป ร ะ เ ด็ น

ค ว า ม คิ ด แ ป ล ก ใ ห ม่ ท่ี จ ะ

นาํเสนอให้มีความสอดคลอ้ง

กลมกลืนกนัอยา่งน่าสนใจ 
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 ปริญญาบณัฑิต (ต่อ) 
 

 

หลกัการของรูปแบบการเรียนรู้ วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ กลวธีิการจัดการเรียนรู้ 

แผนผงัความคิดของ Buzan 

การจัดระบบความคิด

ด้วย กา ร ร ะด มส มอ ง  ผู ้เ รี ย น

ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ผ ล ง า น เ ขี ย น

สร้างสรรค์ด้วยวิธีการแผ่ขยาย

ความคิด หรือขอ้มูลต่าง ๆ อย่าง

เป็นระบบ ซ่ึง เ กิดจากวิ ธีการ

ระดมความคิด หรือระดมสมอง

เพ่ือให้เกิดแนวคิดท่ีหลายหลาย 

หรือคิดให้ได้ปริมาณมากท่ีสุด 

จากนั้นนาํความคิดท่ีดีสุดไปต่อ

ยอดเป็นงานเขียนเล่าเร่ืองเชิง

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ  โดยจะไดแ้ผงผงั

ค ว า ม คิ ด ท่ี ผู ้ เ รี ย น จ ะ ใ ช้ เ ป็ น

แนวทางในการวางโครงร่าง             

การเขียนว่าจะมีลกัษณะอย่างไร

บา้ง 

 

            ผู ้ เ รี ย น มี ส า ม า ร ถ แ ต ก

ประเด็นความคิดให้มองเห็น

ประเดน็ความคิดอย่างชดัเจนดว้ย

การใช้แผนผังความคิดเพ่ือแผ่

ขยายความคิดให้เกิดมุมมองท่ี

แปลกใหม่ได ้ 

          ผู ้ เ รี ย น จ ะ ต้ อ ง แ ส ด ง

ความคิดของตนเองจากหวัขอ้ท่ี

กาํหนดใหไ้ดม้ากท่ีสุด ดว้ย 

การใชแ้ผนผงัความคิด เพ่ือจะ

ไ ด้ม อ ง เ ห็ น โ ค ร ง ร่ า ง ข อ ง

ความคิดท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางใน                      

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   

 จากตารางท่ี 19 จะเห็นไดว้่า กลวิธีในการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย การสํารวจประเด็น

ความคิดท่ีมีอยูก่่อนแลว้  ดว้ยวธีิการระดมสมองให้ไดร้ายละเอียดและมุมมองของประเด็นความคิด

ท่ีแปลกใหม่  จากนั้นจึงวางโครงร่างความคิดท่ีจะเขียนโดยใช้ขอ้มูลท่ีเตรียมไวใ้ห้ชัดเจน ทั้งน้ี

ผูเ้รียนจะใช้ประสบการณ์ท่ีมีอยู่มาเปรียบเทียบความเหมือนกนัของประเด็นความคิดนั้นให้เกิด

ความสอดคล้องกลมกลืน จากนั้นจึงเรียบเรียงประเด็นความคิดท่ีได้สกดัออกมาเรียบแล้ว โดย

ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานเขียนดว้ยการใชส้าํนวนภาษาท่ีน่าสนใจ ถูกตอ้งเหมาะสม และชดัเจน 
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จากผลการสังเคราะห์กลวิธีในการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ

คิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg   เพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต 

สามารถนาํมาสังเคราะห์สู่หลกัการสําคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ได ้ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 

17 ดงัน้ี 
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                   หมายถึง  เป็นแนวทางหลกัท่ีนาํไปสู่หลกัการสาํคญั 

                   หมายถึง  เป็นแนวทางรองท่ีนาํไปสู่หลกัการสาํคญั 

 

หลกัการสําคญัของรูปแบบการเรียนรู้ตามกระบวนการคดิสร้างสรรค์ของ Plsek  

ร่วมกบัทฤษฎเีชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูส้อนกําหนดหัวขอ้การเขียนเล่า

เร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์ห้แก่ผูเ้รียน 

 
1. ผู ้ เ รี ย น ล ง มื อ สํ า ร ว จ

ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม คิ ด ท่ี ผู ้ส อ น

กาํหนดให้ด้วยตนเอง โดยการ

ใชใ้บความรู้ ตลอดจนเคร่ืองมือ

ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อจะไดข้อ้มูล

ท่ีมีการกล่าวถึงไวแ้ลว้เก่ียวกบั

ประเด็นนั้นว่ามีอะไรบา้ง  เพื่อ

จ ะ ไ ด้ ไ ม่ นํ า เ ส น อ ป ร ะ เ ด็ น

ความคิดท่ีซํ้าซอ้นกบัความคิดท่ี

มีอยูก่่อนหนา้นั้น 

5. ผู ้ เ รี ย น แ ต ก ป ร ะ เ ด็ น

คว า ม คิด ด้ว ย กา ร เ ช่ือ ม โย ง

ความคิดท่ีแปลกใหม่ในมุมมอง

ต่าง  ๆ ของ ส่ิงนั้ นให้ เข้ากับ

หั ว ข้ อ ท่ี จ ะ เ ขี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง

เ ห ม า ะ ส ม  โ ด ย มี ก า ร แ ต ก

ประเด็นรายละเอียดเพื่อจะได้

มองเห็นความเหมือนกันของ

ความคิดนั้นกบัส่ิงท่ีจะเขียนให้

สอดคล้องเหมาะสมในการใช้

เป็นขอ้มูลในการเขียนต่อไป 

2.  ผูเ้รียนระดมสมองเก่ียวกับ

ประเด็นในการเขียนให้ได้มาก

ท่ีสุดด้วยความคิดท่ีแปลกใหม่

ไม่ซํ้ากบัความคิดท่ีมีอยู่เดิมจาก

ท่ีได้มีขอ้มูลอยู่แลว้  จากนั้น

ผูเ้รียนตรวจสอบความคิดท่ีได้

จากการระดมสมอง แล้วเลือก

ความคิดท่ีดีท่ีสุดเพื่อเช่ือมโยง

ความคิดในการเตรียมขอ้มูลใน

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์

3.  ผูเ้รียนลงมือเขียนเร่ืองจาก             

โครงร่างท่ีวางไว ้ดว้ยการขยาย

ความคิด และเลือกใช้ภาษาใน       

กา ร เ ขี ย น ใ ห้ เห ม า ะ สม ต า ม

หัวข้อการเ ขียนเ ล่า เ ร่ือง เ ชิง

สร้างสรรคท่ี์กาํหนดได ้

4.  ผูเ้รียนวางโครงร่างการเขียน

เล่า เ ร่ืองเ ชิงสร้างสรรค์จาก

ความคิด หรือจินตนาการท่ีผ่าน

การคัดเลือกด้วยกระบวนการ

ระ ด ม สม อง  แ ล ะ เ ช่ื อ ม โย ง

ความคิดใหม่ใหเ้ขา้กบัความคิด 

ความรู้ และประสบการณ์เดิม 

6. เปิดโอกาสให้ผู ้เ รียนได้

ปฏิบติังานในสถานการณ์ใหม่

ด้วยตนเองอย่างอิสระเพื่อให้

เกิดความคล่องในการคิด และ                   

การปฏิบติังาน 

7. ผู ้ เ รี ย น จ ะ ต้ อ ง แ ส ด ง

ความคิดของตนเองจากหัวขอ้ท่ี

กาํหนดใหไ้ดม้ากท่ีสุด ดว้ยการ

ใชแ้ผนท่ีความคิด 

2.       ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ และขอ้มูลการ

เขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้เร่ืองท่ี

กาํหนด จากใบความรู้ท่ีผูส้อนแจกให้ และ

จากการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตให้ได้

มากท่ีสุด 

3.    ผู ้เ รีย นระดมคว ามคิดในป ระ เด็น

ความคิดท่ีเ ก่ียวกับหัวข้อท่ีกําหนด ด้วย

ความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้ ากบัความคิดท่ีมี

อยูเ่ดิมจากท่ีไดมี้ขอ้มูลอยูแ่ลว้  

5. ผูเ้รียนวางโครงร่างการเขียนเล่า

เ ร่ื อ ง เ ชิ ง ส ร้ าง ส ร ร ค์ ใน หัว ข้อ เ ร่ื อ ง ท่ี

กาํหนดให้จากความคิด หรือจินตนาการท่ี

ผ่านการคัดเลือกด้วยกระบวนการระดม

สมอง และการเช่ือมโยง 

7.      ผูเ้รียนลงมือเขียนเร่ืองจากโครงร่างท่ี

วางไว ้ดว้ยการขยายความคิด และเลือกใช้

ภาษาในการเขียนให้เหมาะสมตามหัวข้อ

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์ 

8.     ผูเ้รียนพิจารณาตรวจสอบงานเขียน

ของตนเองอีกคร้ัง  และพยายามหาวิ ธี

ดดัแปลง ปรับเปล่ียนเน้ือหา ภาษา ความคิด 

และการนําเสนอ ให้มีความสร้างสรรค ์

แปลกใหม่ 
 

9.      ผู ้สอนตรวจแก้งานเขียนของ

ผูเ้ รียน พร้อมทั้ งให้ข้อเสนอแนะใน

ก า ร ป รั บ แ ต่ ง ง า น เ ขี ย น ใ ห้ เ กิ ด            

ความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากขึ้น 
 

4.       ผูเ้รียนตรวจสอบความคิดท่ีได้จาก

การระดมสมอง แลว้เลือกความคิดท่ีดีท่ีสุด

เพ่ือเช่ือมโยงความคิดในการเตรียมขอ้มูล

เพ่ือการเขียนเล่าเร่ืองอยา่งสรรค ์

6.      ผูเ้รียนตรวจสอบ ทบทวน โครงร่างท่ี

จะเขียนขยายความอีกคร้ังหน่ึง โดยมีผูส้อน

เป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํ 
 

แผนภาพท่ี 17  ผลการสังเคราะห์กลวธีิในการจดัการเรียนรู้สู่หลกัการสาํคญัของรูปแบบการเรียนรู้ 
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จากแผนภาพท่ี 18 จะเห็นไดว้า่กลวธีิในการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรค์

ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg   เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถใน การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  สามารถ

สังเคราะห์เป็นหลกัการสําคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 9 ประการ คือ 1.  ผูส้อนกาํหนดหวัขอ้

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์ใหแ้ก่ผูเ้รียน  2.  ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ และขอ้มูลการเขียนเล่าเร่ือง

เชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้เร่ืองท่ีกาํหนด จากใบความรู้ท่ีผูส้อนแจกให้ และจากการสืบคน้ขอ้มูลทาง

อินเทอร์เน็ตใหไ้ดม้ากท่ีสุด  3.  ผูเ้รียนระดมความคิดในประเด็นความคิดท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีกาํหนด 

ดว้ยความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้ ากบัความคิดท่ีมีอยูเ่ดิมจากท่ีไดมี้ขอ้มูลอยูแ่ลว้ 4.  ผูเ้รียนตรวจสอบ

ความคิดท่ีไดจ้ากการระดมสมอง แลว้เลือกความคิดท่ีดีท่ีสุดเพื่อเช่ือมโยงความคิดในการเตรียม

ข้อมูลเพื่อการเขียนเล่าเร่ืองอย่างสร้างสรรค์    5.  ผู ้เรียนวางโครงร่างการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค์ในหัวข้อเร่ืองท่ีกําหนดให้จากความคิด หรือจินตนาการท่ีผ่านการคัดเลือกด้วย

กระบวนการระดมสมอง และการเช่ือมโยง 6.  ผูเ้รียนตรวจสอบ ทบทวน โครงร่างท่ีจะเขียนขยาย

ความอีกคร้ังหน่ึง โดยมีผูส้อนเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํ  7.  ผูเ้รียนลงมือเขียนเร่ืองจากโครงร่างท่ีวางไว ้

ดว้ยการขยายความคิด และเลือกใชภ้าษาในการเขียนให้เหมาะสมตามหัวขอ้การเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค์ 8.  ผูเ้รียนพิจารณาตรวจสอบงานเขียนของตนเองอีกคร้ัง และพยายามหาวิธีดดัแปลง 

ปรับเปล่ียนเน้ือหา ภาษา ความคิด และการนําเสนอ ให้มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่   และ                 

9.   ผูส้อนตรวจแกง้านเขียนของผูเ้รียน พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะในการปรับแต่งงานเขียนให้เกิด

ความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากข้ึน 

จากผลการสังเคราะห์หลักการสําคัญของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด

สร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ  Sternberg   เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ผูว้ิจยัไดน้าํ

หลกัการสาํคญัของรูปแบบมาใชเ้ป็นแนวคิดในการดาํเนินการสังเคราะห์เป็นขั้นตอนการจดั 

การเรียนรู้ได ้5 ขั้นตอน    ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 18 ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 18  ผลการสังเคราะห์หลกัการสาํคญัของรูปแบบการเรียนรู้สู่ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 

  โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญา 

  สามองคป์ระกอบของ Sternberg   เพื่อ เสริมสร้างความสามารถในการเขียน 

  เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

 

 

1. ผูส้อนกาํหนดหวัขอ้การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

2.  ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ และขอ้มูลการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์น

หัวขอ้เร่ืองท่ีกาํหนด จากใบความรู้ท่ีผูส้อนแจกให้ และจากการสืบค้น

ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

3.  ผูเ้รียนระดมความคิดในประเด็นความคิดท่ีเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีกาํหนด 

ดว้ยความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้ ากบัความคิดท่ีมีอยู่เดิมจากท่ีไดมี้ขอ้มูลอยู่

แลว้  

5.   ผูเ้รียนวางโครงร่างการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ในหัวขอ้เร่ืองท่ี

กําหนดให้จากความคิด หรือจินตนาการท่ีผ่านการคัดเ ลือกด้วย

กระบวนการระดมสมอง และการเช่ือมโยง 

7.   ผูเ้รียนลงมือเขียนเร่ืองจากโครงร่างท่ีวางไว ้ด้วยการขยายความคิด 

และเลือกใช้ภาษาในการเขียนให้เหมาะสมตามหัวขอ้ การเขียนเล่าเร่ือง

เชิงสร้างสรรค ์ 

8.   ผูเ้รียนพิจารณาตรวจสอบงานเขียนของตนเองอีกคร้ัง และพยายามหา

วิธีดัดแปลง ปรับเปล่ียนเน้ือหา ภาษา ความคิด และการนาํเสนอ ให้มี

ความสร้างสรรคแ์ปลกใหม่ 

9.   ผู ้สอนตรวจแก้งานเขียนของผู ้เรียน พร้อมทั้ งให้ข้อเสนอแนะ                      

ในการปรับแต่งงานเขียนใหเ้กิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากข้ึน 

4.   ผูเ้รียนตรวจสอบความคิดท่ีไดจ้ากการระดมสมอง แลว้เลือกความคิด

ท่ีดีท่ีสุดเพื่อเช่ือมโยงความคิดในการเตรียมขอ้มูลเพื่อ การเขียนเล่าเร่ือง

อยา่งสรรค ์

6.    ผูเ้รียนตรวจสอบ ทบทวน โครงร่างท่ีจะเขียนขยายความอีกคร้ังหน่ึง 

โดยมีผูส้อนเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ 

 

หลกัการสําคญัของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคดิสร้างสรรค์

ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎเีชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg 

ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคดิ

สร้างสรรค์ของ Plsekร่วมกบัทฤษฎเีชาวน์ปัญญา                 

สามองค์ประกอบของ Sternberg 

ขั้นที ่1  ขั้นเร่ิมก่อความคดิ 

ขั้นที ่2  ขั้นเตรียมผลติผลงาน 

ขั้นที ่3  ขั้นบูรณาการสัมพนัธ์ 

ขั้นที ่4  ขั้นสร้างสรรค์งานเขียน 

ขั้นที ่5  ขั้นพากเพยีรสร้างสรรค์ 
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จากแผนภาพท่ี 18  จะเห็นได้ว่าหลักการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด

สร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg   เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถใน การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  สามารถ

สังเคราะห์เป็นขั้นตอนของการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎี

เชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  ได ้5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  1.  ขั้นเร่ิมก่อความคิด   

2.  ขั้นผลิตผลงาน   3. ขั้นบูรณาการสัมพนัธ์     4.  ขั้นสร้างสรรคง์านเขียน  และ 5.  ขั้นพากเพียร

สร้างสรรค ์

จากผลการสังเคราะห์ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg   เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน                

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ผูว้ิจ ัยได้นําขั้นตอนของ                 

การจดัการเรียนรู้ทั้ง   5  ขั้นตอนมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

การเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ย กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทผูส้อน และบทบาทผูเ้รียน  

ดงัปรากฏในตารางท่ี 20 ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 20  แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน 
 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

1.   ข้ันเร่ิมก่อความคิด   

1.   ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ตลอดจน 

ข้อ มู ล เ ก่ี ย ว กับ หั ว ข้อ  ห รื อ ป ร ะ เ ด็ น ท่ี

กําหนดให้   ให้ได้มากท่ีสุด  ทั้ งจากใบ

ความรู้ท่ีผูส้อนแจกให้ และ การสืบคน้ดว้ย

ตนเองทางอินเทอร์เน็ต 

        2. ผู ้เ รียนวางแผนความคิดเก่ียวกับ

ประเด็นหวัขอ้ท่ีจะนาํมาใชใ้นงานเขียนของ

ตนเอง 

 

          

กระตุ้นความสนใจโดย

นํ า เ ส น อ ตั ว อ ย่ า ง

ค ว า ม คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ

ประเด็นท่ีกาํหนดให้ท่ีมี

อยู่เดิมให้ผูเ้รียนได้รับรู้  

จ า ก นั้ น จึ ง ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น

สํารวจข้อมูล เพิ่ม เ ติม

เ พื่ อ ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น เ ต รี ย ม

สร้างความคิดท่ีแตกต่าง

ไปจากเ ดิม ท่ี เคย มีอยู่

ด้ ว ย ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก                

ใ บ ค ว า ม รู้  แ ล ะ ก า ร

สืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต 

  

        บั น ทึ ก ค ว า ม คิ ด

เ ก่ี ย ว กั บ ป ร ะ เ ด็ น ใ น

หั ว ข้ อ ก า ร เ ขี ย น จ า ก                   

ใ บ ค ว า ม รู้  แ ล ะ             

ก า ร สื บ ค้ น ท า ง

อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้

ความคิดท่ีแปลกใหม่ซ่ึง

แตกต่างไปจากเดิมท่ีเคย

มีอยูแ่ลว้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 20  แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน (ต่อ) 
 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

2.   ข้ันเตรียมผลติผลงาน  

1. ผูเ้รียนระดมความคิดของตนเอง

เก่ียวกับประเด็น หรือหัวขอ้เร่ืองท่ีจะเขียน 

ดว้ยความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้ าความคิดท่ีมี

อยูเ่ดิมจากท่ีไดมี้ขอ้มูลอยูแ่ลว้ 

2. ผูเ้รียนตรวจสอบความคิดท่ีไดจ้าก

การระดมสมอง พร้อมกบัเลือกความคิดท่ีดี

ท่ีสุดเพื่อเช่ือมโยงความคิดนั้นกบัหวัขอ้ หรือ

ประเด็นท่ีจะเขียน 

 

 

1. สร้างบรรยากาศ 

และแรงจูงใจให้ผูเ้รียน

เกิดความคิดท่ีแปลกใหม่

ไม่ซํ้ ากบัความคิดเดิมท่ีมี

ขอ้มูลในเบ้ืองตน้อยูแ่ลว้  

2. กระตุน้ใหผู้เ้รียน

ระดมสมองใช้ความคิด

ดว้ยโดยใชผ้งัความคิด 

 

1. ระดมความคิด

เ ร่ื อ ง ท่ี จ ะ เ ขี ย น  ใ ห้

ได้มากท่ีสุดโดยใช้ผ ัง

ความคิด 

2. เลือกความคิดท่ี

ดี ท่ี สุ ด เ พื่ อ นํ า ม า

เ ช่ื อม โย งกับหัวข้อ ท่ี

ผูส้อนกาํหนดให ้

3.   ข้ันบูรณาการสัมพนัธ์   

1. ผูเ้รียนวางโครงร่างเร่ืองท่ีจะเขียน 

จากความคิด หรือจินตนาการท่ีผ่านการ

คดัเลือกด้วยกระบวนการระดมสมอง และ

การเช่ือมโยงความคิดใหม่ เข้ากับความคิด 

ความรู้ หรือประสบการณ์เดิม  

2. ผูเ้รียนตรวจสอบ ทบทวน โครง

ร่างท่ีจะเขียนขยายความอีกคร้ังหน่ึง โดยมี

ผูส้อนเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ 

 

 

 

        

 ให้ความช่วยเหลือแก่

ผู ้ เ รี ย น  ด้ ว ย ก า ร ใ ห้

ค ําแนะนําแก่ผู ้เ รียนใน  

การเ ขียนโครงร่างใน

ประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1. ก ร ะ ตุ้ น  แ ล ะ

ขยายความคิดของผูเ้รียน

ในประเด็นต่าง ๆ 

2. ตรวจสอบและ

ใหค้าํแนะนาํใน 

การเ ช่ือมโยงความคิด

ต่าง ๆ ใหก้บัผูเ้รียน 

        

 นําเสนอการวางโครง

เร่ือง โดยการเช่ือมโยง

ค ว า ม คิ ด ใ ห ม่ เ ข้ า

ความคิด ความรู้ หรือ

ประสบการณ์เดิมดงัน้ี 

1.   ผู ้เ รี ย นข ย า ย

ความคิดจากประเด็น              

ต่าง ๆ ท่ีตวัเองเลือก 

2.   จัดวา งโค รง

เร่ือง ลาํดบัความสําคญั

ของความคิดนั้น 
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ตารางท่ี 20  แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน (ต่อ) 
 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

4.   ข้ันสร้างสรรค์งานเขียน   

1.   ผูเ้รียนลงมือเขียนเร่ืองจากโครงร่าง 

ท่ีวางไว ้ด้วยการขยายความคิด และเลือกใช้

ภาษาในการเขียนให้เหมาะสมกบัหวัขอ้ หรือ

ประเด็นท่ีตั้งไว ้

2. ผูเ้รียนตรวจสอบความถูกตอ้งครบ

สมบูรณ์ของงานเขียนดว้ยตนเองวา่มี 

ความเหมาะสมชดัเจน หรือไม่อยา่งไร 

 

      ช้ีแจงเกณฑ ์

การประเมินผล 

การเขียนเล่าเร่ืองเชิง 

สร้างสรรค์ให้ผู ้เ รียน

ทราบ 

 

       ล ง มื อ เ ขี ย น เ ร่ื อ ง

จากโครงร่างความคิดท่ี

กาํหนดข้ึน 

5.    ข้ันพากเพยีรสร้างสรรค์   

        1.    ผูเ้รียนพิจารณาตรวจสอบงาน 

เขียนของตนเองอีกคร้ังหน่ึง โดยพยายาม

หาทางดัดแปลง ปรับเปล่ียนเน้ือหา ภาษา 

ความคิด และการนาํเสนอ ใหมี้ 

ความสร้างสรรค ์แปลกใหม่ 

2.    ผูส้อนตรวจแกง้านเขียนของผูเ้รียน  

พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะในการปรับแต่งงาน

เขียนให้เกิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามาก

ข้ึน 

 

       ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น

ผู ้ เ รี ย น ต า ม เ ก ณ ฑ์ ท่ี

กําหนด พร้อมกับให้

ข้อ เส นอ แน ะ เ พื่ อ ใ ห้

ผู ้เ รียนนําไปปรับปรุง

งานเขียนในคร้ังต่อไป 

 

        ต ร ว จ ส อ บ ง า น

เขียนของตนเองอีกคร้ัง

ห น่ึ ง  โ ด ย พิ จ า ร ณ า

เน้ือหา ภาษา ความคิด 

และการนาํเสนอใหมี้ 

ความสร้างสรรค์ และ

แปลกใหม่ 

 

 

จากตารางท่ี 20 จะเห็นได้ว่าแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนรู้ท่ี

พฒันาข้ึนประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทผูส้อน และบทบาทผูเ้รียน โดยมีกระบวน                

การเรียนรู้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.  ขั้นเร่ิมก่อความคิด  ผูส้อนกาํหนดหัวขอ้หรือประเด็นใน  

การเขียน จากนั้นผูเ้รียนศึกษาหาความรู้เก่ียวกับหัวข้อหรือประเด็นในการเขียนนั้น ตลอดจน                

การวางแผนความคิดเก่ียวกับประเด็นหัวข้อในการเขียนของตนเองโดยความคิดนั้นต้องเป็น

ความคิดท่ีต่างไปจากเดิมท่ีเคยมีอยูแ่ลว้  2.  ขั้นเตรียมผลิตผลงาน   ผูเ้รียนระดมความคิดในประเด็น

หรือหัวข้อเร่ืองท่ีกาํหนดด้วยความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้ ากับความคิดท่ีมีอยู่เดิมพร้อมกับเลือก

ความคิดท่ีดีสุดเพื่อนาํความคิดนั้นมาเช่ือมโยงกบัประเด็นหรือหัวขอ้ท่ีจะเขียน  3.  ขั้นบูรณาการ
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สัมพนัธ์ ผู ้เรียนวางโครงร่างด้วยการเช่ือมโยงความคิดใหม่ให้เข้ากับความคิด ความรู้ และ

ประสบการณ์เดิม  โดยมีผูส้อนเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนใน 

การตรวจสอบโครงร่างนั้น ๆ  4.  ขั้นสร้างสรรค์งานเขียน  ผูส้อนช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผล 

จากนั้นผูเ้รียนลงมือปฏิบติัฝึกเขียนงานตามโครงร่างท่ีวางไว ้     5.  ขั้นพากเพียรสร้างสรรค ์ ผูส้อน

ตรวจแกง้านเขียนของผูเ้รียน พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะในการปรับแต่งงานเขียนใหเ้กิด 

ความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากข้ึน  

ผลจาการสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องดังท่ีได้กล่าวมาแล้วขา้งต้นนั้น 

สามารถสรุปรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบั ทฤษฎีเชาวน์

ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg  เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคข์องนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต    ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 19  ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 19  รูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบั  

  ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  เพื่อสร้างเสริมความสามารถ 

  ในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต 

 

หลักการ 

1. ความคิดสร้างสรรค ์ เกิดจากการสร้างความคิดท่ีแปลกใหม่ มีคุณค่า ดว้ยการสร้าง

ความคิดแตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยมีอยู ่และถ่ายทอดความคิดท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม 

2. การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ตอ้งเกิดจากการวางแผนความคิดของผูเ้รียนให้

ชัดเจนก่อนท่ีจะลงมือสร้างสรรค์ผลงานออกมาด้วยการใช้ความคิดในเชิงวิเคราะห์ และ

ความคิดเชิงประยกุตจ์ากขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

3. การเรียนรู้ของผูเ้รียนเกิดจากการนาํความรู้ และประสบการณ์เดิมปรับแต่งให้เขา้

กบัความรู้และประสบการณ์ใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์และถ่ายทอด

ออกมาเป็นผลงาน  

วัตถุประสงค์ 

    เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียน

เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนักศึกษาระดับ

ปริญญาบณัฑิตด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดย

ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญา 

สามองคป์ระกอบของ Sternberg 

 

 

รูปแบบการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ข้ันท่ี 1   ข้ันเร่ิมก่อความคิด   

1.  ผูส้อนกาํหนดหัวขอ้ หรือประเด็นในการเขียนอยา่งกวา้ง ๆ ให้แก่ผูเ้รียน 

2. ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ตลอดจนขอ้มูลเก่ียวกบัหัวขอ้ หรือประเด็นนั้น ๆ  ให้ไดม้ากท่ีสุด    ทั้งจากใบความรู้ท่ีผูส้อนแจกให้ และการ

สืบคน้ดว้ยตนเองทางอินเทอร์เน็ต 

3. ผูเ้รียนวางแผนความคิดเก่ียวกบัประเด็นหัวขอ้ในการเขียนของตนเอง 

 ข้ันท่ี 2   ข้ันเตรียมผลิตผลงาน  

1. ผูเ้รียนระดมความคิดของตนเองเก่ียวกบัประเด็น หรือหัวขอ้เร่ืองท่ีจะเขียน ดว้ยความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้ าความคิดท่ีมีอยูเ่ดิมจากท่ีไดมี้

ขอ้มูลอยูแ่ลว้ 

2. ผูเ้รียนตรวจสอบความคิดท่ีไดจ้ากการระดมสมอง พร้อมกบัเลือกความคิดท่ีดีท่ีสุดเพื่อเช่ือมโยงความคิดนั้นกบัหัวขอ้ หรือประเด็นท่ี

จะเขียน 

 ข้ันท่ี 3   ข้ันบูรณาการสัมพนัธ์   

1. ผูเ้รียนวางโครงร่างเร่ืองท่ีจะเขียน จากความคิด หรือจินตนาการท่ีผ่านการคดัเลือกดว้ยกระบวนการระดมสมอง และการเช่ือมโยง

ความคิดใหม่ เขา้กบัความคิด ความรู้ หรือประสบการณ์เดิม  

2. ผูเ้รียนตรวจสอบ ทบทวน โครงร่างท่ีจะเขียนขยายความอีกคร้ังหน่ึง โดยมีผูส้อนเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํ 

 ข้ันท่ี 4   ข้ันสร้างสรรค์งานเขียน   

1. ผูเ้รียนลงมือเขียนเร่ืองจากโครงร่างท่ีวางไว ้ดว้ยการขยายความคิด และเลือกใช้ภาษาในการเขียนให้เหมาะสมกบัหัวขอ้ หรือประเด็น

ท่ีตั้งไว ้

2. ผูเ้รียนตรวจสอบความถูกตอ้งครบสมบูรณ์ของงานเขียนดว้ยตนเองวา่มีความเหมาะสมชดัเจน หรือไม่อยา่งไร 

 ข้ันท่ี 5   ข้ันพากเพยีรสร้างสรรค์   

1. ผูเ้รียนพิจารณาตรวจสอบงานเขียนของตนเองอีกคร้ังหน่ึง โดยพยายามหาทางดดัแปลง ปรับเปล่ียนเน้ือหา ภาษา ความคิด และการ

นาํเสนอ ให้มี      ความสร้างสรรค ์แปลกใหม่ 

2. ผูส้อนตรวจแกง้านเขียนของผูเ้รียน พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะในการปรับแต่งงานเขียนให้เกิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากขึ้น 

การวัดและประเมินผล 

1.  วดัความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคจ์ากแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคท่ี์ผูว้ิจยัสร้างขึ้น 

2. วดัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสะทอ้นคิดท่ีผูว้จิยัสร้างขึ้น 
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4. ผลของกระบวนการพฒันารูปแบบการเรียนรู้  

      การวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ 

Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg   เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต”   เป็นการวิจยัและพฒันา 

(Research and Development)  โดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนรู้ตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน 

ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research: R1)  เป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันา 

(Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนรู้  ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: 

R2)   เป็นการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้  และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา  (Development: D2) เป็น             

การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ ดังจะนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนท่ีพฒันา

ดงัต่อไปน้ี  

1.   ข้ันตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1)  เป็นการศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน ดว้ยการวิเคราะห์

ปัญหา และความตอ้งการจาํเป็นในการสร้างเสริมความสามารถดา้นการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

ของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษา และเก็บรวบรวมขอ้มูลตามวิธีการ                 

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1  ศึกษาปัญหา และความตอ้งการจาํเป็นเพื่อใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนรู้เพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1.1   สัมภาษณ์ผูส้อนเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ใน

ระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ   จาํนวน 5 คน และสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอน และเขียนเชิง

สร้างสรรค ์จาํนวน 5 คน  

1.1.2   สอบถามความคิดเห็นดา้นการเรียนรู้ภาษาไทยดา้นการเขียนสร้างสรรค์

ในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจาก 5 สถาบนั จาํนวน 30 คนท่ีเคยผ่าน                

การเรียนรู้ดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคม์าแลว้ 

1.1.3   สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ปีการศึกษา 2558  ชั้นปีท่ี 3 – 5 ท่ีเคยผ่านการเรียนรายวิชาการเขียนเพื่อการส่ือสารใน

หวัขอ้เร่ือง การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคม์าแลว้  จาํนวน 280 คน  

1.1.4    วเิคราะห์เอกสารขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์
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1.2  ผลการวิเคราะห์ปัญหา และความตอ้งการจาํเป็นในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์อง

นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต จากการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนจาํนวน 5 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้น 

การสอน และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จาํนวน 5 คน  ผูว้ิจยัไดส้รุปประเด็นความคิดเห็นในหัวขอ้

ต่าง ๆ ท่ีไดก้าํหนดไวจ้ากการสัมภาษณ์ สรุปผลได ้ดงัน้ี  

   1.2.1   ผลการวเิคราะห์ปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน “การเขียนเชิง

สร้างสรรค”์ สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตในมุมมองของอาจารยผ์ูส้อนการเขียนเชิง

สร้างสรรคซ่ึ์งเป็นผูมี้ประสบการณ์สอนในรายวชิาน้ี 5 ปีข้ึนไป จาํนวน 5 คน พบวา่  

 1.2.1.1 นกัศึกษาส่วนมากมกัจะยดึติดกบัตวัอยา่งของงานเขียนท่ีผูส้อน

นาํมาใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนให้นักศึกษาดูเป็นตวัอย่าง จากนั้นนักศึกษาก็จะดดัแปลง 

หรือคดัลอกงานเขียนตามตวัอย่าง นั้น ๆ ออกมาเป็นผลงานการเขียนของตนเองจนขาดความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์หรือขาดจินตนาการของความคิดท่ีแปลกใหม่ในการสร้างสรรคผ์ลงานการเขียนท่ี

ดี และขาดความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  

 1.2.1.2   นกัศึกษาส่วนมากยงัคงยึดติดและกงัวลอยู่กบัรูปแบบ และ

กฎเกณฑ์ในการเขียนมากเกินไป  จึงไม่สามารถนําเสนอเน้ือสาระท่ีมีความแปลกใหม่ได้

 1.2.1.3  นกัศึกษาส่วนมากยงัไม่สามารถเช่ือมโยงความคิดในงานเขียน 

หรือขาดการเรียบเรียง การลาํดบัความคิดในการนาํเสนอขอ้มูลใหมี้ความต่อเน่ือง หรือน่าสนใจได ้ 

1.2.1.4   นักศึกษาส่วนมากไม่เห็นความสําคัญของการเขียนเชิง

สร้างสรรค ์อีกทั้งคิดวา่เป็นเน้ือหาท่ียาก จึงทาํใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายไดง่้าย  

 1.2.1.5   การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวธีิการบรรยายไม่สามารถทาํให้

นกัศึกษาเกิดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ด ้อีกทั้งกระบวนการท่ีจะทาํให้นกัศึกษาเกิด

ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคน์ั้นยงัไม่ชดัเจน จึงทาํใหน้กัศึกษายงัไม่สามารถผลิตผล

งานเขียนเชิงสร้างสรรคอ์อกมาไดดี้หรือมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร แมว้า่ผูส้อนจะพยายามมองหา

วธีิการสอนท่ีจะทาํใหน้กัศึกษาสามารถสร้างสรรคง์านเขียนของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

   1.2.2   ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้น                 

“การเขียนเชิงสร้างสรรค์” สําหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตในมุมมองของผูเ้ช่ียวชาญด้าน                       

การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งนอ้ย 10 ปี ข้ึนไป 

จาํนวน 5 คน พบวา่  

 1.2.2.1  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ผูส้อน

จาํเป็นตอ้งจดักิจกรรมท่ีเร้าความสนใจ และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้

ให้มากท่ีสุด  และควรเน้นการปฏิบติัมากกว่าด้านทฤษฎี เน่ืองจากการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็น

เน้ือหาท่ีจาํเป็นจะตอ้งฝึกให้ผูเ้รียนคิดให้แตกต่าง หรือสร้างสรรค์ไปจากของเดิม และถ่ายทอด
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ความคิดนั้นให้เป็นรูปธรรม ดงันั้นเม่ือผูเ้รียนสามารถเขียนอย่างสร้างสรรค์ได ้ ก็จะช่วยให้ผูเ้รียน

เกิดความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีดี ตลอดจนนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ผูส้อนตอ้งระลึกไว้

เสมอไวก้ารเขียนเป็นเน้ือหาท่ีเนน้ทกัษะ ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการฝึกฝน เนน้การปฏิบติัมากกวา่ทฤษฎี

และหากผูเ้รียนไดฝึ้กอยา่งต่อเน่ืองแลว้ก็จะทาํใหส้ามารถเขียนคล่อง และคิดคล่อง 

 1.2.2.2 การสอนการเขียนเชิงสร้างสรรคค์วรมีการจดักิจกรรมให้

หลากหลายเพื่อผูเ้รียนสามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีเป็นนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรมได ้ โดยตอ้งเร่ิมตน้จาก                 

การคิดง่าย ๆ เช่น ใชว้ธีิการนาํเสนอแบบแผนของขอ้มูลลูกโซ่ (Chain of Source) คือ  เม่ือผูเ้รียน

เห็นสีแดงแลว้ผูเ้รียนจะนึกถึงอะไร ซ่ึงผูเ้รียนจะคิดออกมาในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั เช่น เห็นสีแดง

แลว้คิดถึงไฟไหม ้คิดถึงรถดบัเพลิง คิดถึงความรัก จากนั้นจึงใหผู้เ้รียนขยายความคิดนั้น จะเห็นได้

วา่ในการฝึกเบ้ืองตน้ผูส้อนยงัไม่ควรใหผู้เ้รียนฝึกเขียนในส่ิงท่ียาก หรือเขียนในส่ิงท่ีเป็นรูปแบบ

มากเกินไป เพราะผูเ้รียนยงัไม่มีความชาํนาญพอ แต่ควรใหผู้เ้รียนฝึกเขียนแสดงความคิดจากนั้นจึง

ค่อย ๆ ขยายความคิดนั้นใหเ้ป็นคาํ จากคาํก็เป็นประโยค จากประโยคก็จะกลายเป็นยอ่หนา้ ในท่ีสุด

หากผูเ้รียนเขียนไดห้น่ึงยอ่หนา้ ก็แสดงวา่ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ด ้ 

1.2.2.3 การเขียนเชิงสร้างสรรคต์อ้งเร่ิมจากการจดักิจกรรมท่ีใกลเ้คียง

กับประสบการณ์ของผูเ้รียน คือ การสร้างส่ิงท่ีเราเห็นรอบ ๆ ตัว และจากการสั่งสมการอ่าน                

จะสังเกตวา่ ผูท่ี้เคยทาํวิจยัมาก่อน จะเขียนนวนิยายไดดี้ เพราะมีขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการเขียน และ

สามารถนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาถ่ายทอดงานเขียนของตนไดเ้ป็นอยา่งดี งานเขียนจึงเปรียบเสมือน 

การเป็นแม่ครัว กล่าวคือ ผูเ้ขียนจะตอ้งเตรียมขอ้มูลให้พร้อมก่อนลงมือเขียน เสมือนแม่ครัวจะ

ทาํอาหารก็ตอ้งมีการวตัถุดิบให้พร้อมเสียก่อน ดงันั้นผูเ้ขียนจึงตอ้งสํารวจวา่ตนมีขอ้มูลอะไรบา้ง

เก่ียวกนัส่ิงท่ีจะเขียน และเม่ือมีขอ้มูลเพียงพอแลว้ต่อการเขียน ขั้นตอนต่อไปผูเ้ขียนควรคาํนึงวา่จะ

เขียนอย่างไร ซ่ึงเปรียบเสมือนแม่ครัวจะทาํอาหารอย่างไรให้มีรสชาติท่ีอร่อย จะตอ้งใส่วตัถุดิบ

อะไรก่อน อะไรหลงั  และขอให้พึงระลึกไวเ้สมอวา่ การทาํอาหารเพียงคร้ังเดียวนั้นคงไม่ไดอ้ร่อย

เสมอไป  งานเขียนของเราก็เช่นกนั คงไม่มีใครไดร้างวลัจากงานเขียนช้ินแรกทุกคร้ังไป จะเห็นได้

ว่าการปรุงตวัอกัษรกบัการปรุงอาหารมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั คือ ตอ้งปรุงจนชาํนาญจึงจะอร่อย 

และตอ้งมีลูกเล่นใน การปรุง  หรือมีเทคนิคในการปรุง   ถ้าหากผูป้รุงรักสบายใส่ผงชูรสไปใน             

งานเขียนให้อร่อย นัน่ก็หมายความว่าผูป้รุงไดไ้ปยืมแนวคิด หรืองานเขียนของอ่ืนมาใส่ก็จะทาํให้

งานเขียนนั้ นขาดรสชาติ ความเป็นเอกลักษณ์ของตนอง ดังนั้นผูเ้ขียนจึงต้องหาเทคนิค  หรือ

ลกัษณะเฉพาะของตนเองให้เจอ ก็จะทาํให้อาหารจานนั้นอร่อยดว้ยรสมือของผูเ้ขียนเอง งานเขียน

จึงเป็นงานท่ีตอ้งฝึกฝนอยู่สมํ่าเสมอ เน่ืองจากการฝึกจะช่วยให้ผูเ้ขียนสามารถปรุงรสสร้างเสน่ห์

งานเขียนของตนเองใหมี้แบบฉบบัเฉพาะตวัได ้ 
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1.2.2.4 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ไม่จาํเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนเร่ิมจากงาน

เขียนท่ียาก หรืองานเขียนท่ีเต็มรูปแบบอยา่งนวนิยาย หรือเร่ืองสั้ น หากแต่ผูส้อนควรฝึกให้ผูเ้รียน

เร่ิมจากการเขียนง่าย ๆ ก่อน สาํหรับผูเ้รียนท่ีฝึกฝนใหม่ ผูส้อนอาจให้ผูเ้รียนเร่ิมตน้ดว้ยการฝึกเขียน

ย่อหน้าให้ผูเ้รียนเล่าเร่ือง หรือเล่าประสบการณ์ หรือเร่ืองท่ีอยู่ใกล้ตวัของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียน

สามารถถ่ายทอดความคิด ขอ้มูล หรือประสบการณ์ของผูเ้รียนผ่านมุมมองความคิด ทศันะต่าง ๆ 

ดงันั้นผูส้อนต้องหาวิธีท่ีสามารถไปกระตุน้ผูเ้รียนซ่ึงตวักระตุน้น้ีเปรียบเสมือนกุญแจท่ีไปเปิด

ล้ินชกัหวัใจของผูเ้รียนออกมาจากนั้นผูเ้รียนก็จะเกิดความคิดหลัง่ไหลออกมาเป็นตวัหนงัสือ  แต่ก็

จะเขียนภาษาออกมาดีหรือไม่ดีนั้นก็ข้ึนอยู่ท่ีการฝึก ส่ิงเหล่าน้ีผูส้อนสามารถขัดเกลาหรือให้

คาํแนะนําได้ส่ิงสําคญัท่ีสุดคือ ผูส้อนจะตอ้งคิดว่าจะสอนอย่างไรให้ผูเ้รียนเกิดความสนุก และ

เขา้ใจง่าย เพราะวชิาภาษาไทยเป็นวชิาท่ีเด็กมกัจะเบ่ืออยูแ่ลว้ ฉะนั้นผูส้อนตอ้งเขา้ถึงตวัผูเ้รียน ตอ้ง

คอยเอาใจใส่ เพื่อใหเ้ขาเกิดความอยากท่ีจะเรียนรู้  การใหก้าํลงัใจก็เป็นส่ิงสาํคญัถา้ผูเ้รียนทาํไดเ้ราก็

ตอ้งรู้จกัชม ก็จะทาํให้ผูเ้รียนเกิดกาํลงัใจและอยากท่ีจะพฒันางานเขียนนั้นต่อ  แต่ในขณะเดียวกนั

ผูส้อนก็ตอ้งช้ีให้เห็นถึงขอ้บกพร่องในงานเขียนของผูเ้รียนดว้ย  จึงจะทาํให้ผูเ้รียนสามารถประสบ

ความสาํเร็จและสามารถเขียนงานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ด ้

1.3 ผลการวิเคราะห์การเรียนรู้ภาษาไทยดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษา

ระดบัปริญญาบณัฑิต จากการสอบถามความคิดเห็นนกัศึกษาเก่ียวกบัการเรียนรู้ดา้นการเขียนเชิง

สร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา 5 สถาบัน จาํนวน 30 คนท่ีเคยผ่านการเรียนด้านการเขียนเชิง

สร้างสรรคม์าแลว้ พบวา่ 

1.3.1 นกัศึกษาส่วนมากคิดวา่การเขียนเชิงสร้างสรรค ์เป็นวิชาท่ีไม่สําคญั และ

เป็นวิชาท่ียาก ตอ้งฝึกปฏิบติัตลอดเวลา จนเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายเน่ืองจากไม่สามารถผลิตงาน

เขียนนั้นออกมาได ้

1.3.2   นกัศึกษาส่วนมากมกัมีความกงัวลใจในการเขียน ไม่สามารถผลิตงาน

เขียนเชิงสร้างสรรคไ์ด ้เน่ืองจากไม่แน่ใจวา่ตนควรจะเขียนอยา่งไรเพื่อให้เกิดความคิดท่ีแปลกใหม่ 

หรือสร้างสรรคไ์ด ้ 

1.3.3  นกัศึกษาส่วนมากขาดแรงบนัดาลใจในการเขียน ไม่แน่ใจว่าตนเองควร

จะเขียนเร่ืองอะไร หรือหาแหล่งขอ้มูลการเขียนนั้นจากไหน จึงจะเกิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่า

ในงานเขียนนั้น 

1.3.4   ผูส้อนส่วนมากมกัจะใช้วิธีการอธิบายถึงรูปแบบของงานเขียนลกัษณะ

ต่าง ๆ เป็นหลัก จากนั้นจึงนําเสนอตวัอย่างของงานเขียนประเภทนั้ น ๆ ให้นักศึกษา และให้

นกัศึกษาผลิตผลงานประเภทนั้นเลย  โดยขาดกระบวนการ หรือวิธีการท่ีจะทาํให้นักศึกษาผลิต 

หรือสร้างสรรคผ์ลงานออกมาได ้
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1.4   ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถใน                  

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 

2558    ชั้นปีท่ี 3 – 5 จาํนวน 280 คน ท่ีเคยผ่านการเรียนรายวิชาการเขียนเพื่อการส่ือสารในหัวขอ้

เร่ือง การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคม์าแลว้ 

1.4.1  ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการเรียนรู้การเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค์จากการตอบแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ท่ีผูว้ิจยัได้สร้างข้ึน โดยเก็บข้อมูลจาก

นกัศึกษา    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2558  ชั้นปีท่ี 3 – 5 จาํนวน 280 คน 

ท่ีเคยผา่นการเรียนรายวิชาการเขียนเพื่อการส่ือสารในหวัขอ้เร่ือง การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

มาแลว้ พบวา่ 

 

ตารางท่ี 21   ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามความตอ้งการจาํเป็นในการเรียนรู้ 

       การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์
 
 

ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน ร้อยละ 

      ระดับช้ันปี 

- ระดบัชั้นปีท่ี 5 

- ระดบัชั้นปีท่ี 4 

- ระดบัชั้นปีท่ี 3 

 

50 

96 

134 

 

17.86 

34.28 

47.86 

รวม 280 100 

ระดับคะแนนรายวชิาการเขียนเพือ่การส่ือสาร 

- A 

- B+ 

- B 

- C+ 

- C 

 

64 

88 

94 

28 

6 

 

22.86 

31.43 

33.57 

10.00 

2.14 

รวม 280 100 
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ตารางท่ี 22   แสดงผลการสาํรวจความคิดเห็น และความตอ้งการจาํเป็นในการเรียนรู้ 

       การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

       ปีการศึกษา 2558  ชั้นปีท่ี 3 – 5 จาํนวน 280 คน 
        
 

ลกัษณะการเรียนรู้ 
จํานวน 

(280 คน) 
ร้อยละ 

1. การจดัการเรียนรู้เร่ืองการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคแ์บบใด

ท่ีนกัศึกษาตอ้งการ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

1.1  การจดัการเรียนรู้แบบใชค้าํถาม   

1.2  การจดัการเรียนรู้แบบระดมสมอง  

       1.3  การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนท่ีความคิด  

       1.4  การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รอบมโนทศัน์  

       1.5  อ่ืน ๆ โปรดระบุ การจดัการเรียนรู้โดยการยกตวัอยา่ง 

             งานเขียน 

 

 

91 

210 

156 

49 

1 

 

 

17.95 

41.42 

30.77 

9.66 

0.20 

2. นกัศึกษาคิดวา่วธีิการใดท่ีจะทาํใหต้วันกัศึกษาสามารถเขียน

เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ด ้  

2.1   ผูส้อนส่งเสริมใหผู้เ้รียนคน้พบวธีิการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

        จนสามารถเขียนได ้

2.2   ผูส้อนใหน้กัศึกษาศึกษาจากตวัอยา่งงานเขียนเล่าเร่ืองเชิง 

       สร้างสรรคจ์นสามารถนาํไปเขียนได ้

2.3  ผูส้อนเช่ือมโยงความรู้ หรือประสบการณ์เดิม 

      ของนกัศึกษาเขา้กบัความรู้ใหม่จนเกิดการพฒันา 

      ต่อยอดในงานเขียนได ้

 

 

 

47 

 

53 

 

 

180 

 

 

 

16.79 

 

18.93 

 

 

64.28 

3. นกัศึกษาตอ้งการใหผู้ส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง 

        การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคแ์บบใด   

        3.1  จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้รณีตวัอยา่ง 

        3.2  จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างการปฏิบติั 

 3.3  จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการสังเคราะห์ 

 

 

50 

179 

51 

 

 

17.86 

63.93 

18.21 
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ตารางท่ี 22   แสดงผลการสาํรวจความคิดเห็น และความตอ้งการจาํเป็นในการเรียนรู้ 

       การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

       ปีการศึกษา 2558  ชั้นปีท่ี 3 – 5 จาํนวน 280 คน (ต่อ) 
 

 

ลกัษณะการเรียนรู้ 
จํานวน 

(280 คน) 
ร้อยละ 

4. กระบวนการใดในการจดักิจกรรมการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคท่ี์นกัศึกษาตอ้งการใหผู้ส้อนเนน้ หรือ พฒันาเพื่อ

นาํไปสู่กระบวนการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ด ้(ตอบได้

มากกวา่ 1 ขอ้)  

4.1  กระบวนการเขียน 

       4.2  กระบวนการเช่ือมโยงความคิด 

       4.3  กระบวนการพฒันาความคิดท่ีแปลกใหม่  

 

 

 

 

127 

187 

198 

 

 

 

 

24.80 

36.52 

38.68 

5. วธีิการเรียนรู้แบบใดท่ีนกัศึกษาคิดวา่จะสามารถทาํให้

นกัศึกษาเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

5.1  ฝึกฝนดว้ยตนเอง  

       5.2  ฝึกฝนแบบเป็นคู่ 

       5.3  ฝึกฝนแบบเป็นกลุ่ม 

 

 

202 

44 

34 

 

 

72.14 

15.72 

12.14 

6. เม่ือนกัศึกษาตอ้งเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์เน้ือหาประเภท

ใดท่ีนกัศึกษาสนใจหรืออยากเขียน  

6.1  เร่ืองเก่ียวกบัข่าว  เหตุการณ์บา้นเมือง 

6.2  เร่ืองเก่ียวกบัประสบการณ์ต่าง ๆ ของนกัศึกษา 

6.3  เร่ืองบนัเทิง หรือสารคดีต่าง ๆ ท่ีนกัศึกษาไดอ่้าน หรือดู 

 

 

28 

195 

57 

 

 

10.00 

69.64 

20.36 

7. นกัศึกษาตอ้งการใหผู้ส้อนประเมินผลงานของนกัศึกษาใน

ลกัษณะใด  

7.1  ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของตนเอง 

7.2 ใหผู้ส้อนประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานท่ีนกัศึกษาได ้

ปฏิบติัจริง 

7.3 ใหเ้พื่อนนกัศึกษา หรือผูอ่ื้นมีส่วนร่วมในการประเมินผล

งานของนกัศึกษา 

 

30 

 

196 

 

54 

 

10.71 

 

70.00 

 

19.29 
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ตารางท่ี 22   แสดงผลการสาํรวจความคิดเห็น และความตอ้งการจาํเป็นในการเรียนรู้ 

       การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

       ปีการศึกษา 2558  ชั้นปีท่ี 3 – 5 จาํนวน 280 คน (ต่อ) 
 

 

ลกัษณะการเรียนรู้ 
จํานวน 

(280 คน) 
ร้อยละ 

8. นกัศึกษาตอ้งการใหผู้ส้อนใหข้อ้มูลยอ้นกลบั หรือ

ขอ้เสนอแนะในงานเขียนของนกัศึกษาดว้ยวธีิการใด  

8.1 เสนอแนะเป็นรายบุคคล 

8.2 เสนอแนะหนา้ชั้นเรียนเป็นภาพรวม 

 

117 

163 

 

41.79 

58.21 

9. การวดั และประเมินผลแบบใดท่ีนกัศึกษาตอ้งการใหผู้ส้อนจดั 

การเรียนรู้ในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์  

       9.1  การทดสอบ 

       9.2  การมอบหมายงาน 

       9.3  อ่ืน ๆ โปรดระบุ  
- ใหท้าํงานโดยมีเวลาใหท้าํนอกเวลา เพราะจะไดคิ้ดเขียน

ออกมาไดดี้ 

- การสังเกตจากผลงาน 

 

 

154 

124 

2 

 

 

55.00 

44.29 

0.71 

10. เกณฑป์ระเภทใดท่ีนกัศึกษาตอ้งการให้ผูส้อนใชใ้นการให้

คะแนน หรือประเมินผลงาน  

10.1  ใหค้ะแนนโดยดูผลงานในภาพรวม 

10.2   มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลงานชดัเจน  

10.3   ใหค้ะแนนตามองคป์ระกอบท่ีกาํหนด 

 

39 

189 

52 

 

13.93 

67.50 

18.57 
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ตารางท่ี 22   แสดงผลการสาํรวจความคิดเห็น และความตอ้งการจาํเป็นในการเรียนรู้ 

       การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

       ปีการศึกษา 2558  ชั้นปีท่ี 3 – 5 จาํนวน 280 คน (ต่อ) 
 

 

ลกัษณะการเรียนรู้ 
จํานวน 

(280 คน) 
ร้อยละ 

11. ส่ือประเภทใดท่ีนกัศึกษาตอ้งการใหผู้ส้อนใชป้ระกอบการ

จดัการเรียนรู้  

11.1   ใบความรู้ 

11.2   อินเทอร์เน็ต 

11.3   PowerPoint  

11.4   อ่ืน ๆ โปรดระบุ  

- ส่ือมลัติมีเดีย เช่น คลิปวดีิโอสั้น ๆ 
- ตวัอยา่งงานเขียน 

 

75 

139 

64 

2 

 

26.79 

49.64 

22.86 

0.71 

12. นกัศึกษาตอ้งการใหผู้ส้อนจดัทาํการจดัทาํส่ือประเภทใดท่ีทาํ

ใหเ้กิดการเรียนรู้เร่ืองการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์(ตอบ

ไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

12.1  การลาํดบัความคิดในการเขียน 

12.2  การเช่ือมโยงความคิดในการเขียน  

12.3  ตน้แบบงานเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์

12.4  วธีิการคิดสร้างสรรคเ์พื่อใหเ้กิดความแปลกใหม่ 

 

 

139 

187 

136 

202 

 

 

20.93 

28.16 

20.48 

30.43 
 

 

จากตารางท่ี 22 พบว่าจาํนวน และร้อยละของความคิดเห็น และความต้องการจาํเป็น

เก่ียวกับลักษณะการเรียนรู้ในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร  ปีการศึกษา 2558  ชั้นปีท่ี 3 – 5 จาํนวน 280 คน  เป็นดงัน้ี   

รูปแบบการจดัการเรียนรู้เร่ืองการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ท่ีนกัศึกษาตอ้งการจาํนวน

มากท่ีสุด คือ การจดัการเรียนรู้แบบระดมสมอง จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 41.42  

วิธีการสอนท่ีนกัศึกษาคิดวา่จะสามารถช่วยให้ตนเองสามารถเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

ไดคื้อ ผูส้อนตอ้งเช่ือมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมของนกัศึกษาเขา้กบัความรู้ใหม่จนเกิด 

การพฒันาต่อยอดในงานเขียนได ้จาํนวนมากท่ีสุด คือ จาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 64.28 
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ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้นกัศึกษาตอ้งการให้ผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้การเขียน

เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างการปฏิบติั จาํนวนมากท่ีสุด คือ 

จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 63.92   

ในการจดักิจกรรมการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์กระบวนการท่ีนักศึกษาต้องการให้

ผูส้อนเนน้หรือพฒันาเพื่อนาํไปสู่กระบวนการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ดจ้าํนวนมากท่ีสุด คือ 

กระบวนการพฒันาความคิดท่ีแปลกใหม่ จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 38.68 

วธีิการฝึกฝนท่ีนกัศึกษาคิดวา่จะสามารถทาํใหน้กัศึกษาเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่ง                          

มีประสิทธิภาพจาํนวนมากท่ีสุด คือ  การฝึกฝนดว้ยตนเอง จาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 72.14 

เน้ือหาในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคท่ี์นกัศึกษาสนใจ หรืออยากเขียนจาํนวนมากท่ีสุด 

คือ   เร่ืองเก่ียวกบัประสบการณ์ต่าง ๆ ของนกัศึกษา จาํนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 69.64 

วธีิการวดั และประเมินผล นกัศึกษาตอ้งการให้ผูส้อนประเมินผลงานของนกัศึกษาจาํนวน

มากท่ีสุด  คือ ให้ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานท่ีนกัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง จาํนวน 196 คน 

คิดเป็นร้อยละ 70.00 

 วธีิท่ีนกัศึกษาตอ้งการให้ผูส้อนให้ผูส้อนให้ขอ้มูลยอ้นกลบั หรือขอ้เสนอแนะในงานเขียน

จาํนวนมากท่ีสุดคือ การเสนอแนะหนา้ชั้นเรียนเป็นภาพรวม จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 58.21 

การวดั และประเมินผลแบบใดท่ีนกัศึกษาตอ้งการให้ผูส้อนจดัการเรียนรู้ในการเขียนเล่า

เร่ืองเชิงสร้างสรรคจ์าํนวนมากท่ีสุด คือ การทดสอบ จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 

เกณฑ์ท่ีนกัศึกษาตอ้งการให้ผูส้อนใช้ในการให้คะแนน หรือประเมินผลงานจาํนวนมาก

ท่ีสุด คือ  มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลงานชดัเจน จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 

ส่ือท่ีนักศึกษาต้องการให้ผู ้สอนใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้จํานวนมากท่ีสุด คือ                                 

ส่ืออินเทอร์เน็ต จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 49.64 

ส่ือท่ีนักศึกษาต้องการให้ผูส้อนจัดทาํเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เร่ืองการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค์จาํนวนมากท่ีสุด คือ ส่ือท่ีทาํให้เกิดวิธีการคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ 

จาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 

จากการดําเนินการเก็บข้อมูลทั้ งผูเ้ช่ียวชาญ อาจารย์ผูส้อน และนักศึกษาในภาพรวม

สามารถสรุปให้เห็นถึงสภาพปัญหาของการจดัการเรียนรู้ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาบณัฑิตไดว้า่  

ดา้นผูเ้รียนพบวา่ นกัศึกษาส่วนมากไม่เห็นความสําคญัของเน้ือหาการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

เพราะเป็นเน้ือหาท่ียาก และตอ้งฝึกปฏิบติัตลอดเวลาจนเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายเน่ืองจากไม่สามารถ

ผลิตงานเขียนนั้นออกมาได้ ตลอดจนนกัศึกษาส่วนใหญ่ประสบปัญหา หรือเกิดความกงัวลใจ

เน่ืองจากขาดแรงบนัดาลใจในการเขียน  ไม่แน่ใจว่าตนเองจะเขียนเร่ืองอะไร หรือหาแหล่งขอ้มูล
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การเขียนจากไหน และจะผลิตผลงานอยา่งไรให้เกิดความแปลกใหม่ หรือสร้างสรรคไ์ด ้ในการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ของผูส้อนพบวา่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการบรรยายไม่สามารถทาํให้นกัศึกษา

เกิดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์นอกจากน้ีงานเขียนของนกัศึกษายงัยึดติดกบัตวัอยา่ง

งานเขียนท่ีผูส้อนนาํมาใหดู้เป็นตวัอยา่ง จนขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และจินตนาการความคิดท่ี

แปลกใหม่ ตลอดจนขาดความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง อีกทั้งยงัคงยึดติดกบัรูปแบบ และกฎเกณฑ์

ในการเขียนมากจนเกินไป ตลอดจนไม่สามารถเช่ือมโยงความคิด หรือลําดับความคิดใน                    

การนาํเสนอได ้ 

จากการเก็บขอ้มูลดา้นปัญหาการเขียนเชิงสร้างสรรคพ์บว่า  ปัญหาดงักล่าวสอดคลอ้งกบั 

อธิกมาส มากจุ้ย (2553: 3) ท่ีกล่าวถึงปัญหา และอุปสรรค์ในการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิง

สร้างสรรคว์่าเกิดจากครูผูส้อน และจากตวัผูเ้รียนเอง คือ ผูเ้รียนมีความเห็นว่าการเขียนเป็นเร่ืองท่ี

ยาก ไม่รู้วา่จะเขียนอะไร เขียนอยา่งไร เขียนแลว้ไม่ประสบความสาํเร็จ จึงเกิดความทอ้แท ้  

เบ่ือหน่าย  

นอกจากน้ีตวัครูหรือผูส้อนเองไม่ทราบว่าจะทาํอย่างไรท่ีจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสุข 

สนุกสนานกบัการเขียนได ้ซ่ึงปัญหาดงักล่าวสอดคลอ้งกบั กมลพทัธ์ โพธ์ิทอง (2557: 6 – 7) ท่ี

พบวา่ปัญหาการจดัการเรียนรู้ดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคเ์กิดจาก ผูเ้รียนส่วนใหญ่เขียนไม่ไดเ้พราะ

ขาดพื้นฐานความรู้  ขาดความคิดสร้างสรรค์ และขาดแรงจูงในในการริเร่ิมเขียนเร่ืองราวท่ีแปลก

ใหม่ อีกทั้งผูส้อนเองก็ขาดทกัษะการจดัการเรียนรู้เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการเขียนเชิง

สร้างสรรคไ์ด ้ 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่ ปัญหาทางการเขียนเชิงสร้างสรรคเ์กิดจาก 1. ตวัผูเ้รียน คือ ผูเ้รียน                        

ขาดแนวความคิดท่ีจะเขียน ไม่แน่ใจวา่ตนเองจะเขียนเร่ืองอะไร หรือหาแหล่งขอ้มูลการเขียนจาก

ไหน และจะผลิตผลงานอยา่งไรใหเ้กิดความแปลกใหม่ หรือสร้างสรรคไ์ด ้ และ 2. การจดักิจกรรม

การเรียนรู้ขาดวธีิการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดแนวคิดในการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ด ้

นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัดาํเนินการเก็บขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ อาจารยผ์ูส้อน ในภาพรวมสามารถ

สรุปให้เห็นถึงความตอ้งการจาํเป็นในการจดัการเรียนรู้ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาบณัฑิตได้ว่า   การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผูส้อนตอ้ง

จาํเป็นตอ้งจดักิจกรรมท่ีเร้า ความสนใจ  และมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน

มีส่วนร่วมใน  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด และควรเน้นให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัมากกว่า          

การใหผู้เ้รียนศึกษาทฤษฎีท่ีเป็นภาควชิาการ  

ในการเขียนเชิงสร้างสรรคผ์ูส้อนควรใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัจากงานเขียนประเภทพื้นฐานก่อน 

เช่น การเขียนเล่าเร่ือง หรือการเขียนเล่าประสบการณ์ท่ีใกลต้วักบัผูเ้รียน งานเขียนประเภทน้ีจะช่วย

ให้ผูเ้รียนสามารถถ่ายทอดความคิด และประสบการณ์ของผูเ้รียนด้วยความแปลกใหม่ได้ง่าย 
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เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีใกล้ตวั และคุน้เคยกบัผูเ้รียนอยู่แล้วซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนขจดัความรู้สึกหรือ

ทศันคติในด้านลบว่าการเขียนสร้างสรรค์เป็นเร่ืองท่ียาก และน่าเบ่ือ เน่ืองจากผูเ้รียนสามารถ                

ฝึกปฏิบติัได ้  

จากการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการจดัการเรียนรู้การเขียน เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่า  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน

ตอ้งการให้ผูส้อนจดัการเรียนรู้ในเร่ืองการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ไดแ้ก่ นกัศึกษาตอ้งการให้

ผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

เสริมสร้างการปฏิบติั โดยมีการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการระดมสมอง การเช่ือมโยงความรู้หรือ

ประสบการณ์เดิมของนกัศึกษาเขา้กบัความรู้ใหม่จนเกิดการพฒันาต่อยอดในงานเขียน และเน้ือหา

ในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ท่ีนักศึกษาสนใจ หรืออยากเขียนจาํนวนมากท่ีสุด คือ เร่ือง

เก่ียวกบัประสบการณ์ต่าง ๆ ของนกัศึกษา โดยวิธีการวดัและประเมินผลงานท่ีผูเ้รียนตอ้งการไดแ้ก่ 

ให้ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานท่ีนกัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง  โดยมีการเสนอแนะหน้าชั้น

เรียนเป็นภาพรวม  และผูส้อนควรมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลงานท่ีชดัเจน   

ในดา้นส่ือท่ีนกัศึกษาตอ้งการให้ผูส้อนใช้ประกอบการจดัการเรียนรู้จาํนวนมากท่ีสุด คือ 

ส่ืออินเทอร์เน็ต และส่ือท่ีทาํใหผู้เ้รียนเกิดวธีิการคิดสร้างสรรคเ์พื่อให้เกิดความแปลกใหม่  และจาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการจดัการเรียนรู้ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตดงักล่าวพบวา่   การจดัการเรียนรู้ดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคค์วรจดั

กิจกรรท่ีเหมาะสมกบัวยั และประสบการณ์ของผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของประทีป  

เหมือนนิล (2533: 22)  ท่ีกล่าวโดยสรุปวา่  การสอนการเขียนเชิงสร้างสรรคน์ั้นควรเร่ิมตน้จาการ

เขียนในส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้ดีท่ีสุด เน่ืองจากผูเ้รียนมีประสบการณ์ชีวิตนอ้ย ประสบการณ์การอ่านนอ้ย จึง

ไม่สามารถมีขอ้มูลมาเขียนได ้ถา้ผูส้อนเร่ิมตน้จากส่ิงท่ีใกลต้วัซ่ึงเขารู้ดีท่ีสุด ก็จะทาํให้เขามีมุมมอง

ท่ีกวา้งขวาง และเห็นแนวทางในการจดัลาํดบัความคิดไดง่้ายข้ึน เช่นเดียวกบั Goldberg (2544: 81 -

82) ท่ีกล่าววา่ผูห้ดัเขียนใหม่ ๆ ควรเร่ิมเขียนจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่หรือส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั และหมัน่เปิด

กวา้งทางความคิดเสมอ เน่ืองจากการเป็นนักเขียนท่ีดีต้องรู้ส่ิงแวดล้อม รู้ปฏิกิริยา  รู้จกัผูอ่้าน 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั จึงจะประสบความสาํเร็จเป็นนกัเขียนท่ีสร้างสรรคผ์ลงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า แนวทางในการจดัการเรียนรู้ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์คือ  การ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างการปฏิบติัด้วยการเช่ือมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมของ

นกัศึกษาเขา้กบัความรู้ใหม่จนเกิดการพฒันาต่อยอดในงานเขียน และแนวทางในการกาํหนดหวัขอ้

หรือประเด็นในการเขียนคือ เป็นเร่ืองท่ีใกลต้วั เหมาะสมกบัวยั และประสบการณ์ของผูเ้รียน โดย

หัวขอ้หรือประเด็นในการเขียนนั้นตอ้งเป็นเร่ืองท่ีมีขอ้มูลเพียงพอต่อการศึกษา และเป็นเร่ืองท่ี

สามารถใชก้ารสร้างสรรคใ์หแ้ปลกใหม่ และน่าสนใจได ้
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2. ข้ันตอนที ่2  การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบ 

การเรียนรู้   

ในขั้นการพฒันา (Development: D1) ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบออกแบบ และพฒันารูปแบบ                  

การจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา                 

สามองค์ประกอบของ Sternberg     ในการสร้างเสริมความสามารถด้านการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และนําไปให้ผู ้เ ช่ียวชาญตรวจสอบประเมิน              

ความสอดคล้องของรูปแบบโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องท่ีมีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประเมินค่า 5 ระดบัของ Likert (Likert Five Rating Scales)  จาํนวน 7 คน และพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์ และเกณฑ์การวดั แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตท่ีมีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ และแบบบนัทึก

สะท้อนการเรียนรู้ จากนั้ นผูว้ิจ ัยจึงนําไปให้ผู ้เช่ียวชาญจาํนวน 5 คน ตรวจสอบประเมิน                      

ความสอดคล้องของเคร่ืองมือโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องท่ีมีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประเมินค่า 5 ระดบัของ Likert (Likert Five Rating Scales) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1  ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ 

Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg   

จากการวเิคราะห์ผลการพฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรค์

ของ  Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  ผูว้ิจยัสามารถ

แสดงรายละเอียดและแผนภาพของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน 

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตดงัแผนภาพ 20 ไดด้งัน้ี 
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1. หลกัการของรูปแบบการเรียนรู้ 

1. ความคิดสร้างสรรค ์ เกิดจากการสร้างความคิดท่ีแปลกใหม่ มีคุณค่า 

ดว้ยการสร้างความคิดแตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยมีอยู ่ และถ่ายทอดความคิดท่ีเป็นนามธรรมให้เป็น

รูปธรรม 

2. การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคต์อ้งเกิดจากการวางแผนความคิดของ

ผูเ้รียนให้ชดัเจนก่อนท่ีจะลงมือสร้างสรรคผ์ลงานออกมาดว้ยการใช้ความคิดในเชิงวิเคราะห์ และ

ความคิดเชิงประยกุตจ์ากขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

3. การเรียนรู้ของผูเ้รียนเกิดจากการนาํความรู้ และประสบการณ์เดิม

ปรับแต่งใหเ้ขา้กบัความรู้และประสบการณ์ใหม่เพื่อใชเ้ป็นแนวทางให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์และ

ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน  

2. วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนรู้ 

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 

3.  รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ 

   ข้ันที ่1   ข้ันเร่ิมก่อความคิด   

1. ผูส้อนกาํหนดหัวขอ้ หรือประเด็นในการเขียนอย่างกวา้ง ๆ ให้แก่

ผูเ้รียน 

2. ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ตลอดจนขอ้มูลเก่ียวกบัหวัขอ้ หรือประเด็น 

นั้ น ๆ  ให้ได้มากท่ีสุด    ทั้ งจากใบความรู้ท่ีผู ้สอนแจกให้ และการสืบค้นด้วยตนเองทาง

อินเทอร์เน็ต 

3. ผูเ้รียนวางแผนความคิดเก่ียวกับประเด็นหัวข้อในการเขียนของ

ตนเอง 

   ข้ันที ่2   ข้ันเตรียมผลติผลงาน  

1. ผูเ้รียนระดมความคิดของตนเองเก่ียวกบัประเด็น หรือหวัขอ้เร่ืองท่ีจะ

เขียน ดว้ยความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้ าความคิดท่ีมีอยูเ่ดิมจากท่ีไดมี้ขอ้มูลอยูแ่ลว้ 

2. ผูเ้รียนตรวจสอบความคิดท่ีได้จากการระดมสมอง พร้อมกบัเลือก

ความคิดท่ีดีท่ีสุดเพื่อเช่ือมโยงความคิดนั้นกบัหวัขอ้ หรือประเด็นท่ีจะเขียน 
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 ข้ันที ่3   ข้ันบูรณาการสัมพนัธ์   

1. ผูเ้รียนวางโครงร่างเร่ืองท่ีจะเขียน จากความคิด หรือจินตนาการท่ี

ผ่านการคดัเลือกด้วยกระบวนการระดมสมอง และการเช่ือมโยงความคิดใหม่ เข้ากับความคิด 

ความรู้ หรือประสบการณ์เดิม  

2. ผูเ้รียนตรวจสอบ ทบทวน โครงร่างท่ีจะเขียนขยายความอีกคร้ังหน่ึง 

โดยมีผูส้อนเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ 

   ข้ันที ่4   ข้ันสร้างสรรค์งานเขียน   

1. ผูเ้รียนลงมือเขียนเร่ืองจากโครงร่างท่ีวางไว ้ดว้ยการขยายความคิด 

และเลือกใชภ้าษาในการเขียนใหเ้หมาะสมกบัหวัขอ้ หรือประเด็นท่ีตั้งไว ้

2. ผูเ้รียนตรวจสอบความถูกตอ้งครบสมบูรณ์ของงานเขียนดว้ยตนเอง

วา่มีความเหมาะสมชดัเจน หรือไม่อยา่งไร 

   ข้ันที ่5   ข้ันพากเพยีรสร้างสรรค์   

1. ผูเ้รียนพิจารณาตรวจสอบงานเขียนของตนเองอีกคร้ังหน่ึง โดย

พยายามหาทางดดัแปลง ปรับเปล่ียนเน้ือหา ภาษา ความคิด และการนาํเสนอ ให้มีความสร้างสรรค ์

แปลกใหม่ 

2. ผูส้อนตรวจแก้งานเขียนของผูเ้รียน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะใน                      

การปรับแต่งงานเขียนใหเ้กิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากข้ึน 

          4.    เง่ือนไขของการนํารูปแบบไปใช้ 

           การนาํรูปแบบการสอนโดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบั

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียน              

เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตไปใชจ้ะตอ้งคาํนึงถึงส่วนท่ีเป็นเง่ือนไข

ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีจะช่วยส่งเสริมใหก้ารดาํเนินการตามกระบวนการจดัการเรียนการสอนตาม

รูปแบบมีความเป็นไปได้สําหรับการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

ดงัต่อไปน้ี 

          4.1   ระบบสังคม (Social System) การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ นกัศึกษา

ตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง และจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนอยา่งต่อเน่ือง 

                      4.2   ระบบสนบัสนุน (Support System) การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ ผูส้อน

เป็นผูจ้ดับรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและจิตภาพในเชิงบวก จดัเตรียมวสัดุและอุปกรณ์            

การเรียนรู้ให้เพียงพอกบัความตอ้งการ รวมทั้งจดัหาตวัอยา่งงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ซ่ึงมีมุมมอง

ความคิดท่ีหลากหลายท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการสร้างประเด็นความคิดแปลกใหม่ 
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                  4.3   หลกัการตอบสนอง (Principle of Reaction) การนาํรูปแบบการสอนโดยใช้

กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต

ไปใชต้อ้งคาํนึงถึงการตอบสนองต่อนกัศึกษาในระหวา่งการเรียนรู้ตามรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

1)  ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกทั้งก่อน ระหวา่ง และหลงัการเรียนรู้ 

     2)  ผูส้อนสนทนา ซักถาม เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความคิด และ                     

การพยายามหลบหนีจากความคิดเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ เพื่อสามารถสร้างสรรคค์วามคิดท่ีแปลกใหม่ได ้

                3)  ผู ้สอนดูแล และติดตามให้นักศึกษาเรียนรู้แบบสืบค้นข้อมูลจาก               

ใบความรู้  ส่ืออินเทอร์เน็ต จนได้ความคิดท่ีแปลกใหม่ ชัดเจน และสามารถแตกประเด็น

รายละเอียดไดจ้นสามารถวางผงัความคิดอยา่งชดัเจนเพื่อเขียนเป็นเร่ืองราวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

                 4)   ผู ้สอนสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความคิดท่ี

สร้างสรรคแ์ปลกใหม่ จนสามารถนาํมาเขียนเป็นเร่ืองราวไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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แผนภาพท่ี 20   รูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎี 

เชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน 

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
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 2.2  ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิด

สร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  โดยผูเ้ช่ียวชาญ

จาํนวน 7 คน ด้วยการประเมินความสอดคล้องแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert 

(Likert  Five Rating Scales) พบวา่  รูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek 

ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  มีความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างดา้น                      

ความสอดคลอ้งของรูปแบบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.19 ดงัปรากฏ

ในตารางท่ี 23 
 

ตารางท่ี 23  การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิด 

       สร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อ 

       เสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญา 

                    บณัฑิต 

 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
แปล

ความหมาย 1 2 3 4 5 6 7 

1. หลกัการของรูปแบบการเรียนรู้น้ีได้

แสดงใหเ้ห็นถึงแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ 

ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  ชั ด เ จ น  แ ล ะ

เหมาะสม 

4 4 5 5 5 5 3 4.43 0.79 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนรู้

มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการของ

รูปแบบการเรียนรู้ 

4 4 5 5 5 5 4 4.57 0.53 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

3. วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนรู้

มีความชดัเจน และแสดงความ

มุ่งหวงัท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบั

ผูเ้รียน 

4 4 5 5 5 5 5 4.71 0.49 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

4. กระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบมี             

ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี และ

แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 

4 4 5 5 5 4 3 4.29 0.76 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

5. กระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบมี                       

ความเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้ 

ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4 5 4 5 5 4 4 4.43 0.53 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 
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ตารางท่ี 23  การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิด 

       สร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อ 

       เสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญา 

                    บณัฑิต (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
แปล

ความหมาย 1 2 3 4 5 6 7 

6. กระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบ

แสดงถึงภาพรวม และจุดเน้นการ

นาํไปปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งชดัเจน 
4 4 4 5 5 4 3 4.14 0.69 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

7. ขั้นเร่ิมก่อความคิด มีความเหมาะสม

ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถหาขอ้มูลเร่ือง

ท่ีจะเขียนว่ามีผูก้ล่าวถึงเร่ืองนั้ น ๆ 

ไวใ้นประเด็นใดบา้ง 

4 5 5 5 5 5 5 4.86 0.38 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

8. ขั้นเตรียมผลิตผลงาน  

มีความเหมาะสมช่วยให้ผู ้เ รี ยน

สามารถหลีกหนีความคิดเดิม และ

สร้างสรรคค์วามคิดใหม่ท่ีมีอยูไ่ด ้

4 4 4 5 5 5 5 4.57 0.53 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

9. ขั้นบูรณาการสมัพนัธ์  

มีความเหมาะสมช่วยให้ผู ้เ รี ยน

สามารถวางโครงร่างเร่ืองท่ีจะเขียน

ด้วย การเช่ือมโยงความรู้ ความคิด 

และประสบการณ์เดิมเขา้กบัความรู้ 

ความคิด และประสบการณ์ใหม่ได ้

4 4 5 5 5 4 5 4.57 0.53 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

10. ขั้นสร้างสรรคง์านเขียน 

มีความเหมาะสมช่วยให้ผู ้เ รี ยน

สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวได้อย่าง

เป็นระบบตามโครงเร่ืองท่ีวางไว ้

พร้อมทั้งเรียบเรียงเน้ือหาดว้ยการใช้

ถอ้ยคาํท่ีสละสลวย และเหมาะสม 

4 3 5 5 5 5 5 4.57 0.79 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 23  การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิด 

       สร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อ 

       เสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญา 

                    บณัฑิต (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
แปล

ความหมาย 1 2 3 4 5 6 7 

11. ขั้นพากเพียรสร้างสรรค ์ 

มีความเหมาะสมช่วยใหผู้เ้รียนแกไ้ข

ขอ้บกพร่องของงานเขียนจนไดง้าน

เขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ 

4 5 4 5 5 5 5 4.71 0.49 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

12. รูปแบบการเรียนรู้มีองคป์ระกอบ

ครบถว้นท่ีผูส้อนสามารถนาํไป

ปฏิบติัได ้

4 3 5 5 5 5 4 4.43 0.79 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

13. รูปแบบการเรียนรู้มีขั้นตอน 

การสอนท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัได้

จริง 

4 4 5 5 5 5 5 4.71 0.49 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

14. รูปแบบการเรียนรู้อธิบายขั้นตอน

การสอนไดอ้ยา่งเป็นลาํดบัขั้น และ

ใชภ้าษาท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 

4 4 5 5 5 4 5 4.57 0.53 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

15. รูปแบบการเรียนรู้ช่วยกาํหนดกรอบ                            

การจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

เหมาะสม 

4 4 4 5 5 4 4 4.29 0.49 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

16. รูปแบบการเรียนรู้มีแนวทางการวดั

และประเมินผลท่ีชดัเจน 
4 4 3 5 5 5 4 4.29 0.76 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 
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ตารางท่ี 23  การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิด 

       สร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อ 

       เสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญา 

                    บณัฑิต (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
แปล

ความหมาย 1 2 3 4 5 6 7 

17. รูปแบบการเรียนรู้มีส่วนช่วยให้

ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการเขียน

เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ด ้

4 4 5 5 5 5 4 4.57 0.53 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

รวม 4.51 0.19 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 23 พบวา่ ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  

โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 7 คน พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้มีความสอดคล้องเชิง

โครงสร้างซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดคือ ค่าเฉล่ียมากกวา่ 3.50 และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐานนอ้ย

กว่า 1.00  ทั้งภาพรวม และรายขอ้ โดยผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการ

เรียนรู้ใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึนดงัประเด็นต่อไปน้ี 

1. ปรับสาํนวนภาษาในการเขียนอธิบายบทบาทของครูดา้นโคช้ (Coaching) การให้

ข้อมูลยอ้นกลับในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคใ์หช้ดัเจนมากข้ึน 

2. ปรับเกณฑ์การประเมินการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์ห้ชดัเจน และสามารถ

นาํไปใชป้ฏิบติัได ้

3. ปรับแก้ไขหัวข้อ หรือประเด็นในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ให้มีความ

ชดัเจนยิง่ข้ึน 

4. เพิ่มแผนภาพแสดงรายละเอียดของรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิด

สร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
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ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นนาํเสนอ

ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาถึงความถูกต้อง และเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง ทั้ งน้ีเพื่อ

นาํไปสู่การนาํรูปแบบการเรียนรู้ไปทดลองใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประกอบรูปแบบ                  

การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสาม

องค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  ไดแ้ก่ 

2.3.1 ผลการประเมินคู่มือการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ

คิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg  โดย

ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน ดว้ยการประเมินความสอดคลอ้งแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัของ 

Likert (Likert Five Rating Scales) พบวา่  คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิด

สร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg  มี                             

ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างด้านความสอดคล้องของคู่มือการใช้รูปแบบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.13 ดงัปรากฏในตารางท่ี 24 
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ตารางท่ี 24  การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนรู้โดยใช ้

       กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบ 

      ของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์อง 

      นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

               
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
แปล

ความหมาย 1 2 3 4 5 

1.  คู่มือฉบบัน้ีมีองคป์ระกอบครบถว้นท่ี

ครูผูส้อนควรทราบก่อนนาํไปใช ้
5 5 4 4 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

2. คู่มือฉบบัน้ีอธิบายถึงองคป์ระกอบ             

ต่าง ๆ อยา่งเป็นลาํดบัขั้นตอนท่ี

เหมาะสม 

5 5 4 5 4 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

3. คู่มือฉบบัน้ีใชส้าํนวนภาษาในการ

อธิบายองคป์ระกอบต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง

เขา้ใจ และชดัเจน 

5 4 4 5 4 4.40 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

4. คู่มือฉบบัน้ีสามารถสร้างความเขา้ใจ

ใหแ้ก่ครูผูส้อนท่ีจะนาํไปใชไ้ดอ้ยา่ง

ชดัเจน และสามารถนาํไปสู่การปฏิบติั

ได ้

5 4 4 5 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

5. คู่มือฉบบัน้ีกล่าวถึงความเป็นมาของ

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ไวอ้ยา่ง

เหมาะสม และชดัเจน 

5 4 4 5 4 4.40 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

6. คู่มือฉบบัน้ีกล่าวถึงความเป็นมาของ

การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ได้

อยา่สมเหตุสมผล และมีความ

น่าเช่ือถือ 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 24  การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนรู้โดยใช ้

       กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบ 

      ของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์อง 

      นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต (ต่อ) 

 
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
แปล

ความหมาย 1 2 3 4 5 

7. คู่มือฉบบัน้ีไดก้ล่าวถึงการนาํแนวคิด 

และทฤษฎีการเรียนรู้มาใชเ้ป็นฐานคิด

ท่ีสาํคญัในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้

ไดอ้ยา่งชดัเจน 

5 5 4 4 4 4.40 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

8. คู่มือฉบับน้ีได้นําแนวคิด และทฤษฎี

การเรียนรู้มาเป็นฐานสําคัญในการ

สร้างรูปแบบการเรียนรู้ไดถู้กตอ้งตาม

ห ลั ก ก า ร  แ น ว คิ ด  ข อ ง ท ฤ ษ ฎี              

นั้น ๆ อยา่งครบถว้นชดัเจน 

5 5 4 4 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

9. คู่มือฉบับน้ีได้แสดงสาระสําคญัของ

รูปแบบการจัดการเ รียนรู้ได้อย่าง

ชัดเจนและครบถว้นเพียงพอท่ีจะนํา

รูปแบบไปใช ้ 

5 5 4 5 5 4.80 0.45 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

10. คู่มือฉบบัน้ีไดน้าํเสนอแนวทางการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

และชดัเจน  
5 4 4 5 4 4.40 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

11. คู่มือฉบบัน้ีมีการแสดงเกณฑ ์

การประเมินการเขียนสร้างสรรค์ได้

อยา่งชดัเจน และเหมาะสม 
5 4 3 5 5 4.40 0.89 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 
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ตารางท่ี 24  การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนรู้โดยใช ้

       กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบ 

      ของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์อง 

      นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต (ต่อ) 

 
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
แปล

ความหมาย 1 2 3 4 5 

12. คู่มือฉบบัน้ีมีการแสดงเกณฑ ์

การประเมินการเขียนสร้างสรรคท่ี์

สามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบติัไดจ้ริง 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

รวม 4.52 0.13 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 
 

  

 จากตารางท่ี 24 พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการใชรู้ปแบบการจดัการ

เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบ

ของ Sternberg  โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน พบวา่ องคป์ระกอบของคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนรู้

มีความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดคือ ค่าเฉล่ียมากกวา่ 3.50 และส่วน

เบ่ียงเบน มาตรฐานน้อยกว่า 1.00  ทั้งภาพรวม และรายขอ้ ทั้งน้ีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะใน

การปรับปรุงคู่มือการใช้รูปแบบ การจดัการเรียนรู้ให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน คือ ควรเพิ่มการแปรผล

คะแนนในเกณฑก์ารประเมินการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นนาํเสนอ

ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาถึงความถูกต้อง และเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง ทั้ งน้ีเพื่อ

นาํไปสู่คู่มือการใชรู้ปแบบจดัการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ 

2.3.2 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรค์

ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 

คน ดว้ยการตอบประเมินความสอดคลอ้งแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัของ Likert (Likert 

Five Rating Scales) พบว่า  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek 

ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  มีความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างดา้น

ความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

0.14 ดงัปรากฏในตารางท่ี 25 
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ตารางท่ี 25 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ 

     คิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 

     เพื่อเสริมสร้างความสามารถในเขียนการเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบั 

     ปริญญาบณัฑิต 

           

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
แปล

ความหมาย 1 2 3 4 5 

1. รูปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้มี

องคป์ระกอบครบถว้น เหมาะสม 
5 5 4 4 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

2. ขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
5 5 4 4 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

3. แผนการจดัการเรียนรู้มีการจดัลาํดบั

ขั้นตอนอยา่งเหมาะสม 
5 5 4 4 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

4. จาํนวนแผนการจดัการเรียนรู้

ครอบคลุม และเพียงพอต่อการสร้าง

เสริมความสามารถในการเขียนเชิง

สร้างสรรคข์องผูเ้รียนได ้

4 5 4 5 4 4.40 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

5. สาระสาํคญัในแผนการจดัการเรียนรู้มี

ความชดัเจนและทาํใหม้องเห็น

เป้าหมายในการเรียนรู้ 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

6. สาระสาํคญัในแผนการจดัการเรียนรู้

สอดคลอ้งเหมาะสมกบัเน้ือหา 
5 4 4 5 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 25 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ 

     คิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 

     เพื่อเสริมสร้างความสามารถในเขียนการเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบั 

     ปริญญาบณัฑิต (ต่อ) 
 
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
แปล

ความหมาย 1 2 3 4 5 

7. จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความถูกตอ้ง

ชดัเจนตามหลกัการ 
5 5 4 4 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

8. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ผูเ้รียนสามารถ

วดัและประเมินไดจ้ริง 
5 5 4 4 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

9. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ครอบคลุม และ

สามารถทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้

จริง 

5 5 4 4 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

10. เน้ือหาในแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละ

แผนมีความสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั  
4 5 4 5 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

12.   เน้ือหามีความหลากหลาย และ  

        สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ของผูเ้รียน 
4 5 4 5 4 4.40 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

13. เน้ือหาเอ้ือต่อการเช่ือมโยงความรู้  

        หรือประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน  

 เพ่ือใหเ้รียนรู้ไดง่้ายข้ึน 

5 5 4 5 5 4.80 0.45 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

14. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั 

5 5 4 4 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 25 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ 

     คิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 

     เพื่อเสริมสร้างความสามารถในเขียนการเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบั 

     ปริญญาบณัฑิต (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
แปล

ความหมาย 1 2 3 4 5 

15. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถตอบสนอง

ไดต้รงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
5 4 4 5 4 4.40 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

16. กิจกรรมการเรียนรู้เอ้ือต่อการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียนของผูเ้รียน 
5 5 4 4 4 4.40 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

17. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถทาํให้

ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
5 5 4 4 4 4.40 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

18. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม

กบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการเรียนรู้ 
5 4 4 5 4 4.40 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

19. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งตรง

ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
5 5 4 4 4 4.40 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

20. การวดัและประเมินผลมีแนวทางการ

ปฏิบติัท่ีชดัเจน 
5 5 4 5 4 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

21. การวดัและประเมินผลมีการกาํหนด

เกณฑท่ี์ชดัเจน และเหมาะสม 
5 4 4 5 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 25 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ 

     คิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 

     เพื่อเสริมสร้างความสามารถในเขียนการเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบั 

     ปริญญาบณัฑิต (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
แปล

ความหมาย 1 2 3 4 5 

22. ส่ือการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์

5 5 4 5 5 4.80 0.45 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

23. ส่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบั

กิจกรรมการเรียนรู้ 
5 5 4 5 4  4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

24. ส่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัวยั

ของผูเ้รียน 
5 5 4 5 5  4.80 0.45 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

25. ส่ือการเรียนรู้สามารถส่งเสริมให้

ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการเขียน

เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ด ้

5 5 4 5 5 4.80 0.45 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

รวม 4.58 0.14 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

  

จากตารางท่ี 25 พบวา่ ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ                  

การจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา                          

สามองคป์ระกอบของ Sternberg  โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน พบวา่ องคป์ระกอบของแผนการจดั               

การเรียนรู้มีความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดคือ ค่าเฉล่ียมากกวา่ 3.50 

และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐานน้อยกว่า 1.00  ทั้ งภาพรวม และรายข้อ ทั้ งน้ีผูเ้ช่ียวชาญได้ให้

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึนดงัประเด็นต่อไปน้ี 
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1.  ปรับสาํนวนภาษาในส่วนของสาระสาํคญัใหมี้ความกระชบัมากยิง่ข้ึน 

2. เพิ่มกิจกรรมการสอนในแต่และแผนให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน เช่น 

การดูวดิีทศัน์ การฟังเพลง เป็นตน้ 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นนาํเสนอ

ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาถึงความถูกต้อง และเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง ทั้ งน้ีเพื่อ

นาํไปสู่การนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.4  ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในประเมินประสิทธิผลของ

รูปแบบ  ไดแ้ก่ 

    2.4.1 ผลการประเมินแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคป์ระกอบดว้ย  แบบวดัการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนน               

โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน ดว้ยการตอบประเมินความสอดคลอ้งแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 

ระดบัของ Likert (Likert  Five  Rating  Scales) พบวา่  แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน

เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคป์ระกอบดว้ย แบบวดัการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์และเกณฑ์การตรวจให้

คะแนนมีความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างดา้นความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถใน

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคมี์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.08   

ดงัปรากฏในตารางท่ี 26 
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ตารางท่ี 26  การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถใน 

      การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์และเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนการเขียนเล่าเร่ือง 

      เชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต   

 
       

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
แปล

ความหมาย 1 2 3 4 5 

1.   แบบทดสอบมีคาํช้ีแจงรายละเอียด             

การเขียนไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น 
5 5 4 4 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

2. แบบทดสอบมีการกาํหนดระยะเวลา

ในการทาํอยา่งเหมาะสม 
5 5 4 4 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

3. แบบทดสอบมีการกาํหนดหวัขอ้เร่ือง

ท่ีใชใ้นการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคท่ี์เหมาะสม สอดคลอ้งกบั

วยั และประสบการณ์ของผูเ้รียน 

5 4 4 4 5 4.40 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

4. แบบทดสอบมีการใชภ้าษาท่ีชดัเจน 

และเขา้ใจง่าย 
5 5 4 4 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

5. แบบทดสอบสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคใ์นการวจิยั 
5 5 4 4 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

6. แบบทดสอบสามารถวดัความสามารถ

ในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

ของผูเ้รียนได ้

5 5 4 4 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

7. แบบทดสอบเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้

แสดงความสามารถในการเขียนเล่า

เร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

5 5 4 4 4 4.40 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 
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ตารางท่ี 26  การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถใน 

      การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์และเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนการเขียนเล่าเร่ือง 

      เชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต (ต่อ)  

 
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
แปล

ความหมาย 1 2 3 4 5 

8. แบบทดสอบมีการกาํหนดเกณฑ ์

การประเมินผลไดอ้ยา่งชดัเจน 
5 5 4 4 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

9. แบบทดสอบมีการแบ่งสดัส่วน

คะแนนในแต่ละส่วนอยา่งเหมาะสม 
5 5 4 4 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

10. แบบทดสอบมีการแจง้สดัส่วนคะแนน

ของ การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

ใหท้ราบอยา่งชดัเจน 

5 5 4 4 5 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

รวม 4.56 0.08 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 26 พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถ               

ในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย  แบบวดัการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ และ

เกณฑ์การตรวจให้คะแนน  โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน พบว่า องค์ประกอบของแบบทดสอบ               

วดัความสามารถในการเล่าเร่ืองเขียนเชิงสร้างสรรค์มีความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีกาํหนดคือ ค่าเฉล่ียมากกวา่ 3.50 และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐานนอ้ยกว่า 1.00  ทั้งภาพรวม 

และรายขอ้  

นอกจากน้ีผลการประเมินแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค์  ในการประเมินรายขอ้ ตั้ งแต่ ข้อท่ี 1 – 6 พบว่ามีค่าความสอดคล้อง ค่าเฉล่ีย (  ) 

เท่ากบั 4.80 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31 ดงัปรากฏในตารางท่ี 27 
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ตารางท่ี 27  การแสดงผลการพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถ 

          ในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์

 

แบบทดสอบข้อที ่
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
แปล

ความหมาย 1 2 3 4 5 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีแสน

ประทบัใจ 
5 5 5 5 5 5 0 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 

2. ผลสาํเร็จแห่งความพยายาม 5 5 5 5 5 5 0 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 

3. เสน้ทางชีวติของฉนั 5 5 5 5 5 5 0 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

4. ความประทบัใจในการเรียนรู้                

ของฉนั 
5 5 4 5 5 4.80 0.45 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 

5. ชีวติท่ีมีความสุขของฉนั 5 5 5 4 5 4.80 0.45 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 

6. เมืองไทยในสายตาของฉนั 5 4 4 4 4 4.20 0.45 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสมมาก 

รวม 4.80 0.31 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 27 พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของ แบบทดสอบวดัความสามารถใน             

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคป์ระกอบดว้ย  แบบวดัการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ และเกณฑ์

การตรวจใหค้ะแนน  โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน พบวา่ แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน

เล่าเร่ือง เชิงสร้างสรรค์มีความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดคือ ค่าเฉล่ีย

มากกวา่ 3.50 และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00  ทั้งภาพรวม และรายขอ้  

    2.4.2  ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

ปริญญาบณัฑิตท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎี

เชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน ดว้ยการตอบประเมิน 

ความสอดคลอ้งแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัของ Likert (Likert Five Rating Scales) พบวา่  

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 

มีความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างดา้นความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.16 ดงัปรากฏในตารางท่ี 28 
 

 

ตารางท่ี 28  การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษา 

      ระดบัปริญญาบณัฑิตมีต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง  

       Plsek   ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้าง 

      ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

 
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
แปล

ความหมาย 1 2 3 4 5 

1. ประเด็นในการสอบถามความพึง

พอใจของผูเ้รียนในแต่ละประเดน็มี

ความเหมาะสม ครบถว้น 
5 4 4 5 4 4.40 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

2. ขอ้คาํถามในแต่ละประเดน็ใน

แบบสอบถามมีรายละเอียดครอบคลุม

ครบถว้น 
5 4 4 5 4 4.40 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

3. ประเด็นในการสอบถาม                        

ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคใ์นการวจิยั 
5 5 4 5 4 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 28  การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษา 

      ระดบัปริญญาบณัฑิตมีต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง  

       Plsek   ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้าง 

      ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต   

      (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
แปล

ความหมาย 1 2 3 4 5 

4. ประเด็นในการสอบถาม                           

ความพึงพอใจสามารถช่วยสะทอ้น 

ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบ

การเรียนรู้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

5 4 4 5 4 4.40 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

5. ป ร ะ เ ด็ น ใ น ก า ร ส อ บ ถ า ม                         

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู ้ เ รี ย น เ ป็ น

ประโยชน์ต่อการนาํไปปรับปรุง 

และพฒันาการใช้รูปแบบการเรียนรู้

ในคร้ังน้ี 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

6. การใชภ้าษาในแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจมีความชดัเจน เพียงพอ 
5 4 5 5 4 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.16 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 
 
 

 

 จากตารางท่ี 28 พบวา่ ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้ โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน พบว่า องค์ประกอบของ

แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้ มีความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง

ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดคือ ค่าเฉล่ียมากกวา่ 3.50 และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00  

ทั้งภาพรวม และรายขอ้  
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    2.4.3  ผลการประเมินแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้โดย

ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ 

Sternberg โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน ด้วยการตอบประเมินความสอดคล้องแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า 5 ระดบัของ Likert (Likert Five Rating Scales) พบวา่  แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้

จากการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญา 

สามองคป์ระกอบของ Sternberg มีความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างดา้นความสอดคลอ้งของ 

แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.10  

ดงัปรากฏในตารางท่ี 29 
 

ตารางท่ี 29  การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมี 

       ต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎี 

      เชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน 

      การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

       
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

 S.D. 
แปล

ความหมาย 1 2 3 4 5 

1. ประเด็นในแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้

ของผูเ้รียนในแต่ละประเด็นมี               

ความเหมาะสม ครบถว้น 

5 5 4 5 4 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

2. ขอ้คาํถามในแต่ละประเดน็ในแบบ

สะทอ้นผลการเรียนรู้มีรายละเอียด

ครอบคลุมครบถว้น 

5 5 4 5 4 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

3. ประเด็นในแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้

ของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ในการวจิยั 

5 5 4 5 4 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

4. ประเด็นในแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้

ของผูเ้รียนสามารถช่วยสะทอ้น          

ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบ

การเรียนรู้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

5 4 4 5 4 4.40 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 
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ตารางท่ี 29  การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมี 

       ต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎี 

      เชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg  เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน 

      การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
แปล

ความหมาย 1 2 3 4 5 

5. ประเด็นในแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้

ของผูเ้รียนเป็นประโยชน์ต่อการนาํไป

ปรับปรุงและพฒันาการใชรู้ปแบบ                  

การเรียนรู้ในคร้ังน้ี 

5 5 4 5 4 4.60 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 

6. การใชภ้าษาในสะทอ้นผลการเรียนรู้มี

ความชดัเจนเพียงพอ 
5 4 4 5 4 4.40 0.55 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มาก 

รวม 4.53 0.10 

มีความ

สอดคลอ้ง

เหมาะสม

มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 29 พบวา่ ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้

จาก  การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา                       

สามองคป์ระกอบของ Sternberg โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน พบวา่ องคป์ระกอบของแบบบนัทึก

สะทอ้นผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎี

เชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg มีความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีกาํหนดคือ ค่าเฉล่ียมากกวา่ 3.50 และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐานนอ้ยกว่า 1.00  ทั้งภาพรวม และ              

รายขอ้  

3.  ข้ันตอนที ่3 การวจัิย (Research: R2)   การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้  

      การนํารูปแบบการเรียนรู้ไปใช้ ผูว้ิจยัได้นํารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ                       

คิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg ใน                     

การเสริมสร้างความสามารถดา้นการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต

ไปทดลองกบันกัศึกษาวิชาชีพครู หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2559 ซ่ึงลงทะเบียนในรายวชิาการเขียนเพื่อการส่ือสาร มีวธีิดาํเนินการดงัน้ี 
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3.1  กาํหนดกลุ่มตวัอย่างสําหรับการนํารูปแบบการเรียนรู้ไปศึกษาผลของการใช้

รูปแบบการเรียนรู้ ไดแ้ก่  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร จาํนวน 30 คน ในภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple random sampling) โดยใชส้าขาวชิาเป็นหน่วยสุ่ม  โดยกาํหนดเกณฑก์ล่าวคือ เป็นนกัศึกษา

ท่ีผา่นการศึกษารายวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมาแลว้ 

3.2  กาํหนดแบบแผนการวจิยัในการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการวิจยัแบบ          

การจาํลองการทดลอง (Pre- Experimental Designs) ดาํเนินการทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียว                    

มีการทดสอบก่อน  และหลงัการทดลอง  (One Group Pretest – Posttest  Design)  โดยใชส้ถิติ               

t- test  (นิคม  ตงัคะพิภพ, 2543: 310) 

3.3   นาํรูปแบบการเรียนรู้ และเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีพฒันาข้ึนไปใช ้และรวบรวมขอ้มูล

กบักลุ่มตวัอยา่ง  ในรายวิชา 465 258 การเขียนเพื่อการส่ือสาร (Writing for Communication) โดย

ผูว้ิจยัดาํเนินการสอนสัปดาห์ละ 1 คร้ัง คร้ังละ 2 ชัว่โมง ตามตารางเรียนของนกัศึกษา ในระหวา่ง

เดือนกนัยายน  - เดือนพฤศจิกายน 2559 

4.   ข้ันตอนที ่4 การพฒันา  (Development: D2) การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ 

       การปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg ในการเสริมสร้างความสามารถดา้น

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ดาํเนินการโดยพิจารณาผล             

การใชรู้ปแบบการเรียนรู้ ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพของผลสําเร็จของรูปแบบการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน  

เม่ือนาํไปปฏิบติัจริง จากผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ พบว่า  ส่งผลให้นกัศึกษามี

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์และมีความพึงพอใจการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ 

การการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
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ตอนที ่2 ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ 

Plsek ร่วมกบัทฤษฎเีชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพือ่เสริมสร้างความสามารถใน 

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

 จากการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบั

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg ในการเสริมสร้างความสามารถดา้นการเขียน

เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตท่ีพฒันาข้ึน ผูว้ิจยันาํเสนอผลการหา

ประสิทธิภาพเชิงประจกัษเ์พื่อบรรลุผลของการวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาก่อน 

และหลงัการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ และพฒันาการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ 

จากการทดลองสามารถเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคก่์อน และหลงัการทดลองพบวา่ นกัศึกษามีความสามารถดา้นการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคห์ลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง ดงัปรากฏในตารางท่ี 30  ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 30  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์

                    ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 

(n = 30) 

การทดสอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

เฉลีย่ 

(  ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

t df p 

ก่อน 

การทดลอง 
15 6.90 .89 

26.115 29 .000 
หลงั 

การทดลอง 
15 12.30 .84 

 

จากตารางท่ี 30 พบว่า คะแนนก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.90 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั .885 คะแนนหลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 12.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

.837 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะเฉล่ียพบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถด้านการ

เขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนกัศึกษาหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีสามารถแสดงผลเป็นแผนภาพแสดงคะแนนเปรียบเทียบก่อน และหลงั

การทดลองการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษา ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 21 ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 21  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 

                      การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

 

จากแผนภาพท่ี 21 พบวา่ คะแนนก่อนและหลงัการทดลองการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

ของนักศึกษา คือ คะแนนก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.90   และคะแนนหลงัการทดลองมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 12.30  

ทั้งน้ีสามารถแสดงผลคะแนนพฒันาการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาจาก           

การฝึกปฏิบติัการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคร์ะหวา่งการทดลองได ้ดงัปรากฏในตารางท่ี 31 ดงัน้ี  

ตารางท่ี 31  คะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์ระหวา่งการทดลอง  

      จากการวดั 6 คร้ัง  
 

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ 

คร้ังที ่ 
คะแนนเต็ม 

คะแนนเฉลีย่ 

(  ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

คร้ังท่ี 1 “พอ่ท่ีฉนัรัก” หรือ “แม่ท่ีฉนัรัก”   15 8.27 .17 

คร้ังท่ี 2 “ครูในดวงใจ” 15 9.40 .14 

คร้ังท่ี 3 “สายนํ้าในความทรงจาํ” 15 9.63 .16 

คร้ังท่ี 4 “ปัญหาชีวติ” 15 10.37 .16 

คร้ังท่ี 5 “เม่ือฉนัโกรธ” 15 10.83 .15 

คร้ังท่ี 6 “ประสบการณ์ความรัก” 15 11.23 .18 
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จากตารางท่ี 31 คะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา

ระหวา่งการจดัการเรียนรู้จาํนวน 6 คร้ัง จาํนวน 30 คน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน มีค่าเฉล่ียสูงข้ึน

ในการวดัแต่ละคร้ัง ไดผ้ลคะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ ดงัน้ี  คร้ังท่ี 1 

จากการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์เร่ือง “พ่อท่ีฉนัรัก” หรือ “แม่ท่ีฉนัรัก”  ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 8.27   

คร้ังท่ี 2 จากการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ เร่ือง “ครูในดวงใจ” ไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 9.40  คร้ังท่ี 3 

จากการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์เร่ือง “สายนํ้ าในความทรงจาํ” ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั  9.63  คร้ังท่ี 4 

จากการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ เร่ือง “ปัญหาชีวิต”ไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั  10.37  คร้ังท่ี 5 จากการ

เขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์เร่ือง “เม่ือฉนัโกรธ” ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั  10.83  คร้ังท่ี 6 จากการเขียนเล่า

เร่ืองเชิงสร้างสรรค์ เร่ือง “ประสบการณ์ความรัก” ได้ค่าเฉล่ียเท่ากบั  11.23 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า

นกัศึกษามีพฒันาการความสามารถดา้นการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ดีข้ึนตามลาํดบั  โดย

สามารถแสดงผลเป็นแผนภาพแสดงคะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของ

นกัศึกษาระหวา่งการจดัการเรียนรู้จาํนวน 6 คร้ัง ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

แผนภาพท่ี 22  คะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

                      ระหวา่งการจดัการเรียนรู้จาํนวน 6 คร้ัง 
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แผนภาพท่ี 23  คะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระหวา่ง 

                        การจดัการเรียนรู้จาํนวน 6 คร้ัง 
 

ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนกัศึกษากลุ่มตวัอย่างในแต่ละช่วงเวลา ดว้ย                  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซํ้ า (Repeated Measure ANOVA) ดงัปรากฏในตารางท่ี 32 

ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 32 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย 

                   ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

 (N = 30) 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p ผลการทดสอบ 

ช่วงเวลาใน 

การประเมิน 
175.111 3.576 48.974 

124.196 .000 

-   คร้ังท่ี 6 >                

    คร้ังท่ี 5, 4, 3, 2    

    และ1 (.05) 

-   คร้ังท่ี 5 >                

    คร้ังท่ี 4, 3, 2 และ1  

    (.05) 

-   คร้ังท่ี 4 >                

    คร้ังท่ี 3, 2 และ1  

    (.05) 

-   คร้ังท่ี 3 >  คร้ังท่ี 2                 

    และ1  (.05) 

-  คร้ังท่ี 2 > คร้ังท่ี 1  

   (.05) 

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง

สมาชิก และช่วงเวลา 
40.889 103.692 .394 

 

จากตารางท่ี 32 พบว่า ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ในแต่ละช่วงเวลา

ของการทดลองมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ตอ้งทาํการทดสอบ 

ความแตกต่างรายคู่ต่อไป อยา่งนอ้ยหน่ึงช่วงเวลา  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงทาํการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ 

ซ่ึงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ พบวา่คะแนนพฒันาการเฉล่ียความสามารถ

ในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งในแต่ละช่วงเวลา มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทาํใหท้ราบถึงพฒันาการของค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถใน

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์นแต่ละช่วง 5 ช่วง ทั้งน้ีผูว้ิจยัพบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนจากการวดัซํ้ า 

6 คร้ัง มีแนวโน้มภาพรวมเพิ่มข้ึน โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดจากการวดัคร้ังท่ี 6 รองลงมา ไดแ้ก่ การวดั

คร้ังท่ี 5 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 1 ตามลาํดบั ดงัแผนภาพท่ี 26 
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แผนภาพท่ี 24   พฒันาการความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระหวา่ง 

                        การจดัการเรียนรู้จาํนวน 6 คร้ัง 

 

2.     ผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่

พฒันาขึน้ 

 2.1  จากผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

ต่อรูปแบบการเรียนรู้หลงัจากไดเ้รียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดลองครบ 6 

คร้ัง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีจาํนวนทั้งส้ิน 30 คน สามารถสรุปผลการประเมินความ

พึงพอใจได ้ดงัปรากฏในตารางท่ี 33 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 33  แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ค่าระดับ 

ด้านเนือ้หาสาระ 

1. เน้ือหาสาระในการเรียนรู้น่าสนใจ และ

เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัศึกษา 

 

4.57 

 

0.57 

 

มากท่ีสุด 

2. เน้ือหาสาระในการเรียนรู้มีความชดัเจน เขา้ใจ

ง่าย 
4.60 0.50 มากท่ีสุด 

3. เน้ือหาสาระในการเรียนรู้ส่งเสริมใหเ้กิด

ความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาได ้
4.67 0.48 มากท่ีสุด 

4. เน้ือหามีความหลากหลาย และเอ้ือต่อ

ประสบการณ์เดิมของนกัศึกษาได ้
4.63 0.49 มากท่ีสุด 

5. แบบฝึกหดัการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคมี์

จาํนวนเพียงพอต่อการพฒันาการเรียนรู้ของ

นกัศึกษา 

4.47 0.51 มาก 

รวมด้านเนือ้หาสาระ 4.59 0.08 มากท่ีสุด 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

6. ขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้มี                 

ความเหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 

4.57 0.50 มากท่ีสุด 

7. ขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้มี                         

การจดัลาํดบัขั้นตอนท่ีจะทาํใหน้กัศึกษา

สามารถเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ดจ้ริง 

4.80 0.48 มากท่ีสุด 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ทา้ทายความสามารถ และ               

เร้าความสนใจของนกัศึกษา 
4.53 0.51 มากท่ีสุด 

9. กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสใหคิ้ด และ

สร้างสรรคค์วามแปลกใหม่ 
4.60 0.50 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 33  แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ค่าระดับ 

10. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบเอ้ือต่อ                           

การพฒันาการเขียนเชิงสร้างสรรคข์อง

นกัศึกษาได ้

4.70 0.47 มากท่ีสุด 

รวมด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 4.64 0.11 มากท่ีสุด 

ด้านส่ือการเรียนรู้ 

11. ส่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบักิจกรรม                    

การเรียนรู้ 

4.50 0.51 มากท่ีสุด 

12. ส่ือการเรียนรู้มีความชดัเจน และเหมาะสมกบั

การศึกษาดว้ยตวัเอง 
4.40 0.50 มาก 

13. ส่ือการเรียนรู้สามารถกระตุน้ และเร้าความ

สนใจของนกัศึกษาได ้
4.40 0.56 มาก 

14. ส่ือการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด

กระบวน     การคิดสร้างสรรคไ์ด ้
4.63 0.49 มากท่ีสุด 

15. ส่ือการเรียนรู้ช่วยใหน้กัศึกษาเกิดแนวทางใน                  

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ด ้
4.60 0.50 มากท่ีสุด 

รวมด้านส่ือการเรียนรู้ 4.51 0.12 มากท่ีสุด 

รวม 4.58 0.11 มากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 33  พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีไดเ้รียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนนั้น                                  

มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (   = 4.58, S.D. = 0.11)  

และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยู่

ในลาํดบัสูงท่ีสุด  (  = 4.64, S.D. = 0.11)  ส่วนดา้นเน้ือหาสาระ (  = 4.59, S.D. = 0.08)  และ             

ดา้นส่ือการเรียนรู้ (  = 4.51, S.D. = 0.12) นั้นมีความพึงพอใจอยูใ่นลาํดบัรองลงมาตามลาํดบั 
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ดงัจะเห็นไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละดา้นในขอ้คาํถามท่ีมีค่า

ระดบัมากท่ีสุดในแต่ละดา้นดงัน้ี 1)  ดา้นเน้ือหาสาระ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ เน้ือหา

สาระในการเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาได ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  = 

4.67, S.D. = 0.48)  2)  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีการ

จดัลาํดบัขั้นตอนท่ีจะทาํให้นกัศึกษาสามารถเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ได้จริง อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด (  = 4.80, S.D. = 0.48)  และ 3) ดา้นส่ือการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด

กระบวนการคิดสร้างสรรคไ์ด ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.63, S.D. = 0.49) 

 2.2  จากผลการเขียนแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) ของ

นักศึกษาจาํนวน 30 คนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้  พบว่านักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างได้สะทอ้น 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้ในแต่ละประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

     ประเด็นท่ี 1 นักศึกษาคิดว่า การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คร้ังน้ี ช่วยให้

นกัศึกษาสามารถเขียนผลงานเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ดจ้ริง หรือไม่ อยา่งไร 

     จากการตรวจสอบแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) พบว่า  

นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นน้ีว่า การจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบท่ี

ผูว้จิยัพฒันาข้ึนช่วยใหต้นเองเกิดความคิดท่ีแปลกใหม่ และหลากหลาย ดว้ยการระดมสมอง อนัช่วย

ใหห้ลบหลีกความคิดเดิมท่ีเคยมีอยู ่จากนั้นนาํความคิดใหม่ท่ีได ้เช่ือมโยงเขา้กบัหวัขอ้หรือประเด็น

ท่ีกาํหนดไดง่้ายข้ึน อีกทั้งยงัช่วยพฒันาตนเองใหเ้กิดความคิดท่ีเป็นระบบมากข้ึนในการทาํงาน และ

สามารถวางแผนความคิดใหช้ดัเจนก่อนท่ีจะลงมือเขียนอนัเป็นปัจจยัสําคญัในการถ่ายทอดความคิด

ท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  จะเห็น

ไดจ้ากการเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) ของนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง

ในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
 

    “รูปแบบการเรียนรู้นีท้าํให้สามารถคิดคาํตอบได้หลากหลาย ช่วย

ให้เรามีความคิดสร้างสรรค์นาํส่ิงต่าง ๆ มาเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน ฝึกความคิดเป็น

ขั้นตอน ทําให้งานท่ีออกมามีประสิทธิภาพ สุดท้ายยังสรุปความคิดท่ีเป็น

นามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรมด้วยการเขียนเล่าเร่ืองเร่ือง ตลอดจนครูผู้สอนยัง

คอยช่วยชี้แนะแนวทางใน การเขียนให้กับนักศึกษา จึงทาํให้งานเขียนแต่ละคร้ัง

ออกมามีประสิทธิภาพ” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 1 
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    “การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้นี ้มีลาํดับขั้นตอนท่ีชัดเจน เร่ิม

ต้ังแต่การระดมความคิดเพ่ือให้เกิดความแตกต่างจากความคิดเดิมท่ีมีอยู่  จากน้ัน

อาจารย์จึงให้เลือกความคิดท่ีดีสุดมาขยายประเด็นความคิดน้ัน พร้อมท้ังมี                      

การจัดลาํดับความคิดด้วยการวางโครงเร่ือง และทาํให้สามารถเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค์ได้” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 15 
 

    “การเรียนรู้ด้วยรูปแบบดังกล่าว มีประโยชน์อย่างมากต่อ              

การเขียนผลงานเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ เน่ืองจากการเรียนรู้รูปแบบนี ้เป็นการช่วย

ให้ผู้ เรียนสามารถแตกประเดน็ทางความคิด และสามารถท่ีจะตีความหัวข้อเร่ืองได้

หลายแนวคิด ทาํให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถนาํแนวคิดท่ีได้ไปเรียงลาํดับ

ความคิดก่อนท่ีจะเขียนเล่าเร่ือง ทําให้การเขียนเล่าเร่ืองน้ันได้ผลงานท่ีดี และ

ผู้ เรียนมีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ”  

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 19 

 
 

   ประเด็นท่ี 2 นกัศึกษาคิดว่า ขั้นตอนในการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้คร้ังน้ี 

เป็นลาํดบัขั้นตอนท่ีมีความชดัเจน และง่ายต่อการเขียนผลงานเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ไดม้ากน้อย

เพียงใด 

     จากการตรวจสอบแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) พบว่า  

นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นน้ีว่า ลาํดบัขั้นตอนของรูปแบบการ

เรียนรู้จากใบงานท่ีให้ตนฝึกปฏิบติัมีความชัดเจน และเป็นขั้นตอนท่ีช่วยให้ตนถ่ายทอดความคิด

มุมมองต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ หรือแตกต่างไปจากของเดิมได้ อีกทั้งยงัช่วยให้ตนสามารถ

วางแผนโครงร่างงานเขียนในการเรียบเรียงเร่ืองราว และการเลือกใชถ้อ้ยคาํ หรือศิลปะในการเขียน

ได้ตรงกับแนวคิดของตนเองมากท่ีสุด จะเห็นได้จากการเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ 

(Reflective Journal) ของนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
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    “การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คร้ังนี้ ทําให้เกิดการคิด

วิเคราะห์ และการวางแผนก่อนลงมือทาํงานจริง ช่วยให้เกิดความคิดท่ีหลากหลาย 

มีความรอบคอบในการคิด และได้พัฒนาทักษะของตนเองมากย่ิงขึน้” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 2 
 

    “การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คร้ังนี ้ช่วยให้เขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค์ได้ดีย่ิงขึน้ เพราะการทาํใบงานในกิจกรรมชุดนี ้เป็นลาํดับขั้นตอนท่ี

ชัดเจน เสมือนการร่างไว้ก่อนเขียนจริง ทาํให้เขียนได้ง่ายขึน้” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 10 
 

     “มีขั้นตอนท่ีเป็นลาํดับ  จากขั้นแรกเร่ิมในการเขียนไปสู่ขั้น

สุดท้ายของการเขียน โดยเร่ิมจากการระดมความคิดการเลือกหัวข้อท่ีตนถนัด การ

ตีความ จนนาํไปสู่การเรียบเรียง และเขียนออกมาในรูปแบบของการเขียนเล่าเร่ือง 

ทาํให้ผู้ เรียนสามารถเร่ิมต้นการเขียนได้อย่างถูกต้อง และเม่ือปฏิบัติตามขั้นตอน

ดังกล่าวแล้วจะอาํนวยความสะดวกให้กับผู้ เขียนมากขึน้” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 17 
 

 

    “รูปแบบการเรียนรู้เป็นขั้นตอน และทาํให้ง่ายต่อการเขียนมาก

ขึน้ เพราะมีการเรียงลาํดับความคิดจากหัวข้อไปสู่เนือ้หาในการเขียน โดยเลือก

ประเด็นท่ีสนใจจากการระดมความคิดของตนเองในช่วงต้น และวิเคราะห์

รายละเอียดของความคิดเหล่าน้ัน เพ่ือเลือกความคิดท่ีตนถนัด และคิดว่าสามารถ

เขียนได้ดีออกมา จึงทาํให้ง่ายต่อการเขียน และทาํให้การเขียนมีความสอดคล้องกัน

มากขึน้” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 22 
 

   ประเด็นท่ี 3 นกัศึกษาคิดว่า การดาํเนินกิจกรรมตามใบงานท่ีครูมอบหมายตาม

รูปแบบการเรียนรู้คร้ังน้ี  สามารถทาํให้นักศึกษาเขียนผลงานเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ได้ง่ายข้ึน

หรือไม่ อยา่งไร 

     จากการตรวจสอบแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) พบว่า  

นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นน้ีวา่ การดาํเนินกิจกรรมตามใบงานท่ี

ครูมอบหมายให้ตามรูปแบบการเรียนรู้ ช่วยให้นกัศึกษาเขียนผลงานเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ดง่้าย

ข้ึน เน่ืองจากใบงานมีลาํดบัขั้นตอนท่ีชัดเจน แมใ้นช่วงแรกนักศึกษาจะรู้สึกว่ายุ่งยาก และตอ้ง

ทาํงานหลายช้ิน หากแต่เม่ือนกัศึกษาสามารถปรับตวัได ้ก็จะเห็นวา่ใบงานช่วยให้นกัศึกษาสามารถ

ปฏิบติังานไดเ้ป็นระบบ ตลอดจนสามารถเขียนงานไดเ้ร็วข้ึน เพราะเกิดความเช่ือมัน่ และมัน่ใจว่า
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กิจกรรมน้ีสามารถนาํไปสู่การพฒันางานของตนไดดี้ข้ึน จะเห็นไดจ้ากการเขียนบนัทึกสะทอ้นผล

การเรียนรู้ (Reflective Journal) ของนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
 

    “การดาํเนินกิจกรรมตามใบงานท่ีครูมอบหมายให้ตามรูปแบบ 

  การเรียนรู้คร้ังนี ้สามารถทาํให้นักศึกษาเขียนผลงานเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ได้ง่าย

ขึน้ โดยใบงานท่ี 1 ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย ใบงานท่ี 2 เป็น                     

การเช่ือมโยงความคิดด้วยการคัดเลือกประเด็นท่ีคิดท่ีดีท่ีสุดจากใบงานท่ี 1                         

มาเช่ือมโยงให้น่าสนใจและเหมาะสมกับเร่ืองท่ีอาจารย์กาํหนด ใบงานท่ี 3 เป็น

การขยายประเดน็ความคิดให้ชัดเจนมากย่ิงขึน้ พร้อมท้ังจัดลาํดับว่าควรกล่าวถึง

ประเดน็น้ันในส่วนใดของเร่ืองทาํให้เนือ้เร่ืองมีความสมบูรณ์มากขึน้ และสุดท้าย

ใบงานท่ี 4 เป็นส่วนท่ีเราได้นาํความรู้ต้ังแต่ใบงานท่ี   1 – 3 มาถ่ายทอดสานต่อให้

เกิดเป็นเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ได้ ซ่ึงหากได้ทําตามลาํดับต้ังแต่ใบงานท่ี 1 -3 น้ัน            

การเขียนในใบงานท่ี 4 กมิ็ใช่เร่ืองยากแต่อย่างไร” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 9 
 

    “ ก า ร ดํา เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ต า ม ใ บ ง า น ท่ี ค รู ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ มี                           

การเรียงลาํดับขั้นตอนต่าง ๆ จนนาํไปสู่การเขียนผลงาน ซ่ึงใบงานแต่ละใบมีการ

จัดวางวิธีต่าง ๆ ในการเขียนอย่างเป็นลาํดับ ช่วยให้เขียนผลงานได้ง่ายขึน้” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 23 
 

    “การดาํเนินกิจกรรมตามใบงานท่ีได้รับมอบหมาย ทาํให้การเขียน

เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์เป็นไปได้ง่ายขึน้ เพราะนักศึกษาจะสามารถฝึกการลาํดับ

ความคิดในการเขียนได้จากใบงานท่ีอาจารย์มอบหมาย ทาํให้มีทักษะท่ีดีขึน้

ตามมา” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 24 
 

    “การดําเนินกิจกรรมตามใบงานท่ีครูมอบหมายตามรูปแบบ               

การเรียนรู้คร้ังนี ้สามารถทาํให้นักศึกษาเขียนผลงานเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ได้ง่าย

ขึน้ เพราะขั้นตอนต่าง ๆ ตามใบงานท่ี 1 -4 ได้เรียงลาํดับวิธีเขียนเล่าเร่ืองไว้แล้ว 

นับต้ังแต่การระดมความคิด การขยายความคิด การจัดลาํดับความคิด จนกระท่ัง

นาํมาเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์” 

   

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 25 
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   ประเด็นท่ี 4 นักศึกษาคิดว่า การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คร้ังน้ี ช่วยให้

นกัศึกษาเกิดแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคเ์ขียนไดม้าก

นอ้ยเพียงใด 

     จากการตรวจสอบแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) พบว่า  

นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นน้ีวา่ การเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียนรู้

คร้ังน้ี ช่วยใหน้กัศึกษาเกิดแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

เขียนไดม้าก เน่ืองจากการเรียนรู้น้ีช่วยให้นกัศึกษาพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ และเกิดทศันคติท่ีดี

ต่อการเขียนมากข้ึน ตลอดจนช่วยให้นักศึกษาเกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือ

พฒันางานเขียนของตนให้ดียิ่งข้ึนไปอีก จะเห็นได้จากการเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ 

(Reflective Journal) ของนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
 

    “การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ในคร้ังนี ้ช่วยให้นักศึกษาเกิด                

แรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ได้

ค่อนข้างมาก เพราะเม่ือเราทราบหลักการเขียนอย่างเป็นระบบแล้ว ทาํให้สามารถ

เขียนออกมาในได้ง่ายขึน้ กจ็ะทาํให้เกิดแรงบันดาลใจอยากเขียนย่ิงขึน้” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 11 
 

 

    “การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ในคร้ังนี ้ช่วยให้ดิฉันสนใจใน

ด้านงานเขียนมากขึ้น เกิดแรงบันดาลใจท่ีอยากจะสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป 

เพราะการเรียนรู้ด้วยรูปแบบนี ้ทาํให้ดิฉันทราบว่าการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

ไม่ได้ยากอย่างท่ีคิด ใคร ๆ ก็สามารถเขียนได้หากได้รับการเรียนรู้ท่ีเป็นลาํดับ

ขั้นตอน” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 16 

 
 

    “ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึน้  

เน่ืองจากอาจารย์ทาํให้รู้สึกว่าการเขียนเป็นเร่ืองท่ีง่าย คาํชีแ้นะของอาจารย์ช่วยให้

เรากล้าคิดต่างและทาํให้ทราบว่าควรเขียนอย่างไรจึงจะสร้างสรรค์ผลงานให้ดูน่า

อ่านมากย่ิงขึน้” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 17 
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    “การเรียนรู้คร้ังนี ้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค์ ค่อนข้างมาก เห็นได้จากใบงานแรกท่ีเป็นการสร้างความคิดในประเดน็ 

ต่าง ๆ ท่ีจะเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงการคิดน้ันถือเป็นจุดเร่ิมต้นของแรง

บันดาลใจในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ต่อไป” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 20 
 

   ประเด็นท่ี 5 นักศึกษาคิดว่า การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คร้ังน้ี สร้าง

บรรยากาศในการเรียนรู้ในภาพรวมอยา่งไรบา้ง 

     จากการตรวจสอบแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) พบว่า  

นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นน้ีวา่ การเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียนรู้

คร้ังน้ี ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในภาพรวมไดอ้ยา่งสนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือ เน่ืองจากเป็นการ

ทา้ทายความสามารถของผูเ้รียนทั้งดา้นการคิด และการฝึกปฏิบติั  ในแต่ละขั้นตอนของการฝึกฝน 

โดยมีผูส้อนทาํหนา้ท่ีใหก้าํลงัใจ  และใหค้าํแนะนาํ ปรึกษา ตลอดจนให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) 

เพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงงานเขียนของตนเองคร้ังต่อไป ซ่ึงทาํให้ผูเ้รียนสามารถ

พฒันางานเขียนของตนไดดี้ข้ึน  และมีความสุขในการเรียนรู้ จะเห็นไดจ้ากการเขียนบนัทึกสะทอ้น

ผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) ของนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
 

    “การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้คร้ังนี ้ช่วยสร้างบรรยากาศใน 

  การเรียนรู้ในภาพรวมให้มีความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ เพราะมิได้เรียนแต่ในตาํรา

เรียน แต่ได้ฝึกปฏิบัติ และท่ีสําคัญ มีอาจารย์ประจาํวิชาท่ีให้คาํปรึกษา และให้

คาํแนะนาํอย่างใกล้ชิด ช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเองสบาย ๆ และ

อบอุ่นมากย่ิงขึน้” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 14 
 

    “การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ในคร้ังนี้ สามารถสร้าง

บรรยากาศในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี โดยมีอาจารย์ผู้สอนคอยให้คาํปรึกษา และ

แนะนําเพ่ือปรับปรุง แก้ไข ผลงานด้วยความต้ังใจจริง ทําให้บรรยากาศใน                

การเรียนเป็นภาพรวมท่ีอบอุ่นดีมาก และทาํให้ผู้ เรียนสนใจในการเรียนรู้มากขึน้” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 15 
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     “ช่วยทําให้ผู้ เ รียนได้แสดงความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์ ตาม

จินตนาการของผู้ เรียน ซ่ึงมีความแตกต่างกันโดยไม่ปิดก้ันความคิดน้ัน แต่ผู้สอน

จะคอยช่วยเสนอแนะ ปรับปรุง รวมท้ังจุดประกายความคิดเพ่ิมเติม ทําให้

บรรยากาศในการเรียนรู้ไม่น่าเบ่ือ”  

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 21 
 

    “ทาํให้สนุกสนานในการคิด และการเขียน เน่ืองจากอาจารย์คอย

ให้คาํแนะนาํ ตลอดจนชี้แนะในเร่ืองการเขียน การใช้ภาษาได้ดีมาก มีการสอนท่ี

ไม่น่าเบ่ือ อาจารย์รับฟังความคิดเห็นของผม จึงทาํให้บรรยากาศในภาพรวมมี

ความน่าเรียนมากครับ” 

กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 28 
 

     

   จากการสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflective Journal) ของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้คร้ังน้ี พบวา่   นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา                

สามองคป์ระกอบของ Sternberg   เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ดว้ยนกัศึกษาเกิดความมัน่ใจในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

มากข้ึน เน่ืองจากรูปแบบการเรียนรู้น้ี ช่วยสนบัสนุนใหน้กัศึกษาสามารถถ่ายทอดความคิดท่ีเป็น 

นามธรรมไปสู่รูปธรรมได้อย่างชัดเจน โดยเร่ิมตั้งแต่กระบวนการฝึกคิดด้วยวิธีการระดมสมอง 

เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้ าความคิดเดิมท่ีมีขอ้มูลอยูแ่ลว้ให้ไดม้ากท่ีสุด จากนั้น

ใหน้กัศึกษาเลือกความคิดท่ีดีท่ีสุดเพื่อเช่ือมโยงความคิดกบัหวัขอ้ หรือประเด็นท่ีจะเขียน ดว้ย 

การนาํความคิดใหม่เช่ือมโยงกบัความคิด ความรู้ หรือประสบการณ์เดิมในหวัขอ้ หรือประเด็นนั้น 

ๆ ทาํใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการวางแผนความคิด และการปรับแต่งความคิดนั้นดว้ยการจดัวางโครงร่างใน 

การเขียน  อนัช่วยให้นกัศึกษาสามารถมองเห็นภาพร่างโดยรวมของงานเขียนของตนเองทั้งหมด

ก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติั หรือเขียนจริง    และเม่ือนกัศึกษาลงมือปฏิบติัก็สามารถสร้างสรรคง์านเขียน

ของตนเองไดง่้าย  เน่ืองจากไดมี้การจดัระเบียบความคิด และสาระประโยชน์ของเร่ืองให้น่าสนใจ

ไวแ้ลว้ส่วนหน่ึง จึงช่วยใหน้กัศึกษาเขียนงานสร้างสรรคไ์ด ้และมีประสิทธิภาพมากกวา่เดิม 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg   เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน 

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต”   มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) สร้าง

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญา          

สามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต    และ2)  ศึกษาประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsekร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

การวจิยัในคร้ังน้ีไดส้ร้างรูปแบบการเรียนรู้ตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 

การวิจยั (Research: R1)  เป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันา (Development: D1) 

เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนรู้  ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2)  เป็นการทดลอง

ใชรู้ปแบบการเรียนรู้  และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา  (Development: D2) เป็นการประเมินประสิทธิภาพ

รูปแบบการเรียนรู้ ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกั คือ หลกัการของรูปแบบการเรียนรู้ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ

การเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  และการวดั และประเมินผลของรูปแบบการเรียนรู้ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ซ่ึงลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนเพื่อการส่ือสาร ใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 30 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 

sampling) โดยใชส้าขาวชิาเป็นหน่วยสุ่ม  ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยัไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ (Independent 

Variables)  ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎี

เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg   และ ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่                         

1) ความสามารถดา้นการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ และ 2)  ความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาบัณฑิตท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ ทั้ งน้ีผูว้ิจ ัยได้กําหนดแบบแผนใน                

การทดลองแบบการจาํลองการทดลอง (Pre- Experimental Designs) ซ่ึงดาํเนินการทดลองแบบกลุ่ม

ตวัอยา่งเดียว มีการทดสอบก่อน  และหลงัการทดลอง  (One Group Pretest – Posttest  Design)  

ทั้งน้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองดว้ยการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้าง และพฒันาข้ึน   
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ผูว้ิจยัได้ได้ดาํเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวม 16 คาบ    

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบทดสอบ

วดัความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์และเกณฑ์การวดั แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีมีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้  และแบบบันทึกสะท้อน                             

ผลการเรียนรู้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

สถิติทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เม่ือเสร็จส้ิน                

การทดลองผูว้จิยัสามารถสรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 

สรุปผลการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน           

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต”   ผลการวิจยัสามารถสรุปผลได ้

ดงัน้ี 

1. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎี               

เชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ประกอบดว้ย 1) หลกัการของรูปแบบการเรียนรู้                                  

2) วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนรู้ 3) กระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นการเรียนรู้ 5 ขั้น 

ไดแ้ก่  ขั้นท่ี 1   ขั้นเร่ิมก่อความคิด  ขั้นท่ี 2   ขั้นเตรียมผลิตผลงาน  ขั้นท่ี 3   ขั้นบูรณาการสัมพนัธ์  

ขั้นท่ี 4   ขั้นสร้างสรรคง์านเขียน  ขั้นท่ี 5   ขั้นพากเพียรสร้างสรรค ์ และ4)  การวดั และประเมินผล

ของรูปแบบการเรียนรู้   

ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด

สร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg ท่ีมีต่อประเด็น

ต่าง ๆ ของรูปแบบการเรียนรู้ดว้ยการประเมินความสอดคลอ้งแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั

ของ Likert (Likert Five Rating Scales) จากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 7 คน พบว่า ความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบั

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg      มีความสอดคลอ้งกนัในระดบัมากท่ีสุด  

และผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประกอบรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  

ดว้ยการประเมินความสอดคล้องแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัของ Likert (Likert Five 

Rating Scales) จากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน พบว่า คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้ แผนการจดั               
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การเรียนรู้ แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์และเกณฑ์การตรวจให้

คะแนน  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีมีผลต่อรูปแบบ               

การเรียนรู้ และแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้พบวา่ มีความสอดคลอ้งกนัในระดบัมากท่ีสุด 

2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด

สร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตก่อน และ             

หลังการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ พบว่า คะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค์ของนกัศึกษาหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีมีต่อรูปแบบ                  

การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา                              

สามองคป์ระกอบของ Sternberg ท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนพบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจการเรียนรู้ตาม

รูปแบบการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ผลปรากฏว่า 

นกัศึกษามีความพึงพอใจดา้นเน้ือหาสาระ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยู ่และดา้นส่ือการเรียนรู้ 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผลการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน 

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต”   ผูว้ิจยัมีประเด็นการอภิปราย  

3 ประเด็น ไดแ้ก่   1) การพฒันารูปแบบการเรียนรู้ 2) ผลการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ และ  

3) ความพึงพอใจในการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. การพฒันารูปแบบการเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎี                

เชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีได้รับการพฒันาอย่างมี

ระบบ และเป็นลําดับขั้นตอน โดยผูว้ิจ ัยได้พัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีนักการศึกษา และ

นกัจิตวิทยาการศึกษาหลายท่านไดน้าํเสนอไว ้  ซ่ึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ได้แก่ 

กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek และทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg ซ่ึง

เป็นแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา นาํมาผสมผสานกบัเทคนิคแผนผงัความคิด ของ Buzan ท่ีมีพื้นฐาน
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มาจากรูปแบบวิธีการเรียนรู้ทางการศึกษาทาํให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถดา้นการเขียน

เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.1  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek (1997) มีรากฐานความเช่ือ

ท่ีว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งทาํให้เป็นรูปธรรม และนําไปสู่การปฏิบติัได้ หรือ

นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้จึงจะมีคุณค่า  โดยอาศยัหลกัการพื้นฐาน 3 ประการ ไดแ้ก่   1) ความสนใจ 

(Attention) คือ การนาํส่ิงท่ีตนเองสนใจมาพิจารณาในมุมมองต่าง ๆ เพื่อให้มองเห็นรายละเอียด

อยา่งชดัเจน 2) การหลบหลีก (Escape)   คือ การพยายามหลบหลีกความคิดเดิมท่ีเราคุน้เคย และเป็น

ความคิดท่ีมีผูอ่ื้นคิดไวแ้ลว้เพื่อก่อให้เกิดความคิดใหม่  และ 3) การเคล่ือนไหว (Movement) คือ  

การลงมือปฏิบติั ดว้ยการนาํความคิดใหม่มาเช่ือมโยงให้เขา้กบั ความรู้ หรือประสบการณ์เดิม จน

ก่อเกิดเป็นนวตักรรมใหม่ ซ่ึงหลกัการพื้นฐาน 3 ประการดงักล่าวจดัเป็นเคร่ืองมือช่วยให้เกิดการ

พฒันาความคิดสร้างสรรค ์นอกจากน้ี Plsek ไดเ้สนอกระบวนการในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์

เพื่อนาํไปใช้ประโยชน์โดยกล่าวว่า  กระบวนการพฒันาความคิดสร้างสรรค์นั้นจะประกอบดว้ย 4 

กระบวนการด้วยกัน ได้แก่   1)  ขั้นเตรียม (Preparation)  ในขั้นน้ีกล่าวว่ากระบวนความคิด

สร้างสรรคต์อ้งเร่ิมตน้จากการสังเกต (Observation) อยา่งรอบคอบ โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ 

(Analysis) แยกแยะขอ้มูลต่าง ๆ ออกจากกนัอยา่งเป็นเหตุเป็นผล   2)  ขั้นจินตนาการ (Imagination)  

ในขั้นตอนน้ีกล่าววา่  เม่ือสมองผา่นกระบวนการสังเกตและการคิดวิเคราะห์แลว้ ก็จะนาํความรู้ท่ี

ได้นั้ นไปเก็บไว้ในหน่วยความจํา จากนั้ นจึงนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการสร้างความคิดใหม่ 

(Generation) โดยเช่ือมโยงกบัความคิดท่ีเดิมท่ีมีอยู ่ทั้งน้ีอาจใชว้ิธีการเปรียบเทียบ (Analogies) การ

ขยายความคิด (Branching out from a given concept) หรือวิธีการการระดมสมอง (Brainstorming) 

เพื่อรวบรวมความคิด (Harvesting) ท่ีสามารถนาํไปพฒันาได ้   3)  ขั้นการพฒันา (Development) 

ในขั้นตอนน้ีจะเป็นกระบวนการพฒันา และเพิ่มประสิทธิภาพในความคิดนั้น (Enhancement) 

หลังจากได้ผ่านการประเมิน (Evaluation)  เพื่อค้นหาความคิดท่ีดีท่ีสุด หรือความคิดท่ีสามารถ

นาํไปใช้งานได ้ และ  4)  ขั้นลงมือกระทาํ (Action) ในขั้นตอนน้ีกล่าวว่าจะเป็นการนาํความคิดท่ี

ผ่านการคดัเลือก หรือการประเมินแลว้ไปทดลองปฏิบติัออกมาเป็นผลผลิตในรูปแบบต่าง ๆ ได ้

(Implementation) เน่ืองจากความคิดสร้างสรรคจ์ะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือไดน้าํไปปฏิบติัใหเ้ป็นประโยชน์ 

 ในงานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํกระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek มาเป็นแนวคิด

ในการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการสร้างความสนใจ ผูเ้รียนสํารวจความคิดท่ีเคยมีผูอ่ื้นไดก้ล่าวถึงไวใ้น

ประเด็นท่ีกาํหนดให้อย่างรอบด้านเพื่อจะได้มีมุมมองท่ีไม่ซํ้ ากับความคิดเดิมท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว 

จากนั้นผูเ้รียนจึงคิดถึงความคิดใหม่ ๆ ท่ีมีความเป็นไปไดใ้นประเด็นท่ีกาํหนดให้อนัจะก่อให้เกิด

ความคิดท่ีแปลกใหม่ และไม่ซํ้ าจากความคิดท่ีเคยมีการกล่าวถึงไวก่้อนหนา้นั้นแลว้  
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 ผูว้ิจยักาํหนดหัวขอ้การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ผูเ้รียน จากนั้นให้ผูเ้รียน

ศึกษาหาความรู้ และขอ้มูลการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้เร่ืองท่ีผูว้ิจยักาํหนด เพื่อกระตุน้

และเร้าความสนใจของผูเ้รียนใหว้างแผนความคิดเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีผูว้ิจยักาํหนดให้ไดม้ากท่ีสุด 

และความคิดนั้นควรเป็นความคิดท่ีต่างไปจากความคิดท่ีเคยมีอยูแ่ลว้  เม่ือผูเ้รียนสร้างความคิดใหม่

ด้วยการหลบหลีกความคิดเดิม ด้วยวิธีระดมความคิดเก่ียวกับประเด็น หรือหัวขอ้ท่ีจะเขียนให้

ไดม้ากท่ีสุด ผูเ้รียนก็จะคดัเลือกความคิดท่ีแปลกใหม่ และน่าสนใจมาแตกประเด็นความคิด เพื่อ

เช่ือมโยงความคิดและขยายความคิดในประเด็นต่าง ๆ ใหมี้รายละเอียดในมิติต่าง ๆ อยา่งรอบดา้น     

ในการเตรียมขอ้มูลเพื่อการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้ท่ีผูว้ิจยักาํหนด   

 จากนั้นผูเ้รียนนาํความคิดท่ีแปลกใหม่ท่ีได้ตกผลึกเรียบร้อย และมีการแตกประเด็น

ความคิดในมิติต่าง ๆ มาคิดเช่ือมโยงกับประเด็นท่ีต้องการนําเสนอว่ามีความเก่ียวข้อง และ

เปรียบเทียบกนัไดอ้ย่างไรบา้งในแต่ละมิติของแต่ละรายละเอียดของความคิดเหล่านั้น เพื่อให้เกิด

ความคิดท่ีแปลกใหม่ มีมิติของรายละเอียดท่ีชดัเจนซ่ึงสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการเขียนเล่า

เร่ืองสร้างสรรคต่์อไป โดยผา่นกระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek 4 ประการคือ 1) ขั้นเตรียม คือ 

การใหผู้เ้รียนศึกษาขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ดิม ดว้ยการสังเกตวา่ มีใครกล่าวถึงหวัขอ้หรือประเด็นท่ีจะเขียนไว้

ในมุมมองใดบา้ง 2) ขั้นจิตนาการ คือ การให้ผูเ้รียนสร้างความคิดใหม่ท่ีต่างไปจากความคิดเดิมท่ีมี

อยูด่ว้ยวธีิการเปรียบเทียบ และขยายความคิดนั้น 3) ขั้นการพฒันา คือ การคดัเลือกความคิดท่ีดีท่ีสุด 

เพื่อนาํมาพฒันาต่อยอดในงานเขียนของตนเอง 4) ขั้นลงมือกระทาํ คือ ผูเ้รียนนาํความคิดนั้นมา

เขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ดงันั้นผูเ้รียนจึงเกิดความคิดแปลกใหม่ซ่ึงแตกต่างไปจากความคิดเดิมท่ีเคยมีอยูก่่อน

แล้ว และเป็นประเด็นความคิดท่ีมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นอย่างชดัเจน  ว่าจะกล่าวถึงอะไร  

โดยมีรายละเอียดของความคิดท่ีเปรียบเทียบระหวา่งประเด็นความคิดท่ีนาํเสนอไวก้บัหวัขอ้เร่ืองท่ี

จะเขียนเล่าเร่ือง จึงพบวา่ ผูเ้รียนจึงเกิดความคิดท่ีแปลกใหม่อยา่งแทจ้ริง  และเกิดความชดัเจนใน

ขอ้มูลท่ีจะนาํมาเขียนว่า จะตอ้งมีรายละเอียดอยา่งไรบา้ง จึงทาํให้ผูเ้รียนสามารถเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเน่ืองจากมีความคิดในการเขียนท่ีชดัเจนนัน่เอง 
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 1.2  ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg (1985) ไดอ้ธิบายว่า 

โครงสร้างทางปัญญาของมนุษย ์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 องคป์ระกอบดว้ยกนั ไดแ้ก่       

     1)  ทฤษฎีย่อยดา้นองคป์ระกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory)  

จะเป็นกระบวนการในการประมวลผลขอ้มูลเบ้ืองตน้ (Information – Processing Components) ของ

สมองในการวิเคราะห์กลไก (Mechanism)  ท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมทางปัญญา (Intelligence 

Behavior)  

  2) ทฤษฎีย่อยดา้นประสบการณ์ (Experiential Subtheory)  จะเป็นการสร้าง

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ของบุคคล   และองคป์ระกอบในการประมวลผลขอ้มูล  

  3) ทฤษฎีย่อยด้านบริบทสังคม (Contextual Subtheory) จะเป็นกิจกรรมทาง

สมอง (Mental Activity) ท่ีบุคคลแสดงการกระทาํโดยตรงต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการปรับตวัให้เขา้กบั

ส่ิงแวดลอ้ม และเลือกส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะกบัสภาพการดาํรงชีวิตของบุคคล ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง             

3 ดา้นน้ีต่างส่งผลต่อการทาํงานของเชาวน์ปัญญาอยา่งอิสระ ในขณะเดียวกนัก็มีความสัมพนัธ์กนั

ในระดบัสูง และช่วยในการเสริมสร้างความสามารถในการคิด 3 ประการ คือ  ความสามารถในการ

คิดวเิคราะห์ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์ และความสามารถในการคิดประยุกตใ์ช ้ซ่ึงจดัเป็น

แนวคิดสําคญัในการสร้างภาพความคิดให้แก่ผูเ้รียนเพื่อให้เกิดความชดัเจนก่อนลงมือปฏิบติังาน

จริงต่อไป    

 จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ 

Sternberg ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถทางปัญญาไดน้ั้นเกิดจาก ทฤษฎีย่อยดา้นองค์ประกอบ

ทางความสามารถ (Componential Subtheory)  ใช้องค์ประกอบกระบวนการคิดขั้ นสูง 

(Metacomponents)  ทําหน้าท่ีกระตุ้นกระบวนการทํางานขององค์ประกอบด้านการปฏิบัติ 

(Performance Components) และองคป์ระกอบดา้นการแสวงหาความรู้ (Knowledge - Acquisition 

Components) ในการประมวลผลขอ้มูลต่าง ๆ ในเบ้ืองตน้ (Information – Processing Components) 

และเกิดการรายงานผลป้อนกลบั (Feedback)  ท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมทางปัญญา (Intelligence 

Behavior) และการทาํงานร่วมกบัทฤษฎียอ่ยดา้นประสบการณ์ (Experiential Subtheory)  จนเกิด

ความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่ (Abilities to Deal with Novelty) และความสามารถใน

การประมวลผลขอ้มูลโดยอตัโนมติั (Ability to Automatize Processing)   ดว้ยการนาํประสบการณ์

ของตนปรับตวัใหเ้ขา้กบัทฤษฎียอ่ยดา้นบริบทสังคม (Contextual Subtheory)   ในการปรับตวัให้เขา้

กบัส่ิงแวดลอ้ม (Adaptation)    การปรับแต่งส่ิงแวดลอ้ม (Shaping) และ การเลือกส่ิงแวดลอ้ม 

(Selection) เพื่อก่อใหเ้กิดความคิดท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน 

 



261 
 

 
 

 งานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้นําทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg             

มาเป็นแนวคิดในการจดัการเรียนรู้  ดว้ยการฝึกให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัวิเคราะห์วางแผนการดาํเนินงานให้

เกิดความชัดเจนก่อนลงมือปฏิบติัจริง และในขณะเดียวกนัผูเ้รียนก็จะตอ้งมีความสามารถด้าน             

การคิดเชิงประยกุตใ์นการเลือกปรับแต่งขอ้มูลท่ีไดเ้รียนรู้ใหม่ให้เขา้กบัประสบการณ์เดิมท่ีตนเองมี

อยู่ได้อย่างเหมาะสม และใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดออกเป็นงานเขียนเล่าเร่ืองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ตลอดจนใช้ความสามารถการคิดวิเคราะห์ในการตรวจสอบพิจารณาผลงานของ

ตนเองว่ามีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ในด้านใดบา้ง โดยพิจารณาการตรวจสอบด้านเน้ือหา  

ดา้นภาษา ดา้นความคิด และดา้นการนาํเสนอในการเลือกปรับแต่งขอ้มูลในงานเขียนนั้นใหมี้ 

ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  

 ดงันั้นผูเ้รียนจึงนาํขอ้ความรู้ต่าง ๆ ท่ีตนมีอยู่ผสมผสานกบัขอ้มูล หรือความรู้ใหม่ 

นาํมาสร้างผลงานเขียน โดยใชค้วามสามารถทางดา้นภาษาเป็นตวัถ่ายทอดความคิดนั้นให้ประสาน

เช่ือมโยงกนัจนถ่ายทอดออกเป็นงานเขียนเล่าเร่ืองได ้  ทั้งน้ีพบวา่ เม่ือผูเ้รียนรู้จกัการวางแผนก่อน

การลงมือปฏิบติัตามโครงร่างความคิดท่ีผูเ้รียนไดจ้ดัทาํไวก่้อนแลว้ จะทาํให้สามารถเขียนงานของ

ตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 1.3   แผนผงัความคิดของ Buzan  (2003)  เป็นรูปแบบของการจดักลุ่มระบบเพื่อ

เช่ือมโยงความคิดแบบแผ่ขยายออก ซ่ึงเป็นกระบวนการทาํงานตามธรรมชาติของจิตใจมนุษย ์

จดัเป็นกลวธีิการแสดงดว้ยภาพท่ีมีพลงั เปรียบเสมือนกุญแจท่ีจะไขศกัยภาพของสมองออกมา ทั้งน้ี 

Buzan (2551: 134 – 135)    ไดก้ล่าววา่ แผนผงัความคิดช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์การสร้าง

แผนผงัความคิดมิไดเ้พียงช่วยในเร่ืองของการจดจาํ และวิเคราะห์ขอ้มูลไดเ้ท่านั้น แต่ยงัช่วยให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์ดว้ยการผสมผสานขอ้มูลท่ีไดรั้บจากสภาพภายนอก เช่น การบรรยาย หนงัสือ 

วารสาร และส่ือต่าง ๆ กับข้อมูลท่ีสร้างข้ึนจากสภาพภายใน เช่น การตดัสินใจ การวิเคราะห์                   

เข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการระดมความคิด หรือระดมสมอง เพื่อให้ได้แนวคิด หรือทางเลือกท่ี

หลากหลาย จนนาํไปสู่การตดัสินใจ 

 งานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํเทคนิคแผนผงัความคิดของ Buzan มาเป็นแนวคิดการ

จดัการเรียนรู้  การแตกประเด็นความคิดดว้ยการระดมสมอง ผูเ้รียนจะแสดงความคิดของตนเองจาก

หัวขอ้ท่ีกาํหนดให้ได้มากท่ีสุด ด้วยการใช้แผนท่ีความคิด โดยการผสมผสานขอ้มูลท่ีได้รับจาก

สภาพภายนอกจากการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต กบัขอ้มูลท่ีสร้างภายในท่ีผา่นกระบวนการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์เขา้ด้วยกนั จนเกิดเป็นจินตนาการ ความคิดท่ีแปลกใหม่  และทาํให้ผูเ้รียน

มองเห็นโครงร่างของความคิดท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
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 ดงันั้นการให้ผูเ้รียนระดมสมองโดยใช้แผนผงัความคิดช่วยให้ผูเ้รียนคิดถึงเร่ืองท่ีจะ

เขียนไดอ้ยา่งรวดเร็วภายในระยะเวลาท่ีจาํกดั และเกิดความคิดแปลกใหม่ท่ีหลากหลาย ซ่ึงแตกต่าง

ไปจากความคิดเดิมท่ีเคยมีอยูก่่อนแลว้ ทาํให้ผูเ้รียนเกิดแนวคิด หรือมุมมองใหม่ ๆ ในการเขียนเล่า

เร่ืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎี                 

เชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตก่อน และหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนรู้ พบวา่ 

คะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาหลงัการทดลองสูงกว่าก่อน                   

การทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จากผลการวจิยัดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้า่  

        2.1    เ น่ืองจากรูปแบบการเรียนรู้ได้มีการตรวจสอบจากผู ้เ ช่ียวชาญ ทั้ งน้ีผล                   

การตรวจสอบรูปแบบการเรียนรู้ฉบบัร่างท่ีให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 7 คน พิจารณาตรวจสอบเพื่อ

ประเมินความถูกตอ้ง และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของรูปแบบการเรียนรู้ 

พบว่ารูปแบบการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ทั้ งน้ีผูเ้ช่ียวชาญได้ให้

ความเห็นว่า 1) รูปแบบได้แสดงให้เห็นแนวคิด และทฤษฎีท่ีผู ้วิจ ัยได้นํามาใช้อย่างชัดเจน                       

2) กระบวนการจดัการเรียนรู้มีลาํดบัขั้นตอนท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีนาํมาใช ้ตลอดจน

เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้มีลําดับขั้ นตอนท่ีชัดเจน จนสามารถนําไปสู่การพัฒนาการ

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ได ้นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญยงัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ   

ในการปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึนดงัประเด็นต่อไปน้ี 1. ปรับสํานวนภาษาใน

การเขียนอธิบายบทบาทของครูด้านโคช้ (Coaching) การให้ขอ้มูลยอ้นกลับในการส่งเสริมการ

เ รียนรู้  และพัฒนาความสามารถในการเขียนเล่า เ ร่ืองเชิงส ร้างสรรค์ให้ชัดเจนมากข้ึน                               

2.  ปรับเกณฑก์ารประเมินการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์หช้ดัเจน และสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัได ้

3.  ปรับแก้ไขหัวข้อ หรือประเด็นในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน                            

4. เพิ่มแผนภาพแสดงรายละเอียดของรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek 

ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน                 

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการปรับปรุง

แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นนาํเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาถึง

ความถูกต้อง และเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง เพื่อนํารูปแบบการเรียนรู้ไปทดลองใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากรูปแบบการเรียนรู้น้ีไดพ้ฒันาข้ึนอยา่งเป็นระบบ(System Approach)  และมี

การจดัองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งชดัเจน   ตามแนวคิด
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และทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  ดังนั้นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจึงสามารถทาํให้ผูเ้รียน

สามารถเขียนเล่าเร่ืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยแทจ้ริง 

2.2 รูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎี      

เชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตมีขั้นตอนท่ีชดัเจน และเป็นระบบ โดยท่ีผูว้ิจยัไดน้าํ

กระบวนการของวิธีระบบ (System Approach) มาใช ้เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตาม

วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ซ่ึงประกอบดว้ยองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่               

1) หลกัการของรูปแบบการเรียนรู้     2) วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนรู้ 3) กระบวนการเรียนรู้ 

ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1  ขั้นเร่ิมก่อความคิด  ขั้นท่ี 2 เตรียม

ผลิตผลงาน  ขั้นท่ี 3 ขั้นบูรณาการสัมพนัธ์  ขั้นท่ี 4 ขั้นสร้างสรรค์งานเขียน และขั้นท่ี 5 ขั้น

พากเพียรสร้างสรรค์  และ 4) การวดั และประเมินผลผลของรูปแบบการเรียนรู้ จากนั้นกาํหนด

เง่ือนไขของการนํารูปแบบการเรียนรู้ไปใช้ได้ แก่ ระบบสังคม ระบบสนับสนุน และหลักการ

ตอบสนอง  จากการวเิคราะห์ และสังเคราะห์สาระองคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการเรียนรู้ พบวา่ 

หลกัการของรูปแบบการเรียนรู้ตามกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์

ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg สามารถนาํไปสู่การเช่ือมโยงวตัถุประสงค์ กระบวนการ

เรียนรู้ และการวดัและประเมินผลของรูปแบบการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบ  

 ผลการวิจยัดงักล่าวไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2557: 221 – 222) 

ท่ีกล่าวโดยสรุปไดว้า่ รูปแบบการเรียนรู้ท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนเกิด การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว้

นั้น จาํเป็นจะตอ้งจดัองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการเรียนรู้ให้เป็นระบบ โดยคาํนึงถึงทฤษฎี 

และหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งตอ้งจดัองคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการเรียนรู้ให้มีความสัมพนัธ์

กนั เพื่อท่ีจะนาํผูเ้รียนสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการได ้ ทั้งน้ีผลจากการสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบ

การเรียนรู้ อนัมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek  ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ 

Sternberg และเทคนิคแผนผงัความคิดของ Buzan  เป็นกรอบแนวคิดหลกัในการสังเคราะห์สาระ

ต่าง ๆ ขององคป์ระกอบรูปแบบการเรียนรู้                                 

 นอกจากน้ีผูว้ิจยัก็ได้ดาํเนินการสังเคราะห์ปัญหา และความต้องการจาํเป็นใน           

การเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

เป็นประเด็นร่วมในการการสังเคราะห์สาระขององค์ประกอบรูปแบบการเรียนรู้ในคร้ังน้ีด้วย 

เพื่อให้รูปแบบ   การเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนสามารถตอบสนองต่อการพฒันาความสามารถในการเขียน

เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตอนัเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ

พฒันาได้อย่างแท้จริง ผลคือ ผูว้ิจ ัยสามารถสกัดเป็นขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 5 

ขั้นตอน ดงัน้ี 
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 1.     ขั้นเร่ิมก่อความคิด  เป็นขั้นท่ีกาํหนดให้นกัศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลในเร่ืองท่ี

จะเขียน โดยผูส้อนไดก้าํหนดหวัขอ้ หรือประเด็นในการเขียนท่ีสอดคลอ้งกบัวยั และประสบการณ์

ของผูเ้รียน  โดยผูส้อนทาํหนา้ท่ีกระตุน้ความสนใจโดยนาํเสนอตวัอยา่งความคิดเก่ียวกบัประเด็นท่ี

กาํหนดใหท่ี้มีอยูเ่ดิมใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้  จากนั้นจึงให้ผูเ้รียนสํารวจขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผูเ้รียนเตรียม

สร้างความคิดท่ีแตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยมีอยู่ด้วยการศึกษาจากใบความรู้ และการสืบค้นทาง

อินเทอร์เน็ต และให้ผูเ้รียนบนัทึกความคิดเก่ียวกบัประเด็นในหัวขอ้การเขียนจากใบความรู้ และ

การสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ไดค้วามคิดท่ีแปลกใหม่ซ่ึงแตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยมีอยูแ่ลว้ให้

ไดม้ากท่ีสุด  จะเห็นไดว้า่ในขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ขั้นน้ีช่วยทาํให้ผูเ้รียนเกิดคลงัความรู้ความคิด 

จากการศึกษาใบความรู้  และการสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต ทาํให้ผูเ้รียนทราบขอ้มูลว่ามีใครกล่าวถึง

ประเด็นหรือหวัขอ้ท่ีตนจะเขียนไวใ้นประเด็นใดบา้งเพื่อใหผู้เ้รียนหลบหลีกความคิดเดิมท่ีมีอยูก่่อน 

ตลอดจนนาํขอ้มูลท่ีศึกษาไปใชป้ระโยชน์ต่อการพฒันางานเขียนของตนไดอี้กดว้ย   ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของสุทธิวงศ ์พงศไ์พบูลย ์(2522: 2) และไพโรจน์ บุญประกอบ (2539: 12 – 13) ท่ีกล่าว

ว่า การสั่งสมความรู้ และความคิด เปรียบเสมือนต้นทุนท่ีจะเขียนได้สะดวก เน่ืองข้อมูล หรือ

วตัถุดิบนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการเขียนของตนไดต้ลอดเวลา    และสามารถนาํมาใช้ไดทุ้กเม่ือท่ี

ตอ้งการ         

2.      ขั้นเตรียมผลิตผลงาน เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนระดมความคิดของตนเองเก่ียวกบั

ประเด็น หรือหวัขอ้เร่ืองท่ีจะเขียน ดว้ยความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้ าความคิดท่ีมีอยูเ่ดิม  หรือจากท่ีได้

มีขอ้มูลอยูแ่ลว้โดยใชเ้ทคนิคการระดมสมอง เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนสามารถมองเห็นแนวทางตลอดจน

การขยายความคิดท่ีจะนําเสนอให้เกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน ผูส้อนทาํหน้าท่ีสร้างบรรยากาศ และ

แรงจูงใจให้ผูเ้รียนกล้าคิด กล้าแสดงออกในการเช่ือมโยงความคิดของผูเ้รียนให้เขา้กบัประเด็น

ความคิดหรือหวัขอ้ท่ีจะเขียน ตลอดจนคอยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความคิดท่ีแปลกใหม่โดยให้ผูเ้รียน

ระดมความคิดเร่ืองท่ีจะเขียน ให้ได้มากท่ีสุดโดยใช้ผงัความคิดเป็นเคร่ืองมือในการแผ่ขยาย

ความคิดท่ีแปลกใหม่  

จากนั้นใหผู้เ้รียนเลือกความคิดท่ีดีท่ีสุดเพื่อนาํมาเช่ือมโยงกบัหวัขอ้ท่ีผูส้อน

กาํหนดให้ จะเห็นไดว้่าในขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ขั้นน้ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาความคิดท่ี

แปลกใหม่ และไม่ซํ้ าเดิมโดยวิธีการเปรียบเทียบส่ิงท่ีคุ้นเคยให้มีความแปลกใหม่ และส่ือ

ความหมายของคาํกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนจะเปรียบเทียบในขณะนั้นอยา่งอิสระเสรี ทาํให้ผูเ้รียนไดมุ้มมอง

แนวคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้ าความคิดเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ดงัท่ี Hedge ไดก้ล่าวว่า 

(2546: 62)  ไดก้ล่าววา่ เทคนิคระดมสมองมีประโยชน์มากในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์เพราะช่วยให้

เกิดกระแสความคิดท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นโดยปราศจากแบบแผนใด ๆ  
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3.    ขั้นบูรณาการสัมพนัธ์  เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนสร้างความคิดใหม่ โดยนํา

ความคิด ความรู้ หรือประสบการณ์เดิม  เก่ียวกบัประเด็นหวัขอ้ท่ีจะเขียนท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้ มาเช่ือมโยง

กบัความคิดใหม่ท่ีเกิดจากการดดัแปลง  ปรับแต่งความคิด หรือประสบการณ์เดิมให้มีความแปลก

ใหม่ออกไป  แต่ยงัคงเป็นความคิดท่ีมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยนาํความคิดท่ีแปลก

ใหม่นั้นมาจดัทาํเป็นโครงร่างในการเขียนอยา่งชดัเจน ผูส้อนทาํหนา้ท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ผูเ้รียน 

ด้วยการให้คาํแนะนํากระตุ้น และขยายความคิดของผูเ้รียนในประเด็นต่าง ๆ อีกทั้ งยงัให้

ขอ้เสนอแนะในการเช่ือมโยงความคิดต่าง ๆ ให้กบัผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนนาํเสนอการวางโครงเร่ือง 

ดว้ยการขยายความคิดจากประเด็นต่าง ๆ ท่ีตวัเองเลือกไดอ้ย่างชดัเจน พร้อมทั้งสามารถจดัลาํดบั

ความสาํคญัของความคิดได ้ดว้ยการจดัวางโครงเร่ืองตามใบงานท่ีผูว้จิยักาํหนดใหไ้ด ้ 

  จะเห็นไดว้า่ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ขั้นน้ีช่วยให้ผูเ้รียนมองเห็นภาพร่าง

โดยรวมในงานเขียนของตนทั้งหมดว่ามีองค์ประกอบทั้งหมดของเน้ือหามีลกัษณะเป็นอย่างไร

ก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการนําความคิดท่ีกระจัดกระจายมาจัดวางให้ต่อเน่ือง และมี                     

การกาํหนดประเด็นความคิดในเร่ืองท่ีจะกล่าวถึง จากนั้นจึงค่อยขยายประเด็นความคิดนั้น แนวคิด

ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัประทีป เหมือนนิล (2533: 23)  ท่ีกล่าวว่า โครงเร่ืองเปรียบเสมือนเข็มทิศ             

ลายแทงท่ีสําคญั แต่ได้รับความใส่ใจจากนักเขียนหน้าใหม่ ๆ น้อยมาก เพราะอาจรู้สึกว่าเป็น             

ความยุ่งยากเกินจาํเป็น หรือแทท่ี้จริงก็แยกไม่ออกดว้ยซํ้ าว่าเน้ือเร่ือง (Story) กบัโครงเร่ือง (Plot) 

นั้นต่างกันอย่างไร ทาํให้การเขียนเกิดความวกวน หลงทิศทาง ขาดเอกภาพ สัมพนัธภาพ และ            

สารัตถภาพอยู่เสมอ เช่นเดียวกบัแนวคิด ประดบั จนัทร์สุขศรี (2551: 34) ซ่ึงกล่าวว่า การจดักลุ่ม

ความคิดในการวางโครงเร่ืองจะช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจความคิดแต่ละเร่ืองของผูเ้ขียนไดอ้ย่างชดัเจน 

ดงันั้นการสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัฝึกฝน และวางโครงเร่ืองในงานเขียนในแต่ละคร้ัง จึงเป็นการช่วยจดั

ระเบียบความคิด และสารประโยชน์ของเร่ืองใหน่้าสนใจ โดยเช่ือมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ ของเร่ืองให้

มีความสัมพนัธ์ และสอดคลอ้งกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 4.     ขั้นสร้างสรรค์งานเขียน  เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนลงมือเขียนงานอย่างอิสระ                           

ตามโครงร่างความคิดท่ีไดจ้ดัทาํไวแ้ลว้เป็นอยา่งดี ในขั้นน้ีผูเ้รียนลงมือเขียนเร่ืองจากโครงร่างท่ีวาง

ไว ้ดว้ยการขยายความคิด และเลือกใชภ้าษาในการเขียนให้เหมาะสมกบัหวัขอ้ หรือประเด็นท่ีตั้งไว ้

จากนั้นจึงตรวจสอบความถูกตอ้งครบสมบูรณ์ของงานเขียนดว้ยตนเองวา่มีความเหมาะสมชดัเจน 

หรือไม่อยา่งไร   ผูส้อนทาํหนา้ท่ีช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์ห้

ผูเ้รียนทราบก่อนจะลงมือเขียนเร่ืองจากโครงร่างความคิดท่ีกําหนดข้ึน  จะเห็นได้ว่าขั้นตอน              

การจดัการเรียนรู้ขั้นน้ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการฝึกฝน และเรียบเรียงความคิดตลอดจนการเลือกใชภ้าษา

ใหเ้หมาะสมกบัเร่ืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงแนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบัวิจารณ์ พานิช  

(2557: 164 – 165) ซ่ึงไดส้รุปวา่  การเรียนรู้ทกัษะท่ีดีตอ้งเกิดจากการลงมือทาํ ผูส้อนควรมอบ
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เกณฑป์ระเมินผลงานพร้อมกบัการมอบหมายงานเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะ และเปิดโอกาสใน

การใหผู้เ้รียนตรวจสอบและประเมินผลงานของตนเองจากเกณฑท่ี์ครูมอบให ้

      5.    ขั้นพากเพียรสร้างสรรค์  เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนตรวจสอบ พิจารณางานของ

ตนเองว่ามีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ในดา้นใดบา้ง โดยตรวจสอบด้านเน้ือหา ด้านภาษา ด้าน

ความคิด และดา้นการนาํเสนอ ผูส้อนจะประเมินผลงานผูเ้รียนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด พร้อมกบัให้

ขอ้เสนอแนะเพื่อใหผู้เ้รียนนาํไปปรับปรุงงานเขียนในคร้ังต่อไป   

  จะเห็นไดว้า่ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ขั้นน้ีเม่ือผูส้อนให้ขอ้มูลยอ้นกลบั ทาํ

ให้ผูเ้รียนไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพื่อนาํไปพฒันางานเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของ

ตนเองในคร้ังต่อไป  ผูเ้รียนนําขอ้ดี และขอ้บกพร่องในงานเขียนของตนไปพฒันางานเขียนช้ิน

ต่อไปไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งดา้นเน้ือหาสาระ ดา้นการนาํเสนอ และการใชภ้าษาไดมี้ประสิทธิภาพมาก

ข้ึน ดงัเช่น Fleming (1991: 25) กล่าวว่า ผูส้อนจาํเป็นตอ้งให้ขอ้แนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันางานของผูเ้รียน เพราะทุกขอ้แนะนาํของครูผูส้อนมีผลต่อการพฒันางานของเด็ก ดงันั้นการให้

คาํช้ีแนะท่ีเหมาะสมมีเหตุมีผลจะช่วยให้ผูเ้รียนเห็นขอ้บกพร่อง หรือจุดเด่นในการพฒันาตนเอง

ไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้

       จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด

สร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต สามารถช่วย

เสริมสร้างความสามารถการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ไดจ้ริง ดงัจะเห็นไดจ้ากคะแนนระหว่าง

การทดลองทั้ง 6 คร้ัง ซ่ึงแต่ละคร้ังจะมีคะแนนเต็ม 15 คะแนน  ไดมี้การพฒันาข้ึนตามลาํดบั ดงัน้ี 

คร้ังท่ี 1 จากการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์เร่ือง “พ่อท่ีฉันรัก” หรือ “แม่ท่ีฉนัรัก”  ไดค้่าเฉล่ีย

เท่ากบั 8.27   คร้ังท่ี 2 จากการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ เร่ือง “ครูในดวงใจ” ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 

9.40  คร้ังท่ี 3   จากการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์เร่ือง “สายนํ้าในความทรงจาํ” ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั  

9.63  คร้ังท่ี 4 จากการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์เร่ือง “ปัญหาชีวิต”ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั  10.37  คร้ัง

ท่ี 5  จากการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ เร่ือง “เม่ือฉันโกรธ” ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั  10.83  คร้ังท่ี 6 

จากการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์เร่ือง “ประสบการณ์ความรัก” ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั  11.23  

                     จากผลคะแนนแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์อง

ผูเ้รียนท่ีมีพฒันาการท่ีสูงข้ึนตามลาํดบั และผลของการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการ

ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองสามารถอภิปรายได้ว่า 1) รูปแบบการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนเน้นให้

ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอดความคิดท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม และ

นําไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยวิธีการให้ผู ้เรียนลงมือสํารวจประเด็นความคิดท่ีผู ้สอนกําหนดให ้                

โดยมีหัวขอ้ท่ีใกลต้วั และตรงกบัประสบการณ์ของผูเ้รียนโดยการให้ผูเ้รียนศึกษาจากใบความรู้ 
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ตลอดจนการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงผูเ้รียนจะได้ขอ้มูลท่ีมีการกล่าวถึงไวแ้ล้วเก่ียวกับ

ประเด็นนั้นว่ามีอะไรบา้ง  เพื่อจะไดไ้ม่นาํเสนอประเด็นความคิดท่ีซํ้ าซ้อนกบัความคิดท่ีมีอยู่ก่อน

หนา้นั้น  จากนั้นผูเ้รียนระดมสมองเพื่อให้เกิดความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้ ากบัความคิดท่ีมีอยูเ่ดิมจาก

ท่ีไดมี้ขอ้มูลอยูแ่ลว้เก่ียวกบัประเด็นในการเขียนให้ไดม้ากท่ีสุด ประการสุดทา้ยผูเ้รียนตรวจสอบ

ความคิดท่ีไดจ้ากการระดมสมอง แลว้เลือกความคิดท่ีดีท่ีสุดเพื่อเช่ือมโยงความคิดในการเตรียม

ขอ้มูลในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์  จนนาํไปสู่การลงมือปฏิบติั    

 2)   รูปแบบการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการวางแผน และ

เช่ือมโยงความคิดในการสร้างสรรค์งานเขียนไดอ้ย่างชดัเจน โดยผูเ้รียนวางโครงร่างการเขียนเล่า

เร่ืองเชิงสร้างสรรค์จากความคิด หรือจินตนาการท่ีผ่านการคดัเลือกดว้ยกระบวนการระดมสมอง 

และเช่ือมโยงความคิดใหม่ให้เขา้กบัความคิด ความรู้ และประสบการณ์เดิม  จากนั้นผูเ้รียนแตก

ประเด็นความคิดดว้ยการเช่ือมโยงความคิดท่ีแปลกใหม่ในมุมมองต่าง ๆ ของส่ิงนั้นให้เขา้กบัหวัขอ้

ท่ีจะเขียนไดอ้ยา่งเหมาะสม มีการขยายประเด็นรายละเอียดเพื่อจะไดม้องเห็นความเหมือนกนัของ

ความคิดนั้ นกับส่ิงท่ีจะเขียนให้สอดคล้องเหมาะสมในการใช้เป็นข้อมูลในการเขียนต่อไป  

ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติังานในสถานการณ์ใหม่ด้วยตนเองอย่างอิสระเพื่อให้เกิด

ความคล่องในการคิด และการปฏิบัติงานโดยนําประสบการณ์ของตนมาปรับเข้ากับประเด็น

ความคิดแปลกใหม่ท่ีจะนาํเสนอใหมี้ความสอดคลอ้งกลมกลืนกนัอยา่งน่าสนใจ  

จากกระบวนการดงักล่าว ผูว้จิยัพบวา่ เม่ือผูเ้รียนไดว้างแผนร่างความคิดท่ีชดัเจน

สามารถนาํความคิดท่ีถ่ายทอดนั้นมาจดัทาํโครงร่างตามใบงานท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แล้วลงมือเขียน                  

มีส่วนช่วยใหผู้เ้รียนเห็นองคป์ระกอบทั้งหมดในการสร้างสรรคผ์ลงานเขียนของตน ตั้งแต่การผลิต 

หรือคิดคน้ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาสาระของงานเขียน ความสัมพนัธ์ในการเช่ือมโยงความคิดทั้งใจความ

หลกั และใจความรอง จนทาํให้ผูเ้รียนเกิดเอกภาพ สัมพนัธภาพ และสารัตถภาพในการสร้างสรรค์

งานเขียนของตนไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ดวงใจ ไทยอุบุญ 

(2550: 20)  ท่ีกล่าววา่ ไม่วา่ผูเ้ขียนจะเขียนเร่ืองใดก็ตาม ส่ิงแรกก็คือ เร่ืองของความคิดซ่ึงถือเป็น

เร่ืองท่ีสําคญัท่ีสุด ก่อนลงมือเขียนเร่ืองใดจาํเป็นตอ้งคิดเร่ืองนั้นให้แจ่มแจง้เสียก่อน เม่ือคิดไดจึ้ง

เลือกใชถ้อ้ยคาํตามความหมายท่ีตอ้งการ  

ดงัท่ี ปรีชา ชา้งขวญัยืน (2517: 104) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนก่อนจะลงมือเขียนโดย

สรุปไดว้่า ผูเ้ขียนจะลงมือเขียนไดน้ั้นจาํเป็นตอ้งคิดให้เขา้จุด คือ คิดให้อยู่ในวงจาํกดั และคิดถึง

จุดประสงคท่ี์สาํคญัเพียงจุดเดียว จากนั้นจึงจดัระเบียบความคิดเพื่อไม่ให้การเขียนนั้นวกวนสับสน  

และแสดงความคิดนั้นอยา่งแจ่มแจง้ คือการเขียนท่ีเสนอความคิดไดอ้ยา่งชดัเจน โดยผูอ่้านสามารถ

ส่ือได้ตรงกับความคิดของผูเ้ขียน  ซ่ึงจากการฝึกปฏิบติัคร้ังน้ี พบว่า เม่ือผูเ้รียนได้วางแผนร่าง
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ความคิดท่ีดว้ยการวางโครงร่างงานเขียนให้เป็นรูปธรรมแลว้ สามารถทาํให้ผูเ้รียนเขียนเร่ืองไดง่้าย

ข้ึน และผูเ้รียนคิดวา่   การเขียนเร่ืองนั้นไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป   

3)  การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีอบอุ่น เป็นกนัเองระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน ดว้ย

การสนบัสนุนเสริมสร้างความท่ีแปลกใหม่  และแตกต่างไปจากของเดิมดว้ยการให้อิสระในการคิด 

และคอยประสานเช่ือมโยงความคิดของผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้วยการให้ขอ้มูล

กระตุน้การเรียนรู้ (Feed – up)  และการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ทาํให้ผูเ้รียนเกิดแรงบนัดาล

ใจการเรียนรู้ (Inspiration) และมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานจนนําไปสู่การพฒันา หรือการ

เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน ดงัท่ี Fleming (1991: 14) ไดก้ล่าววา่ ผูเ้รียนจะสามารถเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ด้

ตอ้งอาศยัการเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน และเป็นกันเองของครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของคณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู้ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 31) ท่ีกล่าววา่ การจดัการเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย 

มีอิสระ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล และมีความหลากหลายในวิธีการเรียนรู้ สามารถพฒันาให้

ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายได ้  

จะเห็นได้ว่ารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

เขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต เป็นการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ และเนน้

การเรียนรู้จากการปฏิบติั โดยมีผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะ ดว้ยการให้ขอ้มูลกระตุน้การเรียนรู้  (Feed – up) 

แล ะ ก า ร ใ ห้ข้อ มู ล ย ้อ น ก ลับ  ย ้อ น ก ลับ  (Feedback)   ผ่ า น ก า ร ส่ื อส า ร เ ชิ ง บ วก  ( Positive 

Communication)ทาํให้ผูเ้รียนเกิดแรงบนัดาลใจ และมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเอง ตลอดจนผูเ้รียนนาํ

ขอ้มูลท่ีไดรั้บไปพฒันาต่อยอดได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดของ Krauss (1996: 195) ท่ีกล่าวว่า              

การแนะนาํ ช้ีแนะโดยการพูดคุยสนทนากบัผูเ้รียน เพื่อให้แนวทางแกไ้ขปรับปรุง การเรียนรู้งาน

นั้นจะช่วยพฒันาความสามารถของผูเ้รียนได ้ 

 การดาํเนินการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ไดด้าํเนินการอย่าง

เป็นระบบ ซ่ึงประกอบดว้ยการสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบให้มีความสอดคลอ้งกนัทั้งดา้น

หลกัการวตัถุประสงค ์เน้ือหา กิจกรรม การวดัและประเมินผล  ตลอดจนนาํผลสํารวจปัญหา และ

ความตอ้งการจาํเป็นในการจดัการเรียนรู้มาพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยง

กนัและมีแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการเป็นกรอบพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ โดยผ่าน

การตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ ทาํให้รูปแบบการเรียนรู้คร้ังน้ีสามารถพฒันานาํไปสู่วตัถุประสงค์

ท่ีตั้งไวคื้อ ผูเ้รียนมีความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน    
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3. ความพงึพอใจในการใช้รูปแบบการเรียนรู้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีมีต่อรูปแบบ                 

การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสาม

องคป์ระกอบของ Sternberg   จากการตอบแบบวดัความพึงพอใจ พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจ

ต่อรูปแบบการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

3.1   ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดบัมากท่ีสุด                         

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบวา่ ความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่         

1) ขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีการจดัลาํดบัขั้นตอนท่ีจะทาํใหน้กัศึกษาสามารถเขียนเล่า

เร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ดจ้ริง 2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบเอ้ือต่อการพฒันาการเขียนเชิง

สร้างสรรคข์องนกัศึกษาได ้ และ 3) กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสใหคิ้ด และสร้างสรรค ์

ความแปลกใหม่ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาความสามารถใน 

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ได้มากข้ึน เพราะกิจกรรมการเรียนรู้สามารถทาํให้ผูเ้รียนเกิด

ความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองความคิดไดห้ลากหลายมากข้ึน ถ่ายทอดความคิดจากนามธรรม 

เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน ตลอดจนฝึกให้ผูเ้รียนจดัลาํดบัความคิด และเช่ือมโยงความคิดใน

ประเด็นต่าง ๆ ด้านการวางโครงเร่ือง จึงทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกว่างานเขียนเป็นงานท่ีไม่ยาก และเกิด

ทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน จนสามารถพฒันางานของตนเองได้ดีข้ึน ดังท่ีศิวกานท์ ปทุมสูติ 

(2548: 71, 88 – 89) กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การฝึกคิดดว้ยกระบวนการคิดไม่ซํ้ าแบบน้ีจะช่วยกระตุน้

การเคล่ือนท่ีความคิดแก่ผูเ้รียนตลอดเวลา เพราะจะคิดซํ้ าหรือย ํ่าอยูก่บัท่ีไม่ได ้แต่ทั้งน้ีโจทยเ์ร่ิมตน้

ท่ีนาํมาเพื่อฝึกคิดไม่ควรยากจนเกินไป การฝึกคิดอย่างสร้างสรรคน้ี์ควรมีการบูรณาการกบัการฝึก

เขียน เพราะจะทาํใหค้วามคิดสร้างสรรคก่์อเกิดเป็นรูปธรรมของความคิด ยิง่ฝึกคิดฝึกเขียนบ่อย ๆ ก็

จะยิง่พฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์ดม้ากข้ึนเร่ือย ๆ  

จะเห็นได้ว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ตามกระบวนการคิด

สร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg สามารถส่งเสริม

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ได้ เน่ืองจากผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์          

อนัประกอบด้วยความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้ ากบัความคิดท่ีมีอยู่เดิมจาก อีกทั้งยงัช่วยเสริมสร้าง

ความคิดเป็นระบบให้แก่ผูเ้รียนดว้ยการวางแผนโครงร่างความคิดให้ชดัเจนก่อน ดว้ยการเช่ือมโยง

ความคิดใหม่ใหเ้ขา้กบัความคิด ความรู้ และประสบการณ์เดิมให้สัมพนัธ์กบังานเขียนหรือประเด็น

ท่ีตอ้งการนาํเสนอ จากนั้นจึงจดัลาํดบัความรู้ความคิดดว้ยการกาํหนดประเด็นความคิดของเร่ืองว่า

ความคิดใดเป็นความคิดหลกั และความคิดใดเป็นความคิดยอ่ย ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวช่วยให้เกิด

เอกภาพ สัมพนัธภาพ และสารัตถภาพในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ดังท่ี 

Sternberg  (1998) กล่าวว่า เม่ือผูเ้รียนสามารถสร้างภาพความคิดของตนให้ชัดเจน(Meta - 
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Components)  เพื่อวางแผนการทาํงานก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติั (Performance Components) จะช่วยให้

ผูเ้รียนนาํขอ้มูลความรู้ท่ีมีอยูม่าเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ดว้ยการปรับแต่งความคิดนั้นให้เช่ือมโยงกบั

ส่ิงแวดลอ้ม  (Shaping) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3.2   ดา้นเน้ือหาสาระ  พบวา่ผลการประเมินอยูใ่นระดบัรองลงมา เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้แลว้พบวา่ ความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) เน้ือหาสาระใน

การเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ของนกัศึกษาได ้  2) เน้ือหามีความหลากหลาย และ

เอ้ือต่อประสบการณ์เดิมของนกัศึกษาได ้3) เน้ือหาสาระในการเรียนรู้มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย ทั้งน้ี

เน่ืองมาจากเน้ือหาท่ีผูว้จิยัใชน้ั้นเป็นเร่ืองใกลต้วั และเป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรง จึงทาํให้

มีขอ้มูล หรือเร่ืองราวท่ีสามารถใช้ในการสร้างสรรค์ไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ 

อจัฉรา ชีวพนัธ์ุ (2548: 6) ไดก้ล่าววา่  การเขียนนั้น ควรเร่ิมจากส่ิงท่ีใกลต้วัเด็ก นบัเป็นการเร่ิมตน้ท่ี

สาํคญั เพราะจะช่วยเร้าความสนใจของเด็กใหอ้ยากเขียน อยากเล่าในส่ิงท่ีเขามีประสบการณ์ของเขา

เอง ทาํให้เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะเขียนงานต่าง ๆ อย่างสบายใจ เช่นเดียวกบั ชมยัภร  แสงกระจ่าง 

(สมัภาษณ์, 2559) ไดก้ล่าววา่  การสอนเขียนเร่ืองท่ีตรงกบัประสบการณ์ของผูเ้รียน จะช่วยให้ผูเ้รียน

เขียนเร่ืองได้ เพราะเขามีข้อมูลหรือวตัถุดิบอยู่ในตัวแล้ว ผู ้สอนมีหน้าท่ีเติมเต็มและแก้ไข

ขอ้บกพร่องในงานเขียนของผูเ้รียน ก็จะทาํให้ผูเ้รียนสามารถพฒันางานเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ

ตนเองออกมาไดดี้ข้ึน  

3.3   ดา้นส่ือการเรียนรู้  พบวา่ผลการประเมินอยูใ่นลาํดบัถดัมา เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้แลว้พบวา่ ความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่     1) ส่ือการเรียนรู้ช่วย

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการคิดสร้างสรรคไ์ด ้   2) ส่ือการเรียนรู้ช่วยให้นกัศึกษาเกิดแนวทาง

ในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ด ้3) ส่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งน้ี

เน่ืองมาจากผูว้ิจยัสามารถเลือกใช้ส่ือไดส้อดคล้องกบัเน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ จึงทาํให้พฒันา

ผูเ้รียนไดต้รงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เขมณัฏฐ์ ม่ิงศิริธรรม (2559: 

105) ท่ีกล่าววา่ การใชส่ื้อการเรียนรู้ตอ้งมีการวางแผน เน่ืองจากส่ือการเรียนรู้คือเคร่ืองมือใน 

การสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเรียนรู้ตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูส้อนจะตอ้งดาํเนินการใช้

ส่ือการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งมีระบบ หากผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจ และดาํเนินการใชส่ื้อตามแผน

ท่ีวางไวแ้ลว้ ก็จะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาการเรียนรู้ต่อไป  
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ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการดําเนินการทดลอง 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน              

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต ผูว้ิจยัมีข้อสังเกตท่ีได้จาก              

การดาํเนินการทดลอง ดงัน้ี  

1. การใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมดว้ยการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตทาํใหผู้เ้รียนเกิด 

ความสนุกสนานในการเรียนรู้มากกว่าให้ผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลจากใบงาน  ดงันั้นหากผูส้อนกาํหนด

หัวขอ้ท่ีชัดเจน และให้ผูเ้รียนเรียนรู้ศึกษาจากทางอินเทอร์เน็ตก็จะช่วยให้ผูเ้รียนสนุกสนานกับ

กิจกรรมการเรียนรู้นั้นมากข้ึน 

2. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีดีมีผลต่อการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ คือ 

ผูส้อนตอ้งใหค้วามเป็นกนัเอง และแสดงถึงความเอาใจใส่ผูเ้รียนทุกคนอยา่งทัว่ถึงดว้ยการให ้

ความช่วยเหลือ ขอ้แนะนาํต่าง ๆ ดว้ยการส่ือสารทางวาจา สีหน้า ท่าทางท่ียิม้แยม้ และอบอุ่น ช่วย

ให้ผู ้เ รียนเอาใจใส่ในการเรียนรู้ และพร้อมท่ีจะแก้ไขจุดบกพร่อง หรือพัฒนาตนเองให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  

3. การแจง้เกณฑ์การประเมินผลงานให้กบัผูเ้รียนทราบก่อนลงมือปฏิบติังาน มีส่วนช่วย

ให้ผูเ้รียนประเมินผลงานของตนเองก่อน ทาํให้ผูเ้รียนได้ตรวจสอบว่า งานเขียนของตนเองมี

ขอ้ผดิพลาดอะไรบา้ง ทาํใหผู้เ้รียนสามารถปรับปรุงพฒันางานเขียนของตนไดดี้ข้ึน 

4. การให้ข้อมูลยอ้นกลับ (Feedback) จากผูส้อน ช่วยให้ผูเ้รียนมองเห็นข้อดี และ

ขอ้บกพร่องของตนเองในการพฒันางานเขียนของตนในคร้ังต่อไป ดงันั้นการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 

(Feedback) จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศในการเดินทางและพฒันาทกัษะผูเ้รียนให้บรรลุวตัถุประสงค์

ท่ีตั้งไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
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ข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 

ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน             

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํรูปแบบการเรียนรู้ไปใช ้

จากผลการวจิยัพบวา่รูปแบบการเรียนรู้น้ีสามารถเสริมสร้างความสามารถการเขียน 

เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตได้นั้น ผูว้ิจ ัยมีข้อเสนอแนะสําหรับ

ครูผูส้อนท่ีสนใจนาํผลการวจิยัไปใช ้ดงัน้ี 

1.1   ขอ้เสนอแนะสาํหรับครูผูส้อน ผูส้อนจะตอ้งศึกษา และทาํความเขา้ใจขั้นตอน 

การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนก่อน และนาํไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

นั่นคือ ผูส้อนจะตอ้งอธิบายจุดประสงค์ของรูปแบบการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนทราบ และประโยชน์ท่ี

ผูเ้รียนจะไดรั้บจากการศึกษาดว้ยรูปแบบการเรียนรู้น้ี เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นคุณค่า ท่ีจะไดรั้บจาก 

การฝึกปฏิบติัในการเรียนรู้คร้ังน้ี ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเห็นความสําคญั และเอาใจใส่ (Attention) ต่อ

การศึกษาในรูปแบบน้ี 

1.2  การนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน ครูผูส้อนควรมี

การเตรียมส่ือทางดา้นอินเทอร์เน็ต หรือ Wifi ใหพ้ร้อมก่อน นอกจากน้ีควรศึกษา และทาํความเขา้ใจ

ส่ือจากตน้แบบ ใหช้ดัเจนก่อนนาํไปใช ้

1.3  การจดักระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน ส่ิงสําคญัท่ีสุด

คือการใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติั และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในหอ้งเรียนดว้ยบรรยากาศ 

ผอ่นคลาย อบอุ่น เป็นกนัเอง  และให้อิสระในการคิดกบัผูเ้รียน จะสามารถพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุ

จุดหมายได ้

1.4  เม่ือผูเ้รียนเขียนงานส่งแลว้ ผูส้อนควรให้ขอ้มูลยอ้นกลบั  (Feedback)  เพื่อให้คาํ

ช้ีแนะพร้อมทั้งใหก้าํลงัใจในการทาํงานทุกคร้ัง เพื่อใหผู้เ้รียนนาํขอ้บกพร่อง มาปรับปรุงใน 

การทาํงานคร้ังต่อไป ซ่ึงจดัเป็นการช่วยใหพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้
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2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ผลการวจิยัในคร้ังน้ีมีประเด็นท่ีน่าจะศึกษาคน้ควา้ต่อไป ดงัน้ี 

2.1  การวจิยัคร้ังต่อไปควรพฒันารูปแบบการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรูปแบบ

อ่ืน เช่น การเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการเขียนความเรียง การเขียนบทความ การเขียน               

ร้อยกรอง เป็นตน้ 

2.2 การนาํรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบั

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternbergในการวิจยัคร้ังน้ีไปประยุกตใ์ชก้บัการเขียนใน

รายวชิาอ่ืน เช่น รายวชิาภาษาองักฤษ ศิลปะ เป็นตน้ 

2.3  การนาํรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบั

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternbergในการวิจยัคร้ังน้ีไปประยุกตใ์ชก้บัการเขียนใน

ระดบัการศึกษาอ่ืน ๆ  เช่น ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา เป็นตน้ 

2.4  ควรทาํการวิจยัอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว และเก็บขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา (Time 

Series) โดยเพิ่มการวดัความสามารถดา้นการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์จากนั้นเวน้ระยะหลงัจาก

ทดลองไปประมาณ 2 – 4  สัปดาห์ เพื่อทราบถึงพฒันาการของความสามารถในการเขียนเชิง

สร้างสรรค ์และเพื่อติดตามความคงอยูข่องผลจากการพฒันารูปแบบการเรียนรู้การเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



274 
 

 
 

 

 

รายการอ้างอิง 

ภาษาไทย 

กมล โพธิเยน็. (2547). “รูปแบบการพฒันาความคิดอยา่งเป็นระบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถ  

ดา้นทกัษะการเขียนภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยใชแ้นวคิดทฤษฎี 

ไตรอาร์ขิกและวธีิการแบบสแกฟโฟลด์ิ.” วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวชิาจิตวทิยาการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

กมลพทัธ์   โพธ์ิทอง. (2557). “การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่าน และเขียนเชิงสร้างสรรค ์

 ตามทฤษฎีสัมพนัธบทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน และเขียนเชิงสร้างสรรคข์อง 

 นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต.” วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตร 

 และการสอน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาศิลปากร. 

_______. (2559). อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร. สัมภาษณ์, 8 มีนาคม. 

กรมวชิาการ. (2535). ความคิดสร้างสรรค์ หลกัการ ทฤษฎีการเรียนการสอนการวดัผลประเมินผล.  

พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 

_______. (2536). การพูด และการเขียนเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภา 

ลาดพร้าว. 

_______. (2543). การเรียนรู้เพือ่พฒันากระบวนการคิด. กรุงเทพมหานคร: กรมวชิาการ  

กระทรวงศึกษาธิการ. 

กรรณิการ์  พวงเกษม. (2534). การสอนการเขียนเร่ืองโดยใช้จินตนาการทางสร้างสรรค์ในระดับ 

ประถมศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช. 

กองเทพ   เคลือบพณิชกุล. (2542). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 

กองบริการการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร. (2559). สถิติจํานวนนักศึกษาลงทะเบียน. เขา้ถึงเม่ือ  

1 พฤษภาคม. เขา้ถึงไดจ้าก http://reg6.su.ac.th/registrar/stat_enroll.asp?avs933801652=1 

กาญจนา   คุณารักษ.์ (2545). การออกแบบการเรียนการสอน. พิมพค์ร้ังท่ี 2. นครปฐม:  

โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร. 

กิดานนัท ์  มลิทอง. (2540). เทคโนโลยกีารศึกษา และนวตักรรม. กรุงเทพมหานคร:  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

_______.  (2556). การคิดเชิงสร้างสรรค์. พิมพค์ร้ังท่ี 10. กรุงเทพมหานคร: ซคัเซสมีเดีย. 



275 
 

 
 

เกศินี  จุฑาวจิิตร. (2557). การเขียนสร้างสรรค์ทางส่ือส่ิงพมิพ์: Idea ดี ๆ ไม่มีวนัหมด  

(ฉบับปรับปรุง). พิมพค์ร้ังท่ี 2. นครปฐม: มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม. 

เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ. (2556). การคิดเชิงสร้างสรรค์. พิมพค์ร้ังท่ี 10. กรุงเทพมหานคร: 

 ซคัเซสมีเดีย. 

เขมณฏัฐ ์ ม่ิงศิริธรรม. การออกแบบส่ือการศึกษาสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2543).  

ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสําคัญทีสุ่ด. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพมหานคร:  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 

จริญญาพร  สวยนภานุสรณ์. (2559). อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา. สัมภาษณ์, 3 มีนาคม. 

จุไรรัตน์   ลกัษณะศิริ และอารียา หุตินทะ, บรรณาธิการ.  (2555). ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร. 

นครปฐม: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร. 

ชนะ   เวชกุล. (2524). การเขียนสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.  

ชวาล  แพรัตนกุล. (2552). เทคนิคการวดัผล. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ. 

ชมยัภร  แสงกระจ่าง. (2559). ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจาํปี 2557. สัมภาษณ์, 

 11 มิถุนายน. 

ชยัฤทธ์ิ   ศิลาเดช. (2545). คู่มือการเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญระดับมัธยมศึกษา.  

 กรุงเทพมหานคร: แมค็. 

ชาญณรงค ์  พรรุ่งโรจน์. (2546). ความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

ไชยยศ   เรืองสุวรรณ. (2533). เทคโนโลยกีารออกแบบและพฒันา. กรุงเทพมหานคร:  

โอเดียนสโตร์. 

โชคชยั   บณัฑิต. (2559). นกัเขียนรางวลัซีไรต ์ประจาํปี 2544. สัมภาษณ์, 11 มิถุนายน. 

ฐาปนี  สีเฉลียว. (2553). “การนาํเสนอรูปแบบการออกแบบและพฒันาการเรียนการสอนตาม 

หลกัการการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคท์างวศิวกรรมศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะความคิด 

สร้างสรรคข์องนิสิตนกัศึกษาสาขาวศิวกรรมศาสตร์ระดบัปริญญาบณัฑิต.” วทิยานิพนธ์

ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลย ีและส่ือสารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B5+%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7


276 
 

 
 

ณรงคฤ์ทธ์ิ  ศกัดารณรงค.์ (2537). “การเขียนสร้างสรรค.์” วทิยาสาร 9, 2 : 21. 

ณฐักาญจน์  นวคนวล. (2552). “การเขียนสร้างสรรค.์” ใน เอกสารคาํสอนรายวชิา ศศภท 100  

ศิลปะการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร, 207 – 224. พิมพค์ร้ังท่ี 3. ชนกพร พวัพฒันกุล  

บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก. 

ดวงใจ  ไทยอุบุญ. (2550). ทักษะการเขียนภาษาไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพมหานคร:  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

เด่นดาว  ชลวทิย.์ (2559). อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการสอนภาษาไทย ภาควชิาหลกัสูตร  

และการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม. 

เตือนใจ  เฉลิมกิจ, ผูแ้ปล. (2545). กจิกรรมภาษาองักฤษกบัเด็ก. กรุงเทพมหานคร:  

หนา้ต่างสู่โลกกวา้ง. 

ถวลัย ์  มาศจรัส. (2545). การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพือ่การศึกษาและอาชีพ. กรุงเทพมหานคร:  

ธารอกัษร. 

ทวศีกัด์ิ  ป่ินทอง. (2559). อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน. 

ทิศนา   แขมมณี. (2557). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดการะบวนการเรียนรู้ทีม่ี 

ประสิทธิภาพ. พิมพค์ร้ังท่ี 18. กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพิมพ.์ 

ธราเทพ   แสงทบัทิม. (2557). เพิม่พลงัการจด และจําของสมอง MAGIC MIND MAP.  

พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: พราว. 

ธญัญา ผลอนนัต ์และขวญัฤดี ผลอนนัต ์(2550). Mind Map กบัการศึกษา และการจัดการความรู้.  

กรุงเทพมหานคร: ขวญัขา้ว ’ 94. 

ธญัญา  ผลอนนัต ์และนภดล   จาํปา, ผูแ้ปล. (2551). คัมภีร์ MIND MAP. กรุงเทพมหานคร:  

ขวญัขา้ว ’ 94. 

ธีรวดี   ถงัคบุตร. (2552). “การพฒันารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

โดยใชแ้ผนผงัทางปัญญาเพื่อเพิ่มพนูความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสาํหรับ.

 นกัศึกษาปริญญาบณัฑิต.” วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลย ีและ 

ส่ือสารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

นริศรา   หาหอม. (2554). “การพฒันารูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ 

ทางกลไกและความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนประถมศึกษา.”  

วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2+%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1


277 
 

 
 

นิคม   ตงัคะพิภพ. (2543). การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม และ 

การออกแบบการวจัิยทางการศึกษา. นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

นิพาดา   ไตรรัตน์. (2556). “ผลของอีเลิร์นน่ิงท่ีใชเ้ทคนิคการระดมสมองและแผนผงัความคิดท่ีมีต่อ 

ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาปริญญาบณัฑิตท่ีมีบุคลิกภาพ

แตกต่างกนั.” วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาโสตทศันศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั                                

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

เนตรนภา  วรวงษ.์ (2559). อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม. สัมภาษณ์, 1 มีนาคม. 

บรรจง   อมรชีวนิ. (2556). Thinking School สอนให้คิด. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพมหานคร:  

ภาพพิมพ.์ 

บนัลือ  พฤกษะวนั. (2533). พฒันาทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร:  

ไทยวฒันาพานิช. 

บุญชม  ศรีสะอาด. (2541). การพฒันาการสอน. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: ชมรมเด็ก. 

บุญยงค ์  เกศเทศ. (2525). เขียนไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 3 แกไ้ขและเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร:  

โอเดียนสโตร์. 

บุณยเ์สนอ   ตรีวิเศษ. (2550). การเขียนสร้างสรรค์. บุรีรัมย:์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์ 

เบญญาภา  คงมาลยั. (2556). “รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการจดัการความรู้ของนิสิต 

นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต.” วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวชิาอุดมศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ประชุมพร  สุวรรณตรา. (2528). การเขียนแบบสร้างสรรค์. ขอนแก่น: ภาควชิาการประถมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ประดบั  จนัทร์สุขศรี. (2551). คู่มือการเรียนการสอนภาษาไทย คิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ :  

เรียงความ ย่อความและสรุปความ ช่วงช้ันที ่2 – ช่วงช้ันที ่4. กรุงเทพมหานคร:  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

ประทีป   เหมือนนิล. (2533). การสัมมนาทางวชิาการเร่ืองแนวทางการสอนเขียนระดับอุดมศึกษา.  

กรุงเทพมหานคร: ทบวงมหาวทิยาลยั. 

 

 

 



278 
 

 
 

ประภาวลัย ์  แพร่วานิชย.์ (2543). “การพฒันารูปแบบการสอนโดยใชแ้ผนผงัทางปัญญา เพื่อ 

 เพิ่มพนูความสามารถในการคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาพยาบาล.”  

วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี  บณัฑิต สาขาวชิาอุดมศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั   

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ประภาศรี   สีหอาํไพ. (2531). การเขียนแบบสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 

ประภาศรี   สีหอาํไพ, ผูแ้ปล. (2544). เขียนเจาะใจ. กรุงเทพมหานคร: อกัษรเจริญทศัน์. 

ประภาศรี   สีหอาํไพ และคณะ. (2536).  ภาษาไทย 2. กรุงเทพมหานคร:  

สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ปรีชา   ชา้งขวญัยืน. (2517). พืน้ฐานการใช้ภาษา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช. 

พรธาดา   สุวธันวนิช. (2559). อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม. 

พรรณี   เกษกมล. (2558). สร้างความคิดให้เฉียบคมด้วยการคิดอย่างเฉียบแหลม. กรุงเทพมหานคร: 

 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

พวงรัตน์   ทวรัีตน์. (2543). วิธีการวจัิยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: 

 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

พิณเพชร   บูรณภิญโญ. (2559). “การเขียนเล่าเร่ือง.” เอกสารประกอบการสอนรายวชิา  465258. 

(อดัสาํเนา). ภาควชิาหลกัสูตร และวธีิสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

_______ . (2559). อาจารยพ์ิเศษสาขาวชิาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัศิลปากร.สัมภาษณ์, 3 มีนาคม. 

ไพฑูรย ์  สินลารัตน์. (2557). เติบโตเต็มตามศักยภาพ สู่ศตวรรษที ่21 ของการศึกษาไทย.  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ไพโรจน์   บุญประกอบ. (2539). การเขียนสร้างสรรค์ : เร่ืองส้ัน – นวนิยาย. กรุงเทพมหานคร:  

ดอกหญา้. 

ฟองจนัทร์   สุขยิง่ และคณะ. (2550). ศิลปะการเขียนอย่างมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร:  

อกัษรเจริญทศัน์. 

มาเรียม   นิลพนัธ์ุ. (2555). วิธีวจัิยทางการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 7. นครปฐม: ศูนยว์จิยัและ 

พฒันาทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

วรรณวร์ี   บุญคุม้. (2556). รายงานวจัิยเร่ืองความสามารถในการคิด และเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

ในการเรียนรายวชิาการวจัิยในช้ันเรียนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวทิยาลัยศิลปากร. นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร. 



279 
 

 
 

วรรณี  โสมประยรู. (2521). การเขียนแบบสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: ภาคหลกัสูตรและ 

การสอน  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร. 

วรวรรธน์   ศรียาภยั. (2555). การเขียนเพือ่การส่ือสาร. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

วนิช   สุธารัตน์. (2547). ความคิด และความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: สุวริียาสาส์น. 

วชัรี   เหล่มตระกลู. (2549). “การพฒันาโปรแกรมสมรรถภาพการสอนแบบเนน้กระบวนการคิด 

ตามแนวทฤษฎีสามศรสาํหรับครูประจาํการ.” วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต   

สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

วจิารณ์   พานิช. (2557). การเรียนรู้เกดิขึน้อย่างไร.พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร:  

มูลนิธิสยามกมัมาจล. 

วมิลรัตน์   สุนทรโรจน์. (2547). เอกสารประกอบพฒันาการเรียนการสอน. ภาควชิาหลกัสูตร และ 

การสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

วลูฟ์,  เจอร์เกน. (2557). เคลด็ลบัใช้สมอง ผลติความคิดแบบไม่มีวนัหมด. แปลจาก  

Creativity Now !. แปลโดย จิตรลดา สิงห์คาํ. กรุงเทพมหานคร: เอก็ซเปอร์เน็ท.  

ศรีสุรางค ์ ทีนะกุล.(2542). การคิดและการตัดสินใจ. กรุงเทพมหานคร: เธิร์ดเวฟ เอด็ดูเคชัน่. 

ศิวกานท ์ ปทุมสูติ. (2548). การเขียนสร้างสรรค์ ไม่ยากอะไรเลย. สุพรรณบุรี:  

ศูนยเ์รียนรู้ทุ่งสักอาศรม. 

ศิริพงษ ์  เพียศิริ. (2550). “การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมสาํหรับนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต 

ดว้ยกิจกรรมศิลปะเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะการผลิตผลงาน.”  

วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาอุดมศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สมพร   มนัตะสูตร. (2525). การเขียนสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: ศูนยห์นงัสือธรรมศาสตร์. 

สมศกัด์ิ   ภู่วภิาดาวรรธน์. (2537). เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์. พิมพค์ร้ังท่ี 3. 

กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช. 

สงดั  อุดทรานนัท.์ (2532). เทคนิคการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ. พิมพค์ร้ังท่ี 6.  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมิ์ตรสยาม. 

สรัญญา  เช้ือทอง. (2553).  “การพฒันารูปแบบห้องเรียนเสมือนโดยใชก้ารเรียนการสอนแบบ 

ซินเนคติกส์เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาครู.”  

วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลย ีและส่ือสารการศึกษา  

บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สิทธา  พินิจภูวดล. (2526). การเขียน. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87


280 
 

 
 

สุคนธ์  ภูริเวทย.์ (2554). การออกแบบการสอน. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพมหานคร:  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

สุจริต  เพียรชอบ. (2559). ขา้ราชการบาํนาญ  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวทิยาลยั.  

 สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน. 

สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย.์ (2538). วธีิการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา.  

 กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช. 

สุทธิวงศ ์ พงศไ์พบูลย.์ (2522). การเขียน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช. 

สุเทพ  อ่วมเจริญ. (2557). การเรียนการสอน : การออกแบบ นวตักรรมและเทคโนโลย.ี  

พิมพค์ร้ังท่ี 2.  นครปฐม: มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

สุปราณี  จิราณรงค.์ (2547). การพฒันาความสามารถในการคิดของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 

ปีที ่1 ในวชิากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติโดยการสอนตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก.  

กรุงเทพมหานคร: โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ฝ่ายประถม) คณะครุศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สุรางค ์ โควต้ระกลู. (2556). จิตวทิยาการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 11.  กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ไสว  ฟักขาว. (2544). หลกัการสอนสําหรับการเป็นครูมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร: เอมพนัธ์. 

องอาจ  นยัพฒัน์. (2554). การออกแบบการวจัิย : วธีิการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  

และผสมผสานวธีิการ. พิมพค์ร้ังท่ี2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุ์ฬาลงการณ์มหาวทิยาลยั. 

อรทยั  วมิลโนธ. (2539). “การเล่าเร่ือง.” ใน ภาษาไทย 2. พิมพค์ร้ังท่ี 4. อรทยั วมิโนธ และ 

อจัจิมา เกิดผล บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อธิกมาส  มากจุย้. (2553). “การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท เพื่อเสริมสร้าง 

ความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต.”  

วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อภินภศั  จิตรกร. (2555). “ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนร่วมกนัแบบผสมผสานท่ีใชเ้ทคนิค 

การฝึกคิดแนวขา้งต่างกนั กบันกัศึกษาท่ีมีระดบัความคิดสร้างสรรคต์่างกนัท่ีส่งผล 

ต่อความคิดสร้างสรรคข์อนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิาการโฆษณา.”  

วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวทิยาลยั  

มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

 



281 
 

 
 

อจัฉรา  ชีวพนัธ์. (2548). กจิกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในช้ันประถมศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 6.  

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อานนัตพร  จินดา. (2549). “กลยทุธ์ดา้นสาระและการเล่าเร่ืองในงานเขียนอิงธรรมะของดงัตฤณ.” 

วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตรพฒันาการ บณัฑิตวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อารี  พนัธ์มณี. (2545). ความคิดสร้างสรรค์กบัการเรียนรู้. พิมพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพมหานคร:  

แวน่แกว้. 

_______. (2557). ฝึกให้คิดเป็น คิดให้สร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั. 

อารี  รังสินนัท.์ (2532). ความคิดสร้างสรรค์. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพมหานคร: ขา้วฟ่าง. 

อุดม  หอมคาํ. (2546). “ผลของระดบัความคิดสร้างสรรคแ์ละรูปแบบการฝึกการคิดนอกกรอบ 

ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเล่ียงแนวคิดครอบงาํและแบบสร้างแนวคิดท่ีมีต่อความคิด 

สร้างสรรคข์องผูเ้รียนประถมศึกษาปีท่ี 5.” วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวชิาเทคโนโลย ีและการส่ือสาร บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อุทยัวรรณ  ป่ินประชาสรรค. (2554). ผลการจัดการเรียนรู้เร่ืองการอ่าน และการเขียนอย่างสรรค์ 

ทีผู่้วจัิยสร้างขึน้ตามแบบของ Tony Buzan ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียน 

สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม). กรุงเทพมหานคร:  

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

อุษณีย ์ อนุรุทธ์วงศ.์ (2555). ทกัษะความคิด : พฒันาอย่างไร. กรุงเทพมหานคร: อินทร์ณน. 

โอภส์  แกว้จาํปา. (2556). เทคนิคการเขียน. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 

เฮด็จ,์  ทริเซีย. (2546). กจิกรรมการสอนเขียน. แปลจาก Writing. แปลโดย สรณี วงศเ์บ้ียสัจจ.์  

 กรุงเทพมหานคร: หนา้ต่างสู่โลกกวา้ง. 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 
 

 
 

ภาษาต่างประเทศ 

Anderson, T. P. (1997). “Using Models of Instruction.” In  Instructional Development  

Paradigms, 521 - 522 Edited by C. R. Dills and A. J. Romiszowski. Englewood Cliffs,  

NJ: Educational Technology Publications. 

Applegates, M. (1949). Helping Children Write. Seranton: Penn International Textbook  

Company. 

Arends, R.I. (1997). Classroom instruction and management. Boston: McGraw Hill. 

Bedell, Christopher. (2015). 15 Unfortunate Problems Every Creative Writing Major  

Attempts To Get Over. Accessed March 3. Available from  

http://thoughtcatalog.com/christopher-bedell/2015/04/15-unfortunate-problems-every- 

creative-writing-major-attempts-to-get-over/ 

Boostrom, Robert. (1993). Developing Creative & Critical Thinking : An Integrated  

 Approach. Loncolnwood, Ill.: National Textbook. 

Boulter, Amanda. (2004). “Assessing the Criteria: An Argument for Creative Writing Theory.”  

New Writing 1, 2: 134 – 140. 

Brody, Nathan. (2003). “Construct validation of the Sternberg Triarchic Abilities Test Comment  

and Reanalysis.” Intelligence 31, 4: 319-329.  

Buzan, Tony and Barry Buzan. (1997). The Mind Map Book: Radiant Thinking. London:  

BBC Books. 

_______.  (2016). The Definition of Mind Mapping. Accessed February, 18. Available from  

http://www.mind-mapping.co.uk/mind-mapping-information-and-advice/how-to-make-a-

mind-map/the-definition-of-mind-mapping/ 

Campbell, Terry. A. (2009). Storytelling and Story Writing.  Accessed April 30, 2016.  

Available from   http://www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/inspire 

/research/WW_Storytelling.pdf 

Castillo, Rigoberto and Hillman, Grady. (1995). “Ten Ideas for Creative Writing in the ESL  

Classroom.”  English Teaching 33, 4 (October): 30. 

Conklin, Wendy. (2011). Higher-Order Thinking Skills to Develop 21st Century Learners. 

 Higher-Order Thinking Skills Series. California: Shell Education. 

 

http://thoughtcatalog.com/christopher-bedell/2015/04/15-unfortunate-problems-every-
http://www.mind-mapping.co.uk/mind-mapping-information-and-advice/how-to-make-a-mind-
http://www.mind-mapping.co.uk/mind-mapping-information-and-advice/how-to-make-a-mind-
https://www.google.co.th/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Higher-Order+Thinking+Skills+Series%22&source=gbs_metadata_r&cad=7


283 
 

 
 

Cooper , C.R. and Odell, Lee. (1977). Evaluating writing : Describing, Measuring, Judging.  

Illinois:  National Council of Teacher of English. 

Dawson, Paul (1965) English for the Rejected: Training Literacy in the Lower Streams of  

the Secondary School. Cambridge: Cambridge University Press. 

De Bono, Eawart. (1993). Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking to Create  

New Ideas. New York: The McQuaig Group Inc. 

Dick, Walter, Lou Carey and James O. Carey. (2009). The Systematic Design of Instruction.  

7th ed. New York: Scott Foreman. 

Dunn, Michel (2013). “Comparing Two Story – Writing Mnemonic Strategies: A Randomized  

Control Trial Study.” International Journal of Special Education 28,3: 20 -31.  

Ellis, Susan. (2003). “Story-writing, planning and creativity.” Reading: Literacy and Language  

37,1 (April): 27 -31. 

Evans, James R. (1990). Creative Thinking In the Decision and Management Sciences.  

Cincinnati Ohio: South-Western. 

Fan Ray Kuo. (2014). “A creative thinking approach to enhancing the web-based problem solving  

 performance of university students.” Computers & Education 72 (May): 220 – 230. 

Fatmawati, Baiq (2016). The analysis of student’s creative thinking ability using mind map in  

 Biotechnology course. Accessed November 13, 2016 Available from  

http://journal.unnes.  ac.id/nju/index.php/jpii/article/view/5825  

Feldhusen, J. F., and Treffinger, D. J. (1980). Creative thinking and problem solving in gifted  

education. Dubuque: Kendall Hunt. 

Fleming, Gerald. (1991). Keys to cerative writing : activities to unlock imagination in the  

classroom. Boston: Allyn and Bacon 

Forgeard, Marie J.C, Kaufman, Scott Barry and Kaufman, James C. (2013). “The Psychology of  

Creative Writing.” In A Companion to Creative Writing. 320 – 333. Edited by  

Harper, Graeme. Massachusetts: Wiley-Blackwell. 

Furner, Bectrice A. “Creative writing through Creative Dramatics.” Elementary English. 50, 3  

(March): 405 – 416. 
 

 



284 
 

 
 

Gallagher, Jame J., and Gallagher, Shelagh A. (1994). Teaching the Gifted Child. London:  

Allyn and Bacon. 

Gordon, William J.J. (1961). Synectics : The Development of Creative Capacity. New York:  

 Harper and Row. 

Gough, D. (1991). Thinking about Thinking.  Alexandria, VA: National Association of  

Elementary  School Princials. 

Guilford, J.P. (1967). The nature of Human Intelligence. New York: Mcgraw-Hill Book Co. 

_______. (1971). The Analysis of Intelligence. New York: Mcharn. Hill Book Company. 

Hutchinson, Eliot Dole. (1949). How to think creatively.  Abingdon: Cokesbury Press.  

Jacobs, H.L., et al. (1981). Testing ESL Composition: A Practical Approach. New York:  

Newbury House. 

Joyce, Bruce R., Marsha Weil and Emily Calhoun. (2009). Models of Teaching. 8th ed. Boston:  

 Allyn and Bacon. 

Kemp, J. E.; Morrison, G. R. & Ross, S. M. (1994). Designing Effective Instruction. 

New York: Mcmillan College. 

Krauss, Dixon L. (1996). Vygotsky in the Classroom: Mediated Literacy Instruction and  

 Assessment. New York: Longman. 

Kruse, Kevin. (2014). Introduction to Instructional Design and the ADDIE Model.  Accessed  

 November 3. Available from https://www.e-learninggguru.com/articles/art_2l.htm. 

Kumar, K.L. (2014). Impact of new technology on teaching and learning in technology  

Education.  Accessed November 3. Available from https://dspace.lboro.ac.uk/dspace- 

jspui/bitstream /2134/3175/1/Impact%20of%20new%20technology 

%20on%20teaching%20and%20learning%20in%20technology%20education.pdf 

Lau, Joe Y. F.(2011). An Introduction to Critical thinking and Creativity :  

Think More, Think Better. Hoboken N.J.: Wiley. 

Lee Tan Luck. (2012). “A Creative and Literary Writing Digital LMS in Supporting Writers’  

 Group Learning and Knowledge Sharing among Creative Writers.” Prodedia Social  

and Behavioral Sciences 3, 67 (November): 238 – 249. 

 

 

https://www.e-learninggguru.com/articles/art_2l.htm
https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-%20jspui/bitstream%20/2134/3175/1/Impact%20of%20new%20technology%20on%20teaching%20and%20learning%20in%20technology%20education.pdf
https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-%20jspui/bitstream%20/2134/3175/1/Impact%20of%20new%20technology%20on%20teaching%20and%20learning%20in%20technology%20education.pdf
https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-%20jspui/bitstream%20/2134/3175/1/Impact%20of%20new%20technology%20on%20teaching%20and%20learning%20in%20technology%20education.pdf


285 
 

 
 

Lubart, Todd. (2009). “In Search of the Writer’s Creative Process.” In The Psychology of  

Creative Writing, 149 – 165. Edited by Kaufman, Scott Barry and Kaufman, James C.  

New York: Cambridge University Press. 

McNeil, Sara. (2014.) Instructional Design. Assessed December 8. Available from 

http://www.edutechwiki.unige.ch/en/Instructional_design/ 

Mednick, S. A. (1962). “The associative basis of the creative process.” Psychological Review 3,  

 69 (May): 220–232. 

Murad, El. J. (2004). “The definition and measurement of creativity: what do we know?.” 

Journal of Advertising research 44, 2 (June): 188-201. 

Naqbi, Shamma Al. (2011) ) "The use of mind mapping to develop writing skills in UAE  

 schools", Education,Business and Society 4, 2: 120 – 133. 

Niu Weihua (2003). “Individual and Environmental Influences on Chinese Student Creativity.” 

Psychology in the Schools 40, 3 (January): 103 - 114. 

Oldfather, P., and others. (1994). “Drawing the Circle: Collaporative Mind Mapping as A Process  

 For Developing A Constructivist Teacher Preparation Program.”  Teacher Education  

 Quarterly 21: 15 – 26. 

Olson, Robert W. (1980). The Art of Creative Thinking. New York: Harper & Row. 

Plsek, Paul E. (1996). Models for the Creative Process. Accessed October 11, 2015.  Available  

http://www.directedcreativity.com/pages/WPModels.html 

_______. (1997). Creativity, innovation, and quality. Milwaukee, Wis.: ASQC Quality Press. 

_______. (1998). “Incorporating the tools of creativity into quality management.”  

Quality Progress 31, 11 (Mar): 21-28. 

_______. (2015).  Paul Plsek : Biography. Accessed May 26, Available  

http://www.directedcreativity.com/pages/WhosPEP.html 

Rogers, C.R. (1954). “Towards a Theory of Creativity.” ETC: A Review of General Sematics  

 11,4: 249 - 260. 

_______. (1970). Towards a Theory of Creativity in P.E. Vernon, ed. Creativity.  

Hasmonds Worth: Penguin Book. 

 

 

http://www.edutechwiki.unige.ch/en/Instructional_design/
http://www.directedcreativity.com/pages/WPModels.html
http://www.directedcreativity.com/pages/WhosPEP.html


286 
 

 
 

Saylor, J. Galen, William M. Alexander and Arthur J. Lewis. (1981). Curriculum Planning  

for Better Teaching and Learning. 4th ed. New York : Holt, Rinehart and Winston. 

Scott, Jeremy. (2013). Creative writing and stylistics : creative and critical approaches.   

Houndmills:  Palgrave Macmillan. 

Sharples, M. (1996).  An account of writing as creative design. Accessed October 18, 2015.  

 Available from http: // citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi 

=10.1.1.37.6909&rep=rep1 &type=pdf. 

_______. (1999). How we write : Writing as creative design. London: Routledge. 

Smith, J.A. (1973). Creative teaching of the language art in the elementary school. 

Boston: Allyn and Bacon Inc. 

Sperry, R. W. (1981). “Mind-brain interaction: Mentalism, yes; dualism, no.” Möbius: A  

Journal for Continuing Education Professionals in Health Sciences 1, 4: 46 - 65. 

Starko, Alane Jordan. (2014). Creativity in the Classroom: schools of curious delight. 5th ed.  

New York: Routledge.  

Sternberg, Robert J. (1985). Beyond IQ:A triarchic theory of human intelligence.  New York:  

Cambridge University Press. 

_______. (1994). “Diversifying instruction and assessment.”  The Educational Forum 59:  

48 - 52. 

_______. (1995). “Investing in creativity: many happy returns.” Educational Leadership 53, 4:  

80 -84. 

_______. (1997). “What does it mean to be Smart?.”  Education Leadership 3: 20 - 24. 

_______. (1998). “Principle of teaching for successful intelligence.” Educational Psychologist 

33, 2-3: 65 - 72. 

_______.  (1999a). “A Triarchic Approach to the Understanding and Assessment of  

 Intelligence in Multicultural Populations.” Journal of School Psychology 37, 2: 145-159 

_______. (1999b). Cognitive Psychology. The United States of America: Harcourt Brace College  

 Publishers. 

_______. (2009). “Foreword.” In The Psychology of Creative Writing, xv- xvii.  

Edited by Kaufman, Scott Barry and Kaufman, James C. New York: Cambridge 

University Press. 



287 
 

 
 

Sternberg, Robert J.  (2012). “The Assessment of Creativity: An Investment-Based Approach.”  

Creativity Research Journal 24, 1 (February): 3 – 12. 

Sternberg, Torff   and  Grigorenko. (1998). “Teaching Trachically Improves School  

Achievement.”  Education Psychology 90, 3: 374 – 384. 

Sternberg, R.J., and Spear-Swearling,L. (1996). Teaching for thinking. Washington D.C.:  

American Psychological Association. 

Taylor, C.W. (1964). Creativity : Progress and Potential. New York: McGraw – Hill. 

Taylor, I. A. (1959).  Creativity.  New York: Hastings House Thurstone, L. L.  

Temizkan, Mehmet. (2011). “The Effect of Creative Writing Activities on the Story Writing  

Skill.” Educational Sciences: Theory and Practice 11, 2: 933 – 939. 

Tidyman, W.F. (1974). Creative Writing. New York: Mcgraw-Hill Book. 

Torrance, E. P. (1962). Guiding Creative Talent. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall Inc. 

Truman, Sylvia. (2011).  A Generative Framework for Creative Learning: A Tool for  

 Planning  Creative-collaborative Tasks in The Classroom. Accessed January 2, 2016.  

Available from www.regents.ac.uk/media/.../1101_generative_framework_truman.pdf 

Valettee, Rebecca M. (1977). Modern Language Testing. 2nd ed. NewYokr: Hacourt, Brace and 

World Inc. 

Wallach, M.A., and Kogan, N. (1965). Models of Thinking in Young Children. New York:  

Holt Rinehart and Winston, Inc. 

Wang, Amber Yayin. (2012). “Exploring the relationship of creative thinking to reading and  

writing.” Thinking Skills and Creativity 7,1  (September ): 38 – 47. 

Ward, Thomas B. (2001). “Creative Cognition, Conceptual Combination and The Creative  

Writing of Stephen R. Donaldson.” American Psychologist 56, 4 (April): 350 – 354. 

Weir, C.J. (1993). Understanding and Developing Language Test. London: Prentic Hall. 

Williams, F.E. (1972). A Total Creativity Program for Individualizing the Learning Process.  

New Jersey: Educational Technology Publication. 

Wilson, Peter. (2011). “Creative Writhing and Critical Response in the University Literature  

 Class.” Innovations in Education and Teaching International 48, 4 (November):  

439-446. 

 

http://www.regents.ac.uk/media/.../1101_generative_framework_truman.pdf


288 
 

 
 

White, R., and Arndt, V. (1991). Process Writing. Longman UK. 

Woolfolk, Anita. E. (1995). Education Psychology. 6th  ed. Boston: Allyn and Bacon.  

Wycoff, Joyce. (1991). Mind mapping Your Personal Guide to Exploring Creativity and  

Problem – Solving. New York: Berkley Books. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



289 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



290 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญทีใ่ห้ข้อมูล และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจัิย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



291 
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2. รศ.ดร. สมศกัด์ิ  ภู่วภิาดาวรรธน์ 

ภาควชิาหลกัสูตรการสอน และการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

3. รศ.วลัลภา  วทิยารักษ ์

ภาควชิาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

4. รศ.จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ 

สาขาการสอนภาษาไทย ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

5. ผศ.สมเกียรติ คู่ทวกีุล  

ขา้ราชการบาํนาญ ภาควชิาภาษาไทย และภาษาตะวนัออก  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประธานคณะกรรมการคดัเลือก และคณะกรรมการตดัสินรางวลัซีไรตปี์ 2559 

6. ผศ.ดร.มารุต  พฒัผล   

สาขาการวจิยั และพฒันาหลกัสูตร บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

7. อาจารย ์ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม 

สาขาหลกัสูตร และการนิเทศ   ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ และประเมินเคร่ืองมือวจัิย 

ด้านการศึกษา   และวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน (Analysis : A) ในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎเีชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg 

เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

 

1. ผศ.ดร. ภาณุพงศ ์อุดมศิลป์  

หวัหนา้ภาควชิาภาษาไทย และภาษาตะวนัออก  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

อาจารยป์ระจาํภาควชิาภาษาไทย และภาษาตะวนัออก  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ผศ.มณฑนา วฒันถนอม   

ขา้ราชการบาํนาญ ภาควชิาหลกัสูตร และวธีิสอน สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

กรรมการวชิาการ ราชบณัฑิตยสถาน 

4. อาจารย ์ดร.ยวุรี  ผลพนัธิน    

อาจารยป์ระจาํภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 

5. อาจารย ์ดร. ภทรพร  ยทุธาภรณ์พินิจ 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยั และพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ตะวนัออก 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ และประเมินเคร่ืองมือวจัิย 

การพฒันา (Development: D1) การพฒันาเคร่ืองมือทีม่ีต่อรูปแบบการเรียนรู้  

โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎเีชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ                  

ของ Sternberg เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

 

1. รศ. ผกาศรี เยน็บุตร 

ขา้ราชการบาํนาญ  ภาควชิาภาษาไทย และภาษาตะวนัออก 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย ์ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูลย ์  

สาขาวชิาวทิยาการศึกษา และการจดัการเรียนรู้ (ภาษาไทย) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารย ์ดร.ยวุรี  ผลพนัธิน  

อาจารยป์ระจาํภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 

4. อาจารย ์ดร. ภทรพร  ยทุธาภรณ์พินิจ 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยั และพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ตะวนัออก 

5. อาจารย ์ดร.กมลพทัธ์ โพธ์ิทอง  

สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



296 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ข้อมูลแสดงความสอดคล้องของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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ตารางท่ี 34  การแสดงผลพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

      สาํหรับอาจารยผ์ูส้อนดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคร์ะดบัปริญญาบณัฑิตเก่ียวกบั 

      สภาพปัญหาในการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

                     

ประเดน็การประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ 

ดชั
น

ีคว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

แปล

ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์มี 

ความเหมาะสมครบถว้น 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

2. ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์จะเป็น

ประโยชน์ต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

3. ประเด็นในการสมัภาษณ์มีรายละเอียด

ครบถว้น 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

4. ประเด็นในการสมัภาษณ์ช่วยใหเ้ขา้ใจ

สภาพปัญหาในการสอนรายวชิาการ

เขียนเชิงสร้างสรรค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

5. ประเด็นในการสมัภาษณ์ช่วยใหเ้ขา้ใจ 

ความตอ้งการจาํเป็นของผูส้อนใน

รายวชิาการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

6. ประเด็นในการสมัภาษณ์จะเป็น

ประโยชน์ต่อการนาํไปเป็นแนวคิดใน

การพฒันารูปแบบการเรียนรู้การเขียน

เชิงสร้างสรรคไ์ดจ้ริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

7. การใชภ้าษาในขอ้คาํถามมีความ

ชดัเจนเพียงพอ  
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

8. ในแต่ละประเด็นของขอ้คาํถามมี

รายละเอียดครอบคลุมครบทุกดา้น  
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

รวม 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 35   การแสดงผลพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

สาํหรับผูท้รงคุณวฒิุในเน้ือหาการเขียนเชิงสร้างสรรคร์ะดบัปริญญาบณัฑิตเก่ียวกบั 

ความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียน 

เชิงสร้างสรรค ์

 

ประเดน็การประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ 

ดชั
น

ีคว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

แปล

ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์มีความ

เหมาะสมครบถว้น 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

2. ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์จะเป็น

ประโยชน์ต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

3. ประเด็นในการสมัภาษณ์ช่วยใหเ้ขา้ใจ                

ความตอ้งการจาํเป็นของผูส้อนใน

รายวชิาการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

4. ประเด็นในการสมัภาษณ์จะเป็น

ประโยชน์ต่อการนาํไปเป็นแนวคิดใน

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน

การเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ดจ้ริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

5. ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์มี                          

ความเหมาะสมครบถว้น 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

6. ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์จะเป็น

ประโยชน์ต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

รวม 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 36   การแสดงผลพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็น 

 แบบคาํถามปลายเปิดของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตเก่ียวกบัสภาพปัญหา  

ในการจดัการเรียนรู้ดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

 

ประเดน็การประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ 

ดชั
น

ีคว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

แปล

ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม                  

ความคิดเห็นมีความเหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

2. ประเด็นในการสอบถามความคิดเห็นมี                             

ความเหมาะสมครบถว้น 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

3. ประเด็นในการสอบถามความคิดเห็น

ช่วยใหเ้ขา้ใจสภาพปัญหาการจดัการ

เรียนรู้ในรายวชิาการเขียนเชิง

สร้างสรรค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

4. ประเด็นในการสอบถามความคิดเห็น

ช่วยใหเ้ขา้ใจความตอ้งการจาํเป็นของ

การจดัการเรียนรู้ในรายวชิาการเขียน

เชิงสร้างสรรค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

5. ประเด็นในการสอบถามความคิดเห็นจะ

เป็นประโยชน์ต่อการนาํไปเป็นแนวคิด

ในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้การ

เขียนเชิงสร้างสรรคไ์ดจ้ริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

6. การใชภ้าษาในขอ้คาํถามมีความชดัเจน

เพียงพอ  
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

7. ในแต่ละประเด็นของขอ้คาํถามมี

รายละเอียดครอบคลุมครบทุกดา้น  
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

รวม 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 37   การแสดงผลพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็น 

 แบบมีโครงสร้างของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็น 

 ในการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์

 

ประเดน็การประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ 

ดชั
น

ีคว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

แปล

ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสาํรวจความ

ตอ้งการจาํเป็น มีความเหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

2. ประเด็นในการสาํรวจความตอ้งการ

จาํเป็นมีความเหมาะสมครบถว้น 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

3. ประเด็นในการสาํรวจความตอ้งการ

จาํเป็นช่วยใหเ้ขา้ใจส่ิงท่ีผูท่ี้เรียน

ตอ้งการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

4. ประเด็นในการสาํรวจความตอ้งการ

จาํเป็นช่วยใหเ้ขา้ใจความตอ้งการจาํเป็น

ของการจดัการเรียนรู้ในหวัขอ้เร่ืองการ

เขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

5. ประเด็นในการสาํรวจความตอ้งการ

จาํเป็นจะเป็นประโยชน์ต่อการนาํไป

เป็นแนวคิดในการพฒันารูปแบบ 

การเรียนรู้การเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคไ์ดจ้ริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

6. การใชภ้าษาในขอ้คาํถามมีความชดัเจน

เพียงพอ  
+1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

7. ในแต่ละประเด็นของขอ้คาํถามมี

รายละเอียดครอบคลุมครบถว้น 
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

รวม 0.97 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 38   การแสดงผลพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบวิเคราะห์เอกสาร 

 ในการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์

  

ประเดน็การประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ 

ดชั
น

ีคว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

แปล

ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. แบบวเิคราะห์เอกสารสามารถบอก

รายละเอียดของการศึกษาเอกสารใน

ประเด็นต่าง ๆ ได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

2. แบบวเิคราะห์เอกสารสามารถบอก

แหล่งท่ีมาของการศึกษาคน้ควา้ได ้
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

3. แบบวเิคราะห์เอกสารสามารถบอกปีท่ี

พิมพข์องเอกสาร หรือบอกวนั เดือน ปี 

ท่ีเขา้ถึงขอ้มูลนั้นได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

4. แบบวเิคราะห์เอกสารสามารถบอก

รายละเอียดของประเด็นท่ีผูว้จิยัศึกษาได ้
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

5. แบบวเิคราะห์เอกสารสามารถสรุป

ประเด็นสาํคญัของเอกสารนั้น ๆ ได ้
+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอ้ง 

รวม 1 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก ค 

ข้อมูลแสดงผลการทดลอง 
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ตารางท่ี 39  แสดงผลคะแนนความสามมารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคก่์อน และหลงั 

                    การทดลอง 
       

 

คนท่ี คะแนนก่อนการทดลอง คะแนนหลงัการทดลอง พฒันาการท่ีเพิม่ขึน้ 

1 6 12 +6 

2 6 12 +6 

3 9 14 +5 

4 6 12 +6 

5 6 13 +7 

6 7 12 +5 

7 7 12 +5 

8 8 12 +4 

9 7 13 +6 

10 7 14 +7 

11 6 11 +5 

12 6 13 +7 

13 7 13 +6 

14 6 13 +7 

15 7 11 +4 

16 8 11 +3 

17 7 12 +5 

18 7 12 +5 

19 7 12 +5 

20 6 12 +6 

21 9 12 +3 

22 6 12 +6 

23 6 13 +7 

24 7 13 +6 

25 7 12 +5 

26 8 12 +4 

27 7 11 +4 

28 6 12 +6 

29 8 14 +6 

30 7 12 +5 

รวม 207 369 +162 

 6.90 12.30 5.40 
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ตารางท่ี 40 แสดงผลคะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคร์ะหวา่งการทดลอง   

                   จาํนวน 6 คร้ัง 
 

คนท่ี คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 คร้ังท่ี 6 

1 7 9 9 9 10 9 

2 6 8 8 10 10 10 

3 9 9 10 11 11 11 

4 8 9 10 10 11 11 

5 7 8 8 9 10 10 

6 9 9 9 10 10 11 

7 8 10 10 11 11 10 

8 8 9 9 10 10 11 

9 8 9 10 10 11 11 

10 9 9 10 10 11 12 

11 7 9 10 10 11 11 

12 7 9 9 10 10 11 

13 8 10 11 12 12 13 

14 10 11 11 12 12 13 

15 7 9 8 9 10 11 

16 9 10 10 11 11 12 

17 9 10 10 11 11 12 

18 8 9 9 10 11 11 

19 9 9 9 10 10 11 

20 8 9 10 9 10 10 

21 8 10 9 10 10 12 

22 9 11 11 11 12 12 

23 9 11 11 12 12 12 

24 10 10 10 11 11 13 

25 8 9 10 12 13 12 

26 8 9 10 11 11 12 

27 9 10 10 10 11 11 

28 9 10 10 10 11 11 

29 8 9 9 10 11 11 

30 9 9 9 10 10 10 

รวม 248 282 289 311 325 337 

 

8.27 9.40 9.63 10.37 10.83 11.23 
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ตารางท่ี 41  ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่คะแนนพฒันาการเฉล่ียความสามารถใน 

      การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งในแต่ละช่วงเวลา 
 

ช่วงเวลา 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error p 

 

ระหวา่ง               

การทดลอง 

คร้ังท่ี 1 

คร้ังท่ี 2 -1.133* .133 .000 

คร้ังท่ี 3 -1.367* .148 .000 

คร้ังท่ี 4 -2.100* .168 .000 

คร้ังท่ี 5 -2.567* .177 .000 

คร้ังท่ี 6 -2.967* .162 .000 

ระหวา่ง                      

การทดลอง 

คร้ังท่ี 2 

คร้ังท่ี 1 1.133* .133 .000 

คร้ังท่ี 3 -.233* .104 .032 

คร้ังท่ี 4 -.967* .131 .000 

คร้ังท่ี 5 -1.433* .133 .000 

คร้ังท่ี 6 -1.833* .145 .000 

ระหวา่ง                      

การทดลอง 

คร้ังท่ี 3 

คร้ังท่ี 1 1.367* .148 .000 

คร้ังท่ี 2 .233* .104 .032 

คร้ังท่ี 4 -.733* .117 .000 

คร้ังท่ี 5 -1.200* .101 .000 

คร้ังท่ี 6 -1.600* .149 .000 

ระหวา่ง                      

การทดลอง 

คร้ังท่ี 4 

คร้ังท่ี 1 2.100* .168 .000 

คร้ังท่ี 2 .967* .131 .000 

คร้ังท่ี 3 .733* .117 .000 

คร้ังท่ี 5 -.467* .093 .000 

คร้ังท่ี 6 -.867* .124 .000 

ระหวา่ง                      

การทดลอง 

คร้ังท่ี 5 

คร้ังท่ี 1 2.567* .177 .000 

คร้ังท่ี 2 1.433* .133 .000 

คร้ังท่ี 3 1.200* .101 .000 

คร้ังท่ี 4 .467* .093 .000 

คร้ังท่ี 6 -.400* .141 .008 

ระหวา่ง                      

การทดลอง 

คร้ังท่ี 6 

คร้ังท่ี 1 2.967* .162 .000 

คร้ังท่ี 2 1.833* .145 .000 

คร้ังท่ี 3 1.600* .149 .000 

คร้ังท่ี 4 .867* .124 .000 

คร้ังท่ี 5 .400* .141 .008 
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ภาคผนวก ง 

คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้ 
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คู่มอืการใช้รูปแบบการเรียนรู้ 

เพือ่สร้างเสริมความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาบณัฑิตโดยใช้ 

กระบวนการคดิสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกบัทฤษฎเีชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg 

______________________________________________________________________________  

คาํช้ีแจง  

คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาปริญญาบัณฑิตโดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับ  ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสาม

องคป์ระกอบของ Sternberg ฉบบัน้ีเป็นเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดเก่ียวกบัรูปแบบการรู้เพ่ือสร้าง

เสริมความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต โดยเป็นคู่มือสาํหรับผูส้อน ท่ี

จะนาํรูปแบบดงักล่าวไปใช ้ดงันั้นผูส้อนสามารถศึกษาเพ่ือทาํ ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรูปแบบ การ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์ห้ชดัเจนก่อนท่ีจะนาํรูปแบบการ

เรียนรู้น้ีไปปฏิบติัจริงเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน  

คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของ

นกัศึกษาปริญญาบณัฑิตประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

1. คาํช้ีแจงการใชรู้ปแบบการเรียนรู้  

2. ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนรู้  

3. ทฤษฎี และแนวคิดพื้นฐานท่ีรองรับรูปแบบการเรียนรู้  

4. สาระสาํคญัของรูปแบบการเรียนรู้  

5. เกณฑก์ารประเมินการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์ 

6. เอกสารประกอบการเรียนรู้  
 

 

 

 

 

 



308 
 

 
 

1.     คําช้ีแจงในการใช้รูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตโดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎี

เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ ของ Sternberg มีขอ้ควรปฏิบติัก่อนดาํเนินการใชรู้ปแบบ 

การเรียนรู้  

1. ศึกษารายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ ดงัน้ี  

1.1    ศึกษาคาํช้ีแจงการใชรู้ปแบบการเรียนรู้ประกอบกบัการศึกษาส่วนอ่ืน ๆ ในคู่มือ

การใชรู้ปแบบการเรียนรู้  

 1.2    ศึกษาความเป็นมาของรูปแบบการเรียนรู้ ทฤษฎี และแนวคิดพื้นฐานท่ีรองรับ

รูปแบบการเรียนรู้ เพื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีอนัเป็นท่ีมาของรูปแบบการเรียนรู้น้ี    

ซ่ึงจะช่วยใหม้องเห็นภาพรวม ตลอดจนมองเห็นความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ในรูปแบบ 

การเรียนรู้  

1.3    ศึกษาลกัษณะของรูปแบบการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ 

ทั้งหมด จาํนวน 6 แผน โดยมีลกัษณะดงัน้ี 

1)  แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนประกอบไปดว้ย หวัขอ้เร่ืองการเขียน 

เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์ระยะเวลา สาระสําคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้             

ส่ือการเรียนรู้  และการวดัและประเมินผล  

2)   แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค์ตามหัวข้อท่ีกาํหนดให้ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปรากฏในแผน              

การจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ยขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้น ไดแ้ก่   ขั้นท่ี 1   ขั้นเร่ิมก่อความคิด ขั้นท่ี 2   

ขั้นเตรียมผลิตผลงาน   ขั้นท่ี 3  ขั้นบูรณาการสัมพนัธ์ ขั้นท่ี 4   ขั้นสร้างสรรคง์านเขียน   และขั้นท่ี 5   

ขั้นพากเพียรสร้างสรรค ์  

2. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นแผน             

จัดการเรียนรู้ให้ครบถ้วน  และเม่ือได้ศึกษาส่วนต่าง ๆ ในคู่มือการใช้รูปแบบครบแล้ว                          

ควรดาํเนินการก่อนการสอน ดงัน้ี  

 2.1     ศึกษารูปแบบการเรียนรู้อยา่งละเอียดอีกคร้ังหน่ึงเพื่อใหเ้กิดความแม่นยาํ 

ชดัเจน  

               2.2    ศึกษา และจดัเตรียมส่ือการสอนท่ีเสนอไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ให้เพียงพอ

กบั จาํนวนนกัศึกษา ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการสอน ประกอบดว้ย ใบความรู้หวัขอ้ต่าง ๆ  และ 

ใบงานท่ี 1 -4 ได้แก่ ใบงานท่ี 1 การระดมสมองโดยใช้ผงัความคิด ใบงานท่ี 2 การแตกประเด็น

ความคิด ใบงานท่ี 3 การวางโครงร่างการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์และใบงานท่ี 4 การเขียน 
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เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์นอกจากน้ีผูส้อนควรจดัเตรียมเคร่ืองฉายภาพแผน่ทึบ (Overhead Projector) 

หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อนาํเสนอหลกัการ และแสดงตวัอย่างงานเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

ของผูเ้รียนในชั้นเรียน 

                     2.3    ศึกษา  และจดัเตรียมเคร่ืองมือเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการสอนจาก

องค์ประกอบดา้นการวดัและประเมินผล ทั้งน้ีการวดัและประเมินผลตามหลกัการการเรียนตาม

รูปแบบการเรียนรู้น้ี ผูส้อนควรให้อิสระผูเ้รียนในการสร้างสรรคง์านเขียนตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด ใน

แต่ละแผนการเรียนรู้ พร้อมทั้งช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลให้ผูเ้รียนไดท้ราบตามขั้นตอนกิจกรรมท่ี

กาํหนด หากผูส้อนประสงคจ์ะสอนเน้ือหาตามตวัอยา่งน้ี ก็สามารถนาํรูปแบบการเรียนรู้  แบบวดั

ความสามารถ และเกณฑ์การประเมินความสามารถทางการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ได ้

โดยศึกษาตามคาํแนะนาํท่ีใหไ้ว ้

3.   แนวทางในการดาํเนินการจดัการเรียนรู้ 

เม่ือได้ศึกษาและจดัเตรียมเอกสารและส่ืออุปกรณ์ส่ิงจาํเป็นต่าง ๆไวพ้ร้อมแล้ว ผูส้อน

สามารถดาํเนินการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเตรียมไว ้ โดยการดาํเนินการจดัการเรียนรู้  ตามท่ี

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะสาํหรับบทบาทครูผูส้อนไวด้งัน้ี  

3.1   ผูส้อนเป็นผูเ้ตรียมความพร้อม และเป็นผูค้อยให้การสนบัสนุน หรือช่วยเหลือ

เพียงเท่านั้น   ควรใหผู้เ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ

สร้างองค์ความรู้ดว้ยในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ไดด้ว้ยตนเอง โดยผูส้อนคอยแนะนาํ และ

ปรับแต่งความคิดของผูเ้รียนในแต่ละกิจกรรมท่ีทาํ จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถสร้างสรรคผ์ลงานเขียน

เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องตนออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.2    ผูส้อนจะตอ้งช้ีให้ผูเ้รียนเห็นความสําคญัของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์จากนั้นจึง

ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนท่ีกาํหนด เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถฝึกความคิดสร้างสรรค์ และ

สามารถเช่ือมโยงความคิด ความรู้ ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนผสานเขา้กบัความคิดท่ีแปลกใหม่    

ไม่ซํ้ าเดิมได้ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความคิดนั้นผ่านการวางโครงร่างความคิดจนสามารถ

สร้างสรรคเ์ป็นงานเขียนของตนเองไดอ้ยา่งมีศิลปะ และมีคุณค่าก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูอ่้านได ้

3.3   ผูส้อนต้องคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนเป็นสําคญั และ                            

ในขณะเดียวกัน ผูส้อนควรคาํนึงถึงวิธีการท่ีเหมาะสมในการช่วยเหลือผูเ้รียนด้วยการสร้าง

บรรยากาศท่ีเป็นกนัเองให้กบัผูเ้รียนท่ีกาํลงัประสบปัญหาการสร้างสรรคง์านเขียนของตน และไม่

สามารถจะดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้

3.4   ผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ ความชาํนาญ แม่นยาํในดา้นขั้นตอน และกลวิธีการเขียน

เล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนในสภาพการณ์ต่าง ๆ กนัได้อย่าง

เหมาะสม 
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3.5   ผูส้อนควรส่งเสริมการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เกิดความเป็นกนัเองให้

มากท่ีสุด เพื่อให้ผูเ้รียนกลา้พูดคุย สอบถามและขอรับความช่วยเหลือจากผูส้อนไดต้ลอดเวลาของ 

การดาํเนินกิจกรรมในชั้นเรียน 

2.     ความเป็นมาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

ในบรรดาทกัษะต่าง ๆ ทางภาษาไทยนั้น การเขียนจดัเป็นทกัษะหน่ึงท่ีสําคญัมากในการ

ส่ือสารเพราะการเขียนจะเป็นหลกัฐานท่ีคงทนถาวรยิ่งกวา่ทกัษะอ่ืน ๆ เน่ืองจากจะมีการบนัทึกไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อการนาํเสนอขอ้มูลความรู้ ความคิด และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผูส่้งสาร

ไปสู่ผูรั้บสาร ดงันั้นถา้ผูส่้งสารบกพร่องดา้นความรู้ ความคิดในการเขียนแลว้การถ่ายทอดใน 

การส่ือสารก็บกพร่องดอ้ยคุณค่าตามไปดว้ย ดงันั้นการเขียนจึงจดัเป็นทกัษะท่ียาก และซบัซ้อนมาก

ท่ีสุด เน่ืองจากในการเขียนแต่ละคร้ังจาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการคิด  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 

ตลอดจนการสรุปความคิดก่อนท่ีจะลงมือเขียน รวมถึงการเลือกใชถ้อ้ยคาํ และการนาํถอ้ยคาํ ความรู้ 

ประสบการณ์ต่าง ๆ มาเรียบเรียงเพื่อลําดับความคิดให้ต่อเน่ือง ด้วยเหตุน้ีการเขียนจึงต้อง

ประกอบดว้ยกระบวนการ 2 ขั้นตอนท่ีสําคญัดว้ยกนั ไดแ้ก่ ขั้นตอนการคิด และขั้นตอนการเขียน 

ซ่ึงทั้งสองขั้นตอนน้ีจะไม่สามารถแยกจากกนัได ้(สิทธา พินิจภูวดล, 2526: 1)  

นอกจากน้ีการเขียนยงัเป็นทักษะท่ีต้องใช้ทั้ งศาสตร์ และศิลป์ในการส่ือสาร เพราะ

จาํเป็นตอ้งอาศยัหลกัวิชาการดา้นการใชภ้าษาท่ีดีถูกตอ้งตามแบบแผน แต่ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้ง

อาศยัความสามารถในการใช้หลกัสุนทรียศาสตร์  เพื่อปรุงแต่งให้เกิดความงดงามทางวรรณศิลป์ 

หรือศิลปะการใชถ้อ้ยคาํให้สละสลวย ดงัท่ี ชนะ เวชกุล (2524: 5) ไดก้ล่าววา่  การเขียนเป็นวิชาท่ี

เป็นศาสตร์ และศิลป์    เพราะศาสตร์จะหมายถึงวิชาท่ีมีหลกัการ มีทฤษฎี ซ่ึงจาํเป็นตอ้งศึกษาหา

ความรู้ จึงจะเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนศิลป์นั้นจะหมายถึง ความงดงามในการใชภ้าษาอนั

จะทาํใหภ้าษานั้นเกิดรส และการท่ีผูเ้ขียนจะสามารถใชศิ้ลป์ในการสร้างผลงานการเขียนออกมาให้

เกิดความงดงาม และสร้างอารมณ์สะเทือนใจให้แก่ผูอ่้านได้นั้น จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูเ้ขียนจะตอ้งมี

ความคิดท่ีแปลกใหม่ สามารถดดัแปลง ปรับเปล่ียนจากประเด็น  หรือมุมมองเดิม ๆ ท่ีเคยมีอยูแ่ลว้

ใหเ้กิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่า ทั้งดา้นกลวธีิการนาํเสนอ รูปแบบ ตลอดจนการเลือกใชถ้อ้ยคาํ 

กล่าวคือ ผูเ้ขียนจาํเป็นจะตอ้งมีความคิดสร้างสรรคใ์นการเขียนนัน่เอง 

การเขียนเชิงสร้างสรรค ์จดัเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงท่ีจะตอ้งแสดงปัญญา และจะตอ้งแสดง

ออกมาอยา่งฉลาด และการท่ีผูเ้ขียนจะแสดงปัญญาไดน้ั้นก็จะตอ้งทาํตวัเป็นพหูสูตอยูต่ลอดเวลา ใน

ขณะเดียวกนัผูเ้ขียนจะแสดงความฉลาดไดโ้ดยการใชศิ้ลปะในการถ่ายทอดปัญญาออกมาไดต้รงกบั

ท่ีคิดอย่างชดัเจนจนคนอ่านสามารถเขา้ใจไดถู้กตอ้ง และเกิดความรู้สึกนิยมยกย่องนบัถือ (ชนะ  

เวชกุล, 2524: 1) ดงันั้นการเขียนเชิงสร้างสรรคจึ์งเป็นการการถ่ายทอดความคิด และเร่ืองราว โดย

อาศยัความรู้ ประสบการณ์ จินตนาการของผูเ้ขียน ดว้ยสํานวนภาษาท่ีสละสลวย มีเอกลกัษณ์เป็น
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ของตนเอง ก่อใหเ้กิดประโยชน์ และ มีคุณค่าแก่ผูอ่้าน (เกศินี  จุฑาวจิิตร, 2557: 6; ณรงคฤ์ทธ์ิ ศกัดา

รณรงค,์ 2537: 53; ถวลัย ์มาศจรัส, 2545: 4; ประภาศรี    สีหอาํไพ, 2531: 1; อจัฉรา ชีวพนัธ์, 2548: 

2;  ประภาศรี สีหอาํไพ, ผูแ้ปล, 2544: 24) 

   ในขณะเดียวกันการเขียนเชิงสร้างสรรค์จะต้อง มีลักษณะสําคญั 3 ประการด้วยกัน  

(กรรณิการ์  พวงเกษม, 2533: 33; กรมวิชาการ, 2536: 311; กองเทพ   เคลือบพณิชกุล, 2542: 23;  

เกศินี จุฑาวจิิตร, 2557: 8 -16; ประภาศรี  สีหอาํไพ, 2531: 2-3)  กล่าวคือ  (1) ความคิดใน 

การนาํเสนอเน้ือหาท่ีแปลกใหม่ หรือ เกิดจากการนาํเสนอต่อยอดเน้ือหาเดิม  หรือท่ีมีอยูเ่ขียนต่อกนั

ไปแบบความเรียง แต่นาํมาผสมผสานกบัความคิดใหม่ดว้ยจินตนาการผา่นความคิด ความรู้สึก และ

ประสบการณ์ของผูเ้ขียน  (2)  การใช้ภาษา  ผูเ้ขียนตอ้งรู้จกัเลือกใช้ถอ้ยคาํท่ีเหมาะสม สอดคลอ้ง

กบัรูปแบบ หรือประเภทของงานเขียนนั้น ๆ  ส่ือความหมายไดช้ดัเจน และทาํให้ผูอ้่านเกิดจินตภาพ 

หรือความรู้สึกร่วมกบัผูเ้ขียนได ้โดยผ่านท่วงทาํนองการเขียนท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้ขียน  

(3)  เกิดคุณค่า และคุณประโยชน์ต่อผูอ่้าน งานเขียนท่ีสร้างสรรค์ควรสรรสร้างคุณค่าทางอารมณ์ 

หรือความคิดใหใ้หก้บัผูอ่้าน 

 ดงันั้นการพฒันาทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นความจาํเป็นแก่ชีวิต และเป็นส่วน

หน่ึงของกลไกในการพฒันาการศึกษาในปัจจุบนั (บนัลือ พฤกษะวนั, 2533: 9) เน่ืองจากการเขียน

เชิงสร้างสรรคต์อ้งอาศยัทั้งทกัษะในการเรียนรู้ และความกลา้ท่ีจะทาํใหเ้กิดความแตกต่างใน 

การแสดงออกในการถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาไดอ้ย่างมีคุณค่า และเกิดประโยชน์ต่อสังคมใน

ภาพรวมได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของ ไพฑูรย ์สิลลารัตน์ (2557: 40 - 41) ท่ีกล่าวไวว้่า 

การศึกษาไทยในยคุปัจจุบนัควรเนน้ใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการเรียนรู้ ตระหนกัในความสําคญั

ของการเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ อย่างลึกซ้ึง เพื่อสร้างประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวตักรรม

ใหม่ โดยมีความเป็นตวัของตวัเอง ไม่ตอ้งตามทุกอยา่งจากประเทศท่ีเจริญแลว้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิด

ได้ต้องอาศัยคนในสังคมท่ีมีความกล้าท่ีจะคิดส่ิงใหม่อย่างสร้างสรรค์ การคิดส่ิงใหม่อย่าง

สร้างสรรคไ์ดน้ั้นตอ้งอาศยัความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นศาสตร์นั้น ๆ ดงันั้นบทบาทของครูผูส้อนจึง

จาํเป็นจะตอ้งฝึกฝนใหผู้เ้รียนไดเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์และพฒันาไปในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยจาํเป็น

จะตอ้งสอดแทรกอยูใ่นการสอนในทุกเน้ือหารายวิชาท่ีปรากฏอยูใ่นหลกัสูตรการเรียนการสอน ซ่ึง

ในการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยนั้น ความคิดสร้างสรรคข์องคนเราจะสามารถฝึกฝน และพฒันา

ใหเ้กิดข้ึนไดโ้ดยผา่นการเรียนรู้ในหวัขอ้การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงจะปรากฏอยูใ่นเน้ือหาบทเรียน

ท่ีเก่ียวกบัการฝึกทกัษะการเขียนของผูเ้รียนในทุกระดบัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัอุดมศึกษา 

 การเขียนเชิงสร้างสรรคจ์ดัเป็นทกัษะท่ีมีความยาก และง่ายอยู่ในตวั (Sharples, 1999: 3) 

เพราะตอ้งเช่ือมโยงความคิด และถ่ายทอดความคิดนั้นให้ชดัเจนดว้ยสํานวนการใชภ้าษาของตนเอง 

แนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบัณฐักาญจน์ นาคนวล (2552: 208) ท่ีกล่าววา่ การคิดเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
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การเขียนเชิงสร้างสรรค ์การพฒันาทกัษะการคิดจาํเป็นสาํหรับการพฒันาทกัษะการเขียน เม่ือผูเ้ขียน

มีขอ้มูลอยูใ่นคลงัมากเพียงพอ  ก็จะนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาคิดต่อยอด และสามารถจดัลาํดบัเช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์ให้เป็นระบบระเบียบได ้ เช่นเดียวกบัท่ี Sharples (1999: 3) ไดก้ล่าววา่ การเขียนเชิง

สร้างสรรค ์คือ การถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นคาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว ลงบนกระดาษ โดยการเขียนเชิง

สร้างสรรคน้ี์ผูเ้ขียนจะตอ้งกา้วขา้มผ่านโลกชีวิตประจาํวนัเพื่อให้งานเขียนมีความแตกต่างไปจาก

เดิมดว้ยการผลิตผลงานท่ีมีคุณค่า  และมีพลงั ดงันั้นการเขียนเชิงสร้างสรรคจึ์งมิไดเ้ป็นเร่ืองของ 

การใชค้วามคิดเพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งอาศยัวธีิการต่าง ๆ ในการถ่ายทอดความคิดจนนาํไปสู่ 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ไดใ้นระยะเวลาท่ีเหมาะสม ในขณะท่ี  Appletgated (1949: 3 – 6) ได้

เสนอแนะว่า  การเขียนเ ชิงสร้างสรรค์ควรบรรจุไว้ในหลักสูตรการเ รียนการสอนของ

สถาบนัการศึกษา ต่าง ๆ เน่ืองจาก การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นเคร่ืองมือทางสังคมท่ีจาํเป็น และช่วย

ใหผู้ส้อนเขา้ใจผูเ้รียน อีกทั้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดอยา่งอิสระทาํให้ผูเ้รียนเกิดความ

ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รวมถึงเป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้ผู ้สอนสามารถค้นพบ

ความสามารถ และกระตุน้พรสวรรคท่ี์มีอยูใ่นตวัผูเ้รียนได ้ 

 แม้ว่ า หลัก สู ตรใ นรา ย วิช า ภา ษ า ไ ท ย ท่ี เ ปิ ดส อนใ นระ ดับ ชั้ นมัธ ย ม ศึ ก ษ า  แล ะ

ระดบัอุดมศึกษาจะบรรจุรายวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์มาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่พบว่า การ

จดัการเรียนการสอนในรายวิชาดงักล่าวยงัไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร   จากการศึกษาเอกสาร 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัพบวา่ ปัญหาในรายวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรคเ์กิดจาก ปัญหาท่ีเกิด

จากตวัผูเ้รียน ไดแ้ก่   ผูเ้รียนมีความเห็นว่าเป็นวิชาท่ียาก (Sternberg, 2009: XV) ผูเ้รียนขาดการ

เช่ือมโยงทางความคิด และการลาํดบัความคิดท่ีดี ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไร เขียนอย่างไร เขียนแลว้ไม่

ประสบความสําเร็จทาํให้เกิดความทอ้แท ้เบ่ือหน่าย และถูกบงัคบัให้อยู่ในกรอบของรูปแบบคาํ

ประพนัธ์ท่ีตนเองไม่ถนดั  (Bedell, 2015)   ในขณะท่ีปัญหาท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนการเขียนในลักษณะต่าง ๆ ท่ีจะนําไปสู่การเขียนท่ีเสริมสร้างจินตนาการ และความคิด

สร้างสรรคน์ั้นยงัขาดเคร่ืองช้ีนาํ และกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั และระดบัชั้นของผูเ้รียน (บนัลือ  

พฤกษะวนั, 2533: 3) นอกจากน้ียงัพบว่า  ผูส้อนขาดวิธีการอธิบาย และวิธีการท่ีจะช่วยพฒันา

ผูเ้รียนให้เกิดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไดอ้ย่างชดัเจน (Sharples, 1999: 4 - 5) 

ตลอดจนผูส้อนส่วนมากยงัคงเลือกใช้วิธีสอนท่ีเน้นการบรรยาย และการท่องจาํเป็นส่วนใหญ่                 

ทาํใหผู้เ้รียนขาดการแสดงออกทางความคิด และขาดความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์ไม่สามารถ

หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา หรือนาํองคค์วามรู้ตลอดจนวิทยาการต่าง ๆ ไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

จึงเป็นเหตุใหส้ังคมไทยนิยมการเลียนแบบ  หรือการคลอ้ยตามเป็นส่วนมาก (ชาญณรงค ์

พรรุ่งโรจน์, 2546: 183)  
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ทั้งน้ีผูว้ิจ ัยได้เก็บข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับความคิดเห็นของผูส้อนในด้านการเขียนเชิง

สร้างสรรคใ์นระดบัปริญญาบณัฑิตสาขาวชิาต่าง ๆ (กมลพทัธ์ โพธ์ิทอง, จริญญาพร  

สวยนภานุสรณ์, เด่นดาว ชลวิทย,์ เนตรนภา  วรวงษ ์และพิณเพชร บูรณภิญโญ, สัมภาษณ์, 2559) 

พบวา่  ปัญหาการจดัการเรียนรู้เกิดจากการท่ีผูเ้รียนยงัไม่เห็นความสาํคญัของรายวิชาน้ี มกัคิดวา่เป็น

วชิาท่ียาก และน่าเบ่ือ เน่ืองจากตอ้งมีการฝึกปฏิบติัทุกชัว่โมง   ผูเ้รียนขาดแรงจูงใจ และจินตนาการ

ในการเขียนเร่ืองราวท่ีแปลกใหม่ โดยยงัคงยึดติดกบัโครงเร่ืองเดิม หรือจะตอ้งมีผลงานตน้แบบจึง

เป็นผลให้เกิดการคดัลอกงานเขียนของผูอ่ื้นเป็นส่วนมาก    ส่วนในดา้นการใช้ภาษาพบวา่ ผูเ้รียน

ยงัคงยึดติดกับรูปแบบ และกฎเกณฑ์ทางภาษามากเกินไป ทาํให้ไม่สามารถใช้ค ําท่ีมีความ

หลากหลายได ้และยงัไม่สามารถเช่ือมโยงความคิด หรือลาํดบัความคิดได ้และประเด็นสําคญัท่ีสุด

เกิดจากการจดักิจกรรมการเรียนการรู้ของผูส้อนยงัเน้นแต่วิธีการบรรยายเพียงอย่างเดียว ขาด

กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีชัดเจนอนัจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ข้ึนมาได้ ดงันั้น

ผูเ้รียนจึงไม่สามารถผลิตผลงานการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องตนเองได ้นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดส้อบถาม

ความคิดเห็นนักศึกษาในสถาบนัต่าง ๆ ท่ีได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

ไดแ้ก่ นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร นิสิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  นิสิตมหาวทิยาลยั 

ราชภฎัพระนคร นิสิตมหาวิทยาลัยราชภฎันครปฐม และนิสิตมหาวิทยาลัยราชภฎับ้านสมเด็จ

เจา้พระยา จาํนวน 30 คน เก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนในดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์น้ี 

พบวา่ ผูเ้รียนเองไม่สามารถเขียนงานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ด ้เน่ืองจากขั้นตอนกระบวนการจดัการ

เรียนรู้ไม่สามารถทาํให้ตนเกิดความคิดสร้างสรรคจ์นนาํไปสู่การเขียนได ้และไม่แน่ใจว่าจะเขียน

อย่างไรจึงจะจดัเป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค ์   จากขอ้มูลเหล่าน้ีทาํให้ผูว้ิจยัมองเห็นว่าปัญหาของ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรคน์ั้น   ผูส้อนจาํเป็นจะตอ้งปรับเปล่ียน

วิธีการจดัการเรียนรู้ และให้ความสําคญักบัผูเ้รียน ในลกัษณะท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัอย่างแทจ้ริง 

กล่าวคือ การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติั และสร้างองค์

ความรู้ไดด้้วยตนเองโดยมีขั้นตอน หรือกระบวนการในการปฏิบติั และเขียนสร้างสรรค์ได้อย่าง

แทจ้ริง ในขณะเดียวกนัจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการจากเอกสาร และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์นั้ นจําเป็นจะต้องมีรูปแบบ  และ

กระบวนการขั้นตอนในการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ และชัดเจน  ทั้ งน้ีผูว้ิจยัพบว่า กระบวนการคิด

สร้างสรรคข์อง Plsek และทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg สามารถนาํมาใชใ้น

การพฒันารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรีได ้ 
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กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek (1997) เป็นแนวความคิดท่ีเกิดจากความเช่ือท่ีว่า            

ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตวัเอง และสามารถทาํความคิดสร้างสรรค์นั้นให้เป็นรูปธรรม   

จนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติั หรือพฒันาเป็นนวตักรรมได ้โดยอาศยักระบวนการทางจิตของมนุษย ์ 

ซ่ึงเร่ิมจากกระบวนการรับรู้ และเขา้ใจความหมายภายใตโ้ครงสร้างความรู้ หรือประสบการณ์เดิม 

จากนั้นสมองก็จะเกิดกระบวนการแปรผล เพื่อนาํไปสู่การจดจาํโดยนาํความรู้ หรือประสบการณ์

เดิมมาเช่ือมโยงเขา้กบัความรู้ หรือประสบการณ์ใหม่ และจดัเก็บขอ้มูลใหม่ท่ีไดน้ั้นไวใ้ชใ้น 

การตดัสินใจ โดยกระบวนการดังกล่าวจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้นั้นต้องอาศยัหลัก

พื้นฐาน 3 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ ความสนใจ (Attention) กล่าวคือ ความคิดสร้างสรรคจ์ะเกิดข้ึนได้

เม่ือมนุษยใ์หค้วามสนใจ หรือมุ่งเนน้บางส่ิงบางอยา่ง โดยทัว่ไปมกัเป็นส่ิงท่ีถูกมองขา้ม หรือไม่เคย

คาํนึงถึง หากไดท้บทวนก็จะมองเห็นประเด็นสาํคญั หรือจุดท่ีมองขา้มไป  เม่ือพินิจพิจารณาอีกคร้ัง 

ดงันั้น หรือสนใจในประเด็นหน่ึง ๆ ภาพในจิตก็จะก่อเกิดข้ึนในสมอง จากนั้นจึงพยายามขยาย และ

จดัองค์ประกอบต่าง ๆ  ของประเด็นท่ีสนใจให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ส่วนหลกัประการท่ีสองก็คือ              

การหลบหลีก (Escape) กล่าวคือจะตอ้งหลบหลีกจากรูปแบบความคิดเดิมท่ีมีอยู่ในขณะนั้น หรือ

หลีกหนีจากกฎเกณฑ์ของกรอบท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั หากแต่ ความสนใจ (Attention) หรือการหลบ

หลีก (Escape) นั้นก็ยงัไม่เพียงพอต่อความคิดสร้างสรรค ์เน่ืองจากตามธรรมชาติของกระบวนการ

ทางจิตคนเรามักจะปฏิเสธความคิดใหม่ ท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ จึงจาํเป็นจะต้องมีการหลัก

ประการท่ีสาม นัน่ก็คือ การเคล่ือนไหว (Movement) ซ่ึงจะเป็นกระบวนการขบัเคล่ือนความคิดดว้ย

การค้นหา และเช่ือมโยงความคิดจากความรู้ หรือประสบการณ์เดิม  ให้เข้ากับความรู้ หรือ

ประสบการณ์ใหม่ เพื่อจดัการ หรือดาํเนินการให้ความคิดนั้นผลิตผลงานออกมาให้เป็นนวตักรรม 

หรือเกิดผลผลิตจากการคิดสร้างสรรคใ์นคร้ังนั้น ๆ ไดใ้นท่ีสุด 

นอกจากน้ี Plsek (1997: 71 - 72) ยงัไดน้าํเสนอวงจรของกระบวนการท่ีทาํให้เกิดความคิด

สร้างสรรค ์ท่ีเปรียบเสมือนนาฬิกา โดยเร่ิมจากตาํแหน่ง 9.00 น. ซ่ึงคลา้ยกบัชีวิตประจาํวนัของเรา

ทัว่ ๆไป โดยกระบวนการเร่ิมตน้ของการคิดสร้างสรรคจ์ะตอ้งเร่ิมตน้จากการสังเกต (Observation) 

พร้อมกบัการวิเคราะห์ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนวา่ส่ิงใดท่ีทาํให้ประสบความสําเร็จ หรือส่ิงใดท่ีทาํให้เกิด

ความลม้เหลว ซ่ึงกระบวนการทางจิต จะสร้างแหล่งเก็บมโนทศัน์ต่าง ๆไวใ้นความจาํของคนเรา 

จากนั้นเราจะสร้างความคิดใหม่ใหต้รงกบัความตอ้งการของเราโดยการคน้หาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

มโนทศัน์ต่าง ๆ ท่ีเก็บในแหล่งเก็บขา้งตน้ เช่น ความคลา้ยคลึงกนั การขยายจากมโนทศัน์ท่ีกาํหนด 

การใชค้าํสุ่ม  การระดมความคิดแบบดั้งเดิม เป็นตน้ จากนั้นก็จะเกิดจากรวบรวมความคิดเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของความคิดนั้ นให้ชัดเจนมากข้ึน ก่อนท่ีจะตัดสินใจประเมินความคิดท่ีดีท่ีสุด                   

ท่ีสามารถนาํมาใช้งานได้ แต่ก็มิใช่ทุกความคิดท่ีจะนําไปสู่การปฏิบติั หรือนาํไปใช้ได้ทั้งหมด             

แต่จะเป็นความคิดท่ีมีคุณค่า หรือก่อใหเ้กิดประโยชน์เท่านั้นจึงจะจดัไดว้า่เป็นความคิดสร้างสรรค ์



315 
 

 
 

ดงันั้นกระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek จึงประกอบดว้ยกระบวนการสําคญั 4 ขั้นตอน

ดว้ยกนั  ไดแ้ก่   1)  ขั้นเตรียม (Preparation)  ซ่ึงกระบวนความคิดสร้างสรรคต์อ้งเร่ิมตน้จาก 

การสังเกต (Observation) อยา่งรอบดา้น โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ (Analysis) แยกแยะขอ้มูล

ต่าง ๆ อยา่งเป็นเหตุเป็นผล   2)  ขั้นจินตนาการ (Imagination)  เม่ือสมองผ่านกระบวนการสังเกต

และการคิดวิเคราะห์เรียบร้อยดีแล้ว ก็จะนาํความรู้ท่ีได้กกัเก็บไวใ้นหน่วยความจาํ ไปใช้ในการ

สร้างความคิดใหม่ (Generation) โดยเช่ือมโยงกบัความคิดเดิมท่ีมีอยู ่ทั้งน้ีอาจใชว้ิธีการเปรียบเทียบ 

(Analogies) การขยายความคิด (Branching out from a given concept) หรือวิธีการการระดมสมอง 

(Brainstorming) เพื่อรวบรวมความคิด (Harvesting) ท่ีสามารถนาํไปพฒันาได ้  3)  ขั้นการพฒันา 

(Development)  จะเป็นกระบวนการพฒันา และเพิ่มประสิทธิภาพในความคิดนั้น (Enhancement) 

หลงัจากนั้นประเมิน (Evaluation)  เพื่อคน้หาความคิดท่ีดีท่ีสุด หรือความคิดท่ีใชง้านไดแ้ลว้   และ 

4)  ขั้นลงมือกระทาํ (Action) จะเป็นการนาํความคิดท่ีผ่านการคดัเลือก หรือการประเมินแล้วไป

ทดลองปฏิบติั (Implementation) เน่ืองจากความคิดสร้างสรรคจ์ะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือไดน้าํไปปฏิบติัให้

เกิดประโยชน์ในทางใดทางหน่ึง  

จะเห็นได้ว่ากระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง

จินตนาการ และการวิเคราะห์ อีกทั้งยงัเปิดกวา้งทางความคิดสร้างสรรคท่ี์เกิดจากแหล่งการเรียนรู้

ต่าง ๆ จนสามารถนาํความคิด หรือจินตนาการนั้นไปพฒันาต่อยอดเป็นนวตักรรมได ้ทั้งน้ีผูว้ิจยัจึง

นาํกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการเขียนเชิง

สร้างสรรค์ของผูเ้รียนเพื่อสร้างขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทาํให้ผูเ้รียนเกิดความคิด

สร้างสรรคไ์ด ้ หากแต่กระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek เพียงแนวคิดเดียวนั้นยงัไม่สามารถ

นาํไปพฒันารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาบณัฑิตได ้ผูว้ิจยัเห็นว่า  ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เป็น

ทฤษฎีท่ีกล่าวถึงความสามารถในการคิดของคนเราเพื่อก่อให้เกิดผลผลิต หรือนวตักรรมท่ีแปลก

ใหม่ออกมาไดใ้นท่ีสุด  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใชท้ฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เป็น

แนวทางร่วมกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้เพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตด้วยอีก

แนวคิดหน่ึง  

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg (1997)  ประกอบดว้ยทฤษฎีย่อย 3 

ส่วน คือ ทฤษฎีย่อยดา้นองค์ประกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory) ซ่ึงเป็น

ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการคิด ทฤษฎีย่อยด้านประสบการณ์ 

(Experiential Subtheroy)     ซ่ึงอธิบายถึงผลของประสบการณ์ท่ีมีต่อความสามารถทางปัญญา และ

ทฤษฎียอ่ยดา้นบริบทสังคม (Contextual Subtheory) ซ่ึงอธิบายถึงความสามารถในทางเชาวน์ปัญญา
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ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบททางสังคม  และวฒันธรรมของบุคคล โดยทฤษฎีดงักล่าวน้ีเป็นทฤษฎีท่ีอธิบาย

เก่ียวกบัสมรรถภาพทางสมองของมนุษยไ์ดอ้ย่างครอบคลุมซ่ึงนบัว่าเป็นกา้วใหม่ท่ีสําคญัในการ

เขา้ใจลกัษณะการปฏิบติัทางสมอง (Intelligent Function) ของมนุษย ์ในการประมวลผลขอ้มูล 

(Information Processing Perspective) (กมล โพธิเยน็, 2547: 6)  ทั้งน้ี Sternberg (1997) ไดใ้ห้

ความสาํคญัการปฏิบติัการทางสมอง โดยเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการฝึกคิดในการดาํเนิน

ชีวติเพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์และการคิดประยุกตใ์ชไ้ด ้ 

จึงเป็นเหตุให้ผูว้ิจยันาํแนวคิดดงักล่าวน้ีมาเป็นพื้นฐานทฤษฎีเพื่อพฒันาเป็นแนวทางในการสร้าง

รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบั

ปริญญาบณัฑิตใหเ้ป็นระบบ และมีขั้นตอนท่ีชดัเจนมากข้ึน  

นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดน้าํเทคนิคแผนผงัความคิด (Mind map) ท่ีเป็นรูปแบบของการจดักลุ่ม

ระบบเพื่อเช่ือมโยงความคิดแบบแผข่ยายออก มาช่วยในขั้นตอนของการคิดสร้างสรรค ์ดว้ยวิธีการ

ระดมสมอง โดยใชจิ้นตนาการเช่ือมโยงกบัความคิด เพื่อให้ผูเ้รียนถ่ายทอดความคิดจากนามธรรม

เป็นรูปธรรม และสามารถตรวจสอบความคิดในการสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเป็นไปได ้และแตกต่างจากเดิม

จากส่ิงท่ีเป็นอยู่ภายในระยะเวลาอนัสั้น ดงัท่ี Buzan (2551: 134 – 135, 143) กล่าววา่การสร้าง

แผนผงัความคิดมิไดเ้พียงช่วยในเร่ืองของการจดจาํ และวิเคราะห์ขอ้มูลไดเ้ท่านั้น แต่ยงัช่วยให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์ดว้ยการผสมผสานขอ้มูลท่ีไดรั้บจากสภาพภายนอก เช่น การบรรยาย หนงัสือ 

วารสาร และส่ือต่าง ๆ กบัขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนจากสภาพภายใน เช่น การตดัสินใจ การวิเคราะห์ เขา้

ดว้ยกนั ดว้ยวิธีการระดมความคิด หรือระดมสมอง เพื่อให้ไดแ้นวคิด หรือทางเลือกท่ีหลากหลาย 

จนนาํไปสู่การตดัสินใจ  

ทั้งน้ีผูว้ิจ ัยได้ให้นักศึกษาเร่ิมต้นฝึกฝนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยการเขียนเล่าเร่ือง 

เน่ืองจากการเร่ิมตน้การฝึกเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีไดผ้ลท่ีสุดวิธีหน่ึงคือ การเร่ิมตน้จากการฝึกเล่า

เร่ือง ด้วยการเขียนเล่าเร่ืองแบบอิสระ โดยเลือกจากส่ิงใกล้ตวัผูเ้รียน หรือส่ิงท่ีผูเ้รียนมีความรัก

ความผูกผนั หรือมีความเก่ียวข้องทางใจอะไรบางอย่างจะทําให้ผู ้เรียนฝึกเขียนและพัฒนา

ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี (ศิวกานท ์ปทุมสูติ, 2548: 37 - 40) โดยผูว้ิจยั

เช่ือวา่ แนวคิด และทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้น้ีจะสามารถใชเ้ป็นหลกัการในการพฒันารูปแบบ 

การเรียนรู้ในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคไ์ด ้และนาํไปสู่การพฒันาความความสามารถดา้น 

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในระดบัปริญญาบณัฑิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได ้
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3.     แนวคิด ทฤษฎพีืน้ฐานทีร่องรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

3.1  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรค์ในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยามาเป็นฐานในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ 3 

ประการด้วนกนั ดังนี ้

3.1  แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek (1997) แนวคิดน้ีเช่ือวา่ความคิด

สร้างสรรคเ์ป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งทาํให้เป็นรูปธรรม และนาํไปสู่การปฏิบติั  หรือนาํไปใชไ้ดจึ้งจะมี

คุณค่า  โดยอาศยัหลกัการพื้นฐาน 3 ประการ ไดแ้ก่ ความสนใจ (Attention) การหลบหลีก (Escape) 

และการเคล่ือนไหว (Movement)  ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้เกิดการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึง

ประกอบไปดว้ยกระบวนการพฒันา 4 กระบวนการ ไดแ้ก่  1)  ขั้นเตรียม (Preparation)  กระบวน

ความคิดสร้างสรรคต์อ้งเร่ิมตน้จากการสังเกต (Observation) อยา่งรอบรอบ โดยใชก้ระบวนการคิด

วิเคราะห์ (Analysis) แยกแยะขอ้มูลต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล    2)  ขั้นจินตนาการ (Imagination)  

เม่ือสมองผ่านกระบวนการสังเกตและการคิดวิเคราะห์แล้ว ก็จะนําความรู้ท่ีได้กักเก็บไวใ้น

หน่วยความจาํ จากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการสร้างความคิดใหม่ (Generation) โดยเช่ือมโยง

กบัความคิดท่ีเดิมท่ีมีอยู่ ทั้งน้ีอาจใชว้ิธีการเปรียบเทียบ (Analogies) การขยายความคิด (Branching 

out from a given concept) หรือวิธีการการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อรวบรวมความคิด 

(Harvesting) ท่ีสามารถนาํไปพฒันาได ้ 3)  ขั้นการพฒันา (Development)  เป็นกระบวนการพฒันา 

และเพิ่มประสิทธิภาพในความคิดนั้น (Enhancement) หลงัจากนั้นประเมิน (Evaluation)  เพื่อคน้หา

ความคิดท่ีดีท่ีสุด หรือความคิดท่ีใชง้านไดแ้ละ  4)  ขั้นลงมือกระทาํ (Action) นาํความคิดท่ีผา่นการ

คัดเ ลือก  หรือการประเ มินแล้วไปทดลองปฏิบัติด้วยการลงมือเขียนเ ชิงสร้างสรรค์ได ้

(Implementation) เน่ืองจากความคิดสร้างสรรคจ์ะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือไดน้าํไปปฏิบติัใหเ้ป็นประโยชน์  

3.2  ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg (1985) ไดอ้ธิบายวา่ โครงสร้าง

ทางปัญญาของมนุษย ์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสําคญั 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1. ทฤษฎียอ่ยดา้น

องค์ประกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory)  เป็นกระบวนการในการประมวลผล

ขอ้มูลเบ้ืองต้น (Information – Processing Components) ของสมองในการวิเคราะห์กลไก 

(Mechanism)  ท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมทางปัญญา (Intelligence Behavior) 2. ทฤษฎีย่อยด้าน

ประสบการณ์ (Experiential Subtheory)  คือ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ของบุคคล   และ

องคป์ระกอบในการประมวลผลขอ้มูล  3. ทฤษฎียอ่ยดา้นบริบทสังคม (Contextual Subtheory) เป็น

กิจกรรมทางสมอง (Mental Activity) ท่ีบุคคลแสดงการกระทาํโดยตรงต่อส่ิงแวดล้อมเพื่อ          

การปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม และเลือกส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะกบัสภาพการดาํรงชีวิตของบุคคล 

ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 3 ดา้นน้ีต่างส่งผลต่อการทาํงานของเชาวน์ปัญญาอยา่งอิสระ ในขณะเดียวกนัก็

มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง และช่วยในการเสริมสร้างความสามารถในการคิด 3 ประการ คือ  
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิด

ประยุกต์ใช้ ซ่ึงจดัเป็นแนวคิดท่ีสําคญัในการสร้างภาพความคิดให้กบัผูเ้รียนให้เกิดความชัดเจน

ก่อนลงมือปฏิบติังาน   โดยในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้เป็นทฤษฎีสําคญัในการสร้างแผนผงัโครง

ร่างความคิดของผูเ้รียนใหเ้กิดความชดัเจนก่อนท่ีจะลงมือสร้างสรรคผ์ลงานเขียน  

3.3  แผนผังความคิดของ Buzan (2003) เป็นรูปแบบของการจดักลุ่มระบบเพื่อเช่ือมโยง

ความคิดแบบแผ่ขยายออก ซ่ึงเป็นกระบวนการทาํงานตามธรรมชาติของจิตใจมนุษย ์จดัเป็นกลวิธี

การแสดงด้วยภาพท่ีมีพลงั เปรียบเสมือนกุญแจท่ีจะไขศกัยภาพของสมองออกมา ทั้งน้ีแผนผงั

ความคิดสามารถนาํมาใชไ้ดก้บัทุกแง่มุมของชีวิต เพื่อการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน และความคิดท่ีชดัเจน

ข้ึน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานหรือการใชชี้วติ โดยผูว้จิยัไดน้าํมาใชเ้ป็นเทคนิคใน 

การส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ไดอ้ย่างต่อเน่ือง เกิดประกายความคิดสร้างสรรค์ส่ิง

ใหม่ ๆ  

4.     สาระสําคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

 รูปแบบการจดัการเรียนรู้ คือ แบบแผนในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนโดยอาศยั

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek (1997) ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ 

Sternberg (1985) เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา

ปริญญาบณัฑิต โดยรูปแบบการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ีมีขั้นตอนในการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

 ข้ันที่ 1   ข้ันเร่ิมก่อความคิด  เป็นขั้นตอนในการศึกษาหาขอ้มูลในเร่ืองท่ีจะเขียน โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

4.  ผูส้อนกาํหนดหวัขอ้ หรือประเด็นในการเขียนอยา่งกวา้ง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

5. ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ตลอดจนขอ้มูลเก่ียวกบัหัวขอ้ หรือประเด็นนั้น ๆ  ให้ไดม้าก

ท่ีสุด ทั้งจากใบความรู้ท่ีผูส้อนแจกให ้และการสืบคน้ดว้ยตนเองทางอินเทอร์เน็ต 

6. ผูเ้รียนวางแผนความคิดเก่ียวกบัประเด็นหวัขอ้ในการเขียนของตนเอง 

 ข้ันที่ 2   ข้ันเตรียมผลิตผลงาน เป็นขั้นตอนของการระดมสมอง โดยใช้แผนผงัความคิด 

เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนสามารถมองเห็นแนวทางตลอดจนการขยายความคิดท่ีจะนาํเสนอนั้นให้เกิดความ

ชดัเจนยิง่ข้ึน โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

3. ผูเ้รียนระดมความคิดของตนเองเก่ียวกับประเด็น หรือหัวข้อเร่ืองท่ีจะเขียน ด้วย

ความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้ าความคิดท่ีมีอยูเ่ดิมจากท่ีไดมี้ขอ้มูลอยูแ่ลว้ 

4. ผูเ้รียนตรวจสอบความคิดท่ีไดจ้ากการระดมสมอง พร้อมกบัเลือกความคิดท่ีดีท่ีสุด

เพื่อเช่ือมโยงความคิดนั้นกบัหวัขอ้ หรือประเด็นท่ีจะเขียน 
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 ข้ันที่ 3   ข้ันบูรณาการสัมพันธ์  เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนสร้างความคิดใหม่ โดยนาํความคิด 

ความรู้ หรือประสบการณ์เดิม  เก่ียวกบัประเด็นหัวขอ้ท่ีจะเขียนท่ีมีอยู่เดิมแล้ว มาเช่ือมโยงกับ

ความคิดใหม่ท่ีเกิดจากการดดัแปลง  ปรับแต่งความคิด หรือประสบการณ์เดิมให้มีความแปลกใหม่

ออกไป  แต่ยงัคงเป็นความคิดท่ีมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยนาํความคิดท่ีแปลกใหม่

นั้นมาจดัทาํเป็นโครงร่างในการเขียนอยา่งชดัเจน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

3. ผูเ้รียนวางโครงร่างเร่ืองท่ีจะเขียน จากความคิด หรือจินตนาการท่ีผา่นการคดัเลือกดว้ย

กระบวนการระดมสมอง และการเช่ือมโยงความคิดใหม่ เขา้กบัความคิด ความรู้ หรือประสบการณ์

เดิม  

4. ผูเ้รียนตรวจสอบ ทบทวน โครงร่างท่ีจะเขียนขยายความอีกคร้ังหน่ึง โดยมีผูส้อนเป็น

ผูใ้หค้าํแนะนาํ 

 ข้ันที่ 4   ข้ันสร้างสรรค์งานเขียน  เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนลงมือเขียนงานอย่างอิสระ ตาม

โครงร่างความคิดท่ีไดจ้ดัทาํไวแ้ลว้เป็นอยา่งดี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

3. ผูเ้รียนลงมือเขียนเร่ืองจากโครงร่างท่ีวางไว ้ดว้ยการขยายความคิด และเลือกใชภ้าษา

ในการเขียนใหเ้หมาะสมกบัหวัขอ้ หรือประเด็นท่ีตั้งไว ้

4. ผู ้เรียนตรวจสอบความถูกต้องครบสมบูรณ์ของงานเขียนด้วยตนเองว่ามีความ

เหมาะสมชดัเจน หรือไม่อยา่งไร 

 ข้ันที ่5   ข้ันพากเพียรสร้างสรรค์  เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนตรวจสอบ พิจารณางานของตนเอง

วา่มี           ความสร้างสรรค ์แปลกใหม่ในดา้นใดบา้ง โดยพิจารณาการตรวจสอบดา้นเน้ือหา ดา้น

ภาษา ดา้นความคิด และดา้นการนาํเสนอ โดยผูส้อนจะช่วยเสนอแนะแนวทางในการปรับแต่งงาน

เขียนใหเ้กิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากข้ึน โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

3. ผูเ้รียนพิจารณาตรวจสอบงานเขียนของตนเองอีกคร้ังหน่ึง โดยพยายามหาทาง

ดดัแปลง ปรับเปล่ียนเน้ือหา ภาษา ความคิด และการนาํเสนอ ใหมี้ความสร้างสรรค ์แปลกใหม่ 

4. ผูส้อนตรวจแก้งานเขียนของผูเ้รียน พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะในการปรับแต่งงาน

เขียนใหเ้กิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากข้ึน 

ในการดาํเนินการแต่ละขั้นตอนตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ดงัท่ีกล่าวไปแลว้นั้น ผูส้อน

ควรดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามลาํดับ

ขั้นตอนตามท่ีไดน้าํเสนอไวทุ้กประการ เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดต้ั้ง

ไวคื้อ ผูเ้รียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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5.   การวดั และประเมินผล 

 การจดัการเรียนรู้ดา้นความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นคร้ังน้ีมีการประเมินผลการ

เขียนเชิงสร้างสรรคอ์นัเกิดจากการสังเคราะห์เกณฑก์ารประเมินผลจากนกัวิชาการ และงานวิจยัต่าง 

ๆโดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์ท่ีใชใ้นการแปลความหมายดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ว ้3 ประเด็น

ไดแ้ก่ เน้ือหา ความคิด และการใช้ภาษา โดยกาํหนดประเด็นละ 5 คะแนน รวมทั้งส้ิน 15 คะแนน 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.1  ความสามารถในการสร้างสรรคเ์ร่ืองราวไดแ้ปลกใหม่  

มีคุณค่า และเป็นประโยชน์       5  คะแนน 

1.2   ความสามารถในการลาํดบัเน้ือหาเร่ืองราวใหน่้าสนใจ ชวนติดตาม   

        5  คะแนน 

1.3   ความสามารถในการเลือกสรรถอ้ยคาํ สาํนวนภาษาในการเขียน 

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสม     5  คะแนน 
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เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

 

องค์ประกอบ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 

1. ด้าน

เนือ้หา

สาระ 

มีการนาํเสนอ

ความคิดหลกั

ท่ีแปลกใหม่

ไม่ซํ้ ากบั

ความคิดเดิมท่ี

เคยมีอยู ่ โดย

สามารถขยาย

ประเด็นยอ่ยท่ี

สัมพนัธ์ และ

สนบัสนุน 

ประเด็นหลกั

ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม

ชดัเจนทั้ง 4  

ประเด็น 

มีการ

นาํเสนอ

ความคิด

หลกัท่ี

แปลกใหม่

ไม่ซํ้ ากบั

ความคิดเดิม

ท่ีเคยมีอยู ่ 

โดยสามารถ

ขยาย

ประเด็นยอ่ย

ท่ีสัมพนัธ์ 

และ

สนบัสนุน

ประเด็น

หลกัได้

อยา่ง

เหมาะสม

ชดัเจนทั้ง 3  

ประเด็น 

มีการนาํเสนอ

ความคิดหลกั

ท่ีแปลกใหม่

ไม่ซํ้ ากบั

ความคิดเดิมท่ี

เคยมีอยู ่ โดย

สามารถขยาย

ประเด็นยอ่ยท่ี

สัมพนัธ์ และ

สนบัสนุน

ประเด็นหลกั

ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม

ชดัเจนทั้ง 2  

ประเด็น 

 

มีการ

นาํเสนอ

ความคิด

หลกัท่ี

แปลกใหม่

ไม่ซํ้ ากบั

ความคิดเดิม

ท่ีเคยมีอยู ่ 

หากแต่ไม่

สามารถ

ขยาย

ประเด็นยอ่ย

ท่ีสัมพนัธ์ 

และ

สนบัสนุน 

ความคิด

หลกัได้

อยา่ง

เหมาะสม

ชดัเจนนอ้ย

กวา่ 2 

ประเด็น 

มีการนาํเสนอ

ความคิดหลกั

ท่ีแปลกใหม่

ไม่ซํ้ ากบั

ความคิดเดิมท่ี

เคยมีอยู ่

 หากแต่ไม่ 

สามารถขยาย

ประเด็นยอ่ยท่ี

สัมพนัธ์ และ

สนบัสนุน 

ความคิดหลกั

ไดน้อ้ยกวา่2 

ประเด็น  และ

ความคิดนั้น

สับสนไม่

ชดัเจน 
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องค์ประกอบ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 

2. ด้านการ

นําเสนอ 

และการ

เรียบเรียง

เนือ้หาที่

เขียน 

มีการ

นาํเสนอและ

เรียบเรียง

สาระท่ีเขียน

ในแต่ละยอ่

หนา้อยา่ง

สมบูรณ์ และ

มีลกัษณะ

ของยอ่หนา้ท่ี

ดี คือมี

เอกภาพ 

สัมพนัธภาพ 

และ 

สารัตถภาพ 

ทุกยอ่หนา้ 

มีการ

นาํเสนอและ

เรียบเรียง

สาระท่ีเขียน

ในแต่ละยอ่

หนา้อยา่ง

สมบูรณ์ และ

มีลกัษณะ

ของยอ่หนา้ท่ี

ดี คือมี

เอกภาพ 

สัมพนัธภาพ 

และสารัตถ

ภาพ หากแต่

มีขอ้บกพร่อง

ในบาง

ประเด็น 1 

ประเด็น   

มีการ

นาํเสนอและ

เรียบเรียง

สาระท่ีเขียน

ในแต่ละยอ่

หนา้อยา่ง

สมบูรณ์ และ

มีลกัษณะ

ของยอ่หนา้ท่ี

ดี คือมี

เอกภาพ 

สัมพนัธภาพ 

และสารัตถ

ภาพ หากแต่

มีขอ้บกพร่อง

ในบาง

ประเด็น 2 

ประเด็น   

มีการ

นาํเสนอและ

เรียบเรียง

สาระท่ีเขียน

ในแต่ละยอ่

หนา้อยา่ง

สมบูรณ์ และ

มีลกัษณะ

ของยอ่หนา้ท่ี

ดี คือมี

เอกภาพ 

สัมพนัธภาพ 

และสารัตถ

ภาพ หากแต่

มีขอ้บกพร่อง

ในบาง

ประเด็น 3 

ประเด็น   

มีการ

นาํเสนอและ

เรียบเรียง

สาระท่ีเขียน

ในแต่ละยอ่

หนา้อยา่ง

สมบูรณ์ และ

มีลกัษณะ

ของยอ่หนา้ท่ี

ดี คือมี

เอกภาพ 

สัมพนัธภาพ 

 และ 

สารัตถภาพ 

หากแต่มี

ขอ้บกพร่อง

ในบาง

ประเด็น 4 

ประเด็น 
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องค์ประกอบ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 

3. ด้านการ

ใช้ภาษา 

มีการใช้

ถอ้ยคาํท่ี

สามารถ

สะกดได้

ถูกตอ้ง ส่ือ

ความหมาย

ไดช้ดัเจน 

 สามารถใช้

คาํเช่ือม และ

ถอ้ยคาํได้

ถูกตอ้ง

เหมาะสม

ตามแบบ

แผนการใช้

ภาษาไทย 

ตลอดจน

สามารถเขียน

รูปประโยค

ไดถู้กตอ้ง

ตามหลกั

ไวยากรณ์

ไทย โดยมี

ขอ้ผดิพลาด

ไดไ้ม่เกิน 1 – 

3 แห่ง  

มีการใช้

ถอ้ยคาํท่ี

สามารถสะกด

ไดถู้กตอ้ง ส่ือ

ความหมายได้

ชดัเจน 

สามารถใช้

คาํเช่ือม และ

ถอ้ยคาํได้

ถูกตอ้ง 

เหมาะสมตาม

แบบแผนการ

ใชภ้าษาไทย 

ตลอดจน

สามารถเขียน

รูปประโยคได้

ถูกตอ้งตาม

หลกัไวยากรณ์

ไทย โดยมี

ขอ้ผดิพลาดได้

ไม่เกิน 4 – 6 

แห่ง  

มีการใช้

ถอ้ยคาํท่ี

สามารถ

สะกดได้

ถูกตอ้ง ส่ือ

ความหมายได้

ชดัเจน 

สามารถใช้

คาํเช่ือม และ

ถอ้ยคาํได้

ถูกตอ้ง

เหมาะสมตาม

แบบแผนการ

ใชภ้าษาไทย 

ตลอดจน

สามารถเขียน

รูปประโยค

ไดถู้กตอ้งตาม

หลกั

ไวยากรณ์ไทย 

โดยมี

ขอ้ผดิพลาด

ไดไ้ม่เกิน 7 – 

9 แห่ง  

มีการใช้

ถอ้ยคาํท่ี

สามารถสะกด

ไดถู้กตอ้ง ส่ือ

ความหมายได้

ชดัเจน 

สามารถใช้

คาํเช่ือม และ

ถอ้ยคาํได้

ถูกตอ้ง

เหมาะสมตาม

แบบแผนการ

ใชภ้าษาไทย 

ตลอดจน

สามารถเขียน

รูปประโยคได้

ถูกตอ้งตาม

หลกั

ไวยากรณ์ไทย 

โดยมี

ขอ้ผดิพลาด

ไดไ้ม่เกิน 10 

– 12 แห่ง  

มีการใช้

ถอ้ยคาํท่ี

สามารถ

สะกดได้

ถูกตอ้ง ส่ือ

ความหมาย

ไดช้ดัเจน 

สามารถใช้

คาํเช่ือม และ

ถอ้ยคาํได้

ถูกตอ้ง

เหมาะสม

ตามแบบ

แผนการใช้

ภาษาไทย 

ตลอดจน

สามารถ

เขียนรูป

ประโยคได้

ถูกตอ้งตาม

หลกั

ไวยากรณ์

ไทย โดยมี

ขอ้ผดิพลาด

ไดไ้ม่เกิน 13 

– 15 แห่ง  
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เกณฑก์ารพิจารณาผลการประเมิน และการแปลความหมายของคะแนน 

ช่วงคะแนน    ระดบัคุณภาพ 

 คะแนน 13 – 15    มีความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง 

สร้างสรรคใ์นระดบัดีมาก 

 คะแนน 9 -12    มีความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง 

สร้างสรรคใ์นระดบัดี 

 คะแนน 5 – 8    มีความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง 

สร้างสรรคใ์นระดบัพอใช ้

 คะแนน 1 – 4    มีความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง 

สร้างสรรคใ์นระดบัควรปรับปรุง 
 

6.    เอกสารประกอบการเรียนการสอน  

การใช้รูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

ของนกัศึกษาปริญญาบณัฑิตใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญา

สามองคป์ระกอบของ Sternbergในคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือทั้งหมด 5 ช้ิน ไดแ้ก่ 

1. คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิง

สร้างสรรคข์องนกัศึกษาปริญญาบณัฑิตโดยใชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Plsek ร่วมกบัทฤษฎี

เชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg 

2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ประเภทอตันยัก่อน

เรียน และหลงัเรียน 

3. แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค ์

จาํนวน 6 แผน ประกอบดว้ย ใบความรู้ และใบงาน 

4. แบบสอบถามความความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีมีต่อรูปแบบ

การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสาม

องค์ประกอบของ Sternberg  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของ

นกัศึกษาปริญญาบณัฑิต 

5. แบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์

ของPlsek ร่วมกบัทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองคป์ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
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ทั้งน้ีเคร่ืองมือทุกช้ินไดผ้า่นขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือตามหลกัการทางการศึกษา โดยมี

พื้นฐานจากการวิเคราะห์หาความตอ้งการจาํเป็น ตามหลกัการทางวิจยัอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

หน่วยการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์/

หน่วย 
เนือ้หา 

คาบ

เรียน 

1 1. ปฐมนิเทศ ช้ีแจงขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ใหผู้เ้รียนรับทราบกฎเกณฑ ์กติกา

การเรียนรู้ 

2. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 

2 

2 การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้เร่ือง “พอ่ท่ีฉนัรัก” หรือ                       

“แม่ท่ีฉนัรัก” 

2 

3 การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้เร่ือง “ครูในดวงใจ” 2 

4 การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้เร่ือง “สายนํ้าในความทรงจาํ” 2 

5 การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้เร่ือง “ปัญหาชีวิต” 2 

6 การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้เร่ือง “เม่ือฉนัโกรธ” 2 

7 การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้เร่ือง “ประสบการณ์ความรัก” 2 

8 1.   ทดสอบหลงัเรียน (post-test) 

2.   ทาํแบบสอบถามความพึงพอใจ 

3.   ทาํแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ 

2 

รวม 16 
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กรอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

กรอบของแผนการจดัการเรียนรู้น้ีเป็นแผนท่ีจดัทาํข้ึนโดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์

ของ Plsek ร่วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ท่ีผูว้ิจยัได้

พฒันาข้ึน จาํนวน 6 แผน ในแต่ละแผนประกอบดว้ยสาระสําคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา

สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน และการวดัและประเมินผล ทั้งน้ีในส่วนของกิจกรรม

การเรียนการสอนประกอบดว้ยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ข้ันเร่ิมก่อความคิด  ระยะเวลา 15 นาที 

1. ผูส้อนกาํหนดหวัขอ้ หรือประเด็นในการเขียนอยา่งกวา้ง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

2.  ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ตลอดจนข้อมูลเก่ียวกับหัวข้อ หรือประเด็นนั้ น ๆ  ให้

ไดม้ากท่ีสุดทั้งจากใบความรู้ท่ีผูส้อนแจกให ้และการสืบคน้ดว้ยตนเองทางอินเทอร์เน็ต 

3.  ผูเ้รียนวางแผนความคิดเก่ียวกบัประเด็นหัวขอ้ในการเขียนของตนเองท่ีต่างไป

จากความคิดท่ีเคยมีอยูแ่ลว้ 

 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

        กระตุน้ความสนใจโดยนาํเสนอตวัอยา่ง

ความคิดท่ีมีอยู่ให้ผูเ้รียนไดรั้บรู้จากนั้นจึงให้

ผู ้เรียนศึกษาข้อมูลเก่ียวกับหัวข้อท่ีผู ้สอน

กาํหนดโดยใหผู้เ้รียนสร้างความคิดท่ีแตกต่าง

ไปจากเดิมท่ีเคยมีอยู่ดว้ยการพิจารณาจากใบ

ความรู้ และการสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต  

         บันทึกความคิดเก่ียวกับประเด็นใน

หวัขอ้การเขียนจากใบความรู้ และการสืบคน้

ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้ความคิดท่ีแปลก

ใหม่ซ่ึงแตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยมีอยู่แล้วให้

ไดม้ากท่ีสุด 

 

2. ข้ันเตรียมผลติผลงาน ระยะเวลา 15 นาที 

1.  ผูเ้รียนระดมความคิดของตนเองเก่ียวกบัประเด็น หรือหัวขอ้เร่ืองท่ีจะเขียน ดว้ย

ความคิดแปลกใหม่ไม่ซํ้ ากบัความคิดเดิมท่ีมีขอ้มูลอยูแ่ลว้                       

2. ผูเ้รียนตรวจสอบความคิดท่ีไดจ้ากการระดมสมอง พร้อมกบัเลือกความคิดท่ีดีท่ีสุด

เพื่อเช่ือมโยงความคิดนั้นกบัหวัขอ้ หรือประเด็นท่ีจะเขียน 
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บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

1. สร้างบรรยากาศ และแรงจูงใจ

ให้ผูเ้รียนเกิดความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้ ากับ

ความคิดเดิมท่ีมีขอ้มูลในเบ้ืองตน้อยูแ่ลว้  

2. กระตุน้ให้ผูเ้รียนระดมสมองใช้

ความคิดดว้ยโดยใชผ้งัความคิด 

1. ระดมความคิดเร่ืองท่ีจะเขียน โดยใช ้              

ผงัความคิดใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

2. เ ลือกความคิดท่ี ดี ท่ี สุด เพื่ อนํามา

เช่ือมโยงกบัหวัขอ้ท่ีผูส้อนกาํหนดให ้

 

              3.    ข้ันบูรณาการสัมพนัธ์  ระยะเวลา 15 นาที  

1. ผูเ้รียนวางโครงร่างเร่ืองท่ีจะเขียน จากความคิด หรือจินตนาการท่ีผา่นการคดัเลือก

ด้วยกระบวนการระดมสมอง และการเช่ือมโยงความคิดใหม่ เข้ากับความคิด ความรู้ หรือ

ประสบการณ์เดิม  

2. ผูเ้รียนตรวจสอบ ทบทวน โครงร่างท่ีจะเขียนขยายความอีกคร้ังหน่ึง โดยมีผูส้อน

เป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ 

 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

        ให้ความช่วยเหลือแก่ผูเ้รียน ดว้ยการให้

คาํแนะนาํแก่ผูเ้รียนในการเขียนโครงร่างใน

ประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1. กระตุน้ และขยายความคิดของผูเ้รียน

ในประเด็นต่าง ๆ 

2. ตรวจ ส อบ แ ล ะ ใ ห้ ค ํา แน ะ นํา ใ น                           

การเช่ือมโยงความคิดต่าง ๆ ใหก้บัผูเ้รียน 

        นําเสนอการวางโครงเ ร่ือง โดยการ

เช่ือมโยงความคิดใหม่เข้าความคิด ความรู้ 

หรือประสบการณ์เดิมดงัน้ี 

1. ผู ้เ รียนขยายความคิดจากประเด็น 

ต่าง ๆ ท่ีตวัเองเลือก 

2. จดัวางโครงเร่ือง ลาํดับความสําคญั

ของความคิดนั้น 
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 4.   ข้ันสร้างสรรค์งานเขียน  ระยะเวลา 45 นาที  

1. ผูเ้รียนลงมือเขียนเร่ืองจากโครงร่างท่ีวางไว ้ดว้ยการขยายความคิด และเลือกใช้

ภาษาในการเขียนใหเ้หมาะสมกบัหวัขอ้ หรือประเด็นท่ีตั้งไว ้

2. ผูเ้รียนตรวจสอบความถูกต้องครบสมบูรณ์ของงานเขียนด้วยตนเองว่ามีความ

เหมาะสมชดัเจน หรือไม่อยา่งไร 

 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

        ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลการเขียน                       

เชิงสร้างสรรคใ์หผู้เ้รียนทราบ 

        ลงมือเขียนเร่ืองจากโครงร่างความคิดท่ี

กาํหนดข้ึน 

 

 5.   ข้ันพากเพยีรสร้างสรรค์  ระยะเวลา 10 นาที 

 1.    ผูเ้รียนพิจารณาตรวจสอบงานเขียนของตนเองอีกคร้ังหน่ึง โดยพยายามหาทาง

ดดัแปลง ปรับเปล่ียนเน้ือหา ภาษา ความคิด และการนาํเสนอ ใหมี้ความสร้างสรรค ์แปลกใหม่ 

 2.    ผูส้อนตรวจแกง้านเขียนของผูเ้รียน พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะในการปรับแต่งงาน

เขียนใหเ้กิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากข้ึน 

 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

        ประเ มินผลงานผู ้เ รียนตามเกณฑ์ ท่ี

กําหนด พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้

ผูเ้รียนนาํไปปรับปรุงงานเขียนในคร้ังต่อไป 

        ตรวจสอบงานเขียนของตนเองอีกคร้ัง

หน่ึง โดยพิจารณาเน้ือหา ภาษา ความคิด และ                           

การนาํเสนอให้มีความสร้างสรรค ์และแปลก

ใหม่ 

 

หมายเหตุ สามารถถวัเฉล่ียเวลาไดต้ามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก จ 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แผนที ่1 

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์เร่ือง “พ่อทีฉั่นรัก”หรือ “แม่ทีฉั่นรัก”   เวลา2คาบ 

รายวชิาการเขียนเพือ่การส่ือสาร        สาขาวชิาภาษาไทย 

 

 

1. สาระสําคัญ 

 การเขียนเล่าเร่ืองเป็นการเขียนเพื่อถ่ายทอดสาระเร่ืองราว ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของ

ผูเ้ขียนให้ผูอ้่านไดรั้บรู้ผ่านการเรียบเรียงตลอดจนการเลือกสรรถอ้ยคาํดว้ยสํานวนภาษาท่ีถูกตอ้ง

สละสลวยตามหลกัการใชภ้าษาไทยท่ีดี ในขณะเดียวกนัการทาํใหง้านเขียนเล่าเร่ืองของตนน่าสนใจ

ชวนให้ติดตามได้นั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งเขียนเล่าเร่ืองอย่างสร้างสรรค์ กล่าวคือผูเ้ขียนตอ้งถ่ายทอด

เร่ืองราว จินตนาการ โดยอาศยัความรู้ ประสบการณ์เดิมของผูเ้ขียนผสานกบัความคิดท่ีแปลกใหม่

ไม่ซํ้ าเดิม ดว้ยการเช่ือมโยงใหเ้กิดความกลมกลืน ประกอบกบัสาํนวนภาษาท่ีมีศิลปะลกัษณะเฉพาะ 

หรือมีเอกลกัษณ์ของตนเอง รวมถึงเนน้ความคิดริเร่ิม แปลกใหม่ มีคุณค่า และก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อผูอ่้าน ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งฝึกฝนให้สามารถมองเห็นแนวทางในการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์

ไดใ้นท่ีสุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนบทเรียนเร่ืองน้ีแลว้ผูเ้รียนสามารถ 

1. จดัทาํผงัความคิดในประเด็นเก่ียวกบั “พอ่ท่ีฉนัรัก”  หรือ “แม่ท่ีฉนัรัก” ไดอ้ยา่ง

หลากหลาย และแปลกใหม่จากความคิดเดิมท่ีมีอยู ่

2. วางโครงร่างของการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคห์วัขอ้เร่ือง “พอ่ท่ีฉนัรัก”  หรือ “แม่ท่ี

ฉนัรัก” ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน 

3. เขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคเ์ป็นความเรียงร้อยแกว้ในหวัขอ้เร่ือง “พ่อท่ีฉนัรัก”  หรือ 

“แม่ท่ีฉนัรัก”  ตามเกณฑท่ี์กาํหนดไดอ้ยา่งครบถว้นเหมาะสม 

3. เนือ้หา 

การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้เร่ือง “พอ่ท่ีฉนัรัก”  หรือ “แม่ท่ีฉนัรัก” 
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4. กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ข้ันเร่ิมก่อความคิดระยะเวลา 15 นาที 

1) ผูส้อนกาํหนดหวัขอ้การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคเ์ร่ือง “พ่อท่ีฉนัรัก”  หรือ “แม่

ท่ีฉนัรัก” ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

2) ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ และขอ้มูลการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ในหัวขอ้เร่ือง 

“พอ่” หรือ “แม่” จากใบความรู้ท่ีผูส้อนแจกให ้และจากการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตให้ไดม้าก

ท่ีสุด 

3) ผูส้อนกระตุน้ หรือเร้าความสนใจของผูเ้รียนให้วางแผนความคิดเก่ียวกบัคาํว่า 

“พอ่” หรือ “แม่” ใหม้ากท่ีสุด  โดยความคิดนั้นตอ้งเป็นความคิดท่ีต่างไปจากเดิมท่ีเคยมีอยูแ่ลว้ 

2. ข้ันเตรียมผลติผลงานระยะเวลา 15 นาที 

1)  ผูเ้รียนระดมความคิดในประเด็นความคิดท่ีเก่ียวกบัคาํว่า “พ่อ” หรือ “แม่” ดว้ย

ความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้ ากบัความคิดท่ีมีอยูเ่ดิมจากท่ีไดมี้ขอ้มูลอยูแ่ลว้ลงในใบงานท่ี 1 

2) ผูเ้รียนตรวจสอบความคิดท่ีไดจ้ากการระดมสมอง แลว้เลือกความคิดท่ีดีท่ีสุดเพื่อ

เช่ือมโยงความคิดในการเตรียมขอ้มูลเพื่อการเขียนเล่าเร่ืองอยา่งสรรค์ในหัวขอ้เร่ือง “พ่อท่ีฉนัรัก” 

หรือ“แม่ท่ีฉนัรัก” 

           3.    ข้ันบูรณาการสัมพนัธ์ระยะเวลา 25 นาที  

1) ผูเ้รียนวางโครงร่างการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ในหัวขอ้เร่ือง “พ่อท่ีฉันรัก” 

หรือ“แม่ท่ีฉนัรัก”จากความคิด หรือจินตนาการท่ีผา่นการคดัเลือกดว้ยกระบวนการระดมสมอง และ

การเช่ือมโยงความคิดใหม่ใหเ้ขา้กบัความคิด ความรู้ และประสบการณ์เดิมลงในใบงานท่ี 2และ 3 

2) ผูเ้รียนตรวจสอบ ทบทวน โครงร่างท่ีจะเขียนขยายความอีกคร้ัง โดยผูส้อนเป็น

ผูใ้หค้าํแนะนาํตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียน 

4.   ข้ันสร้างสรรค์งานเขียนระยะเวลา 30 นาที  

1) ผูส้อนบอกเกณฑก์ารประเมินผลการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์หผู้เ้รียนทราบ 

2) ผูเ้รียนลงมือเขียนเร่ืองจากโครงร่างท่ีวางไว ้ดว้ยการขยายความคิด และเลือกใช้

ภาษาใน การเขียนให้เหมาะสมตามหวัขอ้การเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคเ์ร่ือง “พ่อท่ีฉนัรัก” หรือ

“แม่ท่ีฉนัรัก”  ลงในใบงานท่ี 3 

3) ผูเ้รียนตรวจสอบความถูกตอ้งครบสมบูรณ์ของงานเขียนดว้ยตนเองว่าเหมาะสม

ชดัเจน หรือไม่อยา่งไร 
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5.   ข้ันพากเพยีรสร้างสรรค์ระยะเวลา 15 นาที 

1) ผูเ้รียนพิจารณาตรวจสอบงานเขียนของตนเองอีกคร้ัง และพยายามหาวิธีดดัแปลง 

ปรับเปล่ียนเน้ือหา ภาษา ความคิด และการนาํเสนอ ใหมี้ความสร้างสรรค ์แปลกใหม่ 

2) ผูส้อนตรวจแกง้านเขียนของผูเ้รียน พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะในการปรับแต่งงาน

เขียนใหเ้กิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากข้ึน 

5. ส่ือการเรียนการสอน 

1. ใบความรู้เร่ือง “พ่อ” หรือ “แม่” 

2. อินเทอร์เน็ต 

3. ใบงานท่ี 1, 2, 3  และ 4 

4. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ 

6.     การวดัและการประเมินผล 

1. ตรวจผลงานการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้เร่ือง “พอ่ท่ีฉนัรัก”  หรือ“แม่ท่ี

ฉนัรัก” 

2. ตรวจแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ 
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ใบความรู้เกีย่วกบั “พ่อ” หรือ “แม่” 

เมื่อกล่าวถงึ “พ่อ” 

หรือ “แม่”  เราจะ 

นึกถงึอะไรบ้าง 
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พ่อแม่เปรียบเสมือนเทียนไขของลูก พ่อแม่บางคนตอ้งลุกจุดไฟเผาตนเองแต่

เชา้มืด เพื่อออกไปทาํงานหารายไดม้าเล้ียงครอบครัว และเก็บบางส่วนไวเ้พื่ออนาคต

ของลูก พ่อแม่บางคน ทาํงานหามรุ่ง หามคํ่า อาบเหง่ือต่างนํ้ าสุดแสนจะเหน่ือยยาก

ตอ้งทนลาํบากทุกอยา่งเพื่อลูก พ่อแม่จึงเปรียบดัง่เทียนไข เม่ือเร่ิมจุดไฟแลว้เทียนเล่ม

นั้นก็จะค่อย ๆ ละลายลงไปทุกวินาที เทียนแต่ละเล่มยงัคงสวา่งไสวอยูม่าก เปรียบดัง่

พอ่แม่ท่ีอยูใ่นวยักลางคนแลว้ ทวา่เทียนบางเล่มเม่ือถูกลมพดัแสงก็ริบหร่ีลง เปรียบดัง่

พ่อแม่ท่ีกาํลงัเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือมีปัญหาในการทาํงาน แต่ก็พยายามต่อสู้เต็มท่ีเพื่อลูก 

แต่โชคร้ายเทียนบางเล่มไดถู้กพายุพดัดบัลงเสียแลว้ นัน่หมายถึงชีวิตของท่านทั้งสอง

ไดจ้ากเราไปแลว้ดงันั้นเราผูเ้ป็นลูกจึงควรมีความสํานึกในพระคุณอนัยิ่งใหญ่น้ีดว้ย

การตอบแทนพระคุณท่านทั้งสองใหดี้ท่ีสุด 

ดดัแปลงจาก : บณัฑิต จามรภูมิ (2559) 

http://www.bandhit.com/bandhit/far.htm 

พ่อแม่ 

เปรียบเสมือนเทียนไข 
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พ่อเปรียบเสมือน นํ้าเปล่า   เพราะวา่ นํ้ าเปล่า คือ ส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีสุดสําหรับการ

ดาํรงชีวิต ถึงจะไม่มีรสชาติแต่มนุษยเ์ราจะขาดนํ้ าเปล่าไม่ได ้และนํ้ าเปล่าก็ยงัเป็น

ส่วนผสมหลักในการทาํเคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆเพื่อให้ได้รสชาติตามท่ีถูกปากและ

ตอ้งการ  ก็เปรียบเหมือนกบัพอ่เพราะนอกจากพอ่จะใหชี้วิตแลว้ พ่อยงัให้ความรักอีก

ด้วย  ความรักของพ่อมีส่วนเติมเต็ม ในชีวิตพ่อของแต่ละคนก็อาจมีวิธีการเล้ียง                   

การแสดงออกท่ีแตกต่างกนัไปก็เหมือนกบันํ้าท่ีสามารถประสมไดห้ลากหลายรสชาติ

ต่างกนัไป แต่ไม่ว่าจะอย่างไรมนุษยทุ์กคนก็ตอ้งการนํ้ าเพื่อให้ชีวิตสามารถดาํรงอยู่

และเจริญเติบโต 

ดดัแปลงจาก:  http://www.dek-d.com/board/view/1206337/ 

พ่อคอืนํา้เปล่า 
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           พ่อของฉนัคือพระขรรค์พระขรรคมี์ดา้นทั้งสองดา้นท่ีมีความคม พ่อฉันก็เป็น

เช่นนั้น ท่านสอนฉนัใหม้องภาพส่ิงต่าง ๆ สองดา้น คือให้รู้จกัมองโลกในแง่ดีและใน

แง่ร้ายสอนให้ฉนัเลือกท่ีจะเช่ือและไม่เช่ือ พ่อบอกวา่โลกน้ีมีคนจาํนวนมากทั้งดีและ

ชัว่ไม่มีใครเป็นผูก้าํหนดวา่ให้คนนั้นเป็นคนดี หรือเป็นคนชัว่ก็คือ คนท่ีเป็นผูก้ระทาํ

นั้นเป็นคนเลือกเองพอ่ยงัสอนอีกวา่ถา้หนูเห็นวา่พอ่ทาํส่ิงใดไม่ถูกหนูรู้วา่มนัผิดก็อยูท่ี่

ตวัหนูนั้นจะสมควรทาํตามหรือไม่อยูท่ี่ตวัหนูเลือกเองไม่ใช่พ่อเป็นผูส้ั่งให้ทาํตามทุก

อยา่ง 

ดดัแปลงจาก:  http://www.dek-d.com/board/view/1206337/ 

พ่อเป็นพระขรรค์ 
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แม่ของฉนัเป็น "วรีสตรี" ท่ีเก่งท่ีสุดท่ีฉนัเคยรู้จกัมาเร่ิมจากท่ีแม่ตอ้งมีฉนัอยู่

ในทอ้งตั้งเก้าเดือน ตอ้งเส่ียงชีวิตอย่างมากในวนัท่ีฉันคลอด แม่เป็นได้ทุกๆอย่าง 

เป็นทั้งเพื่อนท่ีคอยเล่นกบัฉนัและฟังฉันพูดไดทุ้กเร่ือง เป็นทั้งแม่ครัวคนเก่งท่ีคอย

ทาํกบัขา้วให้ฉนักินทุกวนั เป็นคุณครูท่ีคอยสอนการบา้นให้เป็นพยาบาลท่ีเก่งท่ีสุด

ตอนท่ีฉันไม่สบาย และแม่ก็ตอ้งทาํงานเพื่อหาเงินมาให้ฉันใช้จ่ายทุกวนัแม่ตอ้ง

เหน่ือยเพื่อฉนั แต่แม่ก็ไม่เคยบ่นไม่เคยเรียกร้องอะไรจากฉนัเลยแม่จึงเป็น "วีรสตรี" 

คนเก่งของฉนั และฉนัก็รัก "วรีสตรี" คนน้ีของฉนัท่ีสุด 

ดดัแปลงจาก:  http://ffk3955.blogspot.com/2012/07/blog-post_6505.html 

แม่คอืวรีสตรี 
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แม่ คือ เกษตรกรท่ียิ่งใหญ่ท่ีลงแรงหว่านเมล็ดพนัธ์ุ เฝ้าพรวนดินรดนํ้ า  

ใส่ปุ๋ย ปราบศตัรูพืช  คอยฟูมฟัก อย่างทะนุถนอมตั้งแต่เมล็ดพนัธ์ุเล็ก ๆ และ

อดทนรอคอยเพื่อให้เมล็ดพนัธ์ุท่ีแม่ตั้งใจปลูกเติบโต แข็งแรง และเกิดผลท่ีงอก

งาม  พร้อมท่ีพึ่งพาตนเองได ้และสามารถเพาะเมล็ดพนัธ์ุท่ีดีต่อไปได ้โดยไม่หวงั

ส่ิงตอบแทน เพราะลูกคือเมล็ดพนัธ์ุท่ีแม่สร้างข้ึนดว้ยเลือดเน้ือแลชีวติของแม่ 

ก่ิงกาญจน์ บูรณสินวฒันกลู 

แม่คอืเกษตรกร 
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แลว้คุณคิดวา่ยงัมีคาํพดู หรือ

ขอ้ความท่ีกล่าวถึง “พอ่” 

หรือ “แม่”ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนอีก 

หรือไม่ 
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“พ่อ” หรือ “แม่” 

ใบงานที ่1 การระดมสมอง โดยใช้ผงัความคิดเกีย่วกบัคําว่า “พ่อ” หรือ “แม่” 

เมื่อกล่าวถึงคําว่า “พ่อ” หรือ “แม่” ท่านจะนึกถึงอะไร ที่มีความแตกต่างไปจากส่ิงทีเ่คยมีผู้กล่าว

เอาไว้แล้วจงระดมความคิดเกีย่วกบัคําว่า “พ่อ” หรือ “แม่” ทีท่่านนึกถึงให้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได้ 
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ใบงานที ่2การสร้างความชัดเจนทางความคิด 
 

จากการระดมความคิดเกี่ยวกับคําว่า “พ่อ” หรือ “แม่” ของท่านตามใบงานที่ 1 ขอให้ท่าน

เลือกความคิดที่ท่านเห็นว่าเป็นความคิดที่ดีที่สุด หรือเหมาะสมที่สุดของคําว่า “พ่อ” หรือ “แม่” 

โดยให้ดําเนินการขยายความคิดน้ันให้เกดิความชัดเจนตามใบงานต่อไปนี ้

 

 

 

 

รายละเอียดของประเด็นความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั _____________________________ 

 

 

“พอ่” หรือ “แม่” ในประเด็นท่ีนึกถึงคือ 

นาํมาเปรียบเช่ือมโยงกบั 

“พอ่” หรือ “แม่” 

คือ_________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

 

 

 มีลกัษณะคือ ... 

ความสําคัญ คือ ... 
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ใบงานที ่3 การวางโครงร่างการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ เร่ือง “พ่อทีฉั่นรัก” หรือ“แม่ทีฉั่นรัก” 

1. ประเด็นท่ี 1 

___________________________________________________________________________ 

1.1 _______________________________________________________________________ 

1.2 _______________________________________________________________________ 

1.3 _______________________________________________________________________ 

1.4 _______________________________________________________________________ 

2. ประเด็นท่ี 2 _________________________________________________________________ 

2.1 _______________________________________________________________________ 

2.2 _______________________________________________________________________ 

2.3 _______________________________________________________________________ 

2.4 _______________________________________________________________________ 

3. ประเด็นท่ี 3_________________________________________________________________ 

3.1 _______________________________________________________________________ 

3.2 _______________________________________________________________________ 

3.3 _______________________________________________________________________ 

3.4 _______________________________________________________________________ 

4. ประเด็นท่ี 4_________________________________________________________________ 

4.1 _______________________________________________________________________ 

4.2 _______________________________________________________________________ 

4.3 _______________________________________________________________________ 

4.4 _______________________________________________________________________ 

5. ประเด็นท่ี 5_________________________________________________________________ 

5.1 _______________________________________________________________________ 

5.2 _______________________________________________________________________ 

5.3 _______________________________________________________________________ 

5.4 _______________________________________________________________________ 
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ใบงานที ่4 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ในการเขียนเล่าเร่ือง “พ่อทีฉั่นรัก” หรือ“แม่ทีฉั่นรัก” 

ให้ท่านเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ความเรียงร้อยแก้วในหัวข้อเร่ือง “พ่อที่ฉันรัก”หรือ “แม่ที่ฉัน

รัก”  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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ภาคผนวก ฉ 

ตัวอย่างผลงานการเขียนเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ 
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