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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สร้ างรู ปแบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต 2) ศึกษาประสิ ทธิ ผลของการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของ Plsekร่ วมกับทฤษฎี เชาวน์ปัญญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) แบบแผนการวิจยั แบบการจําลองการทดลอง (Pre - Experimental
Design) ซึ่ งเป็ นการศึกษากลุ่มทดลองแบบกลุ่มเดี ยวที่วดั แบบทดสอบก่อน และหลังการทดลอง (The One Group Pretest – Posttest
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1) รู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg 2) คู่มือการใช้
รู ปแบบ 3) แผนการจัด การเรี ย นรู ้ 4) แบบทดสอบวัด ความสามารถในการเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ งสร้ า งสรรค์ และเกณฑ์ก ารวัด
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วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้วยการทดสอบค่าที แบบไม่อิสระ (t - test dependent) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
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Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตมีองค์ประกอบหลัก คือ
1) หลักการของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ 2) วัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ 3) กระบวนการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้
5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่ มก่อความคิด ขั้นที่ 2 ขั้นเตรี ยมผลิ ตผลงาน ขั้นที่ 3 ขั้นบูรณาการสัมพันธ์ ขั้นที่ 4 ขั้นสร้ างสรรค์งานเขียน
ขั้นที่ 5 ขั้นพากเพียรสร้างสรรค์ และ4) การวัด และประเมินผลของรู ปแบบการเรี ยนรู ้
2. ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบ ผลจากการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ พบว่า
2.1 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์หลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของ
Plsek ร่ วมกับทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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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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บทที่ 1
บทนํา

ความเป็ นมา และความสํ าคัญของปัญหา
การเขียนจัดเป็ นทักษะหนึ่ งที่สําคัญมากในการสื่ อสารเพราะการเขียนจะเป็ นหลักฐานที่
คงทนถาวรยิ่งกว่าทักษะอื่ น ๆ เนื่ องจากจะมีการบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อการนําเสนอ
ข้อมู ล ความรู ้ ความคิ ด และประสบการณ์ ต่ า ง ๆ ของผูส้ ่ ง สารไปสู่ ผูร้ ั บ สาร ดัง นั้นถ้า ผูส้ ่ ง สาร
บกพร่ องด้า นความรู ้ ความคิ ดในการเขีย นแล้วการถ่ ายทอดในการสื่ อสารก็บกพร่ องด้อยคุ ณค่า
ตามไปด้วย ดังที่ศิวกานท์ ปทุมสู ติ (2548: 19) กล่าวไว้วา่
ภาษาเป็ นดัง่ อาภรณ์ที่หุม้ ห่อนําพาสารจากผูส้ ่งสารไปยังผูร้ ับสาร เป็ นเสมือนสะพานที่
ทอดข้ามจากฟากฝั่งของความคิดหนึ่งยังอีกฟากฝั่งความคิดหนึ่ง หรื ออาจะเปรี ยบได้กบั กระแส
ธารอันหมู่มวลมัจฉาแห่งอารมณ์ ความรู ้สึก ความนึ ก ความคิด ความมีชีวิต และจิตวิญญาณได้
อาศัยแหวกว่ายเพื่อผ่านไปสู่จุดมุ่งหมาย

การเขียนนั้นเป็ นทักษะที่ยาก และซับซ้อนมากที่สุด เนื่องจากในการเขียนแต่ละครั้งจําเป็ น
ต้องอาศัยกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ตลอดจนการสรุ ปความคิดก่อนที่จะลงมือ
เขียน รวมถึ งการเลื อกใช้ถ้อยคํา และการนําถ้อยคํา ความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ มาเรี ยบเรี ยงเพื่อ
ลําดับความคิดให้ต่อเนื่ อง ด้วยเหตุน้ ีการเขียนจึงต้องประกอบด้วยกระบวนการ 2 ขั้นตอนที่สําคัญ
ด้วยกัน ได้แก่ ขั้นตอนการคิด และขั้นตอนการเขียน ทั้งสองขั้นตอนนี้ จะไม่สามารถแยกจากกันได้
(สิ ทธา พินิจภูวดล, 2526: 1)
การเขียนยังเป็ นทักษะที่ตอ้ งใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ในการสื่ อสาร เพราะจําเป็ นต้องอาศัย
หลัก วิ ช าการด้ า นการใช้ ภ าษาที่ ดี ถู ก ต้อ งตามแบบแผน แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะต้อ งอาศัย
ความสามารถใน การใช้หลักสุ นทรี ยศาสตร์ เพื่อปรุ งแต่งให้เกิดความงดงามทางวรรณศิลป์ หรื อ
ศิลปะการใช้ถอ้ ยคําให้สละสลวย ดังที่ ชนะ เวชกุล (2524: 5) กล่าวว่า การเขียนเป็ นวิชาที่เป็ น
ศาสตร์ และศิลป์ เพราะศาสตร์ จะหมายถึงวิชาที่มีหลักการ มีทฤษฎี ซึ่ งจําเป็ นต้องศึกษาหาความรู ้
จึงจะเขียนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนศิลป์ นั้นจะหมายถึง ความงดงามในการใช้ภาษาอันจะทําให้
ภาษานั้นเกิ ดรส และการที่ผูเ้ ขีย นจะสามารถใช้ศิลป์ ในการสร้ า งผลงานการเขียนออกมาให้เกิ ด
ความงดงาม และสร้ า งอารมณ์ ส ะเทื อนใจให้แก่ ผูอ้ ่ า นได้น้ ัน จํา เป็ นอย่า งยิ่ ง ที่ ผูเ้ ขี ย นจะต้องมี
ความคิดที่แปลกใหม่ สามารถดัดแปลง ปรับเปลี่ยนจากประเด็น หรื อมุมมองเดิม ๆ ที่เคยมีอยูใ่ ห้เกิด
ความแปลกใหม่ และมีคุณค่า
1
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การเขียนเชิ งสร้างสรรค์ จัดเป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่ งที่แสดงปั ญญา และด้วยการใช้ศิลปะใน
การถ่ายทอดความรู ้สึกนึ กคิดออกมาได้ตรงกับที่คิดอย่างชัดเจนจนคนอ่านสามารถเข้าใจได้ถูกต้อง
และเกิดความรู ้สึกนิ ยมยกย่องนับถือ (ชนะ เวชกุล, 2524: 1) ดังนั้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์จึงเป็ น
การถ่ายทอดความคิด และเรื่ องราวที่อาศัยความรู้ ประสบการณ์ จินตนาการของผูเ้ ขียน ด้วยสํานวน
ภาษาที่สละสลวย มีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์ และมีคุณค่าแก่ผูอ้ ่าน (เกศินี
จุฑาวิจิตร, 2557: 6; ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์, 2537: 53; ถวัลย์ มาศจรัส, 2545: 4; ประภาศรี
สี หอําไพ, 2531: 1; อัจฉรา ชีวพันธ์, 2548: 2; ประภาศรี สี หอําไพ, ผูแ้ ปล, 2544: 24)
การเขียนเชิงสร้างสรรค์จะต้อง มีลกั ษณะสําคัญ 3 ประการด้วยกัน (กรรณิ การ์ พวงเกษม,
2533: 33; กรมวิชาการ, 2536: 311; กองเทพ เคลือบพณิ ชกุล, 2542: 23; เกศินี จุฑาวิจิตร, 2557:
8 -16; ประภาศรี สี หอําไพ, 2531: 2-3) กล่าวคือ (1) ความคิดในการนําเสนอเนื้ อหาที่แปลกใหม่
หรื อ เกิ ดจากการนําเสนอต่อยอดเนื้ อหาเดิ ม หรื อที่ มี อยู่เขีย นต่อกันไปแบบความเรี ยง แต่นํามา
ผสมผสานกับความคิดใหม่ดว้ ยจินตนาการผ่านความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ของผูเ้ ขียน
(2) การใช้ภาษา ผูเ้ ขียนต้องรู ้จกั เลือกใช้ถอ้ ยคําที่เหมาะสม สอดคล้องกับรู ปแบบ หรื อประเภทของ
งานเขียนนั้น ๆ สื่ อความหมายได้ชดั เจน และทําให้ผอู้ ่านเกิดจินตภาพ หรื อความรู้สึกร่ วมกับผูเ้ ขียน
ได้โดยผ่านท่วงทํานองการเขียนที่เป็ นลักษณะเฉพาะตัวของผูเ้ ขียน (3) เกิดคุณค่า และคุณประโยชน์
ต่อผูอ้ ่าน งานเขียนที่สร้างสรรค์ควรสรรสร้างคุณค่าทางอารมณ์ หรื อความคิดแก่ผอู้ ่าน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ยงั เป็ นกระบวนการพัฒนาสมองทั้ง 2 ด้าน กล่าวคือ สมองซี กซ้าย
(Left Hemisphere) ทําหน้าที่ในเรื่ องของการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การใช้ตรรกศาสตร์ และ
การใช้ภ าษา ทั้ง ด้า นการอ่ า น และการเขี ย น ในขณะที่ ส มองซี ก ขวา (Right Hemisphere)
ทําหน้าที่ของการใช้ความเข้าใจ การจินตนาการเป็ นภาพ มีสุนทรี ยะซาบซึ้ งในศิลปะต่าง ๆ และ
สามารถคิดสร้ างสรรค์ในสิ่ งใหม่ ๆ ได้ (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2557: 32; ถวัลย์ มาศจรัส, 2545: 5;
Sperry, 1981: 46 – 65) แสดงให้เห็นว่า คนเราจะผลิตงานเขียนเชิ งสร้างสรรค์ได้น้ นั จําเป็ นอย่างยิ่ง
ที่ จะต้องมี ค วามรู ้ ความสามารถเกี่ ยวกับการใช้ภาษาที่ถู กต้องตามแบบแผน การเรี ยบเรี ย ง และ
การลํา ดับ ความคิ ด ที่ ถู ก ต้อ งเหมาะสม มี ค วามสมเหตุ ส มผล แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน ก็ จ ะต้อ งมี
ความสามารถในการคิดที่แปลกใหม่ และมีคุณค่าทั้งกลวิธีการนําเสนอ และการใช้ศิลปะถ้อยคําที่
สามารถถ่ายทอดจินตนาการที่แปลกใหม่น้ นั ออกมาสู่ สายตาผูอ้ ื่นด้วยการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์
ดังที่บุณย์เสนอ ตรี วิจิตร (2550: 6) กล่าวว่า การเขียนเชิ งสร้างสรรค์ เป็ นพลังสําคัญที่ทาํ ให้เกิ ด
สาระด้า นวิช าการ ซึ่ ง เป็ นส่ วนของความมี เหตุ มี ผล หรื อการใช้ส มองซี ก ซ้า ย และในส่ วนของ
ความสุ นทรี ยข์ องชีวติ ซึ่ งเป็ นส่ วนของการคิดสร้างสรรค์ หรื อการใช้สมองซี กขวาอย่างสมดุล
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การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็ นความจําเป็ นแก่ชีวิต และเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กลไกในการพัฒนาการศึกษา (บันลือ พฤกษะวัน, 2533: 9) เนื่ องจากการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ตอ้ ง
อาศัย ทั้ง ทัก ษะในการเรี ย นรู ้ และความกล้า ที่ จะทํา ให้เกิ ดความแตกต่ า งในการแสดงออกเพื่ อ
ถ่ า ยทอดความคิ ดนั้นให้มี คุ ณ ค่า และเกิ ดประโยชน์ต่อ สัง คมในภาพรวมได้ ซึ่ ง สอดคล้องกับ
ความเห็นของ ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ (2557: 40 - 41) ที่กล่าวว่า การศึกษาไทยในยุคปั จจุบนั ควรเน้น
ให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการเรี ยนรู้ ตระหนักในความสําคัญของการเข้าใจในสิ่ งต่าง ๆ อย่าง
ลึกซึ้ ง เพื่อสร้างประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็ นนวัตกรรมใหม่ โดยมีความเป็ นตัวของตัวเอง
ไม่ ต้องตามทุ ก อย่า งจากประเทศที่ เจริ ญแล้ว ซึ่ งสิ่ ง เหล่ า นี้ จะเกิ ดได้ต้อ งอาศัย คนในสั ง คมที่ มี
ความกล้ า ที่ จ ะคิ ด สิ่ ง ใหม่ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ การคิ ด สิ่ ง ใหม่ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ ไ ด้น้ ั น ต้อ งอาศัย
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในศาสตร์ น้ นั ๆ
ดังนั้นบทบาทของครู ผูส้ อนจึง จําเป็ นจะต้องฝึ กฝนให้ผูเ้ รี ย นได้เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์
และพัฒนาไปในระดับที่ สู ง ขึ้ น จํา เป็ นจะต้องสอดแทรกอยู่ใ นการสอนในทุ ก เนื้ อหารายวิช าที่
ปรากฏอยู่ ใ นหลัก สู ต รการเรี ย นการสอนซึ่ งในการเรี ย นรู้ ใ นรายวิช าภาษาไทยนั้น ความคิ ด
สร้ า งสรรค์ข องคนเราจะสามารถฝึ กฝน และพัฒ นาให้เ กิ ดขึ้ นได้โดยผ่า นการเรี ย นรู้ ใ นหัว ข้อ
การเขียนเชิ งสร้างสรรค์ ซึ่ งจะปรากฏอยู่ในเนื้ อหาบทเรี ยนที่เกี่ยวกับการฝึ กทักษะการเขียนของ
ผูเ้ รี ยนในทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับอุดมศึกษา
การเขียนเชิ งสร้างสรรค์จดั เป็ นทักษะที่มีความยาก และง่ายอยู่ในตัว (Sharples, 1999: 3)
เนื่ องจากการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์จาํ เป็ นต้องอาศัยการคิดเป็ นจุดเริ่ มต้น และสรรหาข้อมูลต่าง ๆ
ในการเขียน เพื่อนําข้อมูลเหล่านั้นมาคิดต่อยอด และจัดลําดับเชื่อมโยงความสัมพันธ์ความคิดนั้นให้
เป็ นระบบด้วยสํานวนภาษาของตนเอง ผูเ้ ขียนจะต้องถ่ายทอดความคิดนั้นให้แตกต่างไปจากเดิ ม
ด้วยการผลิตผลงานที่มีคุณค่า และมีพลัง (ณัฐกาญจน์ นาคนวล, 2552: 208; Sharples, 1999: 3)
การเขียนเชิ งสร้ างสรรค์จึงมิได้เป็ นเรื่ องของการใช้ความคิดเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งอาศัย
วิธีการต่าง ๆ ในการถ่ายทอดความคิดจนนําไปสู่ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
ในขณะที่ Appletgated (1949: 3 – 6) ได้เสนอแนะว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์ควรบรรจุไว้ใน
หลัก สู ตรการเรี ย นการสอนของสถาบันการศึก ษาต่าง ๆ เนื่ องจาก การเขีย นเชิ งสร้ างสรรค์เป็ น
เครื่ องมือทางสังคมที่จาํ เป็ น และช่ วยให้ผูส้ อนเข้าใจผูเ้ รี ยน อีกทั้งเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้แสดง
ความคิดอย่างอิสระทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รวมถึงเป็ นเครื่ องมือใน
การช่วยให้ผสู ้ อนสามารถค้นพบความสามารถ และกระตุน้ พรสวรรค์ที่มีอยูใ่ นตัวผูเ้ รี ยนได้
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แม้ ว่ า รายวิ ช าภาษาไทยทุ ก หลั ก สู ตรที่ เ ปิ ดสอนในระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษา และ
ระดับ อุ ดมศึ ก ษาจะบรรจุ ร ายวิ ช าการเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ม าเป็ นระยะเวลายาวนาน แต่ พ บว่า
การจัดการเรี ย นการสอนในรายวิช าดังกล่ า วยังไม่ป ระสบผลสําเร็ จเท่ าที่ ควร ดัง จะเห็ นได้จาก
การเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูส้ อนในด้านเนื้ อหาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ระดับ
ปริ ญญาบัณฑิ ตจากสถาบันต่าง ๆ (กมลพัทธ์ โพธิ์ ทอง, จริ ญญาพร สวยนภานุ สรณ์ , เด่ นดาว
ชลวิท ย์, เนตรนภา วรวงษ์ และพิณเพชร บูรณภิ ญโญ, สัมภาษณ์ , 2559) พบว่า ปั ญหาการจัด
การเรี ยนรู ้ เกิดจากผูเ้ รี ยนไม่เห็นความสําคัญของการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ มักคิดว่าเป็ นทักษะที่ยาก
และน่ า เบื่ อ เนื่ องจากต้องมี ก ารฝึ กปฏิ บ ัติทุ ก ชั่วโมง ผูเ้ รี ย นขาดแรงจูง ใจ และจิ นตนาการใน
การเขียนเรื่ องราวที่แปลกใหม่
ในด้านการใช้ภาษาพบว่า ผูเ้ รี ยนยังคงยึดติดกับรู ปแบบ และกฎเกณฑ์ทางภาษามากเกินไป
ทําให้ไม่สามารถใช้คาํ ที่หลากหลายได้ และยังไม่สามารถเชื่ อมโยง หรื อลําดับความคิดได้ และ
ประเด็นสําคัญที่สุดเกิดจากการจัดกิจกรรมการสอนเขียนที่เน้นแต่วิธีการบรรยาย และเมื่อปฏิบตั ิก็
ไม่มีข้ นั ตอนอันจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ ดังนั้นผูเ้ รี ยนจึงไม่สามารถผลิ ตผลงาน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของตนเองได้
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้สอบถามความคิดเห็ นนักศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ที่ ผ่านการเรี ยนใน
ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์มาแล้ว ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร นิสิตมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ นิ สิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และนิสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จํานวน 30 คน พบว่า ผูเ้ รี ยนไม่สามารถเขียนงานเขียนเชิง
สร้ างสรรค์ได้ เนื่ องจากขั้นตอนกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ไม่ส ามารถทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความคิ ด
สร้ า งสรรค์จนนํา ไปสู่ ก ารเขี ย นได้ และไม่ แน่ ใ จว่า จะเขี ย นอย่า งไรจึ ง จะจัดเป็ นการเขี ย นเชิ ง
สร้างสรรค์ ตลอดจนการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั พบว่า ปั ญหาในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์เกิดจากตัวผูเ้ รี ยน ได้แก่ ผูเ้ รี ยนมีความเห็นว่าการเขียนเชิ งสร้างสรรค์เป็ นเนื้ อหาที่ยาก
(Sternberg, 2009: XV) ผูเ้ รี ยนขาดการเชื่อมโยงทางความคิด และการลําดับความคิดที่ดี ผูเ้ รี ยนไม่รู้
ว่าจะเขียนอะไร เขียนอย่างไร ทําให้เกิ ดความท้อแท้ เบื่อหน่ าย และถูกบังคับให้อยูใ่ นกรอบของ
รู ป แบบคํา ประพัน ธ์ ที่ ต นเองไม่ ถ นัด ส่ วนปั ญหาที่ เ กิ ด จากการจัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอน
การเขียน ได้แก่ การสอนไม่ส่งเสริ มจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ได้ อีกทั้งกิจกรรมยังไม่
เหมาะสมกับวัย และระดับชั้นของผูเ้ รี ยนซึ่ งสอดคล้องกับ Sharples (1999: 4 - 5) และชาญณรงค์
พรรุ่ งโรจน์ (2546: 183) ผูส้ อนส่ วนมากยังคงเลือกใช้วิธีสอนที่เน้นการบรรยาย ทําให้ผูเ้ รี ยนขาด
การแสดงออกทางความคิด และขาดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนขาดวิธีการอธิ บาย
และวิธีการที่ช่วยพัฒนาผูใ้ ห้เกิดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างชัดเจน
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จากข้อ มู ล เหล่ า นี้ ท าํ ให้ผูว้ ิจยั เห็ นว่า ปั ญหาของการเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์เกิ ดจากการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ได้ ผูส้ อนควรจะต้องปรั บเปลี่ ย น
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ และให้ความสําคัญแก่ผเู้ รี ยน ในลักษณะที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญอย่างแท้จริ ง
กล่ า วคื อ การให้ผูเ้ รี ย นมี ส่ วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู้ ด้วยการลงมื อปฏิ บ ตั ิ และสร้ า ง
องค์ความรู ้ ได้ดว้ ยตนเองโดยมีข้ นั ตอน หรื อกระบวนการในการปฏิบตั ิ และเขียนสร้างสรรค์อย่าง
แท้จริ ง ในขณะเดียวกันจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการจากเอกสาร และงานวิจยั ต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้องกับ การจัด การเรี ย นรู ้ ด้า นการเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์น้ ันจํา เป็ นจะต้อ งมี รูป แบบ และ
กระบวนการขั้นตอนในการเรี ยนรู ้ที่เป็ นระบบ และชัดเจน
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และการเรี ย นรู้ จ ากการสั ม ภาษณ์ และจากเอกสาร และ
งานวิจยั ต่าง ๆ ในด้านรู ปแบบการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเชิ งสร้างสรรค์
ผูว้ ิ จ ัย พบว่า แนวคิ ด เกี่ ย วกับ กระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ข อง Plsek และทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญา
สามองค์ ป ระกอบของ Sternberg นํ า มาใช้ ใ นการสร้ า งรู ปแบบการเรี ยนรู ้ เ พื่ อ เสริ มสร้ า ง
ความสามารถในการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตได้ เนื่ องจากแนวคิด
เกี่ ย วกับกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ข อง Plsek (1997) เป็ นแนวความคิดที่เกิ ดจากความเชื่ อที่ว่า
ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยูใ่ นตัวเอง และทําความคิดสร้างสรรค์น้ นั ให้เป็ นรู ปธรรม จนนําไปสู่
การปฏิ บ ตั ิ หรื อพัฒ นาเป็ นนวัตกรรมได้ โดยอาศัย กระบวนการทางจิ ตของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง เริ่ ม จาก
กระบวนการรับรู้ และเข้าใจความหมายภายใต้โครงสร้ างความรู้ หรื อประสบการณ์เดิ ม จากนั้น
สมองก็จะเกิ ดกระบวนการแปรผล เพื่อนําไปสู่ การจดจําโดยนําความรู้ หรื อประสบการณ์เดิ มมา
เชื่อมโยงเข้ากับความรู ้ หรื อประสบการณ์ใหม่ และจัดเก็บข้อมูลใหม่ที่ได้น้ นั ไว้ใช้ในการตัดสิ นใจ
โดยกระบวนการดังกล่าวจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้น้ นั ต้องอาศัยหลักพื้นฐาน 3 ประการ
ด้วยกัน ประการแรก ได้แก่ ความสนใจ (Attention) กล่ า วคื อ ความคิ ดสร้ า งสรรค์จะเกิ ดขึ้นได้
เมื่อคนเราให้ความสนใจ หรื อมุ่งเน้นบางสิ่ งบางอย่าง โดยทัว่ ไปมักเป็ นสิ่ งที่ถูกมองข้าม หรื อไม่เคย
คํานึ งถึ ง หากเมื่ อนํากลับมาทบทวนหรื อพิจารณาให้รอบคอบอี กครั้ ง หนึ่ งจะช่ วยให้ม องเห็ น
ประเด็นสําคัญหรื อสิ่ งที่ มองข้าม ความสนใจในประเด็นนั้น ๆ ก็จะเกิ ดเป็ นภายในจิตจากนั้นจึง
พยายามขยาย และจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของประเด็นที่สนใจให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
หลัก ประการที่ ส อง ได้แก่ การหลบหลี ก (Escape) กล่ า วคื อ การหลบหลี ก จากรู ป แบบ
ความคิดเดิ มที่มีอยู่ในขณะนั้น หรื อหลีกหนี จากกฎเกณฑ์ของกรอบที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั หากแต่
ความสนใจ (Attention) หรื อ การหลบหลี ก (Escape) นั้น ยัง ไม่ ช่ วยให้เ กิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์
เนื่องจากตามธรรมชาติของกระบวนการทางจิตของมนุษย์มกั จะปฏิเสธความคิดใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ จึ ง จํา เป็ นจะต้อ งมี ห ลั ก ประการที่ ส าม คื อ การเคลื่ อ นไหว (Movement) เป็ น
กระบวนการขับ เคลื่ อนความคิ ดด้วยการค้นหา และเชื่ อมโยงความคิ ดของเราจากความรู้ หรื อ
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ประสบการณ์เดิม ให้เข้ากับความรู้ หรื อประสบการณ์ใหม่ เพื่อจัดการ หรื อดําเนินการให้ความคิด
นั้นผลิตเป็ นผลงาน หรื อนวัตกรรม อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ในครั้งนั้น ๆ ได้ในที่สุด
Plsek (1997: 71 – 72) ได้นาํ เสนอวงจรของกระบวนการที่ทาํ ให้เกิ ดความคิดสร้างสรรค์
ที่เปรี ย บเสมื อนนาฬิ ก า โดยเริ่ ม จากตํา แหน่ ง 9.00 น. ซึ่ ง คล้า ยกับชี วิตประจําวันทัว่ ๆไป โดย
กระบวนการเริ่ มต้นของการคิ ดสร้ างสรรค์จะต้องเริ่ มต้นจากการสังเกต (Observation) พร้อมกับ
การวิเคราะห์ ส่ิ ง ต่า ง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นว่า สิ่ ง ใดที่ ท าํ ให้ป ระสบความสํา เร็ จ หรื อเกิ ดความล้ม เหลว ซึ่ ง
กระบวนการทางจิต จะสร้ างแหล่งเก็บมโนทัศน์ต่าง ๆไว้ในความจํา จากนั้นเราจะสร้างความคิด
ใหม่ให้ตรงกับความต้องการ โดยการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ต่าง ๆ ที่เก็บในแหล่ง
เก็ บ ข้า งต้น เช่ น ความคล้า ยคลึ ง กัน การขยายจากมโนทัศ น์ที่ ก าํ หนด การใช้ค าํ สุ่ ม การระดม
ความคิดแบบดั้งเดิม เป็ นต้น แล้วจึงจะเกิดจากรวบรวมความคิดเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของความคิด
นั้นให้ชดั เจนมากขึ้น ก่อนที่จะตัดสิ นใจประเมินความคิดที่ดีที่สุด ที่สามารถนํามาใช้งานได้ แต่ก็
มิใช่ทุกความคิดที่จะนําไปสู่ การปฏิบตั ิ หรื อนําไปใช้ได้ท้ งั หมด จะต้องเป็ นความคิดที่มีคุณค่า หรื อ
ก่อให้เกิดประโยชน์เท่านั้นจึงจะจัดได้วา่ เป็ นความคิดสร้างสรรค์
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ประกอบด้วยกระบวนการสําคัญ 4 ขั้นตอนด้วยกัน
ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยม (Preparation) ซึ่ งกระบวนความคิ ดสร้ า งสรรค์ต้องเริ่ มต้นจากการสังเกต
(Observation) อย่างรอบด้า น โดยใช้ก ระบวนการคิ ดวิเคราะห์ (Analysis) แยกแยะข้อมูลต่ า ง ๆ
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล 2) ขั้นจินตนาการ (Imagination) เมื่อสมองผ่านกระบวนการสังเกตและ
การคิดวิเคราะห์ เรี ยบร้ อยดี แล้วก็จะนําความรู ้ ที่ได้กกั เก็บไว้ในหน่ วยความจํา ไปใช้ในการสร้าง
ความคิ ดใหม่ (Generation) โดยเชื่ อมโยงกับ ความคิ ดเดิ มที่ มี อยู่ ทั้งนี้ อาจใช้วิธี ก ารเปรี ย บเที ย บ
(Analogies) การขยายความคิด (Branching out from a given concept) หรื อวิธีการการระดมสมอง
(Brainstorming) เพื่อรวบรวมความคิด (Harvesting) ที่สามารถนําไปพัฒนาได้ 3) ขั้นการพัฒนา
(Development) จะเป็ นกระบวนการพัฒนา และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในความคิดนั้น (Enhancement)
หลังจากนั้นประเมิน (Evaluation) เพื่อค้นหาความคิดที่ดีที่สุด หรื อความคิดที่ใช้งานได้แล้ว และ
4) ขั้นลงมือกระทํา (Action) จะเป็ นการนําความคิดที่ ผ่านการคัดเลื อก หรื อการประเมินแล้วไป
ทดลองปฏิบตั ิ (Implementation) เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อได้นาํ ไปปฏิบตั ิให้
เกิดประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง (Plsek, 1997: 116 – 158)
จะเห็ น ได้ว่ า กระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง Plsek ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ระหว่ า ง
จินตนาการ และการวิเคราะห์ อีกทั้งยังเปิ ดกว้างทางความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากแหล่งการเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ จนสามารถนําความคิด หรื อจินตนาการนั้นไปพัฒนาต่อยอดเป็ นนวัตกรรมได้ ทั้งนี้ผวู้ ิจยั จึง
นํากระบวนการคิดสร้ า งสรรค์ของ Plsek มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเขียนเชิ ง
สร้ างสรรค์ของผูเ้ รี ยนเพื่อสร้างขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อทําให้ผเู้ รี ยนเกิดความคิด
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สร้ างสรรค์ได้ หากแต่กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของ Plsek เพียงแนวคิดเดี ยวนั้นยังไม่สามารถ
นําไปพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ เนื่องจากกระบวนการของ Plsek ยังขาดแนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงนําทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ
ของ Sternberg เป็ นทฤษฎีที่กล่าวถึงความสามารถในการคิด และการวางแผนเพื่อก่อให้เกิดผลผลิต
หรื อนวัตกรรมที่แปลกใหม่ออกมาได้ในที่สุด ผูว้ ิจยั จึงจะใช้ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ
ของ Sternberg เป็ นแนวทางร่ วมกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ในการพัฒนารู ปแบบการ
เรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg (1985: 41 - 107) ประกอบด้วยทฤษฎี
ย่อย 3 ส่ วนได้แก่ (1) ทฤษฎียอ่ ยด้านองค์ประกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory)
ซึ่ งเป็ นความสามารถทางเชาวน์ ปั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการคิ ด (2) ทฤษฎี ย่อ ยด้า น
ประสบการณ์ (Experiential Subtheroy) ซึ่ งอธิบายถึงผลของประสบการณ์ที่มีต่อความสามารถทาง
ปั ญญา และ (3) ทฤษฎียอ่ ยด้านบริ บทสังคม (Contextual Subtheory) ซึ่ งอธิ บายถึงความสามารถ
ในทางเชาวน์ปัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริ บททางสังคม และวัฒนธรรมของบุคคล
ทฤษฎี ดัง กล่ าวนี้ เป็ นทฤษฎี ที่ อธิ บ ายเกี่ ย วกับ สมรรถภาพทางสมองของมนุ ษ ย์ไ ด้อย่า ง
ครอบคลุ มซึ่ งนับว่าเป็ นก้าวใหม่ที่สําคัญในการเข้าใจลักษณะการปฏิ บตั ิทางสมอง (Intelligent
Function) ของมนุ ษย์ ในการประมวลผลข้อมูล (Information Processing Perspective) (กมล
โพธิ เย็น, 2547: 6) ทั้งนี้ Sternberg (1997) ได้ให้ความสําคัญการปฏิบตั ิการทางสมอง โดยเชื่อมโยง
กับประสบการณ์ ที่ไ ด้จากการฝึ กคิ ดในการดําเนิ นชี วิตเพื่อเสริ มสร้ างความสามารถด้า นการคิ ด
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดประยุกต์ใช้ได้ จึงเป็ นเหตุให้ผวู้ ิจยั นําแนวคิดดังกล่าวนี้ มา
เป็ นพื้นฐานทฤษฎี เพื่ อพัฒนาเป็ นแนวทางในการสร้ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้ า ง
ความสามารถในการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตให้เป็ นระบบ และมี
ขั้นตอนที่ชดั เจนมากขึ้น
นอกจากทฤษฎี ขา้ งต้นแล้ว ผูว้ ิจยั ยังได้นาํ เทคนิ คแผนผังความคิด (Mind map) ที่ เป็ น
รู ปแบบของการจัดกลุ่มระบบเพื่อเชื่อมโยงความคิดแบบแผ่ขยายออก มาช่วยในขั้นตอนของการคิด
สร้างสรรค์ ด้วยวิธีการระดมสมอง โดยใช้จินตนาการเชื่อมโยงกับความคิด เพื่อให้ผเู้ รี ยนถ่ายทอด
ความคิดจากนามธรรมเป็ นรู ปธรรม และสามารถตรวจสอบความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็ นไป
ได้ และแตกต่างจากเดิมจากสิ่ งที่เป็ นอยู่ภายในระยะเวลาอันสั้น ดังที่ Buzan (2551: 134 – 135,
143) กล่าวว่าการสร้างแผนผังความคิดมิได้เพียงช่วยในเรื่ องของการจดจํา และวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
เท่านั้น แต่ยงั ช่ วยให้เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ด้วยการผสมผสานข้อมูลที่ได้รับจากสภาพภายนอก
เช่น การบรรยาย หนังสื อ วารสาร และสื่ อต่าง ๆ กับข้อมูลที่สร้างขึ้นจากสภาพภายใน เช่น
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การตัดสิ นใจ การวิเคราะห์ เข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการระดมความคิด หรื อระดมสมอง เพื่อให้ได้แนวคิด
หรื อทางเลือกที่หลากหลาย จนนําไปสู่ การตัดสิ นใจ
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ต่าง ๆ พบว่า ยังไม่มีการสร้ างรู ปแบบการเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ โดยใช้ก ระบวนการคิ ดสร้ า งสรรค์ข อง Plsek
มาก่อน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษา และพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียน
เชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษาในระดับปริ ญญาบัณฑิตโดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek
ร่ ว มกับ ทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg มาเป็ นหลัก สํา คัญ ในการพัฒ นา
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ครั้งนี้ ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เชื่ อว่า แนวคิด และทฤษฎีดงั กล่าวข้างต้นนี้ จะสามารถใช้เป็ น
หลัก การในการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ ใ นการเขี ย นเล่ า เรื่ อ งเชิ ง สร้ า งสรรค์ไ ด้ และนํา ไปสู่
การพัฒนาความความสามารถด้า นการเขีย นเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของผูเ้ รี ยนในระดับปริ ญญา
บัณฑิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการเขียนเล่ าเรื่ อง
เชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ จนนํามาสู่
การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
1. แนวคิดและองค์ ประกอบเกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนรู้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ น
แบบแผนดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบตามทฤษฎี หรื อหลักการที่รูปแบบนั้นยึดถือและ
ได้รั บ การพิ สู จ น์ ว่า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ จ ะช่ ว ยพัฒ นาผู้เ รี ย นให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องรู ป แบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ (ทิศนา แขมมณี , 2557: 222; Anderson, 1997: 521; Arends, 1997: 7; Kemp,
Morrison and Ross, 1994: 4 – 5; Joyce and Weil, 2009: 68) โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1) หลักการของรู ปแบบซึ่ งเป็ นพื้นฐานความคิดในการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั ได้
พัฒนาขึ้น
2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบซึ่ งเป็ นเป้ าหมายเฉพาะของรู ปแบบการเรี ยนรู ้น้ นั ว่า
มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะใด
3) ขั้น ตอนการจัดการเรี ย นรู ้ ที่ ใ ห้ ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ รู ป แบบวิธี ด ํา เนิ น การจัด การเรี ย นรู้
ตามหลักการแนวคิดที่ผวู ้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้น
4) การวัด และประเมินผล การจัดการเรี ย นรู้ เป็ นแนวทางในการวัด และประเมิ นผล
การจัดการเรี ยนรู ้ที่จะแสดงถึงประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการจัดการรู ้ที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้น

9
2. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ Plsek (1997) แนวคิดนี้ เชื่อว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ตอ้ งทําให้เป็ นรู ปธรรม และนําไปสู่ การปฏิบตั ิ หรื อนําไปใช้ได้จึงจะมี
คุณค่า โดยอาศัยหลักการพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ ความสนใจ (Attention) การหลบหลีก (Escape)
และการเคลื่อนไหว (Movement) ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องมือช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
3. ทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบของ Sternberg (1985) ได้อธิ บายว่า โครงสร้าง
ทางปั ญญาของมนุ ษย์ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ทฤษฎียอ่ ยด้าน
องค์ประกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory) เป็ นกระบวนการในการประมวลผล
ข้อมูลเบื้องต้น (Information – Processing Components) ของสมองในการวิเคราะห์กลไก
(Mechanism) ที่ก่ อให้เกิ ดพฤติกรรมทางปั ญญา (Intelligence Behavior) 2) ทฤษฎี ย่อยด้า น
ประสบการณ์ (Experiential Subtheory) คือ ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ ของบุคคล และ
องค์ประกอบในการประมวลผลข้อมูล 3) ทฤษฎีย่อยด้านบริ บทสังคม (Contextual Subtheory)
เป็ นกิ จกรรมทางสมอง (Mental Activity) ที่บุคคลแสดงการกระทําโดยตรงต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อ
การปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม และเลือกสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะกับสภาพการดํารงชีวิตของบุคคล
ซึ่ งองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านนี้ต่างส่ งผลต่อการทํางานของเชาวน์ปัญญาอย่างอิสระ ในขณะเดียวกันก็
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง และช่วยในการเสริ มสร้างความสามารถในการคิด 3 ประการ คือ
(1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (2) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และ (3) ความสามารถ
ในการคิดประยุกต์ใช้ ซึ่ งจัดเป็ นแนวคิดที่สําคัญในการสร้างภาพความคิดให้แก่ผเู้ รี ยนให้เกิดความ
ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบตั ิงาน
4. แผนผังความคิดของ Buzan (1997) เป็ นรู ป แบบของการจัดกลุ่มระบบเพื่อเชื่ อมโยง
ความคิดแบบแผ่ขยายออก ซึ่ งเป็ นกระบวนการทํางานตามธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ จัดเป็ นกลวิธี
การแสดงด้วยภาพที่ มีพ ลัง เปรี ยบเสมื อนกุญแจที่จะไขศัก ยภาพของสมองออกมา ทั้ง นี้ แผนผัง
ความคิดสามารถนํามาใช้ได้กบั ทุกแง่มุมของชีวิต เพื่อการเรี ยนรู้ที่พฒั นาขึ้น และความคิดที่ชดั เจน
ขึ้ น และเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งานหรื อ การใช้ชี วิต โดยผูว้ ิจยั ได้นํา มาใช้เ ป็ นเทคนิ ค ใน
การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่ อง เกิดประกายความคิดสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ
จากการนําเสนอแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ได้ ดังที่ปรากฏในแผนภาพที่ 1 และ 2 ดังนี้
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แนวคิดและองค์ ประกอบ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
1. หลักการของรู ปแบบ
2. วัตถุประสงของรู ปแบบ
3. กระบวนการเรี ยนรู ้
4. การวัด และประเมินผลของ
รู ปแบบ

แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการ
คิดสร้ างสรรค์ ของ Plsek
ประกอบด้วย หลักการพื้นฐาน 3
ประการ ได้แก่ 1. ความสนใจ
2. การหลบหลีก 3. การเคลื่อนไหว
โดยอาศัยกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ 4 กระบวนการ ได้แก่
1. ขั้นเตรี ยม 2. ขั้นจินตนาการ
3. ขั้นพัฒนา 4. ขั้นลงมือกระทํา
ทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสาม
องค์ ประกอบของ Sternberg
1. ทฤษฎียอ่ ยด้านองค์ประกอบ
ทางความสามารถ
(Componential Subtheory)
2. ทฤษฎียอ่ ยด้านประสบการณ์
(Experiential Subtheory)
3. ทฤษฎียอ่ ยด้านบริ บทสังคม
(Contextual Subtheory)
แผนผังความคิด (Mind Map)
การจั ด กลุ่ ม ระบบเพื่ อ เชื่ อ มโยง
ความคิด ให้เชื่ อมโยงกันอย่างเป็ น
ร ะ เ บี ย บ ซึ่ ง เ ป็ น เ ท ค นิ ค ที่ ใ ช้
เชื่ อ มโยงความคิ ด ของผู ้เ รี ย นให้
เป็ นระบบ และจุดประกายความคิด
สร้ า งสรรค์ สิ่ งใหม่ ๆ ขึ้ น เพื่ อ
นําไปใช้สร้างสรรค์งานเขียนต่อไป

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการ
คิดสร้ างสรรค์ ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์
ปัญญาสามองค์ ประกอบของ Sternberg เพือ่
เสริมสร้ างความสามารถในการเขียนเล่ าเรื่องเชิง
สร้ างสรรค์ ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1. หลักการของรู ปแบบการเรี ย นรู ้ ที่
พัฒ นาขึ้ น โดยใช้ก ระบวนคิ ด สร้ างสรรค์ข อง
Plsek ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่เน้นถึ งความสําคัญ
ของการสร้างความคิดที่แปลกใหม่และมีคุณค่า
โดยเริ่ ม จาก การใช้ค วามคิ ดเดิ มที่ มีอ ยู่แ ล้ว
พยายามหลบหลี ก ความคิ ด เดิ มนั้ นให้ ไ ด้
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
องค์ประกอบของ Sternberg ในการนําความคิด
ที่แปลกใหม่น้ นั มาปรับแต่งดัดแปลงให้เข้ากับ
บริ บทใหม่ที่ตอ้ งการนําเสนอให้ชดั เจนเพื่อให้
ผูเ้ รี ย นสมารถเขี ย นเล่ าเรื่ อ งเชิ ง สร้ างสรรค์ไ ด้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ยนมี
ค ว าม สาม ารถ ในก ารเ ขี ย น เล่ า เรื่ อ งเชิ ง
สร้ างสรรค์โดยใช้กระบวนการคิ ด สร้ างสรรค์
ของ Plsek ร่ ว มกับ ทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญาสาม
องค์ประกอบของ Sternberg
3. ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นแบบ
แผนการดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่ มก่อความคิด
ขั้นที่ 2 ขั้นเตรี ยมผลิตผลงาน
ขั้นที่ 3 ขั้นบูรณาการสัมพันธ์
ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างสรรค์งานเขียน
ขั้นที่ 5 ขั้นพากเพียรสร้างสรรค์
4. การวัดและประเมินผล
4.1 วัดความสามารถในการเขียน
เล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์จากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
4.2 วัดความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้จากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ และแบบสะท้อนคิดที่ผวู ้ ิจยั สร้าง
ขึ้น

ความสามารถในการเขียน
เล่ าเรื่องเชิงสร้ างสรรค์
นัก ศึ ก ษาสามารถเขี ย นเล่ า
เรื่ อ งเป็ นงานเขี ย นประเภท
ร้ อ ย แ ก้ ว โ ด ย ถ่ า ย ท อ ด
ความคิดที่แปลกใหม่ และมี
คุ ณ ค่ า โ ด ย ที่ ไ ม่ ซํ้ า กั บ
ความคิ ด เดิ มที่ เ คยมี ผู ้ นํ า
เสนอไว้ แ ล้ ว ในประเด็ น
หั ว ข้ อ ที่ ผู ้ วิ จั ย กํ า หนดให้
แ ล ะ ส า ม า ร ถ ถ่ า ย ท อ ด
ความคิ ด ที่ แ ปลกใหม่ น้ ั น
ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ที่ มี ค วามสละสลวยทั้ง ใน
ด้ า น ก ล วิ ธี ก า ร นํ า เ ส น อ
เรื่ องราวให้ชวนติดตาม และ
น่ าสนใจ ตลอดจนมี การใช้
ถ้อยคําได้อย่างมีศิลปะซึ่ งวัด
ไ ด้ จ า ก แ บ บ ท ด ส อ บ
ความสามารถในการเขี ย น
เชิ ง สร้ า งสรรค์ และเกณฑ์
การประเมิ น ผลงานตามที่
ผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ้น
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ทีม่ ตี ่ อรูปแบบการเรียนรู้
ค ว า ม รู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า
บัณฑิ ตที่ ตอบแบบสอบถาม
ที่ ผู ้วิ จั ย สร้ า งขึ้ น หลัง การ
เรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการเรี ยนรู ้
โด ย ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด
สร้ า งสรรค์ ข อง Plsek
ร่ ว มกับทฤษฎี เชาวน์ปัญ ญา
ส า ม อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
Sternberg ซึ่ ง วั ด ไ ด้ จ า ก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
และแบบบัน ทึ กสะท้อ นผล
การเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการสร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek
ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
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คําถามการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาํ หนดคําถามการวิจยั ดังนี้
1. รู ปแบบการเรี ย นรู ้ โดยใช้ก ระบวนการคิ ดสร้ างสรรค์ข อง Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต มีลกั ษณะ และองค์ประกอบอย่างไร
2. หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับ
ทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้าง
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตมีประสิ ทธิ ผลเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อสร้ างรู ปแบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับ
ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่า
เรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์
ของ Plsek ร่ วมกับ ทฤษฎี เชาวน์ปั ญญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการเขียน เล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
2.1 เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตที่เรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับ
ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg ก่อน และหลังการสอน
2.2 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ย
รู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
สมมติฐานการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั กําหนดสมมติฐานของการวิจยั ไว้ดงั นี้
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่เรี ยนด้วย
รู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternbergหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1.1 กลุ่มประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ งนี้ คื อ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ชั้น ปี ที่ 2
คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิล ปากร ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2559 ซึ่ งลงทะเบียนใน
รายวิชาการเขียนเพื่อการสื่ อสาร จํานวน 9 สาขา มีนกั ศึกษาจํานวน 220 คน (กองบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ งลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาการเขียนเพื่อ
การสื่ อสาร ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 30 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple
random sampling) โดยใช้สาขาวิชาเป็ นหน่วยสุ่ ม
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
2.1 ตั ว แปรอิ ส ระ (Independent Variables) ได้แ ก่ รู ป แบบการเรี ย นรู้ โ ดยใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
2.2.1 ความสามารถด้านการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
2.2.2 ความพึงพอใจของนักศึก ษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตที่มีต่อการเรี ย นรู้ ด้วย
รู ป แบบการเรี ย นรู ้ โดยใช้ก ระบวนการคิ ดสร้ า งสรรค์ข อง Plsek ร่ วมกับ ทฤษฎี เชาวน์ปั ญญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg
3. เนือ้ หา
เนื้ อหาการเขียนเล่าเรื่ อง ในรายวิชาการเขียนเพื่อการสื่ อสาร โดยมีคาํ อธิ บายรายวิชา
ดังนี้
หลัก การใช้ ถ้ อ ยคํา สํ า นวน โวหารและมารยาทในการใช้ ภ าษาเพื่ อ สื่ อ สารใน
ชีวติ ประจําวัน ฝึ กฝนการเขียนแบบต่าง ๆ การเขียนคําร้อง คําชี้แจง อนุทิน เล่าเรื่ อง แสดง
ความยินดี แสดงความเสี ยใจ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
4. ระยะเวลาในการวิจัย
ระยะเวลาในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ใช้เ วลาในการทดลอง 6 สั ป ดาห์ สั ป ดาห์ ล ะ 2 คาบ
รวม 12 คาบ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ Plsek หมายถึง การอธิ บายกระบวนการที่ช่วยให้ความคิด
สร้ างสรรค์ก่อเกิ ดเป็ นรู ปธรรมจนนําไปสู่ การปฏิ บตั ิ หรื อพัฒนานวัตกรรมได้ ประกอบไปด้วย
4 กระบวนการ ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยม 2) ขั้นจิตนาการ 3) ขั้นการพัฒนา และ 4) ขั้นลงมือกระทํา โดย
อาศัย หลั ก พื้ น ฐาน 3 ประการในการเป็ นเครื่ องมื อ ช่ ว ยให้ เ กิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ได้ แ ก่
1) ความสนใจ 2) การหลบหลีก และ 3) การเคลื่อนไหว
ทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบของ Sternberg หมายถึง การอธิ บายเชาวน์ปัญญา
ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง ประกอบด้วยทฤษฎี ย่อย 3 ส่ วน ได้แก่ 1) ทฤษฎี ย่อยด้านการคิ ด (Componential
Subtheory) ซึ่ งเป็ นกระบวนการในการประมวลผลข้อมูลเบื้ องต้น (Information – Processing
Components) ของสมองในการวิเคราะห์ กลไก (Mechanism) ที่ ก่อให้เกิ ดพฤติ กรรมทางปั ญญา
(Intelligence Behavior) 2) ทฤษฎียอ่ ยด้านประสบการณ์ (Experiential Subtheory) คือ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างประสบการณ์ ของบุคคล และองค์ประกอบในการประมวลผลข้อมูล 3) ทฤษฎี ย่อยด้าน
บริ บทสังคม (Contextual Subtheory) เป็ นกิ จกรรมทางสมอง (Mental Activity) ที่บุคคลแสดง
การกระทําโดยตรงต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม และเลือกสิ่ งแวดล้อมให้
เหมาะกับสภาพการดํารงชีวติ ของบุคคล ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่สาํ คัญในการสร้างภาพความคิดของผูเ้ รี ยน
ให้เกิดความชัดเจนก่อนลงมือปฏิบตั ิงาน
รู ปแบบการเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ ปัญญา
สามองค์ ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้ างความสามารถในการเขียนเล่ าเรื่องเชิ งสร้ างสรรค์
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หมายถึง แบบแผนการดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้ที่ได้รับ
การจัดระบบอย่างสัมพันธ์สอดคล้องกับกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของ Plsek และทฤษฎีเชาวน์
ปั ญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg อันประกอบด้วย หลักการ เนื้ อหา วัตถุประสงค์ ขั้นตอน
การจัดการเรี ยนรู ้ แนวทางการวัด และประเมินผลการเรี ยนรู้ ตลอดจนเงื่อนไขในการจัดการเรี ยนรู ้ที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึ้น โดยมีกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่ มก่ อความคิด เป็ นขั้นตอนในการศึกษาหาข้อมูลในเรื่ องที่จะเขียน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ผูส้ อนกําหนดหัวข้อ หรื อประเด็นในการเขียนอย่างกว้าง ๆ ให้แก่ผเู้ รี ยน
2. ผูเ้ รี ยนศึกษาหาความรู้ตลอดจนข้อมูลเกี่ ยวกับหัวข้อ หรื อประเด็นนั้น ๆ ให้ได้มาก
ที่สุดทั้งจากใบความรู ้ที่ผสู ้ อนแจกให้ และการสื บค้นด้วยตนเองทางอินเทอร์ เน็ต
3. ผูเ้ รี ยนวางแผนความคิดเกี่ยวกับประเด็นหัวข้อในการเขียนของตนเอง
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ขั้นที่ 2 ขั้นเตรี ยมผลิตผลงาน เป็ นขั้นตอนของการระดมสมอง โดยใช้แผนผังความคิด
เพื่อช่ วยให้ผูเ้ รี ย นสามารถมองเห็ นแนวทางตลอดจนการขยายความคิ ดที่ จะนําเสนอนั้นให้เกิ ด
ความชัดเจนยิง่ ขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูเ้ รี ย นระดมความคิ ด ของตนเองเกี่ ย วกับ ประเด็ น หรื อหัว ข้อ เรื่ องที่ จ ะเขี ย น ด้ว ย
ความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าํ ความคิดที่มีอยูเ่ ดิมจากที่ได้มีขอ้ มูลอยูแ่ ล้ว
2. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบความคิดที่ได้จากการระดมสมอง พร้ อมกับเลื อกความคิดที่ดีที่สุด
เพื่อเชื่อมโยงความคิดนั้นกับหัวข้อ หรื อประเด็นที่จะเขียน
ขั้นที่ 3 ขั้นบูรณาการสั มพันธ์ เป็ นขั้นตอนที่ผูเ้ รี ยนสร้างความคิดใหม่ โดยนําความคิด
ความรู ้ หรื อประสบการณ์ เดิ ม เกี่ ย วกับ ประเด็นหัวข้อที่จะเขี ยนที่ มีอยู่เดิ มแล้ว มาเชื่ อมโยงกับ
ความคิดใหม่ที่เกิดจากการดัดแปลง ปรับแต่งความคิด หรื อประสบการณ์เดิมให้มีความแปลกใหม่
ออกไป แต่ยงั คงเป็ นความคิดที่มีคุณค่า และเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมโดยนําความคิดที่แปลกใหม่
นั้นมาจัดทําเป็ นโครงร่ างในการเขียนอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผูเ้ รี ยนวางโครงร่ างเรื่ องที่จะเขียน จากความคิด หรื อจินตนาการที่ผา่ นการคัดเลือกด้วย
กระบวนการระดมสมอง และการเชื่อมโยงความคิดใหม่ เข้ากับความคิด ความรู้ หรื อประสบการณ์
เดิม
2. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบ ทบทวน โครงร่ างที่จะเขียนขยายความอีกครั้งหนึ่ ง โดยมีผสู้ อนเป็ น
ผูใ้ ห้คาํ แนะนํา
ขั้นที่ 4 ขั้นสร้ างสรรค์ งานเขียน เป็ นขั้นตอนที่ ผูเ้ รี ยนลงมื อเขี ยนงานอย่างอิ สระ ตาม
โครงร่ างความคิดที่ได้จดั ทําไว้แล้วเป็ นอย่างดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูเ้ รี ยนลงมือเขียนเรื่ องจากโครงร่ างที่วางไว้ ด้วยการขยายความคิด และเลือกใช้ภาษา
ในการเขียนให้เหมาะสมกับหัวข้อ หรื อประเด็นที่ต้งั ไว้
2. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบความถูกต้องครบสมบูรณ์ของงานเขียนด้วยตนเองว่ามี
ความเหมาะสมชัดเจน หรื อไม่อย่างไร
ขั้นที่ 5 ขั้นพากเพียรสร้ างสรรค์ เป็ นขั้นตอนที่ผเู้ รี ยนตรวจสอบ พิจารณางานของตนเอง
ว่ามีความสร้ างสรรค์ แปลกใหม่ในด้านใดบ้าง โดยพิจารณาการตรวจสอบด้านเนื้ อหา ด้านภาษา
ด้านความคิด และด้านการนําเสนอ โดยผูส้ อนจะช่วยเสนอแนะแนวทางในการปรับแต่งงานเขียน
ให้เกิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1. ผูเ้ รี ย นพิ จ ารณาตรวจสอบงานเขี ย นของตนเองอี ก ครั้ งหนึ่ ง โดยพยายามหาทาง
ดัดแปลง ปรับเปลี่ยนเนื้อหา ภาษา ความคิด และการนําเสนอ ให้มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่
2. ผูส้ อนตรวจแก้งานเขี ยนของผูเ้ รี ย น พร้ อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในการปรั บ แต่ง งาน
เขียนให้เกิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากขึ้น
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่องเชิงสร้ างสรรค์ หมายถึง นักศึกษาสามารถเขียนเล่าเรื่ อง
ซึ่ งเป็ นงานเขียนประเภทร้ อยแก้ว โดยถ่ายทอดความคิดที่แปลกใหม่ และมีคุณค่าโดยที่ไม่ซ้ าํ กับ
ความคิดเดิ มที่ เคยมีผูน้ ําเสนอไว้แล้วในประเด็นหัวข้อที่ผูว้ ิจยั กําหนดให้ และสามารถถ่ า ยทอด
ความคิดที่แปลกใหม่น้ นั ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่มีความสละสลวยทั้งในด้านกลวิธี
การนําเสนอเรื่ องราวให้ชวนติดตาม และน่าสนใจ ตลอดจนมีการใช้ถอ้ ยคําได้อย่างมีศิลปะซึ่ งวัดได้
จากแบบทดสอบความสามารถในการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ และเกณฑ์การประเมินผลงานตามที่
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึ้น
ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาที่มี ต่ อ รู ป แบบการเรี ย นรู้ หมายถึ ง ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของ
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาบัณ ฑิ ตที่ มี ต่อ การเรี ย นรู้ ด้วยรู ป แบบการเรี ย นรู้ โดยใช้ก ระบวนการคิ ด
สร้ างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg ซึ่ งวัดได้จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาบั ณฑิ ต หมายถึ ง นัก ศึ ก ษาที่ ก าํ ลัง ศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี ที่
ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาการเขียนเพื่อการสื่ อสาร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างรู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ
Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
2. เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตให้มีประสิ ทธิ ภาพ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
จากการศึ ก ษาเอกสาร และงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องกับ การพัฒนารู ป แบบการเรี ย นรู้ โดยใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต
ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าดังนี้
1. หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2555) สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.1 คําอธิ บายรายวิชา
2. รู ปแบบการเรี ยนรู ้
2.1 ความหมายของรู ปแบบการเรี ยนรู ้
2.2 องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู ้
2.3 ประเภทของรู ปแบบการเรี ยนรู ้
2.4 การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้
2.5 การออกแบบระบบการสอน
3. ความคิดสร้างสรรค์
3.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์
3.2 ความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์
3.3 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
3.4 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
3.5 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek
4. ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
4.1 ความเป็ นมาของทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
4.2 รู ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
4.3 หลักการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
4.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg

16

17
5. แผนผังความคิด
5.1 แนวคิดของแผนผังความคิด
5.2 ความหมายของแผนผังความคิด
5.3 กลวิธีการเขียนแผนผังความคิด
5.4 ประโยชน์ของแผนผังความคิด
5.5 แผนผังความคิดกับการสอนเชื่อมโยงการคิดสร้างสรรค์
5.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแผนผังความคิด
6. การเขียนเชิงสร้างสรรค์
6.1 ความคิดสร้างสรรค์กบั การเขียน
6.2 ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์
6.3 ลักษณะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
6.4 กระบวนการเขียนเชิงสร้างสรรค์
6.5 หลักการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์
6.6 การประเมินผลการเขียนสร้างสรรค์
6.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์
7. การเขียนเล่าเรื่ อง
7.1 ความหมายของการเล่าเรื่ อง
7.2 จุดมุ่งหมายของการเล่าเรื่ อง
7.3 ความหมายของการเขียนเล่าเรื่ อง
7.4 จุดมุ่งหมายของการเขียนเล่าเรื่ อง
7.5 ลักษณะของการเขียนเล่าเรื่ อง
7.6 องค์ประกอบของการเขียนเล่าเรื่ อง
7.7 ประเภทของการเขียนเล่าเรื่ อง
7.8 แนวทางของการเขียนเล่าเรื่ อง
7.9 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเล่าเรื่ อง
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1. หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555)
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยที่นาํ มาเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
รู ปแบบการสอน เป็ นหลักสู ตรที่มีระยะเวลาเรี ยน 5 ปี ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรปรับปรุ งพุทธศักราช 2555
ในที่น้ ีจะกล่าวถึงเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 คําอธิบายรายวิชา
465258 การเขียนเพือ่ การสื่ อสาร (Writing for Communication)
หลักการใช้ถอ้ ยคํา สํานวน โวหารและมารยาทในการใช้ภาษาเพื่อสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
ฝึ กฝนการเขียนแบบต่าง ๆ การเขียนคําร้ อง คําชี้ แจง อนุ ทิน เล่ าเรื่ อง แสดงความยินดี แสดง
ความเสี ยใจ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้เนื้ อหาในคํา อธิ บายรายวิชาของหลักสู ตรดัง กล่า ว โดยนํา
หัว ข้อ เรื่ อ ง “การเขี ย นเล่ า เรื่ อ ง” มาเป็ นเนื้ อ หาในการวิ จ ัย โดยผู ้วิ จ ัย ได้มุ่ ง เน้ น ให้ ผู ้เ ขี ย นมี
ความสามารถในการเขี ย นเล่ า เรื่ อ งเชิ ง สร้ า งสรรค์ เป็ นงานเขี ย นประเภทร้ อ ยแก้ว ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในด้านกลวิธี การนําเสนอเรื่ องราว และการใช้ถอ้ ยคําอย่างมีศิลปะ ซึ่ งแสดงถึ ง
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ าํ เดิม ตลอดจนเป็ นเรื่ องราวที่มีคุณค่าต่อส่ วนรวม
2. รูปแบบการเรียนรู้
นักการศึ กษาได้บญ
ั ญัติคาํ ว่า “Model of Teaching” ในภาษาไทย คือ รู ปแบบการเรี ยน
การสอน รู ปแบบการสอน รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ซึ่ งในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้คาํ ว่า “รู ปแบบ
การเรี ยนรู้”
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ผสู้ อนต้องศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจอย่างชัดเจน เนื่องจาก
ผูเ้ รี ยนจะเกิดความรู ้ ความสามารถตลอดจนทักษะต่าง ๆ ที่มีประสิ ทธิ ผลได้น้ นั ต้องอาศัย
แนวทางการจัดการเรี ยน การสอนที่มีประสิ ทธิภาพ จึงจะทําให้การเรี ยนการสอนนั้นเกิดสัมฤทธิ ผล
การศึ ก ษารายละเอี ย ดรู ป แบบ การเรี ย นรู้ นับ เป็ นเรื่ องสํา คัญ ดัง นั้นผูว้ ิจยั จึง ได้ศึก ษาข้อมูล ของ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
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2.1 ความหมายของรู ปแบบการเรี ยนรู้
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ เป็ นเครื่ องมือสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้จดั การเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อจุดมุ่งหมายที่
ผูส้ อนตั้งไว้ ทั้งนี้ได้มีนกั การศึกษาได้ให้ความหมายของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้
บุญชม ศรี สะอาด (2541: 140) ได้กล่าวถึงความหมายของรู ปแบบการเรี ยนรู้ คือ โครงสร้าง
ที่ แ สดงถึ ง องค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ในการสอนที่ จ ะนํา มาใช้ร่ว มกัน เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลดี แ ก่ ผูเ้ รี ยนตาม
จุดประสงค์ที่ได้กาํ หนดไว้
ทิศนา แขมมณี (2557: 221) ได้อธิ บายความหมายของรู ปแบบการเรี ยนรู้ไว้วา่ รู ปแบบ
การเรี ยนรู้ หมายถึง สภาพ หรื อลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบสําคัญที่
ได้รับการจัดไว้อย่างเป็ นระบบระเบียบ มีแบบแผนตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อ
ความเชื่ อต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการ หรื อขั้นตอนในการเรี ยนการสอน รวมทั้งวิธีสอน
และเทคนิ คการสอนต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้การเรี ยนการสอนนั้นเป็ นไปตามทฤษฎี หลักการหรื อ
แนวคิดที่ยดึ ถือ รู ปแบบจะต้องได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรื อยอบรับว่ามีประสิ ทธิ ภาพ สามารถใช้
เป็ นแบบแผนในการเรี ยนการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะของรู ปแบบนั้น ๆ
Sayler, Alexander and Lewis (1981: 271) ได้กล่าวว่า รู ปแบบการเรี ยนรู้ หมายถึง
แบบ หรื อแผนของการสอนที่มีการจัดกระทําพฤติกรรมขึ้นจํานวนหนึ่ ง ซึ่ งมีความแตกต่าง เพื่อ
จุดเน้นเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง
Anderson (1997: 521) ได้อธิ บายความหมายของรู ปแบบการเรี ยนรู้โดยสรุ ปได้วา่ รู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ หมายถึ ง รู ปแบบที่ใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบรู ปแบบกระบวนการเรี ยนรู ้ เรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ งที่ตอ้ งระบุแนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐาน วัตถุประสงค์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่สนับสนุ นให้รูปแบบ
การเรี ยนรู ้น้ นั บรรลุตามผลที่ต้ งั ไว้
Joyce and Weil (2009: 7, 25) ได้ให้ความหมายของรู ปแบบการเรี ยนรู้ หมายถึงแบบ หรื อ
แผนที่ ใ ช้เ ป็ นแนวทางในการจัดการเรี ย นการสอนของผูส้ อนที่ จ ะช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นได้รับ ความรู้
ความคิด ทักษะ ค่านิ ยม วิธีการคิด และวิธีการแสดงออกในการเรี ยนรู้ ของตนเองให้ง่าย และมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยรู ปแบบการเรี ยนรู้น้ นั ต้องอยูภ่ ายใต้แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การเรี ยนรู ้ เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาความหมายของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ผูว้ จิ ยั สามารถสังเคราะห์เป็ นตารางได้ดงั นี้
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ตารางที่ 1 สังเคราะห์ความหมายของรู ปแบบการเรี ยนรู ้
ความหมายของ
รู ปแบบการเรียนรู้
รู ปแบบ / แบบแผน /
โครงร่ างทีใ่ ช้ เป็ นแนวทางใน
การเรียนการสอน
มีจุดมุ่งหมาย / วัตถุประสงค์
เฉพาะของรู ปแบบการเรียน
การสอนนั้น ๆ
ใช้ ทฤษฎี / แนวคิด / หลักการ
ต่ าง ๆ เป็ นพืน้ ฐานในการ
จัดการเรียนการสอน
มีกระบวนการสอน / ขั้นตอน
/ วิธีสอน และเทคนิคต่ าง ๆ ที่
ช่ วยให้ การเรียนการสอนนั้น
เป็ นไปตามทฤษฎี / แนวคิด /
หลักการ
ช่ วยในการจัดเรียนการสอน
ให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ทีต่ ้งั ไว้

บุญชม
ศรีสะอาด
(2541)

ทิศนา
แขมมณี
(2557)

Sayler,
Alexander
and Lewis
(1981)

Anderson
(1997)

Joyce and
Weil
(2009)
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จากตารางที่ 1 สามารถสรุ ป ได้ว่า รู ป แบบการเรี ย นรู้ หมายถึ ง แบบแผนในการดําเนิ น
การสอนที่ จดั ขึ้ นอย่า งเป็ นระบบ โดยใช้แนวคิ ด ทฤษฎี หลัก การต่ า ง ๆ เป็ นพื้ นฐานในการจัด
การเรี ยนสอน อันมีกระบวนการสอน หรื อวิธีสอน และเทคนิ คต่าง ๆ ตามแนวคิด ทฤษฎี หรื อ
หลักการนั้น ๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบรรลุจุดมุ่งหมาย หรื อวัตถุประสงค์ตามที่รูปแบบการเรี ยนรู ้น้ นั ตั้งไว้
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2.2 องค์ ประกอบของรู ปแบบการเรียนรู้
องค์ป ระกอบรู ป แบบการเรี ย นรู้ จะเป็ นการแสดงถึ ง รายละเอี ย ด และลัก ษณะจํา เป็ นที่
จะต้องบรรจุไว้ในรู ปแบบการเรี ยนรู้แบบต่าง ๆ ซึ่ งมีดว้ ยกันหลายองค์ประกอบ ดังที่นกั การศึกษา
ได้อธิ บายองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันดังนี้
ทิศนา แขมมณี (2557: 222) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้
1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อความเชื่อที่เป็ นพื้นฐาน หรื อเป็ นหลักของ
รู ปแบบการสอนนั้น ๆ
2. มี ก ารบรรยาย และอธิ บ ายสภาพ หรื อ ลัก ษณะของการจัด การเรี ย นการสอนที่
สอดคล้องกับหลักการที่ยดึ ถือ
3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ระบบให้สามารถนําผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมายของระบบ หรื อกระบวนการนั้น ๆ
4. การอธิ บาย หรื อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีการสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ อันจะช่วย
ให้กระบวนการเรี ยนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ทั้ง นี้ รู ป แบบการเรี ย นรู ้ จะต้องได้รั บ การพิ สู จ น์ ทดสอบ สามารถทํา นายผลได้ และมี
ศักยภาพในการสร้างความคิดรวบยอด และความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ได้
Kemp, Morrison and Ross (1994: 4 – 5) ได้อธิ บายว่า รู ปแบบการเรี ยนรู้ควรมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. หลักการทฤษฎี และสภาพปัญหา
2. วัตถุประสงค์
3. เนื้อหา และกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4. การวัด และประเมินผล
Anderson (1997: 521) ได้กล่ าวถึ งองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู้ สรุ ปได้ว่า
องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย
1. แนวคิด หรื อทฤษฎีพ้ืนฐาน
2. วัตถุประสงค์
3. กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สนับสนุนให้ใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์น้ นั
Arends (1997: 7) ได้กล่าวว่า รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ประการ คือ
1. หลักการตามทฤษฎีที่ใช้เป็ นแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบ
2. ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
3. วิธีสอนที่จะทําให้การเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์
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4. สิ่ งแวดล้อมในการจัดการเรี ยนรู้ที่จะนําไปสู่ ผลการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการ
Joyce and Weil (2009: 68) ได้อธิ บายองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู ้สรุ ปได้ดงั นี้
1. หลักการของรู ปแบบ เป็ นส่ วนที่กล่าวถึงความเชื่อ แนวคิดของทฤษฎีที่รองรับรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ หลักการของรู ปแบบการเรี ยนรู้จะเป็ นตัวกําหนดจุดประสงค์ เนื้ อหา กิ จกรรมและ
ขั้นตอนการดําเนินการในรู ปแบบการเรี ยนรู ้
2. จุดประสงค์ เป็ นส่ วนที่ระบุถึงความคาดหวังที่ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้นจากการใช้รูปแบบ
การเรี ยนรู ้
3. เนื้ อหา คือ ส่ วนที่ระบุเนื้อหา และกิจกรรมที่ใช้ในการเรี ยนรู ้เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์
ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
4. กิจกรรม และขั้นตอนการดําเนินการ เป็ นส่ วนที่ระบุถึงวิธีการปฏิบตั ิในแต่ละขั้นตอน
เมื่อนํารู ปแบบการเรี ยนรู ้ไปใช้
5. การวัดและประเมินผล เป็ นส่ วนที่ประเมินถึงประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนรู ้
จากการศึกษาองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู้ ผูว้ ิจยั สามารถสังเคราะห์เป็ นตารางได้
ดังนี้
ตารางที่ 2 สังเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู ้
องค์ ประกอบของ
รู ปแบบการเรียนรู้
ปรัชญา / ทฤษฎี /
หลักการ / แนวคิด
วัตถุประสงค์ /
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
เนือ้ หา
กิจกรรมใน
การเรียนการสอน
วิธีสอน /
ขั้นตอนดําเนินการ
สิ่งแวดล้ อมใน
การจัดการเรียนการสอน
การวัด และประเมินผล
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จากตารางที่ 2 จะเห็ น ได้ว่ า องค์ ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด ของ
นักการศึกษาข้างต้น ต้องประกอบด้วย
1. หลักการของรู ปแบบการเรี ยนรู้ คือ การนําปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อ
ความเชื่ อที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน มาใช้เป็ นพื้นฐาน เป็ นหลักแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนรู้
2. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนรู้ คือ เป้ าหมายหรื อการเรี ยนรู้ที่คาดหวังที่ตอ้ งการ
ให้เกิดขึ้นเมื่อใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้น้ นั
3. กระบวนการเรี ยนรู ้ คือ การจัดเนื้ อหา กิจกรรมการเรี ยนสอน การจัดสิ่ งแวดล้อมใน
การเรี ยนรู ้ รวมถึงการเลื อกวิธีสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรื อเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ทั้งนี้
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ควรจัดเรี ยงตามลําดับกิจกรรมที่จะสอนเป็ นขั้น ๆ ซึ่ งแต่ละรู ปแบบมี
จํานวนขั้นตอนการสอนแตกต่างกันไปแต่ตอ้ งสอดคล้องกับหลักการที่ยดึ ถือ
4. การวัด และประเมินผลผลของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ คือ การประเมินผลที่เกิดว่ารู ปแบบ
การเรี ยนรู ้น้ นั มีประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใด บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ หรื อไม่
ในงานวิจยั ครั้ ง นี้ ผูว้ ิจยั จะสร้ างรู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยใช้แนวคิ ดสร้ างสรรค์ข อง Plsek
ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg อันประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ
4 ส่ วน ได้แก่ หลักการของรู ปแบบการเรี ยนรู้ วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนรู้ กระบวนการ
เรี ยนรู ้ และการวัด และประเมินผลของรู ปแบบการเรี ยนรู ้
2.3 ประเภทของรูปแบบการเรี ยนรู้
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ แบบต่าง ๆ เกิดขึ้นจากนักการศึกษาได้ดาํ เนิ นการออกแบบ และพัฒนา
รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ข องตนเองขึ้นหลายรู ปแบบ เพื่อนํา ไปใช้ป ระโยชน์ใ นด้า นการจัดการเรี ย น
การสอน ทั้งนี้ได้มีนกั การศึกษาได้จดั กลุ่มรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันเป็ นส่ วนใหญ่
เข้ามาอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน โดยจัดหรื อจําแนกตามประเภทไว้ดงั นี้
ทิศนา แขมมณี (2557: 224 - 271) ได้ศึกษาประมวลรู ปแบบการเรี ยนรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ
การยอมรับว่ามีประสิ ทธิ ภาพ และนํามาจัดแบ่งเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
1. รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิ พิสัย (Cognitive Domain) ซึ่ งมุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้ ความเข้าใจเนื้ อหาสาระต่าง ๆ ที่อาจอยูใ่ นรู ปของข้อมูล ข้อเท็จจริ ง มโนทัศน์
หรื อความคิดรวบยอด เช่น รู ปแบบการเรี ยนรู้มโนทัศน์ (Concept Attainment Model) รู ปแบบ
ระบบพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน (Behavioral Systems Models) รู ปแบบเรี ยนการสอนเน้นความจํา
(Mnemonics)
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2. รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เป็ นรู ปแบบที่
ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดความรู ้สึก เจตคติ ค่านิ ยม คุ ณธรรม และจริ ยธรรมที่พึงประสงค์ เช่น
รู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยการซักค้าน (Jurisprudential Model) รู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ
(Role Playing Model)
3. รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็ น
รู ปแบบที่มุ่งในการพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนในด้านการปฏิบตั ิ การกระทํา หรื อ
การแสดงออกต่าง ๆ เช่ น รู ปแบบการเรี ยนรู้ทกั ษะปฏิบตั ิของ Harrow (Harrow's Instructional
Model for Psychomotor Development) รู ปแบบการเรี ยนรู ้ทกั ษะปฏิ บตั ิของ Davies (Davies'
Instructional Model for Psychomotor Development)
4. รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) เป็ นรู ปแบบที่
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิธีดาํ เนิ นการต่าง ๆซึ่ งอาจเป็ นกระบวนการทางสติปัญญา
กระบวนการทางสังคม หรื อกระบวนการทํางานร่ วมกัน เช่น รู ปแบบการเรี ยนรู ้กระบวนการสื บ
สอบและแสวงหาความรู้เป็ นกลุ่ม (Group Investigation Instructional Model) รู ปแบบการเรี ยนรู้
กระบวนการคิดอุปนัย (Inductive Thinking Instructional Model)
5. รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการบูรณาการ (Integration) เป็ นรู ปแบบที่เน้นการพัฒนา
การเรี ยนรู ้ดา้ นต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนไปพร้อมๆกันโดยใช้การบูรณาการทั้งด้านเนื้ อหาสาระและวิธีการ
เช่น รู ปแบบการเรี ยนรู ้ทางตรง (Direct Instructional Model)
Joyce and Weil (2009: 24 - 34) ได้จดั กลุ่มของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ไว้ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ที่ เ น้น การพัฒ นาด้า นการประมวลข้อ มู ล สารสนเทศ (The
Information Processing Family) เป็ นรู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ จดั ขึ้ นโดยมุ่ ง เน้นความสํา คัญ ที่
สมรรถภาพในการคิดและวิธีการในการพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลของผูเ้ รี ยนให้เกิ ด
กระบวนการคิด เช่น รู ปแบบการเรี ยนรู้มโนทัศน์ (Concept Attainment) รู ปแบบการเรี ยน การสอน
การคิดเชิ งอุปมาน (Inductive Thinking) รู ปแบบการเรี ยนรู้ การฝึ กการคิดสื บสอบ (Inquiry
Training) รู ปแบบการเรี ยนรู ้การจํา (Mnemonics)
2. รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เน้นการพัฒนาทักษะทางสังคม (The Social Family: Building The
Learning Community) เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่เน้นการพัฒนาบุคคลในการสร้างความสัมพันธ์กบั
บุคคลอื่น ๆ โดยใช้หลักการประนี ประนอมในการแก้ปัญหา และการสร้างสัมพันธไมตรี กบั ผูอ้ ื่น
การมีส่วนร่ วมกับผูอ้ ื่นโดยใช้หลักการประชาธิ ปไตย และการทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เช่น รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบสื บสอบจากกลุ่ม (Group Investigation) รู ปแบบการเรี ยนรู้
แบบซักค้าน (Jurisprudential Inquiry)
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3. รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เน้นการพัฒนาตน (The Personal Family) เป็ นรู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่เน้นการพัฒนาตัวบุคคลโดยเน้นที่กระบวนการสร้าง และการพัฒนาตัวบุคคลทั้งทางด้าน
กายจิตใจ และอารมณ์ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพการณ์รอบ ๆ ตัว เช่น
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยอ้อม (Nondirective Teaching) รู ปแบบการเรี ยนรู้การส่ งเสริ มการเห็น
คุณค่าในตนเอง (Enhancing Self-Esteem)
4. รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ที่เน้นพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน (The Behavioral Systems Family)
รู ปแบบการเรี ยนรู ้น้ ี เน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน โดยใช้หลักการของการให้สิ่งเร้า
และการตอบสนอง เช่น รู ปแบบการเรี ยนรู้แบบรอบรู้ (Mastery Learning) รู ปแบบการเรี ยนรู้
ทางตรง (Direct Instruction)
จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ว่า ประเภทของรู ปแบบการเรี ยนรู้เกิ ดจากการจัดกลุ่ม
ตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนได้แก่ รู ปแบบการเรี ยนรู้ที่เน้นการพัฒนา
ด้านพุทธพิสัย รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย รู ปแบบการเรี ยนรู้ที่เน้นการพัฒนา
ด้านทักษะพิสัย และรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เน้นการพัฒนาด้านการบูรณาการ ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้
ใช้แนวคิดของ Joyce and Weil (2009) มาพัฒนาในกระบวนการเรี ยนการสอนของผูว้ ิจยั เนื่องจาก
รู ป แบบการเรี ยนรู ้ ดัง กล่ า วจะเป็ นรู ป แบบที่ มุ่ ง เน้ น พัฒ นาผู้เ รี ยน ให้ เ กิ ด ความสามารถใน
การแสวงหาความรู ้ และนําข้อมูลที่ได้มาคิดวิเคราะห์ จนนําไปสู่ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพื่อนํา
ความรู ้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างผลงานการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้ในที่สุด ซึ่ งเป็ น
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เน้นการพัฒนาด้านการประมวลข้อมูลสารสนเทศ
2.4 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
การจัดการเรี ย นการสอนใดก็ตาม จะสามารถพัฒนาให้เป็ นรู ป แบบการเรี ย นรู้ ได้น้ ัน
จําเป็ นจะต้องอาศัยกระบวนการจัดการอย่างเป็ นระบบ ทั้งนี้คาํ ว่าระบบการจัดการเรี ยนการสอน
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน หรื อรู ปแบบการเรี ย นรู้ น้ ันจะมีความหมายเหมือนกัน ทิศนา
แขมมณี (2557: 199 - 204) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. กําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาการเรี ยนรู ้ หรื อการสร้างระบบให้ชดั เจน
2. ศึกษาหลักการ หรื อทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง ผูส้ อนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องที่ทาํ หรื อ
ศึกษาค้นคว้ามาเพียงใด ย่อมสามารถกําหนดองค์ประกอบ เห็นแนวทางในการจัดความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบได้รอบคอบขึ้น ซึ่ งจะช่วยให้รูปแบบการเรี ยนรู ้ หรื อระบบนั้นมีพ้ืนฐานที่มน่ั คงขึ้น
3. การศึกษาสภาพการณ์และปั ญหาที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ผสู้ อนค้นพบองค์ประกอบที่
สําคัญที่จะช่วยให้ระบบมีประสิ ทธิ ภาพเมื่อนําไปใช้จริ ง หากผูส้ อนคํานึ งถึงปั ญหาและอุปสรรค
ต่า ง ๆ ในการจัดองค์ป ระกอบ และจัดองค์ป ระกอบให้สัม พันธ์ก ัน การนํา ข้อมูล จริ งมาใช้
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ในการสร้ า งระบบ หรื อพัฒนาการเรี ย นการอนจะช่ วยขจัดปั ญหา และอุ ป สรรคต่า ง ๆ รวมถึ ง
ป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหา หรื ออุปสรรคนั้นด้วย
4. การกํา หนดองค์ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ย นรู้ คื อ การพิจ ารณาว่า มี อะไรบ้า งที่
สามารถช่วยให้เป้ าหมายหรื อจุดมุ่งหมายบรรลุผลสําเร็ จ
5. การจัดกลุ่มองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การนําองค์ประกอบที่กาํ หนด
ไว้มาจัดหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการคิดและดําเนินการในขั้นต่อไป
6. การจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้ ขั้นนี้เป็ นขั้นที่ยุง่ ยาก
และต้องใช้ความคิดรอบคอบมากผูส้ ร้างระบบต้องพิจารณาว่าองค์ประกอบใดเป็ นเหตุและเป็ นผล
ขึ้นต่อกันในลักษณะใด สิ่ งใดควรมาก่อนหลัง สิ่ งใดสามารถดําเนินการคู่ขนานไปได้ ขั้นนี้เป็ นขั้นที่
อาจใช้เวลาในการพิจารณามาก
7. การจัดผังระบบรู ปแบบการเรี ยนรู ้ เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
โดยแสดงให้เห็นถึงผังจําลองขององค์ประกอบต่าง ๆ
8. การทดลองใช้ระบบรู ปแบบการเรี ยนรู้ เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น
9. การประเมินผลรู ปแบบการเรี ยนรู้ ได้แก่ การศึกษาผลที่เกิ ดขึ้นจากการทดลองใช้
ระบบ ใด ๆ แล้วได้ผลตามเป้ าหมายหรื อใกล้เคียงกับเป้ าหมายมากน้อยเพียงใด
10. การปรับปรุ งระบบรู ปแบบการเรี ยนรู้ นําผลการทดลองใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ ง
ให้ดียงิ่ ขึ้น
จากแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ ในการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนรู ้จะต้องเป็ นไปอย่างเป็ นระบบ โดยต้องมีการกําหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างรู ปแบบให้
ชัดเจน มี การศึ กษาหลักการ แนวคิ ดและทฤษฎี ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ นพื้นฐานในการกําหนด
องค์ประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบการเรี ยนรู้ นอกจากนี้ ศึกษาสภาพการณ์และปั ญหาที่เกี่ยวข้อง
กําหนดองค์ประกอบและจัดกลุ่มขององค์ประกอบให้มองเห็นความสัมพันธ์กนั มีการนํารู ปแบบ
การเรี ย นรู ้ ที่ ส ร้ า งและพัฒ นาขึ้ น ไปทดลองใช้เ พื่อ การแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ง ขึ้ น
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นต้องได้รับการตรวจสอบ พิสูจน์ เพื่อยืนยันประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้น้ นั ด้วย
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2.5 การออกแบบระบบการเรียนการสอน
การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน (Instructional System Design) หรื อการออกแบบ
การเรี ยนการสอน (Instructional Design) หรื อการออกแบบและพัฒนาการสอน (Instructional
Design and Development) เป็ นการใช้แนวคิดในการนํากระบวนการของวิธีระบบ (System
Approach) มาใช้ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งประกอบไป
ด้วยหลักพื้นฐาน 4 ประการ (สงัด อุทรานันท์, 2532: 6 -10; สุ คนธ์ ภูริเวทย์, 2554: 105 -120; สุ เทพ
อ่วมเจริ ญ, 2557: 6 -20) ได้แก่
1. องค์ประกอบด้านผูเ้ รี ยน คือ การพิจารณาคุณสมบัติของผูเ้ รี ยน เพื่อการออกแบบ
ระบบการสอนให้เหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ คือส่ วนที่กาํ หนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
3. วิธีสอน และกิจกรรมการเรี ยนการสอน คือ การกําหนดวิธีการและกําหนดกิจกรรมใน
กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. การวัดและประเมินผล คือ การกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
การออกแบบการเรี ยนการสอนจึงเป็ นกระบวนการ (Instructional Design as a Process) ซึ่ ง
เป็ นระบบการเรี ยนการสอนที่คาํ นึงถึงเป้ าหมายหลักของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ที่อาศัยทฤษฏีการเรี ยนรู้
และการสอนเพื่อให้คุณภาพของการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ โดยกระบวนการการออกแบบการเรี ยน
การสอนเริ่ มจาก การวิเคราะห์ความต้องการในการเรี ยนรู ้ เป้ าหมายการเรี ยนรู้ และการพัฒนาระบบ
การถ่ ายโอนความรู ้ เพื่อสนองตอบความต้องการดังกล่าว เพื่อจัดกระบวนการเรี ยนการสอนให้
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กนั โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ในการเอื้ออํานวยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด การออกแบบครอบคลุ ม ถึ ง การพัฒ นาสื่ อ และกิ จ กรรมการสอน
การทดสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพการสอนและกิ จ กรรมของผูเ้ รี ย น ดัง นั้นการออกแบบระบบ
การเรี ยนการสอน จึงเป็ นการนําวิธีการที่เป็ นระบบมาใช้ในการออกแบบ การวางแผน การนําไปใช้
และการประเมินกระบวนการทั้งหมดของระบบการสอนนั้น (กาญจนา คุณารักษ์, 2545: 7;
กิดานันท์ มลิทอง, 2540: 22; Mcneil, 2014)
ดังนั้นการออกแบบการเรี ยนการสอนจึงเป็ นภารกิจสําคัญของผูส้ อน เนื่องจากทําให้ทราบ
ล่วงหน้าว่าจะสอนอะไร เพื่อจุดประสงค์การเรี ยนรู้ใด จะจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนอย่างไร
ใช้สื่อการสอนอะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใด การออกแบบการเรี ยนการสอนอย่างถูกต้อง
ตามหลักการย่อมช่วยให้ผสู ้ อนเกิดความมัน่ ใจในการสอน สอนได้ครอบคลุมเนื้ อหา สอนได้อย่างมี
แนวทางและมีเป้ าหมาย และเป็ นการสอนที่ให้คุณค่าแก่ผเู้ รี ยน ฉะนั้นการออกแบบการเรี ยน
การสอนช่วยให้การสอนมีประสิ ทธิ ภาพ และผูเ้ รี ยนก็สามารถเกิดประสิ ทธิ ผลในการเรี ยนรู ้
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อย่า งไรก็ดีใ นการออกแบบการสอนนั้นจํา เป็ นจะต้องคํา นึ งหลัก การสํา คัญในประเด็น
ต่าง ๆ ที่จะกล่าวถึ ง (ไชยยศ เรื องสุ วรรณ, 2533: 29; Dick and Carey: 2009; Kumar: 2014)
ดังต่อไปนี้
1. การออกแบบและพัฒนาการเรี ยนการสอนต้องเริ่ ม จากจุดประสงค์ก ารเรี ย นรู้ และ
เน้นจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ อยูต่ ลอด ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการประเมินผล การสื่ อสารเรื่ อง
จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ยนรู ้ ก ับ ผู ้เ รี ยนทั้ง ทางตรง และทางอ้อ มจะทํา ให้ ผู้เ รี ยนได้เ ตรี ยมตัว
เพื่อกระบวนการเรี ยนการสอนตลอดจนการประเมินผล
2. ต้องออกแบบให้ตรงกับคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน ในเหตุการณ์ท้ งั หลายของการเรี ยนรู ้
ควรออกแบบให้สอดคล้องกับความสามารถ และโครงสร้างการเรี ยนรู ้ผเู ้ รี ยนด้วย
3. จัดระดับการสอนให้สอดคล้องกับการรับรู้ของผูเ้ รี ยน เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ตอ้ งจัดระบบ
ของเนื้ อหาความรู ้ท้ งั หมด ทั้งทางมโนทัศน์ หลักการและอื่นๆ ให้เป็ นไปตามลําดับที่สอดคล้องกับ
ระดับกระบวนการทางสมองของผูเ้ รี ยน และให้เอื้อต่อกระบวนการสมดุลของปั ญญาทั้งทางด้าน
การซึ มซับ การปรับโครงสร้าง และการปรับตัว
4. ให้แรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยน โดยการแนะนําเนื้ อหาความรู้ที่สอดคล้องกับความสําคัญและ
ประโยชน์ในอนาคต ความต้องการของผูเ้ รี ยน ทั้งความต้องการในปั จจุบนั และความต้องการ
ในอนาคต
5. ให้ความคิดรวบยอดหรื อมโนทัศน์ก่อนเรี ยน เพื่ออธิ บายหรื อเชื่อมโยงสิ่ งที่เรี ยน และ
เป็ นการเชื่ อมโยงสิ่ งที่เรี ยนมาแล้วในอดีต และในการกระตุน้ การใช้กลยุทธ์ดา้ นการเข้ารหัสของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างดี
6. แยกกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ซบั ซ้อนออกเป็ นหน่วยเล็กๆ ให้การเรี ยนรู ้ในแต่ละ
หน่วยย่อยนั้นประสบความสําเร็ จเป็ นลําดับขั้น ควรจัดกิจกรรมจากเรื่ องง่ายไปสู่ เรื่ องยาก หรื อจาก
เรื่ องที่เป็ นรู ปธรรมสู่ นามธรรม
7. ใช้วธิ ี การต่าง ๆ ของการจัดรู ปแบบความคิด เพื่อส่ งเสริ มระบบการรับรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน
8. จัดสารสนเทศที่สลับซับซ้อนให้อยู่ในโครงสร้ างที่ง่ายต่อการจา จัดเนื้ อหาข้อมูล
ความรู ้ในลักษณะของตัวนารู ปแบบการคิด การอธิ บายด้วยภาพ การกําหนดสัญลักษณ์เพื่อช่วยจํา
โดยเชื่อมโยงกับการเรี ยนรู้เดิมจะช่วยในการขยายการเรี ยนรู ้ การระลึกและการจํา
9. เชื่ อมโยงกับ สิ่ ง เร้ า ใหม่ เหตุ ก ารณ์ ที่ เป็ นไปได้ใ นทางบวกกับกิ จกรรมการเรี ย น
การสอนจะทําให้การเรี ยนรู ้น้ นั ง่าย ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีการนี้ได้อีกด้วยตนเอง
10. การสอนที่มีกิจกรรมที่หลากหลายจะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความตั้งใจอยูเ่ สมอ
11. ควรมีการประเมินความเข้าใจผูเ้ รี ยน และมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน โดยมีการถามตอบ
ระหว่างการสอน
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12. ให้ เ วลาอย่ า งเพี ย งพอสํ า หรั บ กระบวนการทางปั ญ ญา โดยผู้เ รี ยนมี ส่ ว นร่ วม
มีการโต้ตอบมีการสนทนาปั ญหาระหว่างเรี ยน
13. ให้ผูเ้ รี ยนมีการวางแผนและฝึ กปฏิบตั ิ การฝึ กปฏิ บตั ิของผูเ้ รี ยนจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้
เรี ยนผ่าน การใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ และผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหมาย ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มพูน
และถ่ายโยงการเรี ยนรู้
14. ควรมีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างทันท่วงทีต่อการตอบสนองของผูเ้ รี ยน
15. แนวในการออกแบบการพัฒนาการสอนที่ดีที่สุด ไม่มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น
ดังนั้นการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน เป็ นการนํารู ปแบบของกระบวนการเชิงระบบ
มาใช้ พ ัฒ นาการจัด การเรี ยนรู ้ หรื อการจัด การเรี ยนการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ต้อ งอาศัย
การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ลักษณะการเรี ยนรู้ ความรู้ และประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน
รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ที่ จ ะช่ ว ยให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ต ามที่ ผูส้ อนตั้ง ไว้ ตลอดจนการให้ ข ้อ มู ล
ย้อนกลับ และวิธี ก ารวัด และประเมิ นผลผูเ้ รี ยนเพื่อตรวจสอบว่าผูเ้ รี ย นบรรลุ วตั ถุ ประสงค์น้ ัน
หรื อไม่
3. ความคิดสร้ างสรรค์
ความคิ ดสร้ า งสรรค์เป็ นหัวใจสํา คัญของการพัฒนาทัก ษะการคิ ด และมีส่ วนช่ วยใน
การดํารงชี วิตของมนุ ษย์ เนื่ องจากการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็ นอยู่ และสิ่ งแวดล้อมให้ดี
ขึ้ น จํา เป็ นต้อ งอาศัย ผลผลิ ตทางความคิ ด สร้ า งสรรค์ที่ เ กิ ด จากแรงบัน ดาลใจ ความพากเพี ย ร
อุตสาหะ และความตั้งใจที่จะดําเนิ นการให้เกิ ดผลผลิตที่สร้ างสรรค์อย่างแท้จริ ง ดังนั้นความคิด
สร้างสรรค์จึงเป็ นเรื่ องที่บุคคลทัว่ ไปมักจะให้ความสําคัญ และมักจะมุ่งที่จะปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัว
คนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ผูว้ ิจยั จึงได้
ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎีสาํ คัญที่กล่าวถึงเรื่ องความคิดสร้างสรรค์หลายประเด็น ดังต่อไปนี้
3.1 ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์นบั เป็ นความสามารถที่แฝงอยูใ่ นตัวมนุษย์ทุกคน การจัดการศึกษาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็ นแนวทางหนึ่งในการดึงเอาศักยภาพในความคิดสร้างสรรค์ของ
ผูเ้ รี ย นออกมา ซึ่ งถื อ เป็ นเรื่ อ งท้า ทายของผู้ส อนในการจัด กระบวนการเรี ย นการสอน ทั้ง นี้
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้หลายทัศนะ ได้แก่
ชาญณรงค์ พรรุ่ งโรจน์ (2546: 7) ได้อธิ บายความหมายของความคิดสร้างสรรค์วา่ ความคิด
สร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายแง่มุม เรี ยกว่า ความคิดอเนกนัย
ซึ่ งทําให้เกิดความคิดใหม่แตกต่างไปจากเดิ ม เป็ นความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของ
สิ่ งต่าง ๆ รอบตัว เกิดการเรี ยนรู ้ จนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองให้เกิดความคิดเชิงจินตนาการ ซึ่ งเป็ น
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ลักษณะสําคัญของความคิดสร้างสรรค์อนั นําไปสู่ การประดิษฐ์ หรื อคิดค้นสิ่ งแปลกใหม่ หรื อเพื่อ
การแก้ไขปั ญหา ซึ่ งจะต้องอาศัยการบูรณาการจากประสบการณ์และความรู ้ท้งั หมดที่ผา่ นมา
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2556: 4) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิ มและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และเป็ นความคิดริ เริ่ มใหม่ ๆ ให้
ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
เหมาะสมกว่าสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิม
อารี พันธ์มณี (2557: 7) ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ นกระบวนการทางสมองที่คิดใน
ลักษณะอเนกนัยอันนําไปสู่ การคิดค้นพบสิ่ งแปลกใหม่ดว้ ยการคิดดัดแปลงปรุ งแต่งจากความคิด
เดิ มผสมผสานกันให้เกิ ดสิ่ งใหม่ ซึ่ งรวมทั้งการประดิ ษฐ์คิดค้นพบสิ่ งต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการคิด
ทฤษฎีหลักการได้สาํ เร็ จ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้มิใช่เพียงแต่คิดในสิ่ งที่เป็ นไปได้ หรื อสิ่ ง
ที่เป็ นเหตุเป็ นผลเพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น หากแต่ความคิดจินตนาการก็เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะก่อให้เกิด
ความแปลกใหม่แต่ต้องควบคู่กนั ไปกับความพยายามที่ จะสร้ างความคิดฝั นหรื อจินตนาการให้
เป็ นไปได้ หรื อที่เรี ยนกว่าจินตนาการประยุกต์นนั่ เอง จึงจะทําให้เกิดผลงานจากความคิดสร้างสรรค์
ขึ้น
Torrance (1962: 16) ได้ให้คาํ จํากัดความของความคิดสร้างสรรค์ไว้วา่ เป็ นความสามารถ
ของบุคคลในความคิดสร้างสรรค์ผลิตผล หรื อสิ่ งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่ไม่รู้จกั มาก่อน
Wallach and Kogan (1965: 18) ได้อธิ บายความหมายของความคิดสร้ างสรรค์ คือ
ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (Association) กล่าวคือ เมื่อระลึกถึงสิ่ งหนึ่ งได้ก็จะเป็ น
สะพานให้ระลึกถึงสิ่ งอื่นที่มีความสัมพันธ์กนั ได้อีก
Guilford (1967: 62) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้วา่ ความคิดสร้างสรรค์
เป็ นการคิ ดแบบอเนกนัย คื อ การคิ ดหลายทิ ศ ทาง หลายแง่ หลายมุ ม คิ ด ได้ก ว้า งไกล ลัก ษณะ
ความคิ ดเช่ นนี้ จะนําไปสู่ การประดิ ษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมทั้งการคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้สําเร็ จด้วย
ความคิ ด อเนกนัย นี้ ประกอบด้ว ย ความคิ ด ริ เ ริ่ ม (Originality) ความคล่ อ งในการคิ ด (Fluency)
ความยืดหยุน่ ในการคิด (Flexibility) และความละเอียดลออ (Elaboration)
จากการศึกษาความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ผูว้ ิจยั สามารถสังเคราะห์เป็ นตารางได้
ดังนี้
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ตารางที่ 3 สังเคราะห์ความหมายของความคิดสร้างสรรค์
ความหมายของ
ความคิดสร้ างสรรค์
การคิดทีห่ ลากหลาย /
การคิดแบบอเนกนัย
ความคิดใหม่ แปลก
และแตกต่ างไป
จากเดิม
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ กบั สิ่ง
รอบตัว
เกิดจินตนาการ
อาศัยการบูรณาการ
ความรู้ / ประสบการณ์
เดิม
นําไปสู่ การประดิษฐ์
ก่ อให้ เกิดประโยชน์
และความแปลกใหม่

ชาญณรงค์
พรรุ่งโรจน์
(2546)

เกรียงศักดิ์
เจริญวง
ศักดิ์
(2556)

อารี
พันธ์ มณี
(2557)



-



Torrance
(1962)

Wallach
and
Kogan
(1965)

Guilford
(1967)



-

-









-
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-

-



-



-



-

-

-



-



-

-

-









-



จากตารางที่ 3 จะเห็ นได้ว่าความหมายของความคิดสร้ างสรรค์ คือ ความสามารถใน
การคิดที่หลากหลาย อันเกิดจากการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ จนกลายเป็ นความคิด
ริ เริ่ มในสิ่ งใหม่ ด้วยการผสมผสานความคิด ความรู้ ประสบการณ์เดิมของตน จนกลายเป็ นชิ้นงาน
หรื อผลิตผลที่ให้คุณค่า มีความแปลกใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
3.2 ความสํ าคัญของความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาตัวบุคคล ทั้งด้านความรู้ ประโยชน์ และ
แนวทางการแก้ปัญหา ดังที่ De Bono (1993: 1) ได้กล่าวถึงความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ คือ
การเสริ มสร้ างคนให้มีความคิ ดสร้ างสรรค์เป็ นสิ่ งสําคัญเพราะคนจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลิ ต
สิ่ งใหม่ ๆ มีวิธีการคิดแก้ปัญหาอย่างมีกลยุทธ์รอบด้านอย่างลึกซึ้ งไม่ใช่เฉพาะด้านการงานเท่านั้น
แต่ความคิดสร้างสรรค์ยงั สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน หรื อแม้กระทัง่ ชี วิตครอบครัวได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ อารี พันธ์มณี (2545: 73-74) ที่กล่าว
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ว่า ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้บุคคลใช้ความสามารถของตนในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มที่เป็ นประการสําคัญ และส่ งเสริ มความมีภาวะสุ ขภาพจิตดีเป็ นเบื้องต้น โดยเฉพาะเด็กย่อม
ต้อ งการพื้ น ฐานทางสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี เพื่ อ เป็ นฐานในการพัฒ นาตนที่ ดี ต่ อ ไป และเมื่ อ เกิ ด
ความสร้ า งสรรค์ใ นตัวบุ ค คลแล้ว ก็ จะเกิ ด การพัฒ นาต่ อยอดความรู้ ความคิ ดที่ เป็ นประโยชน์
จนนําไปสู่ การพัฒนา สังคม และเศรษฐกิจ
ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึงมีความสําคัญที่ควรส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู้ รี ยนมี
โอกาสพัฒนาความคิด จินตนาการในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และมีคุณค่า
อันนําไปสู่ การพัฒนาตนเอง และส่ วนรวมได้เป็ นอย่างดี
3.3 องค์ ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้ างสรรค์ก่อให้เกิดสิ่ งใหม่ ความคิดใหม่ ภายใต้กระบวนการทํางานของระบบ
การคิดที่ผสานกับจินตนาการ จนกลายเป็ นความสร้างสรรค์ ดังนั้นการกําหนดว่าสิ่ งใดมีคือความคิด
สร้างสรรค์ควรพิจารณาจากองค์ประกอบที่นกั วิชาการแต่ละท่านได้อธิ บายไว้ดงั นี้
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2556: 5 - 8) ได้กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ควรมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็ นสิ่ งใหม่ (New) สิ่ งที่คิดสร้างสรรค์ออกมานั้นต้องเป็ นการคิดที่แหวกวงล้อม
ความคิดที่มีอยูเ่ ดิม หรื อที่เรี ยกว่าเป็ นความคิดต้นแบบ (Original) ชนิดแกะกล่อง ใหม่ถอดด้าม ที่ไม่
เคยคิดได้มาก่อน และไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระทัง่ ความคิดเดิม ๆ ของตนเอง
2. ต้อ งใช้ ก ารได้ (Workable) ความคิ ด ที่ เ กิ ด จากการสร้ า งสรรค์ ไ ม่ ไ ด้ ห ยุ ด เพี ย ง
จิ น ตนาการเพ้อ ฝั น แต่ ส ามารถนํา มาพัฒ นาให้ เ ป็ นจริ ง และใช้ป ระโยชน์ ไ ด้อ ย่ า งเหมาะสม
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการคิดได้เป็ นอย่างดี
3. ต้องมีความเหมาะสม (Appropriate) แม้ว่าความคิดใหม่น้ นั จะประกอบไปด้วยความ
แปลกใหม่ มีความคิดต้นแบบ แต่ตอ้ งผสมผสานองค์ประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสม
และคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับกันทัว่ ไปบางประการด้วย
Guilford (1967: 49) ได้อธิ บายองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์วา่ เป็ นความสามารถ
ทางสมองที่สามารถคิดได้กว้างไกลและหลายทิศทาง ดังนี้
1. ความคิดริ เริ่ ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่ อันแตกต่างจาก
ความคิดปกติ ซึ่ งอาจเกิดจากการนําเอาความรู้เดิมมาดัดแปลงหรื อประยุกต์ให้เกิดสิ่ งใหม่ ๆ ขึ้น
ทั้งนี้ ความคิดริ เริ่ มจะต้องอาศัยความกล้าคิดกล้าลอง เพื่อทดสอบความคิดของตนควบคู่กบั การใช้
จินตนาการหรื อที่เรี ยกว่าจินตนาการประยุกต์ คือ ไม่ใช่คิดเพียงอย่างเดียวจําเป็ นต้องคิดสร้าง และ
หาทางทําให้เกิดผลงานด้วยความคิดริ เริ่ มนั้นสามารถอธิ บายได้ตามลักษณะดังนี้
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1.1 ลักษณะทางกระบวนการ คือ เป็ นกระบวนการคิด และสามารถแตกความคิดจาก
ของเดิมไปสู่ ความคิดแปลกใหม่ ที่ไม่ซ้ าํ กับของเดิม
1.2 ลักษณะของบุคคล คือ บุคคลที่มีความคิดริ เริ่ ม จะเป็ นบุคคลทีมีเอกลักษณ์ ของ
ตนเอง เชื่อมัน่ ในตนเอง กล้าคิด กล้าลอง กล้าแสดงออก
1.3 ลักษณะทางผลิตผล ผลงานที่เกิดจากความคิดริ เริ่ มจะเป็ นผลงานที่แปลกใหม่
ไม่เคยปรากฏมาก่อน มีคุณค่าทั้งต่อตนเอง และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริ มาณความคิดที่ไม่ซ้ าํ ในเรื่ องเดียวกันโดย
แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
2.1 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยคํา (Word Fluency) เป็ นความสามารถใน
การใช้ถอ้ ยคํา
2.2 ความคิ ด คล่ อ งแคล่ วด้า นการโยงสั ม พัน ธ์ (Associational Fluency) เป็ น
ความสามารถที่ในการคิดหาถ้อยคําที่คล้ายกัน หรื อเหมือนกันให้ได้มากที่สุด ภายในเวลาที่จาํ กัด
2.3 ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expression Fluency) เป็ นความสามารถ
ในการใช้วลี หรื อประโยคในการนําคํามาเรี ยงกันอย่างรวดเร็ วเพื่อให้ได้ประโยคที่ตอ้ งการ
2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็ นความสามารถที่จะคิดสิ่ งที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็ ว
3. ความยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ประเภท หรื อแนวของการคิด ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2
แบบ คือ
3.1 ความยืดหยุน่ ที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เป็ นความสามารถใน
การคิดที่หลากหลายอย่างอิสระ คนที่มีความยืดหยุน่ ในด้านนี้จะสามารถนึกถึงประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ
ของสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดได้ในหลายแง่มุม
3.2 ความยืดหยุน่ ทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) เป็ นประโยชน์ต่อ
การแก้ปัญหา คนที่มีความยืดหยุน่ ในด้านนี้ จะสามารถคิดได้หลายแง่มุมและไม่ซ้ าํ เกี่ยวกับการนํา
ของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งไปดัดแปลงใช้เป็ นประโยชน์อย่างหลากหลาย
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดเกี่ยวกับรายละเอียดเพื่อขยาย
ความคิดหลักให้ได้ความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่ งพัฒนาการของการของความคิดละเอียดลออขึ้นอยูก่ บั
4.1 อายุ เด็กที่มีอายุมากจะมีความสามารถทางด้านนี้มากกว่าเด็กอายุนอ้ ย
4.2 เพศ เด็กหญิงจะมีความสามารถมากกว่าเด็กชายในด้านความคิดละเอียดลออ
4.3 การสังเกต เด็กที่มีความสามารถด้านการสังเกตสู งจะมีความสามารถทางด้าน
การคิดละเอียดลออสู งด้วย
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จากองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ดงั กล่าวข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ องค์ประกอบ
ของความคิดสร้างสรรค์ตอ้ งประกอบด้วย การคิดที่มีความแปลกใหม่ ไม่ซ้ าํ กับความคิดเดิมที่เคยมี
อยู่ แต่ก็จะต้องเป็ นความคิดที่ต้ งั อยูบ่ นความเป็ นจริ ง นําไปใช้ประโยชน์ หรื อสามารถสร้างผลผลิต
ทางความคิดในรู ปแบบของชิ้นงานต่าง ๆ ได้ในที่สุด
3.4 การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
วิธีการที่จะทําให้ผูเ้ รี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
ซึ่ งวิธีการจัดกิจกรรมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้มีนกั วิชาการได้เสนอแนวคิดต่าง ๆ ไว้ดงั นี้
Williams (1972: 120-122) ได้เสนอแนวคิดในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
มิติที่ 1 เป็ นมิติดา้ นเนื้ อหาวิชาในหลักสู ตร (Subject Matter Content) ในการคิดจําเป็ นต้อง
มีสิ่งที่คิดหรื อเนื้อหา ทั้งนี้ Williams แนะนําให้สอนความคิดสร้างสรรค์ในวิชาต่อไปนี้ ได้แก่ ภาษา
คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ดนตรี และศิลปะ เพราะมีเนื้ อหาที่เอื้อให้คิดสร้างสรรค์โดย
ผูส้ อนควรเลือกวิธีสอนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหา
มิติที่ 2 เป็ นมิติดา้ นพฤติกรรมการสอนของครู (Teacher Behavior) กล่าวถึงวิธีสอน 17 วิธี
ที่ครู สามารถเลื อกมาใช้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ โดยเลื อกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้ อหาวิชา ลักษณะ
ผู ้เ รี ยน และสถานการณ์ ต่ า ง ๆ การเลื อ กหลาย ๆ วิ ธี ทํา ให้ ผู้เ รี ยนคิ ด หลาย ๆ แบบ และมี
ความชํานาญในการคิด ซึ่ งวิธีสอน 17 วิธี ได้แก่
1. Paradox คือ การสอนเกี่ยวกับความคิดเห็นในลักษณะความคิดเห็นซึ่ งขัดแย้งในตัวเอง
ความเห็ นหรื อความเชื่ อที่ฝังใจมานานซึ่ งความคิดเห็นข้อความหรื อเหตุผลที่ประกอบสนับสนุ น
หรื อคัดค้านข้อคิดเห็นนั้น ๆ เป็ นการฝึ กให้คิดในสิ่ งที่แตกต่างไปจากรู ปแบบเดิมที่เคยมี ดังนั้นใน
การสอนครู จึงกําหนดหรื อให้นกั เรี ยนรวบรวมและเลือกข้อคิดเห็น แล้วให้นกั เรี ยนอภิปราย โต้วาที
หรื อแสดงความคิดเห็นในกลุ่มย่อยก็ได้
2. Attribute คือ การสอนให้ผเู้ รี ยนคิดพิจารณาถึงลักษณะ หรื อคุณสมบัติที่ปรากฏอยูท่ ้ งั
มนุษย์ สัตว์ สิ่ งของ ในลักษณะที่แปลกแตกต่างไปกว่าที่เคยคิด รวมทั้งลักษณะที่คาดไม่ถึงด้วย
3. Analogies คือ การอุปมาอุปไมย เปรี ยบเทียบลักษณะ สิ่ งของ หรื อสถานการณ์ ที่
เหมือนกัน คล้ายกัน แตกต่างหรื อตรงกันข้าม
4. Discrepancies คือ การคิดพิจารณาความคลาดเคลื่อน หรื อสิ่ งที่ผิดปกติ ไม่สมบูรณ์
ของข้อมูลความรู ้ หรื อสถานการณ์น้ นั ๆ
5. Provocation Question คือ การใช้คาํ ถามยัว่ ยุกระตุน้ ความคิด การตั้งคําถามแบบ
ปลายเปิ ดและเป็ นคําถามที่ยวั่ ยุ และเร้าความรู้สึกนึกคิดให้ชวนคิดค้นคว้าให้ได้ความหมายที่ลึกซึ้ ง
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สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ คําตอบจากคําถามลักษณะเช่นนี้ไม่มีคาํ ตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียว
แต่มกั จะเป็ นคําถามที่มีหลายคําตอบขึ้นอยูก่ บั เหตุผลที่ผเู ้ รี ยนนํามาสนับสนุน
6. Example of change คือ การคิดหาวิธีการหรื อโอกาสที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ดัดแปลง การปรับปรุ งสิ่ งต่าง ๆ ที่คงสภาพมาเป็ นเวลานานให้เป็ นไปในรู ปแบบอื่น และเปิ ดโอกาส
ให้เปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างอิสระ
7. Example of Habit คื อ การฝึ กให้นักเรี ยนเป็ นคนที่ มีความยืดหยุ่น ยอมรั บ
การเปลี่ยนแปลง คลายความยึดมัน่ จากนิสัยที่เคยชิน หรื อคลายความยึดติดจากแนวคิดเดิม ๆ เพื่อ
ปรับตนเข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ
8. Organized Random Search คือ การฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั สร้างสิ่ งใหม่ กฎเกณฑ์ใหม่ โดย
อาศัยโครงสร้างเดิมหรื อกฎเกณฑ์เดิมที่เคยมีแต่พยายามพลิกแพลงให้แปลกแตกต่างไปจากเดิม
9. Tolerance for Ambiguity คือ การพัฒนาทักษะความสามารถที่จะศึกษาค้นคว้า เป็ น
การฝึ กผูเ้ รี ยนมีความอดทนและพยายามที่จะค้นหาคําตอบต่อปั ญหาที่กาํ กวม หรื อมีความหมายเป็ น
สองนัยยะ
10. Intuitive Expression คื อ การฝึ กให้ผูเ้ รี ยนไวต่อการรับรับรู้ หรื อ สิ่ งต่าง ๆ จาก
ประสาทสัมผัส และการแสดงความคิดเห็น ความรู ้สึกจากจินตนาการภายในตนเอง
11. Adjustment for Development คือ การฝึ กให้ผเู้ รี ยนพัฒนาตนเองในการคิดแง่บวก โดย
ให้ ผู ้เ รี ยนพิ จ ารณาจากความผิ ด พลาดล้ม เหลวที่ เ กิ ด ขึ้ น จากนั้น ให้ ผู ้เ รี ย นหาประโยชน์ จ าก
ข้อผิดพลาดนั้น เป็ นการฝึ กที่ช่วยให้ผเู้ รี ยนมีมุมมอง และแนวคิดที่หลากหลายมากขึ้น
12. Creative Person and Process คือ การให้ศึกษาประวัติบุคคลสําคัญ ที่มีความคิด
สร้างสรรค์ โดยดูกระบวนการคิด ตลอดจนประสบการณ์ของเขาด้วย
13. Evaluate Situation คือ การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และ
แนวโน้มที่ตามมา โดยอยูภ่ ายใต้ความเป็ นเหตุเป็ นผล
14. Creative Reading Skill คือ การฝึ กให้รู้จกั คิด แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกนึ ก
คิดต่อเรื่ องที่อ่าน จากนั้นนําเรื่ องไปจินตนาการขยายความคิดต่อได้
15. Creative Listening Skill คือ การฝึ กให้เกิ ดความรู ้ สึกคิดในขณะที่ฟัง หลังจากฟั ง
บทความ เรื่ องราว ดนตรี เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ข้อคิด จนนําไปสู่ การเชื่อมโยงในเรื่ องอื่น ๆ ได้
16. Creative Writing Skill คือ การฝึ กให้แสดงความคิด ความรู้สึก และจินตนาการด้าน
การเขียนบรรยายหรื อพรรณนา ให้เห็นภาพชัดเจน
17. Visualization Skill คือ การพัฒนาทักษะในการจินตนาการมองเห็นภาพในมิติต่าง ๆ
จากนั้นแสดงความรู ้สึก นึกคิดจากภาพในแง่มุม ใหม่ ๆ ไม่ซ้ าํ ของเดิม
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จะเห็ น ได้ว่า กลวิ ธี ก ารสอนทั้ง 17 วิธี ข อง Williams ได้ส ร้ า งขึ้ นจากการสัง เคราะห์
ผลการศึกษาการวิจยั จํานวนมากเกี่ ยวกับลักษณะการสอนอย่างสร้ างสรรค์ จึงสามารถเป็ นแหล่ง
ความรู ้ และวิธีการที่ผูส้ อนจะเลื อกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้ อหาวิชา ลักษณะของผูเ้ รี ยน และบริ บท
แวดล้อมได้อย่างคล่องตัว ซึ่ งถื อเป็ นหลักพื้นฐานสําหรับผูส้ อนในการเลือกจัดกิจกรรม เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้คิด ยิ่งผูเ้ รี ยนคิ ดได้หลายรู ปแบบเท่าไร ก็จะมีความชํานาญในการคิดเพิ่มขึ้น
การพัฒนาความสร้างสรรค์ก็มากขึ้นตามไปด้วย
มิติที่ 3 มิติดา้ นพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน (Learner Behavior) Williams ได้อธิ บายพฤติกรรม
ของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการฝึ กด้วยกลวิธีการสอนของผูส้ อนในการเรี ยนเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ผูเ้ รี ยนจะแสดง
ความคิ ดสร้ า งสรรค์ใ น 2 ด้า น ได้แก่ ด้า นลัก ษณะการคิ ด (Cognitive) และด้า นความรู้ สึ ก ทาง
อารมณ์ (Affective)
1. ด้านลักษณะการคิด (Cognitive) ประกอบด้วยลักษณะการคิดในแต่ละด้าน ดังนี้
1.1 Fluent Thinking คือ ความคิดคล่อง มีปริ มาณในการคิดออกมาได้มากต่อเนื่อง
และรวดเร็ วเน้นปริ มาณการคิดตําตอบที่เหมาะสมกับสิ่ งเร้าให้ได้มากที่สุด
1.2 Flexible Thinking คือ ความคิดยืดหยุ่น คําคําตอบได้หลายประเภท และหลาย
ทิศทาง การคิดที่มีคุณภาพ คือมีท้งั การจัดกลุ่ม จัดระบบขยายพรมแดน และแตกแขนงออกไป
1.3 Originality คื อ ความคิดริ เริ่ ม เป็ นความคิดที่แปลกใหม่แตกต่างจากธรรมดา
ไม่ซ้ าํ กับความคิดของคนอื่น แต่ตอ้ งเป็ นคําตอบที่เหมาะสม ใช้จริ งได้
1.4 Elaboration คือ ความคิดละเอียดลออ เป็ นการอธิ บายความหรื อต่อเติมเสริ มแต่ง
ความคิดที่มีต่อสิ่ งเร้าเดิมให้ละเอียด และสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
2. ด้านความรู ้สึกทางอารมณ์ (Affective) ประกอบด้วยลักษณะอารมณ์ต่อไปนี้
2.1 Curiosity (Willingness) คื อ ความอยากรู้ อยากเห็ น กระตื อ รื อร้ น เต็ม ใจที่ จ ะ
สํารวจสื บสอบเปิ ดรับข้อมูล และประสบการณ์ต่าง ๆ
2.2 Risk Taking (Courage) คือ ความกล้าเสี่ ยง มีความกล้าที่จะทดลองทําสิ่ งที่แปลก
แตกต่างไปจากเดิม กล้าเดา กล้าคาดคะเน และทดสอบความสามารถของตนเอง
2.3 Complexity (Challenge) คื อ ความต้องการสิ่ ง ที่ ก ระตุ ้น ท้า ทายความคิ ด และ
ความสามารถซึ่ งมีลกั ษณะที่ซบั ซ้อน คลุมเครื อ ยากต่อการทําความเข้าใจ
2.4 Imagination (Intuition) คือ ความคิดจินตนาการ ความพอใจที่จะคิดฝันหรื อนึกภาพ
สิ่ งที่ยงั ไม่มีมาก่อน ยังไม่เกิดขึ้นหรื อดูจะเป็ นไปไม่ได้ เป็ นลักษณะที่บุคคลต้องใช้ขอ้ มูลที่มี และ
ความคิ ดเห็ นของตนเองมาผสมผสานกัน และประยุกต์เป็ นแนวคิ ด หรื อประดิ ษฐ์สิ่ งใหม่ข้ ึนมา
จากการหยัง่ รู ้
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นอกจากนี้ Gallagher, Jame and Shelagh (1994: 343-344) ได้เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับ
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ ไว้ดงั นี้
1. จัดหลักสู ตรโดยเน้นการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้มโนทัศน์มากกว่าการเรี ยนรู้
เนื้อหาและครู ควรคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างผูเ้ รี ยนด้วย
2. ควรมีผเู ้ ชี่ยวชาญคอยให้คาํ แนะนํา ปรึ กษาแก่ผเู ้ รี ยนในการทํางาน หรื อทําโครงการ
ต่าง ๆ
3. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วม แสดงความคิดเห็น ในการจัดการเรี ยนการสอน
4. กระตุ ้น ให้ ผูเ้ รี ย นได้ต ระหนัก ว่า ความจริ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ต้อ งค้น หามากกว่า ที่ จ ะคิ ด ว่ า
ความจริ งเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งเปิ ดเผย
5. ครู จะต้องพัฒนาตนเองในด้านเนื้ อหา และกลวิธีการสอน
นอกจากวิธีสอนที่จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กบั ผูเ้ รี ยนแล้ว การสร้างสิ่ งแวดล้อม
ทางการเรี ยนรู ้ก็เป็ นเรื่ องสําคัญในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Feldhudsen and Triffinger (1980:
32) ได้ให้คาํ แนะนําการจัดสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนไว้ดงั นี้
1. การสนับสนุน และเสริ มสร้าง ความคิดที่แปลกใหม่ และแตกต่างจากคนอื่น
ด้วยการตอบสนองความคิดของผูเ้ รี ยน
2. ให้เวลา และโอกาสแก่ ผูเ้ รี ยนในการคิ ด เพราะความคิ ดสร้ า งสรรค์มิ ได้เกิ ดขึ้นใน
ทันทีทนั ใด แต่อาจต้องอาศัยระยะเวลา
3. สร้างบรรยากาศ ของการเคารพ ยอมรับความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน ระหว่าง ผูเ้ รี ยนกับ
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
4. ฟั ง และหัวเราะ กับผูเ้ รี ยน เพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ให้อิสระ หรื อมีส่วนร่ วมใน
การตัด สิ น ใจ มี ส่ ว นรวมทางการเรี ย นรู้ และแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ของการมี ส่ ว นร่ ว ม หรื อ
การสนับสนุนความคิดนั้น ๆ ของผูเ้ รี ยน
5. เปลี่ยนวิกฤติเป็ นโอกาส เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ผูส้ อนต้องให้ผเู้ รี ยนตระหนักใน
ข้อผิดพลาดนั้น และมองเห็นวิธีที่การแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น
6. นําสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนสนใจมาบูรณาการกับการเรี ยนการสอนเท่าที่จะเป็ นไปได้
7. สนับ สนุ น ความคิ ด ที่ ห ลากหลาย โดยผู ้ส อนมี ห น้า ที่ ป ระสาน จัด เตรี ย ม บริ ห าร
ทรัพยากร ตลอดจนคอยเชื่อมโยงความคิดของผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม
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ความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับความคิดเห็นของ Rogers (1954: 69 - 82) ที่ กล่าวว่า
การส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ให้กบั ผูเ้ รี ยนต้องเกิดจากการสร้างสถานการณ์ดงั นี้
1. ความรู ้ สึกปลอดภัยทางจิต (Psychological Safety) ประกอบด้วยกระบวนการที่
สัมพันธ์กนั 3 สิ่ ง คือ
1.1 ยอมรับในคุณค่าของแต่ละบุคคลอย่างไม่มีเงื่อนไข ด้วยการยอมรับความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่ งจะช่วยให้ผเู้ รี ยนพบคุณค่า หรื อความหมายในตัวเอง กล้าที่จะลอง
และสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ โดยไม่ตอ้ งมีผมู้ ากระตุน้
1.2 สร้างบรรยากาศโดยไม่มีการวัด และประเมินผลจากภายนอก เมื่อไม่มีการวัดผล
จากภายนอกหรื อจากมาตรฐานอื่น ๆ จะทําให้ผเู้ รี ยนเกิดความรู้สึกอิสระ กล้าที่จะแสดงออกทาง
ความคิด และเกิดการปฏิบตั ิได้อย่างสร้างสรรค์
1.3 ความเข้าใจ ครู ตอ้ งเข้าใจความรู้สึกของผูเ้ รี ยน โดยเข้าไปสู่ โลกส่ วนตัวของเขา
และมองมันอย่างที่เขาเป็ น จะทําให้ผเู้ รี ยนเกิดความรู้สึกที่ปลอดภัย ซึ่ งจะช่วยให้ผเู้ รี ยนสร้างสรรค์
งานต่าง ๆ ที่ต่างออกไป ซึ่ งอาจเกี่ยวข้องหรื อสัมพันธ์กบั โลกส่ วนตัวของผูเ้ รี ยนเอง
2. ความเป็ นอิสระทางจิต (Psychological Freedom) คือการให้อิสระแก่ผเู ้ รี ยนในการคิด
จะเป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะยอมรับกับความผิดพลาด จนนําไปสู่
การประเมินตนเองหรื อข้อผิดพลาดนั้น สุ ดท้ายผูเ้ รี ยนก็จะสามารถสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ขึ้นมาได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จะเห็นได้วา่ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนจะเป็ นไปอย่างราบรื่ นนั้น ส่ วนหนึ่ ง
เกิ ดจากการเตรี ยมความพร้ อม และการเลื อกกลวิธีการสอนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ตลอดจนการจัด สภาพแวดล้อ มในห้ อ งเรี ย นให้ เ หมาะสม จึ ง จะทํา ให้ เ กิ ด การพัฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความคิดสร้ างสรรค์จึงเป็ นเรื่ องของการจัดการเปลี่ยนแปลง ด้วยการคิดที่ไม่ตอ้ งมีกรอบ
ยึดติ ด มีอิสระในความคิด ก่ อให้เกิ ดความท้าทาย ด้วยกระแสสังคมโลกที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่า ง
รวดเร็ ว ดังนั้นระบบการศึกษาจึงความพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อเตรี ยมพร้อมกับ
ความไม่แน่นอน เมื่อผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ความคิดที่หลากหลาย ก็จะช่วยให้ผเู้ รี ยนสามารถเผชิ ญ
กับปั ญหา หรื อการเปลี่ ยนแปลงด้วยการนําความคิดสร้างสรรค์เข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หากแต่การพัฒนาความคิ ดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนั้นอาจมีอุปสรรคขัดขวาง หรื อสกัด
ความคิ ดสร้ า งสรรค์น้ ัน ทํา ให้ไ ม่ไ ด้รับ การพัฒ นาเท่า ที่ ควร ทั้ง นี้ ไ ด้มี นัก การศึ ก ษาได้ก ล่ า วถึ ง
อุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการคิดสร้ างสรรค์ (ศรี สุรางค์ ทีนะกุล และคณะ, 2542: 23 – 24;
กรมวิชาการ, 2535: 17-18) คือ การไม่กล้าที่จะแสดงออกถึงความคิดแปลกใหม่ของตน เพราะ
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หวัน่ กลัวต่อความล้มเหลว กลัวคําวิพากษ์วิจารณ์จากผูอ้ ื่น การยึดติดกับความเคยชินในแบบเดิม ๆ
หรื อการเลียนแบบกันจนลืมความสามารถที่ตวั เองมีอยู่ สิ่ งเหล่านี้เป็ นอุปสรรคที่จะทําให้บุคคลแต่
ละคนขาดความคิดสร้ างสรรค์ ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวเป็ นแนวทางให้ผวู้ ิจยั เข้าใจพื้นฐานอุปสรรคที่
ส่ งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ และเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ดีข้ ึน
3.5 กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ Plsek
Paul E. Plsek เป็ นผูอ้ าํ นวยการสถาบันความคิดสร้างสรรค์ที่มีชื่อว่า AT&T Bell
Laboratories (telecommunications R&D) และเป็ นนัก พัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ตลอดจน
การวางแผนการจัดการอย่า งเป็ นระบบในนานาประเทศ (Plsek, 2015) โดย Plsek ได้นาํ เสนอ
รู ปแบบกระบวนการคิ ดสร้ า งสรรค์ (Model for The Processes of Creative Thinking)
ในปี ค.ศ. 1997 อันเกิดจากการสังเคราะห์รูปแบบกระบวนการคิดสร้างสรรค์จากนักวิชาการต่าง ๆ
จนกลายเป็ นรู ปแบบ หรื อวงจรกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ขึ้น ซึ่ งรู ปแบบ หรื อ
วงจรกระบวนการคิดสร้างสรรค์น้ ี มีลกั ษณะคล้ายกับนาฬิกาโดยเริ่ มต้นกระบวนการคิดที่ตาํ แหน่ง
9:00 นาฬิกา เนื่องจาก Plsek (1997) ต้องการชี้ให้เห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์ทุกคนมี
และแฝงอยูใ่ นชี วิตประจําวันของทุกคน ตลอดจนสามารถกระตุน้ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพความคิด
นั้นให้เกิดเป็ นรู ปธรรม หรื อนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
โครงสร้ างพืน้ ฐานความคิดสร้ างสรรค์ ตามกระบวนการคิดของ Plsek
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek (1997) เกิดจากความเชื่อที่วา่ มนุษย์
ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยูใ่ นตัวเอง และสามารถทําความคิดสร้างสรรค์น้ นั ให้เป็ นรู ปธรรมจน
นําไปสู่ การปฏิบตั ิ หรื อพัฒนานวัตกรรมได้ โดยอาศัยกระบวนการทางจิต 3 ประการ (Plsek, 1997:
32 – 47) ได้แก่ การรับรู ้ (Perception) ความจํา (Memory) และการตัดสิ นใจ (Judgment) ทั้งนี้เริ่ มต้น
จากกระบวนการรับรู ้ และเข้าใจ ความหมายอันเกิดขึ้นจากโครงสร้างความรู้ และประสบการณ์เดิม
ของบุคคลนั้น เพื่อให้สมองแปรผล การรับรู้ไปสู่ ความจํา (Memory) ซึ่ งกระบวนการของความจํานี้
จะมี ค วามสั ม พัน ธ์ เชื่ อ มโยงกับ กระบวนการรั บ รู้ กล่ า วคื อ เมื่ อ สมองรั บ รู้ ข ้อ มู ล (Encoding)
หลังจากได้รับรู ้สิ่งเร้าแล้ว ข้อมูลที่ถูกป้ อนเข้าสู่ สมองจะเกิดเป็ นความจําระยะสั้น จากนั้นเมื่อสมอง
สามารถจัดเก็บข้อมูล (Storing) ได้อย่างเป็ นระบบแล้ว ข้อมูลนี้ ก็จะกลายเป็ นความจําระยะยาวใน
ที่สุ ด ซึ่ ง ความจํา ระยะยาวที่ เกิ ดขึ้ นนี้ จะช่ วยเชื่ อมโยงความรู้ หรื อประสบการณ์ เดิ มให้เข้า กับ
ความรู ้ หรื อประสบการณ์ใหม่ เพื่อนําไปสู่ การตัดสิ นใจ (Judgment) ในการผลิตผลงานในรู ปแบบ
ต่า ง ๆ ออกมาได้ในที่ สุด ดังนั้นผลผลิ ตที่ เกิ ดขึ้นมาใหม่น้ ันจะเกิ ดจากความคิดสร้ า งสรรค์ของ
กระบวนการทางจิตของมนุษย์นนั่ เอง
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ทั้ง นี้ Plsek (1997) ได้ก ล่ า วว่า กระบวนการดัง กล่ า วจํา เป็ นต้องอาศัย หลัก พื้นฐาน
3 ประการ ในการเป็ นเครื่ องมือช่ วยให้เกิ ดความคิดสร้างสรรค์ (Plsek, 1997: 83 -91) ได้แก่
ความสนใจ (Attention) การหลบหลี ก (Escape) และการเคลื่ อ นไหว (Movement) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ความสนใจ (Attention) Plsek (1997: 83 - 84) ได้กล่าวว่า วิธีการต่าง ๆ ใน
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ลว้ นแต่เกี่ยวข้องกับการให้ความสนใจกับบางสิ่ งบางอย่าง โดยทัว่ ไป
แล้วความคิ ดสร้ า งสรรค์ม กั จะเกิ ด จากสิ่ ง ที่ ค นเราไม่ไ ด้ใ ห้ค วามสนใจมาก่ อน ดัง นั้นความคิ ด
สร้างสรรค์จึงเกิดจากจุดตัดระหว่างความคิด 2 ด้าน ซึ่ งเกิดจากสิ่ งที่เราสนใจ และนําสิ่ งที่สนใจมา
พิจารณา จนเกิดเป็ นความคิดใหม่ข้ ึน
2. การหลบหลี ก (Escape) Plsek (1997: 84 - 85) ได้กล่าวว่า การหลบหลี ก คือ
การพยายามหลบหลี ก รู ป แบบการคิ ด ที่ คุ้น เคย หรื อการหลี ก หนี ค วามคิ ดเดิ ม ซึ่ งจะก่ อ ให้เ กิ ด
ความคิดที่แปลกใหม่ อันจะนําไปสู่ ความคิดสร้างสรรค์ได้ในที่สุด
3. การเคลื่อนไหว (Movement) Plsek (1997: 91) อธิ บายว่า การลงมือปฏิบตั ิ
เป็ นกระบวนการขับเคลื่อนทางความคิดด้วยการค้นหา และเชื่ อมโยงความคิด หรื อประสบการณ์
เดิมให้เข้ากับความรู ้หรื อประสบการณ์ใหม่เพื่อดําเนินการให้ความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นผลิตผลงาน
ออกมาเป็ นนวัตกรรม ทั้งนี้ ผลผลิ ตอันเกิ ดจากความคิดสร้างสรรค์น้ นั ต้องอาศัยเทคนิ คการระดม
ความคิด ด้วยการสร้างความคิดใหม่ ๆ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ทั้งนี้จะต้องไม่มีคาํ วิจารณ์ใด ๆ
ทั้งสิ้ น และจะต้องเป็ นการต่อยอดจากความคิดของผูอ้ ื่นให้ขยายวงกว้างออกไป เพื่อให้เกิดความคิด
แปลกใหม่ จนนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้ในที่สุด
จะเห็นได้วา่ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้น้ นั ต้องอาศัยกระบวนการทางจิต 3 ประการ
ได้แก่ การรั บรู ้ (Perception) ความจํา (Memory) และการตัดสิ นใจ (Judgment) และหลักพื้นฐาน
3 ประการได้แ ก่ ความสนใจ (Attention) การหลบหลี ก (Escape) การเคลื่ อ นไหว (Movement)
ซึ่ งแนวคิดดังกล่ าวมี ส่วนช่ วยให้เกิ ดความกระจ่างด้านกระบวนการทํางานที่ทาํ ให้เกิ ดความคิ ด
สร้างสรรค์ และสามารถเกิดผลผลิตที่เป็ นรู ปธรรมในที่สุด และหากเข้าใจกรอบความคิดดังกล่าวนี้
อย่ า งชั ด เจนแล้ ว ก็ จ ะสามารถสร้ า งเครื่ องมื อ ใหม่ ๆให้ เ หมาะกั บ สถานการณ์ ที่ มี อ ยู่ ไ ด้
โดยไม่ตอ้ งอาศัยพรสวรรค์แต่อย่างใด (Plsek, 1997: 91)
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การรับรู ้ (Perception)

ความจํา (Memory)

ความสนใจ (Attention)
ความคิดสร้ างสรรค์
(Creative Thinking)

การหลบหลีก (Escape)

การตัดสิ นใจ

การเคลื่อนไหว

(Judgment)

(Movement)

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานกระบวนการคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Plsek
รูปแบบกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ (Model for The Processes of Creative Thinking)
จากโครงสร้างพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Plsek ได้พฒั นาเป็ นรู ปแบบ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Model for The Processes of Creative Thinking) ขึ้นซึ่ งวงจรความคิด
สร้ างสรรค์ของ Plsek เปรี ยบเสมื อนนาฬิ กา เริ่ มต้นจากตําแหน่ ง 9.00 น. เนื่ องจากต้องการให้มี
ลักษณะคล้ายกับชี วิตประจําวันทัว่ ไปที่มกั จะเริ่ มต้นการดําเนินกิจกรรมประจําวันในชีวิตแต่ละวัน
ตามเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ กระบวนการที่จะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้น้ นั จะต้องเริ่ มต้นจากการ
สังเกต (Observation) พร้อมกับการวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นว่าสิ่ งใดที่ทาํ ให้ประสบความสําเร็ จ
หรื อสิ่ งใดที่ทาํ ให้ลม้ เหลว ซึ่ งกระบวนการทางจิต หรื อกระบวนการคิดในลักษณะนี้ จะสร้างแหล่ง
เก็บมโนทัศน์ต่าง ๆไว้ในความจํา จากนั้นก็จะนํามาสร้างความคิดใหม่ให้ตรงกับความต้องการด้วย
การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ต่าง ๆ ที่เก็บในแหล่งเก็บความจําข้างต้นด้วยวิธีต่าง ๆ
เช่น พิจารณาถึงความคล้ายคลึงกัน การขยายวงกว้างออกไปจากมโนทัศน์ที่กาํ หนดให้ การใช้คาํ สุ่ ม
เพื่อให้เกิดปริ มาณความคิดที่มากเพียงพอ การระดมความคิดแบบดั้งเดิมเพื่อให้เกิดความหลากหลาย
เป็ นต้น หัวใจสําคัญของกระบวนการนี้ คือ การคิดเชื่ อมโยงประสบการณ์เดิ ม กับประสบการณ์
ใหม่เข้าด้วยกันจนเกิดเป็ นความคิดสร้างสรรค์ข้ ึน จากนั้นจึงรวบรวมรวบรวมความคิดที่ได้ เพื่อ
นํามาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของความคิดนั้นให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น ก่อนที่จะตัดสิ นใจประเมิน
ความคิดที่ดีที่สุดที่สามารถนําไปใช้งานได้ เพื่อสร้างผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ในรู ปแบบหนึ่ง
ดังแผนภาพที่ 3 ดังนี้
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แผนภาพที่ 3 รู ปแบบกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ (Model for The Processes of Creative
Thinking)
ที่มา: Paul E. Plsek, Creativity, innovation, and quality (Milwaukee, Wis.: ASQC Quality
Press, 1997), 72 – 72.
จากแผนภาพที่ 3 นี้ Plsek (1997: 115 - 181) ได้อธิ บายถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของรู ปแบบ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. ขั้น เตรี ย ม (Preparation) กระบวนความคิ ด สร้ า งสรรค์ต้อ งเริ่ ม ต้น จากการสั ง เกต
(Observation) อย่า งรอบรอบ โดยใช้ก ระบวนการคิ ดวิเคราะห์ (Analysis) แยกแยะข้อมูล ต่า ง ๆ
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
2. ขั้นจินตนาการ (Imagination) เมื่อสมองผ่านกระบวนการสังเกตและการคิดวิเคราะห์
แล้ว ก็ จะนํา ความรู ้ ที่ ไ ด้กกั เก็ บ ไว้ใ นหน่ วยความจํา จากนั้นจึ ง นํา ข้อมูล ที่ ไ ด้ไปใช้ใ นการสร้ า ง
ความคิ ดใหม่ (Generation) โดยเชื่ อมโยงกับความคิดที่เดิ มที่มีอยู่ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการเปรี ยบเทียบ
(Analogies) การขยายความคิด (Branching out from a given concept) หรื อวิธีการการระดมสมอง
(Brainstorming) เพื่อรวบรวมความคิด (Harvesting) ที่สามารถนําไปพัฒนาได้
3. ขั้นการพัฒนา (Development) เป็ นกระบวนการพัฒนา และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพใน
ความคิดนั้น (Enhancement) หลังจากนั้นประเมิน (Evaluation) เพื่อค้นหาความคิดที่ดีที่สุด หรื อ
ความคิดที่ใช้งานได้
4. ขั้นลงมื อกระทํา (Action) นําความคิ ดที่ ผ่านการคัดเลื อก หรื อการประเมิ นแล้วไป
ทดลองปฏิบตั ิ (Implementation) เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อได้นาํ ไปปฏิบตั ิ
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จะเห็ นได้ว่า วงจรกระบวนความคิ ดสร้ า งสรรค์ข อง Plsek ต้องเกิ ดจากการรั ก ษาสมดุ ล
ระหว่างจินตนาการ และการวิเคราะห์ โดยผ่านกระบวนการสังเกต การจดจํา การเชื่ อมโยง และ
การคัดเลือก ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ชดั เจน มีแนวคิดเป็ นวิทยาศาสตร์ และสามารถนําไปพัฒนาเป็ น
นวัตกรรม หรื อผลงานได้ จึ งเป็ นเหตุให้ผวู้ ิจยั สนใจนํารู ปแบบกระบวนความคิดสร้ างสรรค์ของ
Plsek มาพัฒ นาการเรี ยนรู้ ร่ วมกั บ ทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญาสามองค์ ป ระกอบ เพื่ อ เสริ มสร้ า ง
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
นอกจากนี้ จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ผูว้ ิจยั
พบว่า ยังไม่มีผใู ้ ดนําแนวคิดนี้มาพัฒนาเป็ นงานวิจยั ใดมาก่อน ทําให้ผวู้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษา และ
นําแนวคิดสร้างสรรค์ของ Plsek มาพัฒนาเป็ นส่ วนหนึ่งของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ในงานวิจยั ครั้งนี้
4. ทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบของ Sternberg
Robert Sternberg นัก จิ ตวิท ยาผูม้ ี ชื่ อเสี ย งด้า นสติ ปั ญญาของมนุ ษ ย์ ได้เสนอทฤษฎี
เชาวน์ ปั ญญาสามองค์ป ระกอบในปี ค.ศ. 1985 ซึ่ ง จัด เป็ นทฤษฎี แนวใหม่ ที่ เ น้นกระบวนการ
ความสามารถของสมองที่ประกอบด้วยความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และ
การคิดเชิงประยุกต์ให้กบั ผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู้ และพัฒนาความคิด
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น โดยมีรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
4.1 ความเป็ นมาของทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบ (The Triarchic Theory of Human
Intelligence)
Robert Sternberg ผูม้ ี ชื่ อ เสี ย งด้า นสติ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ กล่ า วว่า การพัฒ นาวิ ธี ห า
ความสามารถของมนุ ษย์เป็ นเรื่ องซับซ้อนที่ยงั หาข้อยุติไม่ได้ และยังไม่มีเครื่ องมือประเภทใด ๆ ที่
สามารถวัดความสามารถของมนุ ษย์ได้อย่างครอบคลุม และแม่นยํา เพราะความสามารถของมนุษย์
เป็ นปรากฏการณ์ ท างปั ญ ญา ไม่ ใ ช่ ส ภาพทางภายภาพ Sternberg เป็ นผูท้ าํ ให้วงการการศึ ก ษา
เกี่ยวกับสติปัญญาของมนุ ษย์ ได้พบข้อเท็จจริ งหลายประการที่เป็ นคุณประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ ใน
การเสาะหา คัดเลือก และพัฒนาคนให้เหมาะสมกับศักยภาพของคนแต่ละคนมากกว่าเดิมหลายสิ่ ง
อันเป็ นคุ ณประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพมนุ ษย์ เช่น การยอมรับในความซับซ้อนของปั ญญา
มนุ ษย์ การบูรณาการของการวิเคราะห์พฤติกรรมทางปั ญญาที่มีข้ นั ตอนหลายมิติข้ ึ น ความเข้าใจ
พฤติ ก รรมทางปั ญญากว้า งขึ้ นอย่า งมาก และด้า นศัก ยภาพอัน หลากหลายที่ ส ามารถวัดโดยวิ ธี
ทดสอบเดี่ยว ๆ อย่างไรก็ตามทฤษฎีท้ งั หลายยังมีขอ้ จํากัดในการวิจยั หรื อสร้างเครื่ องมือ เนื่ องจาก
ความซับซ้อน และความหลากหลายของคุณลักษณะทางปั ญญา (อุษณี ย ์ อนุรุทธ์วงศ์, 2555: 46 - 47)
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ในปี ค.ศ.1985 Stermberg (1985: 41-42; 1999b: 489) ได้เสนอทฤษฎี เชาวน์ปัญญา
สามองค์ประกอบ หรื อในชื่อภาษาไทยว่าทฤษฎีแห่งเชาวน์ปัญญาของมนุษย์ (The Triarchic Theory
of Human Intelligence) หรื อบางท่านอาจจะเรี ยกว่า ทฤษฎี สามเกลี ยวแห่ งเชาวน์ปัญญา หรื อ
บางครั้งก็จะมีผใู ้ ห้ชื่อว่าทฤษฎี สามศร ซึ่ ง กมล โพธิ เย็น (2547: 52) ได้อธิ บายความหมายของชื่ อ
ทฤษฎีไว้ดงั นี้
คําว่า “Tri” มาจากคําว่า “Three” หมายถึ ง “สาม” และคําว่า “-archic” มาจากคําว่า
“governed” หมายถึง “การควบคุ ม” ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบจึงเป็ นทฤษฎีที่อธิ บาย
เชาวน์ปัญญา หรื อสมรรถภาพสมอง โดยแบ่งองค์ประกอบของเชาวน์ปัญญาออกเป็ น 3 ส่ วน หรื อ
3 ทฤษฎี ย่อย ได้แก่ ทฤษฎี ย่อยด้านองค์ประกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory)
ทฤษฎี ย่ อ ยด้า นประสบการณ์ (Experiential Subtheory) และทฤษฎี ย่ อ ยด้ า นบริ บทสั ง คม
(Contextual Subtheory) ซึ่ งแต่ละทฤษฎียอ่ ยอธิ บายหน้าที่และการทํางานของเชาวน์ปัญญา หรื อ
สมรรถภาพทางสมองได้ดงั แผนภาพที่ 4
ทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบ

(The Triachic Theory of Human Intelligence)
ทฤษฎียอ่ ยด้านองค์ประกอบ
ทางความสามารถ
(Componential Subtheory)

1.
2.
3.

องค์ประกอบด้านความคิดขั้นสูง
(Metacomponent)
องค์ประกอบด้านการปฏิบตั ิ
(Performance Components)
องค์ประกอบด้านการแสวงหา
ความรู ้ (Knowledge-acquisition
Components)

ทฤษฎียอ่ ยด้านประสบการณ์
(Experiential Subtheory)

1.

2.

ความสามารถในการแก้ปัญหาที่
แปลกใหม่
(Abilities to Deal with Novelty)
ความสามารในการประมวลผล
ข้อมูลอัตโนมัติ
(Abilities to Automatize
Processing)

ทฤษฎียอ่ ยด้านบริ บทสังคม
(Contextual Subtheory)

1.
2.
3.

การปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม
(Adaptation)
การเลือกสิ่ งแวดล้อม (Selection)
การปรับแต่งสิ่ งแวดล้อม
(Shaping)

แผนภาพที่ 4 โครงสร้างทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ
ที่มา : Robert J .Sternberg, Beyond IQ:A triarchic theory of human intelligence. (New York:
Cambridge University Press, 1985), 320.
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ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบได้อธิ บายถึงโครงสร้างทางปั ญญาโดยวิเคราะห์จาก
กระบวนการทางสมองในการแสดงออกตามด้า นต่า ง ๆ ดัง นั้นแต่ ล ะทฤษฎี จึง มี หน่ วยพื้ นฐาน
(Basic Unit of Analysis) ในการวิเคราะห์เพื่ออธิ บายถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางปั ญญาไม่เหมือนกัน จากแผนภูมิโครงสร้างทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ
ข้างต้น สามารถอธิ บายทฤษฎียอ่ ยตามองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ได้ (กมล โพธิ เย็น, 2547: 53 – 67)
ดังนี้
1. ทฤษฎี ย่อยด้านองค์ประกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory) โดย
Sternberg (1985: 97 – 107) ได้อธิ บายว่า ทฤษฎียอ่ ยด้านองค์ประกอบทางความสามารถ เป็ น
กระบวนการในการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น (Information – Processing Components) ของสมอง
ในการวิเคราะห์กลไก (Mechanism) ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางปัญญา (Intelligence Behavior)
ดังนั้น ทฤษฎียอ่ ยด้านองค์ประกอบทางความสามารถ คือ กระบวนการประมวลผลข้อมูล
เบื้องต้นซึ่ งควบคุ มการสร้างภาพในใจ (Internal Representation) หรื อสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่บุคคล
ได้รับรู ้โดยกระบวนการนี้ จะทําหน้าที่ส่งผ่านข้อมูล (Translate) จากประสาทสัมผัสไปยังมโนทัศน์
(Conceptual Representation) หรื อส่ งผ่านข้อมูลจากมโนทัศน์ในสมองไปยังอวัยวะต่าง ๆ (Moter
Output) ซึ่ งแต่ละองค์ประกอบของทฤษฎียอ่ ยด้านองค์ประกอบทางความสามารถนั้นมีคุณสมบัติที่
สําคัญ 3 ประการคือ 1) ระยะเวลาในการดําเนินการ (Duration) 2) ความยาก (Difficulty) และ
3) ความเป็ นไปได้ในการดําเนิ นการ (Probability of Execution) โดยคุณสมบัติท้ งั หมดนี้เป็ นอิสระ
ต่อกันกล่าวคืองานบางอย่างใช้ระยะเวลาในการดําเนินการนานมีระดับความยากตํ่าและ
การดําเนินการมีโอกาสผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในขณะที่งานบางอย่างใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ
น้อ ยเสร็ จ เร็ วแต่ มี ร ะดับ ความยากสู ง และการดํา เนิ นการมี โอกาสผิด พลาดได้บ่ อ ยครั้ งเป็ นต้น
(Sternberg, 1985: 98) นอกจากนี้องค์ประกอบของทฤษฎียอ่ ยด้านองค์ประกอบทางความสามารถยัง
จําแนกตามลักษณะหน้าที่ได้ 3 ชนิ ดคือองค์ประกอบด้านการคิดขั้นสู ง (Meta - Components)
องค์ประกอบด้านการปฏิบตั ิ (Performance Components) และองค์ประกอบด้านการแสวงหาความรู ้
(Knowledge - Acquisition Components) (Sternberg, 1985: 99) ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบด้านการคิดขั้นสู ง (Meta - Components) เป็ นองค์ประกอบการคิด
สั่งการ (Executive process) ซึ่ งใช้ในการวางแผนควบคุ มการปฏิบตั ิงานและออกคําสั่งไปยัง
องค์ประกอบทางความสามารถชนิดอื่นๆว่าควรทําอย่างไรและคอยติดตามผลป้ อนกลับ (Feedback)
จากองค์ประกอบทางความสามารถชนิ ดอื่น ๆ ว่ามีปัญหาในการปฏิบตั ิงานอย่างไรบ้างโดยมีหน้าที่
รั บผิดชอบในการตัดสิ นใจว่าจะทําอย่า งไรกับ งานหรื อปั ญหานั้นเพื่อให้ง านหรื อการแก้ปั ญหา
ดําเนิ นไปได้อย่างถูกต้องกระบวนการทํางานขององค์ประกอบด้านการคิดขั้นสู งสามารถอธิ บาย
เป็ นขั้นตอนย่อยๆได้ 7 ขั้นตอน (Sternberg, 1985: 97 - 107) ดังนี้
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1.1.1 การระบุปัญหา เพื่อกําหนดขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเรา
ควรระบุสาเหตุของปั ญหาที่แท้จริ งเสี ยก่อน
1.1.2 การจํากัดความปั ญหา เมื่อสามารถระบุปัญหาที่แท้จริ งได้แล้วจําเป็ นต้อง
ให้คาํ จํากัดความของปั ญหานั้นด้วยเพราะหากไม่มีการให้คาํ จํากัดความปั ญหา หรื อคําจํากัดความ
ปั ญหานั้นคลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริ งโอกาสในการแก้ปัญหาได้สาํ เร็ จก็จะลดน้อยลง
1.1.3 การสร้างกลวิธีในการแก้ปัญหาเป็ นขั้นตอนของการวางแผนกลวิธีต่าง ๆ
และวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นให้ เ ห็ น เป็ นขั้น ตอนยิ่ ง ขึ้ นหรื อสั ง เคราะห์
องค์ประกอบหลายชนิดที่มีความสัมพันธ์กนั นํามาเชื่ อมโยงกันเพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาซึ่ ง
ตัวอย่างของกลวิธีในการแก้ปัญหาที่พบบ่อยครั้ง เช่น การคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) เป็ น
การคิดหาวิธีในการแก้ปัญหาที่หลากหลายจากนั้นจึงใช้หลักการคิดเอกนัย (Convergent Thinking)
ซึ่งเป็ นการคิดวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพียงกลวิธีเดียวในสภาพการณ์น้ นั ๆ เป็ นต้น
1.1.4 การจัดระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา (Organizing Information) เป็ น
การจัด ระเบี ย บข้อ มู ล ที่ มี อ ยู่เ พื่ อนํา มาใช้ใ นการดํา เนิ น การแก้ปั ญ หาให้ป ระสบผลสํา เร็ จ หรื อ
การสร้างภาพในใจที่ช่วยในการกําหนดลําดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
1.1.5 การจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการแก้ปัญหา (Allocation of Resources)
คนส่ วนใหญ่จะเผชิ ญหน้ากับ ปั ญหาโดยอยู่ในขอบเขตของทรัพ ยากรที่จาํ กัดในด้า นต่าง ๆ เช่ น
ระยะเวลาในการแก้ปัญหางบประมาณเครื่ องมือฯลฯการแก้ปัญหาแต่ละปั ญหาต้องใช้ทรัพยากร
ด้านต่างๆในปริ มาณที่แตกต่างกันเช่นปั ญหาบางปั ญหาต้องอาศัยระยะเวลานานในการแก้ไขและ
ต้อ งการเครื่ องมื อ หลายชนิ ด ในขณะที่ บ างปั ญ หาอาศัย ทรั พ ยากรเพี ย งเล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้น ทั้ง นี้
ประสิ ทธิ ภาพของการจัดสรรทรัพยากรในการแก้ปัญหาจึงขึ้นอยูก่ บั ความรู้ความชํานาญของแต่ละ
บุคคล
1.1.6 การตรวจสอบการแก้ปัญหา (Monitoring Problem Solving) การแก้ปัญหา
ที่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะต้องมี การตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้แน่ ชัดว่า
ขั้นตอนต่า ง ๆดําเนิ นไปอย่างถู ก ต้องและนํา ไปสู่ เป้ าหมายที่ต้องการหรื อไม่ เพราะหากพบว่า มี
ข้อ บกพร่ อ งเกิ ด ขึ้ น แล้ว การตรวจสอบกระบวนการแก้ปั ญ หาจะช่ ว ยให้ เ ราสามารถแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องได้ทนั ท่วงที
1.1.7 การประเมิ นผลการแก้ปัญหา (Evaluation Problem Solving) เป็ น
กระบวนการที่เกิ ดขึ้ นภายหลังจากการแก้ปัญหาสิ้ นสุ ดลงเพื่อประเมิ นความสํา เร็ จและทบทวน
การทํางานในขั้นตอนต่าง ๆซึ่ งบางครั้งการประเมินผลการแก้ปัญหานี้ จะทําให้สามารถตระหนักถึง
ปั ญ หาใหม่ ห รื อ กลวิ ธี ใ หม่ ที่ จ ะนํา ไปใช้ ป รั บ ปรุ งกระบวนการแก้ปั ญ หาในครั้ งต่ อ ไปให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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1.2 องค์ประกอบด้านการปฏิบตั ิ (Performance Components) เป็ นกระบวนการลง
มือปฏิ บตั ิหรื อใช้กลวิธีต่าง ๆในการแก้ปัญหาโดยที่องค์ประกอบด้านการคิดขั้นสู งตัดสิ นใจและ
ควบคุ ม ว่า จะต้องทํา อะไรจากนั้น องค์ป ระกอบด้า นการปฏิ บ ัติมี หน้า ที่ ล งมื อกระทํา จริ ง ๆ ทั้ง
องค์ประกอบด้านการคิ ดขั้นสู งและองค์ประกอบด้านการปฏิ บตั ิจึงเป็ นกระบวนการที่ควบคู่ไ ป
ด้วยกันเพราะองค์ประกอบด้านการคิดขั้นสู งเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้สําเร็ จเนื่องจาก
เป็ นเพียงการตัดสิ นใจแต่ยงั ไม่มีการปฏิบตั ิส่วนองค์ประกอบด้านการปฏิ บตั ิเพียงอย่างเดี ยวก็ไม่
สามารถแก้ปัญหาได้เช่นกันองค์ประกอบด้านการปฏิบตั ิจาํ แนกเป็ นองค์ประกอบย่อย 3 ประการ
ดังนี้
1.2.1 การเข้ารหัส (Encoding Components) เป็ นกระบวนการรับรู้สิ่งเร้า และ
เก็บข้อมูลใหม่โดยการเปลี่ ยนแปลงคุ ณภาพและปริ มาณของการเข้ารหัสขึ้นอยู่กบั พัฒนาการทาง
ปั ญญาขั้นพื้นฐาน (Major Source of Intellectual Development) ซึ่ งพบว่าการเข้ารหัสจะมี
ความละเอียดลออเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของบุคคล แต่จะมีการดําเนิ นการเข้ารหัสคุ ณลักษณะ
ต่าง ๆ ที่ ช้าลงเมื่อบุคคลมีอายุเพิ่มขึ้นเพราะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นการสร้างภาพในใจ (Representation)
หรื อสัญลักษณ์ต่างๆจะบ่อยมากขึ้นและเป็ นไปอย่างซับซ้อนเช่นการเชื่อมโยง (Connection) เป็ น
การเข้ารหัสที่ซบั ซ้อนกว่าการรวมพจน์ (Combination) เป็ นต้น
1.2.2 การรวม และการเปรี ยบเทียบ (Combination and Comparison
Components) เป็ นกระบวนการที่ รวมหรื อเปรี ย บเที ย บข้อมูลต่ า งๆที่ ไ ด้รับ เพื่อสร้ า งกลวิธี ใ น
การแก้ปัญหา เช่นการแก้ปัญหาที่เป็ นข้อสรุ ปเชิงเหตุผล (Liner Syllogism) เช่น“ถ้าจอห์นสู งกว่า
บิ ล และบิ ล สู ง กว่า พี ท ดัง นั้น สรุ ป ได้ว่า ใครสู ง ที่ สุ ด ” จากคํา ถามนี้ บุ ค คลจะสร้ า งภาพในใจ
(Representation) เพื่อหาคําตอบของปั ญหานี้โดยการจัดระบบโครงสร้างทางปั ญญาเป็ น 2 ส่ วนส่ วน
แรกรับรู ้ขอ้ มูลว่า“จอห์นสู งกว่าบิล” และส่ วนที่สองรับรู ้ขอ้ มูลว่า “บิลสู งกว่าพีท” จากนั้นจะเกิด
การรวมข้อมูล(Combination) เพื่อหาคําตอบว่าใครสู งที่สุด หรื อการแก้ปัญหาแบบอุปมา-อุปไมย
(Analogy) เช่น “เด็กผูช้ าย : เพศชาย; เด็กผูห้ ญิง : …” ซึ่ งบุคคลต้องหาคําตอบโดยการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างคุ ณลักษณะของเด็กผูช้ ายเพศชายโดยพิจารณาว่าคํา 2 คํานี้ สัมพันธ์กนั อย่างไรเพื่อเป็ น
แนวทางไปสู่ คาํ ตอบที่จะนําลงมาเติมในช่องว่างได้วา่ คําใดมีความสัมพันธ์กบั คําว่า “เด็กผูห้ ญิง”
ในลักษณะเดียวกันนี้
1.2.3 การตอบสนอง (Response Components) เป็ นการพิจารณาระยะเวลาใน
การตอบสนองเมื่อบุคคลเผชิ ญกับงานหรื อปั ญหาซึ่ งการตอบสนองจะแสดงถึ งกระบวนการด้าน
การปฏิบตั ิในการแก้ปัญหา
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1.3 องค์ประกอบด้านการแสวงหาความรู้ (Knowledge – Acquisition Components)
เป็ นกระบวนการที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆซึ่ งจําแนกออกเป็ นองค์ประกอบย่อย 3 ประการ
คือ
1.3.1 การเลือกเข้ารหัส (Selective Encoding) เป็ นการจัดแบ่งข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กบั จุดมุ่งหมายที่บุคคลต้องการออกจากข้อมูลที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั จุดมุ่งหมายนั้น
เมื่อข้อมูลมากมายได้รับการนําเสนอในบริ บทธรรมชาติขอ้ มูลที่มีความสัมพันธ์กบั จุดมุ่งหมายที่
บุคคลต้องการก็จะปะปนอยูก่ บั ข้อมูลอื่น ๆ ดังนั้นบุคคลจึงต้องพิจารณาเลือกเข้ารหัสเฉพาะข้อมูลที่
มีความสัมพันธ์กบั จุดมุ่งหมายของตน
1.3.2 การเลื อ กรวมพจน์ (Selective Combination) เป็ นกระบวนการ
ในการรวบรวมหลังจากการเลือกเข้ารหัสไปแล้วเพราะเพียงการเลือกเข้ารหัสนั้นยังไม่สามารถนํา
ข้อมูลที่ได้รับไปสรุ ปเป็ นโครงสร้างความรู้ใหม่ได้ดงั นั้นจึงต้องมีกระบวนการเลือกรวมพจน์ของ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกันเพื่อเชื่อมโยงกันได้ท้งั หมด
1.3.4 การเลื อกเปรี ยบเทียบพจน์ (Selective Comparison) เป็ นกระบวนการ
เชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเก่ ากับข้อมูลใหม่เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ดงั นั้นหากบุคคล
ไม่ได้เชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเก่ากับข้อมูลใหม่บุคคลก็จะไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ได้และไม่สามารถมองเห็นภาพรวมได้
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการคิดขั้นสู ง (Meta – Components) องค์ประกอบ
ด้าน การปฏิบตั ิ (Performance Components) และองค์ประกอบด้านการแสวงหาความรู ้ (Knowledge
– Acquisition Components) สามารถแสดงได้ตามแผนภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 3 ชนิดของทฤษฎียอ่ ยด้านองค์ประกอบทาง
ความสามารถ
ที่มา : Robert J .Sternberg, Beyond IQ:A triarchic theory of human intelligence. (New York:
Cambridge University Press, 1985), 109.
จากแผนภาพ

M

หมายถึง องค์ประกอบด้านการคิดขั้นสู ง
(Meta - Components)
A
หมายถึง การรับความรู ้เข้าสู่ ระบบความจํา (Acquisition)
R
หมายถึง การดึงความรู ้จากระบบความจํา (Retrieval)
T
หมายถึง การถ่ายโยงความรู ้ (Transfer)
โดย A, R, T เป็ นหน้าที่ยอ่ ยขององค์ประกอบด้านการแสวงหาความรู ้ (Knowledge –
Acquisition Components)
P
หมายถึง องค์ประกอบด้านการปฏิบตั ิ (Performance
Components)
ลูกศรเส้นทึบคู่
หมายถึง การกระตุน้ เส้นตรง (Direct
Activation) ขององค์ประกอบหนึ่งโดยองค์ประกอบอีกชนิดหนึ่ง
ลูกศรเส้นทึบเดี่ยว
หมายถึง การกระตุน้ ทางอ้อม (Indirect
Activation) ขององค์ประกอบหนึ่งโดยองค์ประกอบอีกชนิดหนึ่ง และผลป้ อนกลับทางอ้อม
(Indirect Feedback) จากองค์ประกอบหนึ่งไปยังองค์ประกอบอีกชนิดหนึ่งในลักษณะการมี
ปฏิสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน
ลูกศรเส้นประ
หมายถึง ผลย้อนกลับทางตรง (Direct
Feedback) จากองค์ประกอบหนึ่งไปยังองค์ประกอบอีกชนิดหนึ่ง
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จากระบบความสั ม พันธ์ ข ององค์ป ระกอบย่อยด้า นต่ า ง ๆ นี้ สามารถสรุ ปได้ว่า มี เพีย ง
องค์ประกอบด้านการคิดขั้นสู งเท่านั้นที่มีผลกระตุน้ ทางตรงไปสู่ การรับรู้เข้าสู่ ระบบความจํา และ
ดึงความจํานั้นไปใช้ในการถ่ายโยงเพื่อนําไปสู่ องค์ประกอบด้านการปฏิบตั ิ ในขณะเดียวกันข้อมูล
ดังกล่าวก็จะส่ งผลผลป้ อนกลับมายังองค์ประกอบด้านการคิดขั้นสู ง ดังนั้นการควบคุมทั้งหมดจึง
ผ่า นองค์ป ระกอบด้า นการคิ ดขั้นสู ง ไปยัง ระบบ และข้อ มูล ทั้ง หมดจากระบบจะส่ ง ตรงมายัง
องค์ประกอบด้านการคิดขั้นสู งนี้ โดยที่องค์ประกอบด้านอื่น ๆ สามารถกระตุน้ กันทางอ้อม และ
ในขณะเดียวกันก็ได้รับข้อมูลย้อนกลับโดยทางอ้อมเท่านั้น เช่น การรับข้อมูลเข้าสู่ ระบบความจํา
(Acquisition of Information) จะส่ งผลต่อองค์ประกอบด้านการปฏิบตั ิ หากเป็ นเพียงการเชื่อมโยง
ระหว่างองค์ประกอบด้านการแสวงหาความรู ้ และองค์ประกอบด้านการปฏิบตั ิโดยอยูภ่ ายใต้
การควบคุ มขององค์ประกอบด้านการคิดขั้นสู งซึ่ งข้อมูลจากองค์ประกอบด้านการปฏิบตั ิน้ ี จะถูก
กลัน่ กรองโดยองค์ประกอบด้านการแสวงหาความรู้ และอยูภ่ ายใต้การดูแลขององค์ประกอบด้าน
การคิดขั้นสู งอีกเช่นกัน
จะเห็ นได้วา่ หัวใจของกระบวนการทฤษฎียอ่ ยด้านองค์ประกอบทางความสามารถจะอยู่ที่
องค์ประกอบด้านการคิดขั้นสู งมากกว่าส่ วนอื่น เพราะเป็ นส่ วนที่ตอ้ งริ เริ่ ม สั่งการ และตรวจสอบ
การทํางานของกระบวนการอื่ น ๆ ดัง นั้น การวัดเชาวน์ปั ญญาว่าสู ง หรื อตํ่า ก็อาจตัดสิ นได้จาก
ประสิ ท ธิ ภ าพของการตัด สิ นใจ การวางแผน กลวิธี ต่า ง ๆ ที่ เ กิ ดจากกระบวนส่ วนนี้ ดัง เช่ น
การแก้ปัญหาปริ ศนาอักษรไขว้ (Word Puzzle) นั้นเมื่อบุคคลตัดสิ นใจในการใช้กลวิธีใน
การแก้ปัญหากลวิธีน้ นั จะถูกกระตุน้ โดยตรงจากองค์ประกอบด้านการคิดขั้นสู งที่รับผิดชอบการ
ตัดสิ นใจส่ งผ่านข้อมูลไปยังองค์ประกอบด้านการปฏิบตั ิซ่ ึ งรับผิดชอบในการลงมือดําเนินการตาม
ขั้นตอนของกลวิธี
จากนั้นการกระตุน้ จะถูกส่ งผ่านอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ นข้อมูลให้องค์ประกอบด้านการปฏิบตั ิ
สามารถดําเนิ นการตามกลวิธีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งองค์ประกอบด้านการปฏิบตั ิจะรายงานผล
ย้อนกลับมายังองค์ประกอบด้านการคิดขั้นสู ง เพื่อแสดงว่ากลวิธีน้ นั ประสบความสําเร็ จมากน้อย
เพียงใดถ้าหากผลย้อนกลับระบุวา่ ไม่สําเร็ จองค์ประกอบด้านการคิดขั้นสู งอาจจะตัดสิ นใจเปลี่ยน
กลวิธีซ่ ึ งหากยังมีขอ้ บกพร่ องอีกองค์ประกอบด้านการคิดขั้นสู งก็จะมีการตรวจสอบกระบวนการ
แก้ปัญหา (Solution Monitoring) ต่อไปหรื ออาจตัดสิ นใจเปลี่ยนแปลงเป้ าหมายในการแก้ปัญหาก็
เป็ นได้ (Sternberg, 1985: 108 - 111)
การทํางานขององค์ประกอบย่อยของทฤษฎีย่อยด้านองค์ประกอบทางความสามารถนี้ อาจ
อธิ บายได้จากเหตุ การณ์ ในชี วิตประจําวันเช่ นเมื่ อนาย ก. ต้องเขี ยนรายงาน นาย ก. จะใช้
องค์ประกอบด้านการคิ ดขั้นสู งในการตัดสิ นใจเลื อกหัวข้อเรื่ อง วางแผนโครงเรื่ อง ตรวจสอบ
ไวยากรณ์การเขียน และประเมินผลงานของตนเองว่าบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้หรื อไม่ จากนั้น
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จึงใช้องค์ประกอบด้านการแสวงหาความรู ้ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อเรื่ องนั้น และสุ ดท้ายจะ
เป็ นหน้าที่ขององค์ประกอบด้านการปฏิบตั ิในการลงมือเขียนรายงาน
ในทางปฏิบตั ิองค์ประกอบย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ไม่ได้แยกจากกันอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันกับ
การเขียนรายงาน ก่อนที่นาย ก. จะเริ่ มเขียนได้จะต้องเริ่ มจากการตัดสิ นใจเลือกหัวข้อเรื่ องก่อน
แล้วจึงศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งถ้าหากนาย ก. พบข้อมูลใหม่ ๆการวางแผนโครงเรื่ องก็
อาจจะถูกเปลี่ยนแปลงได้ และสิ่ งนี้จะส่ งผลให้นายก. เปลี่ยนแปลงประเด็นที่จะต้องศึกษาด้วยสรุ ป
ได้วา่ องค์ประกอบย่อยด้านการคิดทั้ง 3 ด้านนี้มีความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกันอย่างใกล้ชิด (Sternberg,
1999b: 489)
2. ทฤษฎีย่อยด้านประสบการณ์ (Experiential Subtheory) Sternberg (1985: 68 - 73)
ได้ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งประสบการณ์ ข องบุ ค คล และองค์ ป ระกอบใน
การประมวลผลข้อ มู ล กล่ า วคื อ เมื่ อ บุ ค คลเผชิ ญ กับ งาน หรื อสถานการณ์ ซ่ ึ งแต่ ล ะคนมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องนี้แตกต่างกัน ดังนั้นการแสดงออกของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันด้วย
ซึ่ งลักษณะความแปลกใหม่ของงานสามารถจําแนกได้ 2 ประเภทคื อ 1) งานที่บุคคลไม่เคยมี
ประสบการณ์ มาก่อน และงานที่บุคคลคุ น้ เคย หรื อได้รับการฝึ กฝนจนชํานาญซึ่ งการเผชิ ญหน้า
กับงานที่ตนเองคุ น้ เคยนี้ จะทําให้บุคคลมีความคล่องในการปฏิบตั ิงานสามารถปฏิ บตั ิงานนั้นได้
อย่างอัตโนมัติ (Automatic) หรื อใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการจัดลําดับขั้นของงานและ
ดําเนินการจนสําเร็ จ 2) งานที่แปลกใหม่ (Novelty) จะทําให้บุคคลต้องใช้ความสามารถทางปั ญญา
ในลักษณะที่แตกต่างไปจากงานที่บุคคลมีความคล่องในการปฏิบตั ิงานแล้ว
ทฤษฎียอ่ ยด้านประสบการณ์น้ ีจะพิจารณาจากระดับของประสบการณ์ที่มีความสําคัญ
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ และความสามารถในการประมวลผลข้อมูลโดย
อัตโนมัติดงั รายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ (Abilities to Deal with Novelty)
เป็ นการพิ จ ารณาความสามารถทางปั ญ ญาเมื่ อ บุ ค คลเกิ ด การเรี ยนรู ้ ม โนทั ศ น์ ใ หม่ ที่ ใ ช้
ในการแก้ปัญหาเนื่องจากบุคคลต้องใช้การประมวลผลข้อมูลที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่ งความสามารถ
ในการแก้ปัญหา หรื อการเรี ยนรู ้สภาพการณ์ที่แปลกใหม่น้ ี มีกระบวนการ 2 ประการ (Sternberg,
1985: 69) คือ
2.1.1 การทําความเข้าใจในปั ญหา (Comprehensive of The Task) คือ
การเผชิ ญ หน้ า กับ ปั ญ หาที่ บุ ค คลไม่ เ คยพบมาก่ อ น และพยายามเรี ยนรู้ ห รื อทํา ความเข้า ใจ
สภาพปั ญหานั้น

52
2.1.2 การดําเนิ นการแก้ปัญหาตามความเข้าใจ (Acting upon One’
Comprehension of The Task) คือ เมื่อบุคคลนั้นพบกับปั ญหาแปลกใหม่ และเมื่อบุคคลนั้นทํา
ความเข้าใจกับปั ญหานั้นแล้วบุคคลนั้นก็จะลงมือแก้ปัญหาตามความเข้าใจที่มีอยู่
2.2 ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Ability to Automatize
Processing) จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเผชิญกับงานหรื อสภาพการณ์เดิมหลาย ๆ ครั้งจนเกิดความคุน้ เคย
หรื อเกิ ดความชํา นาญความสามารถในการประมวลผลข้อมูล โดยอัตโนมัติก็จะเข้ามามี บทบาท
สํ า คัญ ในการปฏิ บ ัติ ง านนั้น ๆ ซึ่ งความสามารถในการประมวลผลข้อ มู ล โดยอัต โนมัติ เ ป็ น
ความสามารถที่บุคคลคิด และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ ง
บุคคลมีการประมวลผลข้อมูลที่แตกต่างกันอยู่ 2 ลักษณะ คือ
2.2.1 การประมวลผลข้อมูลที่จาํ กัด (Controlled Processing) เป็ น
การประมวลผลข้อมูลที่ค่อนข้างช้า เป็ นไปตามลําดับขั้นตอน ใช้ความพยายามมาก อยู่ในขอบเขต
ข้อจํากัดของความจําระยะสั้นและต้องการการฝึ กฝนน้อย
2.2.2 การประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Automatization) เป็ น
การประมวลผลข้อมูลที่ค่อนข้างเร็ ว มีการประมวลผลข้อมูลได้หลายกระบวนการพร้ อมกัน ใช้
ความพยายามน้อย ไม่มีขอ้ จํากัดเนื่ องจากความจําระยะสั้นส่ วนใหญ่กระทําโดยจิตใต้สํานึ ก และ
ต้องการการฝึ กฝนเพื่อพัฒนามาก ดัง นั้นบุคคลที่มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลโดย
อัตโนมัติที่มีประสิ ทธิ ภาพจะทําให้กาํ ลังสมอง (Mental Resource) เหลือในการให้ความสนใจกับ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมา
จะเห็ นได้ว่า การประเมิ นความสามารถในการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ควรจะกระทําก่ อน
การประเมิ นความสามารถในการประมวลผลข้อมู ล โดยอัต โนมัติ เนื่ องจากจุ ดมุ่ ง หมายของ
การประเมินความสามารถทั้ง 2 ด้านนี้ แตกต่างกัน ความสามารถในการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่จะ
แสดงออกเมื่อบุคคลต้องเผชิ ญกับงาน หรื อสภาพการณ์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนส่ วนความสามารถ
ในการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติจะแสดงออกเมื่อบุคคลเผชิ ญกับงานหรื อสภาพการณ์ที่ตน
คุน้ เคยและมีประสบการณ์มาก่อน (Sternberg, 1985: 73-74) ซึ่ งความสัมพันธ์ระหว่างการประเมิน
ความสามารถในการแก้ปั ญหาที่ แปลกใหม่ และความสามารถในการประมวลผลข้อมู ล โดย
อัตโนมัติสามารถแสดงได้ดงั แผนภาพต่อไปนี้
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การเผชิ ญกับงานใหม่
(First encounter with task)

ความสามารถในการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่
(Task is relatively nonentrenched)

การเผชิ ญกับงานที่คุน้ เคย
(N th encounter with task)

ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
(Task performance is becoming automatized)

แผนภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ของการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่
และความสามารถในการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ที่มา : Robert J .Sternberg, Beyond IQ:A triarchic theory of human intelligence. (New York:
Cambridge University Press, 1985), 74.
จะเห็ นได้ว่าทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบในส่ วนทฤษฎีย่อยด้านประสบการณ์
จัดเป็ นการคิ ดสร้ า งสรรค์ใ นการแก้ปั ญหาที่ แปลกใหม่อย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ ดัง นั้นคนที่ เรี ย นรู้
ประสบการณ์ ต่า ง ๆ ได้อย่า งรวดเร็ ว ก็จะสามารถปรั บ เปลี่ ย นข้อมูล ข่ า วสารใหม่ ใ ห้มี รูป แบบ
(Pattern) ที่สอดคล้องกับรู ปแบบของความรู้เดิมที่มีอยู่ หรื อสามารถปรับขยายโครงสร้างความรู้เดิม
ให้รับรู ้ หรื อประสบการณ์ได้โดยอัตโนมัติ
3. ทฤษฎี ยอ่ ยด้านบริ บทสังคม (Contextual Subtheory) Sternberg (1985: 45 -52) ได้
กล่าวถึ งเชาวน์ปัญญาในทฤษฎี ย่อยนี้ ว่าเป็ นกิจกรรมทางสมอง (Mental Activity) ที่บุคคลแสดง
การกระทําโดยตรงต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม และเลือกสิ่ งแวดล้อมให้
เหมาะกับสภาพการดํารงชี วิตของบุคคล ดังนั้นจึงเป็ นการประยุกต์ใช้เชาวน์ปัญญาด้านต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ ที่แตกต่างกันในบริ บทของโลกแห่ งความเป็ นจริ ง (Real - Word Contexts) ซึ่ ง
ประกอบด้วยกระบวนการ 3 ประการ ดังต่อไปนี้
3.1 การปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม (Adaptation) เป็ นกระบวนการที่เกิ ดขึ้นเมื่อ
บุคคลต้องเผชิ ญกับสิ่ งแวดล้อมหรื อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ งเป็ นครั้งแรกบุคคลจะพยายาม
ปรับตัวให้กลมกลืนกับสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้ตนสามารถดํารงอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมนั้นได้อย่างราบรื่ น
3.2 การปรับแต่งสิ่ งแวดล้อม (Shaping) เป็ นกระบวนการที่บุคคลพยายามปรับแต่ง
สิ่ งแวดล้อมให้สอดคล้องกับความสามารถความสนใจและความต้องการของตนเองเมื่อได้เผชิ ญกับ
สิ่ งแวดล้อมนั้นระยะหนึ่งแล้ว
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3.3 การเลื อกสิ่ งแวดล้อม (Selection) เป็ นกระบวนการที่บุคคลตัดสิ นใจเลื อก
สิ่ งแวดล้อมใหม่ที่เหมาะสมกับตนเองเนื่องจากบุคคลไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมหรื อ
ปรับแต่งสิ่ งแวดล้อมที่มีอยูใ่ ห้เหมาะสมกับตนเองได้
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทั้ง 3 ประการนี้สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั สถานการณ์
ในชีวติ ประจําวันเช่นเมื่อผูเ้ รี ยนคนหนึ่งเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนเป็ นครั้งแรกเขาต้องพยายามที่จะศึกษา
กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่โรงเรี ยนกําหนดขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการดําเนิ นชีวิตใน
โรงเรี ยนแห่ งนี้ เขาเรี ยนรู ้ ที่จะประสบความสําเร็ จในสิ่ งแวดล้อมใหม่โดยการปรับตัว(Adaptation)
ให้เข้ากับกฎเกณฑ์เหล่านี้ จากนั้นเขาก็พยายามปรับแต่งสิ่ งแวดล้อม (Shaping) ให้เหมาะสมกับ
ตนเองมากยิ่งขึ้นเช่นการเลือกวิชาเรี ยนและกิจกรรมต่าง ๆ และในท้ายที่สุดถ้าหากเขาไม่สามารถ
ปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ สิ่ ง แวดล้อ มหรื อ ปรั บ แต่ง สิ่ ง แวดล้อมให้เ หมาะสมกับ ตนเองได้เ ขาก็ อ าจจะ
ตัดสิ นใจเลือกสิ่ งแวดล้อมใหม่อย่างอื่นแทน (Selection) เช่น การย้ายไปอยูโ่ รงเรี ยนอื่น เป็ นต้น
(Sternberg, 1999b: 490 - 491)
สรุ ปได้ว่าทฤษฎี ย่อยทั้ง 3 ทฤษฎีได้แก่ทฤษฎีย่อยด้านองค์ประกอบทางความสามารถ
ทฤษฎียอ่ ยด้านประสบการณ์ และทฤษฎียอ่ ยด้านบริ บทสังคมซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบในการอธิ บาย
ทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบแห่ งเชาวน์ปัญญาของมนุ ษย์น้ ี ต่างส่ งผลต่อการทํางานของ
เชาวน์ปัญญาอย่างอิสระแต่อย่างไรก็ตามทฤษฎียอ่ ยทั้ง 3 ทฤษฎีน้ ีก็มีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันใน
ระดับสู ง (Sternberg, 1985: 325 - 327) ซึ่ งอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎียอ่ ยด้านบริ บทสังคม (Contextual Subtheory) กับทฤษฎี
ย่อยด้านประสบการณ์ (Experiential Subtheory) แสดงให้เห็นเมื่อบุคคลเผชิ ญกับสถานการณ์ที่
แตกต่างกันซึ่ งต้องใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ (Ability to Deal With Novelty)
และความสามารถในการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Ability to Automatize Processing) ซึ่ งใน
ครั้ งแรกที่ บุคคลต้องเผชิ ญกับสิ่ งแวดล้อมใหม่บุ คคลจะต้องใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาที่
แปลกใหม่หลังจากนั้นจึงมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม (Adaptation) การเลือกสิ่ งแวดล้อม
(Selection) การปรับแต่งสิ่ งแวดล้อม (Shaping) ให้มีความเหมาะสมกับตนยิ่งขึ้นในขณะเดียวกัน
ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติของบุคคลก็จะเกิดขึ้นด้วยซึ่ งบุคคลจะแสดงให้
เห็นความสามารถทั้ง 2 ด้านนี้ ในรู ปของพฤติกรรมต่างๆในชี วิตประจําวันเช่นการอ่านหนังสื อ
การขับรถการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็ นต้น
2. ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎียอ่ ยด้านบริ บทสังคม (Contextual Subtheory) กับทฤษฎี
ย่อยด้านองค์ประกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory) พิจารณาได้จากลักษณะของ
กระบวนการคือกระบวนการปรั บตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม (Adaptation) การเลือกสิ่ งแวดล้อม
(Selection) และการปรับแต่งสิ่ งแวดล้อม (Shaping) จัดเป็ นกระบวนการมหภาค (Macro -
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Components) ซึ่ งประกอบด้วยกระบวนการจุลภาค (Micro - Components) ได้แก่ กระบวนการย่อย
ของทฤษฎียอ่ ยด้านองค์ประกอบทางความสามารถซึ่ งการทํางานของกระบวนการทั้ง 2 ลักษณะนี้
แสดงออกให้เห็นในรู ปของการรวมข้อมูลในสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นในวิถีทางที่เหมาะสมกับ
บริ บทของพฤติกรรม
3. ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีย่อยด้านประสบการณ์ (Experiential Subtheory) กับ
ทฤษฎี ย่อยด้านองค์ประกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory) พิจารณาได้จาก
กระบวนการประมวลผลข้อ มู ล ซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ องค์ป ระกอบด้า นการคิ ด ขั้น สู ง (Meta Components) องค์ประกอบด้านการปฏิบตั ิ (Performance Components) และองค์ประกอบด้าน
การแสวงหาความรู ้ (Knowledge - Acquisition Components) ซึ่ งใช้ในการเผชิญหน้ากับงานหรื อ
ปั ญหาที่แปลกใหม่ (Novelty) จนกระทัง่ เกิดความสนใจในการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
(Automization) เพิม่ ขึ้นเมื่อระยะเวลาผ่านไป
4.2 รู ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบของ Sternberg
1. การพัฒ นารู ป แบบการสอนตามแนวทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญาสามองค์ป ระกอบของ
Sternberg Sternberg (1997: 20) ได้อธิบายว่า ระบบการศึกษาในปั จจุบนั มีขอบเขตที่กว้างแต่เป็ น
ระบบปิ ด กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนจะถูกทดสอบ และประเมินความสามารถใน 2 ลักษณะเท่านั้น ได้แก่
ความสามารถในด้านการจํา (Ability to Memorize Information) และความสามารถด้า น
การวิเคราะห์ (Ability to Analyze Information) ซึ่ งผูส้ อนมักจะตีตราผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถทั้งสอง
ด้านนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง และตํ่า ว่าเป็ นผูเ้ รี ยนที่เรี ยนอ่อน ไร้ความสามารถ ทั้ง ๆ ที่ในสภาพ
ความเป็ นจริ งผูเ้ รี ยนเหล่านี้อาจมีความสามารถด้านอื่น ๆ ก็เป็ นได้ เช่น ความสามารถด้านการคิด
สร้างสรรค์ ความสามารถด้านการคิดเชิงประยุกต์ เป็ นต้น แต่พบว่าความสามารถด้านการคิด
สร้างสรรค์ และความสามารถด้านการคิดเชิ งประยุกต์กลับไม่ได้รับความสนใจ หรื อเอาใจใส่
เท่าที่ควร เนื่ องจากระบบการศึกษาไม่ได้เล็งเห็นความสําคัญ สังเกตได้จากแบบสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน (Ability Test) ที่ใช้กนั อยู่ในปั จจุบนั ในการประเมินผลการเรี ยน หรื อการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มักมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถด้านการจํา และการวิเคราะห์
เท่านั้น โดยเชื่ อกันว่าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ เหล่านี้ สามารถทํานายความสําเร็ จด้านการเรี ยนได้
อย่างสมเหตุสมผล ที่ เป็ นเช่ นนี้ ก็เพราะผูส้ อนให้ความสําคัญ และเอาใจใส่ กบั ความสามารถด้าน
การจํา และการวิ เ คราะห์ ใ นชั้น เรี ย นนั่น เอง ดัง นั้น ผูเ้ รี ย นที่ มี ค วามสามารถด้า นการจํา และ
การวิเคราะห์อยู่ในระดับสู งจึงได้คะแนนดี ส่ วนผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถด้านการคิ ดสร้ างสรรค์
(Creative Thinking) และด้านการคิดเชิ งประยุกต์ (Practical Thinking) ซึ่ งจะสามารถเรี ยนรู้สิ่ง
ต่าง ๆได้
ถ้านําไปเชื่ อมโยงความสัมพันธ์เข้ากับชี วิตจริ งของตนก็จะได้คะแนนตํ่าจาก
การประเมินผลการเรี ยน
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ระบบการศึ ก ษาที่ ก ล่ า วมานี้ เป็ นการสู ญเปล่ า และเกิ ดผลเสี ย ต่อผูเ้ รี ย นเป็ นอย่า งมาก
เนื่องจากกระบวนการให้คะแนน และการประเมินผลการเรี ยนเพราะผูส้ อนจะให้รางวัล หรื อคํา
ชมเชยเฉพาะผู ้เ รี ย นบางส่ ว น แต่ ผู้ส อนมัก จะขาดความเอาใจใส่ ก ับ ผู้เ รี ย นอี ก หลายคนที่ มี
ความสามารถในด้านอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากด้านที่ผสู ้ อนต้องการประเมิน
Sternberg (1997: 21 อ้างถึงใน กมล โพธิ เย็น, 2547: 63 -64) ได้ให้ขอ้ แนะนําว่า การจัด
การเรี ยนรู ้สําหรับผูเ้ รี ยน ในระดับชั้นต่าง ๆ และรายวิชาต่าง ๆ นั้น ควรครอบคลุมความสามารถ
ในทั้ง 4 ด้าน โดยแสดงตัวอย่างการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถเหล่านี้ ได้ ดังตารางที่ 4 ซึ่ ง
ความสามารถทั้ง 4 ด้านที่กล่าวถึงนี้คือ
1. การระลึ กข้อมูล (Recall) หรื อการจํา (Memory) คือ ผูเ้ รี ยนสามารถบอกได้วา่ ใคร
ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด และอย่างไร
2. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) คือ ผูเ้ รี ยนสามารถเปรี ยบเทียบประเมิน
หรื อตัดสิ นใจได้
3. การคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking) คื อ ผูเ้ รี ยนสามารถประดิ ษฐ์คิดค้น
จินตนาการ สมมติ ออกแบบสิ่ งใหม่ ๆ ได้
4. การคิดเชิงประยุกต์ (Practical Thinking) คือ ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิประยุกต์ใช้ความรู้
ได้จริ งแสดงขั้นตอนของการปฏิบตั ิได้

57
ตารางที่ 4 การสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการจํา การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และ
การคิดเชิงประยุกต์

การจํา
วิชาภาษาศาสตร์
บอกลักษณะของ
อาการนาม

ชนิดของทักษะ (Type of skills)
การคิดวิเคราะห์
การคิดสร้ างสรรค์
เปรี ยบเทียบหน้าที่ของ สร้างประโยคโดยใช้
อาการนาม และหน้าที่ อาการนาม
ของคําคุณศัพท์

วิชาคณิตศาสตร์
จําสู ตรคณิ ตศาสตร์ ได้ แก้โจทย์ปัญหา
เช่น ระยะทาง = อัตรา คณิ ตศาสตร์ โดยใช้
สู ตรดังกล่าวได้
ความเร็ ว x เวลา

วิชาสั งคมศึกษา
จําสาเหตุที่นาํ ไปสู่
สงครามกลางเมืองของ
สหรัฐอเมริ กา

เปรี ยบเทียบความ
เหมือนความแตกต่าง
และประเมินความ
ขัดแย้งหว่างกลุ่ม
ผูส้ นับสนุน และผู ้
คัดค้าน

การคิดเชิงประยุกต์
ค้นหาอาการนามใน
หนังสื อพิมพ์ หรื อ
นิตยสาร และอธิ บาย
วิธีใช้

แสดงการใช้สูตร
ดังกล่าวในการ
ประมาณระยะทาง
ระหว่างเมืองที่ตนอยู่
ไปยังอีกเมืองหนึ่ง
เขียนเรี ยงความ
อภิปรายเสนอ
เกี่ยวกับทัศนะของ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทหาร หรื อฝ่ ายค้านใน สงครามกลางเมืองใน
ปั จจุบนั
ระหว่าง
สงความกลางเมือง
สร้างโจทย์ปัญหา
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้
สู ตรดังกล่าวได้

วิชาวิทยาศาสตร์
จําชื่อของแบคทีเรี ยได้ วิเคราะห์การนําระบบ เสนอแนะวิธีเพิม่
ภูมิคุม้ กันมาใช้ป้องกัน ภูมิคุม้ กันแบคทีเรี ย
ภาวะการติดเชื้อจาก โดยใช้ยาปฏิชีวนะ
แบคทีเรี ย

เสนอแนะขั้นตอน 3
ขั้น ซึ่ งสร้างขึ้นเพื่อลด
ภาวะติดเชื้ อจาก
แบคทีเรี ย

ที่มา : Robert J .Sternberg, “What does it mean to be Smart?,” Education Leadership 3 (1997):
20 - 24.
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ดังนั้นหากผูส้ อนอาศัยแนวคิดนี้ ในการส่ งเสริ มความสามารถทางปั ญญาทั้ง 4 ด้านของ
ผูเ้ รี ยนไปพร้อมกัน การจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้ก็จะหลากหลาย เกิดความสอดคล้องกันระหว่างรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ การประเมินผล และความสามารถของผูเ้ รี ยน เป็ นการตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เนื่องจากผูเ้ รี ยนแต่ละคนต้องพบกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมที่ตนเองถนัด และไม่
ถนัด จึงก่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ในแง่ที่ทา้ ทายมากยิ่งขึ้น ทําให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสพัฒนาความสามารถ
ด้านที่ เป็ นจุดเด่นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์
และการคิดเชิ งประยุกต์ ในขณะเดี ยวกันการที่ตอ้ งเผชิ ญกับกิ จกรรมที่ตนเองไม่ถนัดซึ่ งเป็ น
การช่ ว ยให้ ผู ้เ รี ยนได้ แ ก้ ไ ขความสามารถด้า นที่ เ ป็ นจุ ด บกพร่ อ งของตนเองให้ ดี ข้ ึ นอี ก ด้ ว ย
(Sternberg, 1994: 51)
ด้วยเหตุน้ ีเองในปี ค.ศ. 1998 Sternberg, Torff and Grigorenko (1998: 374 – 383) ได้
ศึกษาวิจยั โดยการนําทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ (The Triarchic Theory of Human
Intelligence) มาใช้เป็ นพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรมการสอนผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษาเกรด 8 ใน
การเรี ยนภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยเยล (Yale University) และผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาเกรด 3
โดยมีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบด้วยความเชื่อว่าความสามารถทาง
ปั ญญาของมนุ ษย์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่ วนได้แก่ 1) การคิดวิเคราะห์ (Analytical
Thinking) 2) การคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking) และ 3) การคิดเชิ งประยุกต์ (Practical
Thinking) ซึ่ งการทดลองครั้งนี้ ได้แบ่งผูเ้ รี ยนเป็ น 3 กลุ่ม และจัดการเรี ยนรู้เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนา
ความสามารถในด้า นที่ แตกต่างกันคือ กลุ่ มที่ 1 เน้นความสามารถด้านการจํา (Tradition Instruction Group) กลุ่มที่ 2 เน้นความสามารถด้านการคิดวิจารณญาณ (Critical - Thinking
Group) และกลุ่มที่ 3 เน้นความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิ ง
ประยุกต์ (Triarchic Group)
เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองได้มีการประเมินผูเ้ รี ยน 2 ลักษณะ ได้แก่ การประเมินความสามารถ
ด้านการจําโดยใช้แบบทดสอบชนิ ดเลือกตอบ (Multiple Choice Items) ซึ่ งมีความคล้ายคลึงกับ
แบบทดสอบที่ ใ ช้ในหลัก สู ตรปกติ และประเมินความสามารถด้า นการคิ ดวิเคราะห์ การคิ ด
สร้างสรรค์ และการคิดเชิ งประยุกต์จากการทํากิ จกรรมต่าง ๆ ด้วยแบบประเมินการแสดงออก
(Performance - Based Items) และการรายงานตนเอง (Self – Report) สําหรับผูเ้ รี ยนชั้น
ประถมศึ กษาเกรด 3 ผลการวิจยั พบว่า การสอนโดยใช้รูปแบบตามแนวทฤษฎี เชาวน์ปัญญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ และในขณะเดียวกันก็
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาศักยภาพด้านการคิดได้เต็มที่ซ่ ึ งสื บเนื่องมาจากเหตุผล 2 ประการ คือ
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1. การสอนโดยใช้รูป แบบการสอนตามทฤษฎี เชาวน์ปั ญญาสามองค์ป ระกอบทํา ให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้โดยอาศัยการเข้ารหัสข้อมูล (Encoding Information) ได้ใน 3 ลักษณะคือ
การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้ างสรรค์ และการคิดเชิ งประยุกต์ซ่ ึ งการเข้ารหัสข้อมูลด้วยวิธีการที่
หลากหลายจะช่วยพัฒนาการเรี ยนรู ้ และการคิดของผูเ้ รี ยนควบคู่กนั
2. การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบช่ วยให้
ผูเ้ รี ย นได้ต รวจสอบตนเอง และพัฒนาความสามารถทางการคิ ด ด้า นที่ เ ป็ นจุ ดเด่ น ของตนเอง
เมื่ อ ต้อ งเผชิ ญกับ กิ จกรรมที่ ตนเองถนัด และในขณะเดี ย วกัน ก็ส ามารถช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นแก้ไ ข
ปรับปรุ งความสามารถทางการคิดด้านที่เป็ นจุดอ่อนของตนเอง เมื่อต้องเผชิญกับกิจกรรมที่ตนเอง
ไม่ถนัด
สรุ ปได้วา่ การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ
จึ งเป็ นการเตรี ย มความพร้ อม เพื่อช่ วยให้ผูเ้ รี ย นสามารถเผชิ ญหน้ากับสถานการณ์ หรื อปั ญหา
ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม เนื่ องจากในสภาพความเป็ นจริ งแล้วมีสิ่งต่าง ๆ ที่
ผูเ้ รี ยนยังไม่เคยเรี ยนรู ้ มาก่อน ซึ่ งนั่นไม่ใช่เรื่ องสําคัญ แต่สิ่งสําคัญอยู่ที่ว่าผูเ้ รี ยนจะสามารถใช้
ความรู ้ ที่ผเู ้ รี ยนมีอยูไ่ ด้ดีเพียงใดในสถานการณ์เหล่านั้น และทั้งหมดที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่า
ความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิ งประยุกต์มีความจําเป็ น
อย่างมากสําหรับการจัดการศึกษาในปั จจุบนั (Sternberg, 1997: 359 - 360)
จะเห็ นได้ว่าการนําแนวคิ ดทฤษฎีเชาวน์ปัญญาของ Sternberg มาเป็ นพื้นฐานทฤษฎี ใน
การสร้ า งรู ป แบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ใ ห้เกิ ดขึ้ นในตัวผูเ้ รี ย นเพื่ อเสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์น้ ัน สามารถช่ วยให้ผูเ้ รี ยนจัดระบบความสัมพันธ์ทาง
ปั ญ ญากระบวนการของสมองที่ ต้อ งทํา งานร่ ว มกัน ทั้ง 3 องค์ป ระกอบ อัน ได้แ ก่ ทฤษฎี ย่อ ย
องค์ประกอบทางความสามารถ ทฤษฎียอ่ ยด้านประสบการณ์ ทฤษฎียอ่ ยด้านบริ บท เพื่อให้ผเู้ รี ยน
นําความรู ้ หรื อประสบการณ์เดิมที่ตนเองมีอยู่ เชื่อมโยงกับความรู้ หรื อประสบการณ์ใหม่ เพื่อผลิต
งานเขียนที่สร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ลัก ษณะของรู ป แบบการสอนตามแนวทฤษฎี เชาวน์ปั ญ ญาสามองค์ป ระกอบของ
Sternberg รู ป แบบการสอนตามแนวทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญาสามองค์ป ระกอบ หมายถึ ง การจัด
การเรี ยนรู ้ และกิ จกรรมตลอดจนการประเมินผล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนพัฒนา
ความสามารถในด้านต่าง ๆ (Sternberg, 1994: 47 - 51; 1997: 359) ดังนี้
2.1 ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ (Analytical Abilities) ซึ่ งมี ค วามสั ม พั น ธ์
สอดคล้องกับทฤษฎียอ่ ยด้านองค์ประกอบทางความสามารถ หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การคิดวิเคราะห์ (Analyze) การตัดสิ น (Judge) การประเมิน (Evaluate) และการเปรี ยบเทียบ
(Compare or Contrast) โดยสามารถจําแนกรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี้
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2.1.1 การวิเคราะห์ทางภาษา (Analytical Verbal) เป็ นความสามารถในการให้
ความหมายของคําใหม่โดยพิจารณาจากบริ บทและประโยคที่กาํ หนดให้
2.1.2 การวิเคราะห์ทางปริ มาณ (Analytical Quantitative) เป็ นความสามารถใน
การพิจารณาจํานวนหรื อตัวเลขตัวต่อไปจากอนุกรมตัวเลขที่กาํ หนดให้
2.1.3 การวิเคราะห์ทางรู ปภาพ (Analytical Figural) หรื อมิติสัมพันธ์ เป็ น
ความสามารถในการพิจารณาภาพต่อไปจากภาพที่กาํ หนดให้
2.1.4 การวิเคราะห์ทางการแก้ปัญหา (Analytical Problem) เป็ นความสามารถ
ในการวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยของสิ่ งที่กาํ หนดให้อย่างมีเหตุผล
2.2 ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ (Creative Abilities) ซึ่ งมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับทฤษฎีย่อยด้านประสบการณ์ หมายถึง ความสามารถในการสร้างสรรค์ (Creative)
การออกแบบ (Design) การประดิษฐ์ (Invent) การริ เริ่ ม (Originate) และการจินตนาการ (Imagine)
โดยสามารถจําแนกรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี้
2.2.1 การคิดสร้างสรรค์ทางภาษา (Creative Verbal) เป็ นความสามารถเกี่ยวกับ
การใช้คาํ เปรี ยบเทียบภาษาที่มีความแปลกใหม่
2.2.2 การคิดสร้างสรรค์ทางปริ มาณ (Creative Quantitative) เป็ นความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดกระทําทางจํานวน โดยใช้สัญลักษณ์ที่แปลกใหม่ และบุคคลต้องใช้สัญลักษณ์ใหม่
รวมกับจํานวนที่มีอยูเ่ ดิมได้ถูกต้อง
2.2.3 การคิดสร้างสรรค์ทางรู ปภาพ (Creative Figural) เป็ นความสามารถ
เกี่ ย วกับ การพิ จารณาความเปลี่ ย นแปลงของรู ปภาพ โดยสามารถบอกภาพใหม่ ที่ เกิ ดขึ้ นจาก
การเปลี่ยนแปลงของภาพที่กาํ หนดให้ได้
2.2.4 การคิดสร้างสรรค์ทางการแก้ปัญหา (Creative Problem) เป็ นความสามารถ
ในการคิดสิ่ งใหม่ข้ ึนมาเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่ งเดิมที่มีอยูใ่ ห้ดีข้ ึน
2.3 ความสามารถด้านการคิดเชิงประยุกต์ (Practical Abilities) ซึ่ งมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับทฤษฎีย่อยด้านบริ บททางสังคม หมายถึ ง ความสามารถในการใช้ความรู้ (Use)
การประยุกต์ (Apply) การนําไปใช้ (Implement) การนําความรู้ไปปฏิบตั ิจริ ง (Practice) โดย
สามารถจําแนกรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี้
2.3.1 การคิดประยุกต์ใช้ทางภาษา (Practical Verbal) เป็ นความสามารถในการใช้
เหตุผลสําหรับการดําเนินชีวติ ประจําวัน รวมทั้งใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
2.3.2 การคิดประยุกต์ใช้ทางปริ มาณ (Practical Quantitative) เป็ นความสามารถ
ในการใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวกับเรื่ องราวในชีวิตประจําวัน
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2.3.3 การคิดประยุกต์ใช้ทางรู ปภาพ (Practical Figural) เป็ นความสามารถใน
การใช้เส้นทางของสถานที่ที่มีอยูใ่ นแผนที่ หรื อแผนผัง และตอบคําถามเกี่ยวกับการเดินทางไปยัง
จุดหมายที่ตอ้ งการในแผนที่น้ นั
2.3.4 การคิดประยุกต์ใช้ทางการแก้ปัญหา (Practical Problem) เป็ นความสามารถ
ในการระบุปัญหาที่พบในชีวติ ประจําวัน และสามารถอธิ บายแนวทางในการแก้ปัญหานั้นได้
ทั้งนี้ Sternberg and Spear - Swearling (1996: 67 อ้างถึงใน กมล โพธิ เย็น, 2547: 67)
ได้เสนอแนะการนํารู ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ และการประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
(Analytical Abilities) การคิดสร้ างสรรค์ (Creative Abilities) การคิดเชิ งประยุกต์ (Practical
Abilities) โดยสรุ ปได้เป็ นตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5 ตัวอย่างการนํารู ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ
Sternberg ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้และการประเมินผล
รายวิชา
วิชาจิตวิทยา

การคิดวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบทฤษฎี
ความฝันของ Freud
และ Plato

การคิดสร้ างสรรค์
ออกแบบการทดลอง
เพื่อตรวจสอบทฤษฎี
ความฝัน

การคิดเชิงประยุกต์
ใช้ทฤษฎีความฝันของ
Freud วิเคราะห์
ความฝันของตนเอง

วิชาชีววิทยา

ประเมินความตรงของ ออกแบบการทดลอง
ทฤษฎีแบคทีเรี ยของ เพื่อตรวจสอบทฤษฎี
ภาวะโรคเรื้ อรัง
แบคทีเรี ยของภาวะ
โรคเรื้ อรัง

บอกได้วา่ ทฤษฎี
แบคทีเรี ยของภาวะโรค
เรื้ อรังเปลี่ยนแปลง
วิธีการรักษาปกติ
อย่างไร

วิชาวรรณคดี

เปรี ยบเทียบ
บุคลิกลักษณะของตัว
ละครสองตัว

เ ขี ย น ต อ น จ บ ข อ ง บอกข้อคิดที่ได้จาก
ละครเรื่ องนี้ใหม่
ละคร และการนําไปใช้
ในชีวติ จริ ง
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ตารางที่ 5 ตัวอย่างการนํารู ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ
Sternberg ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ และการประเมินผล (ต่อ)
รายวิชา
วิชาประวัติศาสตร์

วิชาคณิ ตศาสตร์

วิชาศิลปะ

การคิดวิเคราะห์
อธิ บายเหตุการณ์หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1
ซึ่ งเยอรมันก่อตั้งพรรค
นาซี
อธิ บายวิธีการ
ตรวจสอบรอยร้าวตาม
หลักคณิ ตศาสตร์
เปรี ยบเทียบความ
เหมือน และความต่าง
ของนํ้าหนักแสง ใน
การวาดภาพของ
ศิลปิ น 2 ท่านได้

การคิดสร้ างสรรค์
คิดวิธีที่จะกระตุน้ ให้
ญี่ปุ่นยอมจํานนโดย
ยุติการทิ้งระเบิด
พิสูจน์วา่ ทฤษฎีทาง
คณิ ตศาสตร์ สามารถ
ประยุกต์ใช้ในวิชา
จิตวิทยา
วาดภาพแสดงลําแสง
หรื อการแผ่รังสี ของ
แสงได้

การคิดเชิงประยุกต์
บอกได้วา่ อะไรเป็ น
บทเรี ยนที่นาซี ได้รับ
จากเหตุการณ์ปัจจุบนั
ในบอสเนีย
บอกได้วา่ จะนําวิชา
ตรี โกณไปประยุกต์ใช้
ในการก่อสร้าง
สะพานได้อย่างไร
บอกได้วา่ จะสามารถ
จําลองการจัดแสงใน
รู ปภาพมาใช้ในห้อง
ของตนเองได้อย่างไร

ที่มา : Robert J .Sternberg and Spear-Swearling,L Teaching for thinking. (Washington D.C.:
American Psychological Association, 1996), 67.
จะเห็ นได้ว่า ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ เป็ นทฤษฎีที่ทาํ ความเข้าใจพฤติกรรม
ทางปั ญญาของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กนั เป็ นพื้นฐานในการศึกษาความสามารถของบุคคลที่ส่งผล
ให้ป ระสบความสํา เร็ จ และบรรลุ เ ป้ าหมายในชี วิต โดยเรี ย กกว่า สติ ปั ญ ญาแห่ ง ความสํา เร็ จ
(Successful Intelligence) ประกอบด้วย ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ (Analytical Abilities)
ความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ (Creative Abilities) และความสามารถทางการคิดประยุกต์ใช้
(Practical Abilities) ซึ่งในการดําเนินชีวติ ประจําวันจําเป็ นต้องใช้ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
การคิดสร้างสรรค์ และการคิดประยุกต์ใช้อย่างเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั ตลอดเวลา ดังนั้นหากบุคคลใด
มีความสามารถในการใช้ทกั ษะการคิดทั้งสามด้านนี้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บุคคล
นั้นย่อมประสบผลสําเร็ จในชีวติ เช่นกัน
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4.3 หลักการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบของ Sternberg
Sternberg (1998: 65 – 74 อ้างถึงใน กมล โพธิ เย็น, 2547: 68 - 71) ได้เสนอหลักการ 12
ประการ เพื่อเป็ นแนวทางในการนําทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู้ และพัฒนาความสามารถทางการคิด
ในลักษณะต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยมีหลักการดังนี้
1. เป้ าหมายของการสอน คือ ปลูกฝังให้ผเู้ รี ยนมีการจัดระบบความคิดที่เหมาะสมเพื่อ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถระลึ กถึ ง (Retrieve) ข้อมูล หรื อข้อความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย เมื่อต้องการ
เนื่องจากผูส้ อน จําเป็ นต้องสอนเนื้อหาซึ่ งเป็ นองค์ความรู้ก่อน เพราะความรู้เป็ นพื้นฐานสําคัญของ
การคิดในระดับสู งต่อไปดังนั้นวิธีการที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนจดจํา และสามารถนําความรู ้ต่าง ๆ มาใช้ได้
เมื่อต้องการ คือ การเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) คิดสร้างสรรค์
(Creative Thinking) และคิดเชิงประยุกต์ (Practical Thinking) ซึ่ งต่างไปจากการสอนแบบเดิมที่
อาจทําให้ผเู ้ รี ยนรับความรู ้แล้วเฉื่ อยชาไม่สามารถนําความรู ้น้ นั มาใช้ประโยชน์ได้
2. การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย ผ่านกระบวนการคิดซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพกว่าการใช้การท่องจํา
ซึ่ งครู สามารถใช้ได้กบั การสอนทุกรายวิชา และทุกระดับชั้นโดยมีแนวทางการสอนดังนี้
2.1 การสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) หมายถึง
การสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถในการวิเคราะห์ (Analyze) การเปรี ยบเทียบ
(Compare and Contrast) การประเมิน (Evaluate) และการอธิ บาย (Explain)
2.2 การสอนเพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) หมายถึง
การสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ (Create) การออกแบบ (Design)
การจินตนาการ (Imagine) การสมมติ (Suppose)
2.3 การสอนเพื่อพัฒนาการคิดเชิงประยุกต์ (Practical Thinking) หมายถึง
การสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้ความรู ้ (Use) การประยุกต์ความรู ้ (Apply) การนํา
ความรู ้ไปปฏิบตั ิจริ ง (Implement)
3. การประเมินผล ควรครอบคลุมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์
และการคิดเชิงประยุกต์ นอกเหนือไปจากการประเมินความสามารถด้านการจํา ดังนั้นผูส้ อนควร
ใช้การประเมินหลาย ๆ วิธี เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ตรวจสอบตนเองว่า เขาได้เรี ยนรู้อะไรบ้าง
4. การสอน และการประเมินผล ควรช่วยให้ผเู้ รี ยนระบุได้วา่ ตนเองมีความสามารถ
ด้านใดที่เป็ นจุดเด่น และผูส้ อนควรส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนพัฒนาความสามารถด้านนั้นอย่างเต็มที่ เพื่อ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาการรับรู ้ความสามารถของตนเอง (Self - Efficacy) ควบคู่ไปกับการเรี ยนรู ้
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5. การสอน และการประเมินผล ควรช่วยให้ผเู้ รี ยนได้สํารวจตรวจสอบ และแก้ไข
จุดบกพร่ องของตนเอง โดยใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย เช่น รู ปแบบการสอนที่เน้นการคิด
วิเคราะห์ การคิ ดสร้ างสรรค์ และการคิดเชิ งประยุกต์ แม้ว่าผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะเรี ยนรู้ได้ดีจาก
รู ปแบบการสอนที่แตกต่างกัน แต่หากผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนในรู ปแบบที่ตนไม่ถนัด ก็จะสามารถช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะ และความสามารถในเรื่ องนั้น ๆ ได้ดีข้ ึน
6. การสอน และการประเมินผล ควรพัฒนาความสามารถด้านกระบวนการคิดขั้นสู ง
(Metacomponents) เพื่อพัฒนาวงจรการคิดแก้ปัญหา (Problem-Solving Cycle) ของผูเ้ รี ยน โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
6.1 การระบุปัญหา (Problem Identification)
6.2 การจํากัดความปั ญหา (Problem Definition)
6.3 การสร้างกลวิธีในการแก้ปัญหา (Formulation of Problem - Solving Strategies)
6.4 การสร้างตัวแทนของปั ญหา และจัดระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา
(Formulation of Mental and External Representations and Organization of Problem and Their
Associated Information)
6.5 การจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการแก้ปัญหา (Allocation of Resources)
6.6 การตรวจสอบการแก้ปัญหา (Monitoring of Problem Solving)
6.7 การประเมินผลการแก้ปัญหา (Evaluation of Problem Solving)
7. การสอนควรจะครอบคลุมถึงการนําความรู้ไปใช้ในโอกาสที่แตกต่างกัน ดังนั้นต้อง
คํานึงถึงองค์ประกอบด้านการปฏิบตั ิ (Performance Components) ซึ่ งประกอบด้วยการคิดย่อย ๆ ที่
สําคัญ คือ
7.1 การเข้ารหัส (Encoding of Information)
7.2 การอนุมาน (Inference)
7.3 การสร้างแผนที่ความคิด (Mapping)
7.4 การประยุกต์ (Application)
7.5 การเปรี ยบเทียบความหลากหลาย (Comparing of Alternative)
7.6 การตอบสนอง (Response)
องค์ประกอบด้านการปฏิ บตั ิน้ ี ทํางานภายใต้การควบคุ มของกระบวนการคิดขั้นสู ง
(Metacomponent) ในการแก้ปัญหาการคิดเชิงเหตุผล และการตัดสิ นใจ และมีหน้าที่ให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ (Feedback) เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการแก้ปัญหาไปยังองค์ประกอบด้านการคิด
ขั้นสู งด้วย
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8. การสอนควรจะครอบคลุ ม ถึ ง การนํา ความรู้ ไ ปใช้ใ นโอกาสที่ แตกต่ า งกัน ซึ่ ง ต้อ ง
คํานึงถึงองค์ประกอบด้านการแสวงหาความรู้ (Knowledge - Acquisition Component) ซึ่ งประกอบ
ไปด้วย
8.1 การเลือกเข้ารหัส (Selective Encoding)
8.2 การเลือกเปรี ยบเทียบพจน์ (Selective Comparison)
8.3 การเลือกรวมพจน์ (Selective Combination)
เนื่ องจากความรู ้ส่วนใหญ่ตอ้ งเรี ยนรู้ภายใต้บริ บท (Context) ที่แตกต่างกัน องค์ประกอบ
ด้านการแสวงหาความรู ้ จะช่ วยให้ผเู้ รี ยนสามารถเลือกรับข้อมูลที่ถูกต้องโดยการเลือกเข้ารหัส
ข้อมูลที่สัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ของเรื่ องที่เรี ยน และเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ที่ได้รับเข้ากับข้อมูลเดิม
จากนั้นจัดประเภทของข้อมูลใหม่ให้เป็ นหมวดหมู่ โดยแต่ละหมวดหมู่ตอ้ งมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกัน
และกัน
9. การสอน และการประเมินผลควรคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการนําเสนอ
เนื้อหาต่าง ๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างภาพในใจ (Mental Representation) เพื่อก่อให้เกิด
ความเข้าใจยิ่งขึ้นในรู ปของการใช้ภาษา (Verbal) ปริ มาณ (Quantitative) และรู ปภาพ (Figural)
เช่นเดี ยวกับการรับข้อมูลโดยอาศัยการดู การฟัง หรื อการอ่าน และส่ งข้อมูลโดยอาศัย การเขียน
หรื อการพูด ดังนั้นผูส้ อนควรสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย หรื อไม่ควรสอนโดยเลือกใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น แต่ควรผสมผสานวิธีต่าง ๆ และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา และโอกาส
นั้น ๆ ด้วย
10. การสอนที่ดีที่สุดควรคํานึงถึงความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่ งใหม่
และความแตกต่า งของความสามารถในการประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติของผูเ้ รี ย นแต่ล ะคนซึ่ ง
ความแปลกใหม่ (Novelty) ของเนื้ อหาในระดับที่เหมาะสม ช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะการคิด
และการเสริ มสร้างความคล่องแคล่วในการประมวลผลข้อมูล จนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนเกิดการพัฒนา
ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติข้ ึน
11. การสอนควรช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม (Adapt to
Environment) ปรับแต่งสิ่ งแวดล้อม (Shape to Environment) และเลือกสิ่ งแวดล้อม (Select to
Environment) ได้ ดังนั้นการจัดวิธีการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาการคิดต้องคํานึงถึงบริ บทของสังคมที่ผเู ้ รี ยน
อาศัยอยู่ และพบในชีวติ จริ งด้วยเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อม อันส่ งผลให้
เกิดการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงประยุกต์ (Practical Intellectual Skill) และการดําเนิน
ชีวติ ประจําวันของผูเ้ รี ยนด้วย
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12. การสอน และการประเมิ นผลที่ ดีค วรมองภาพรวมของความสามารถทางปั ญญา
มากกว่าการแบ่งแยกออกเป็ นแต่ละองค์ประกอบย่อย เนื่องจากองค์ประกอบทุกส่ วนทํางานร่ วมกัน
ในการประมวลผลข้อมูล โดยองค์ประกอบด้านการคิดขั้นสู ง (Metacomponents) ทําหน้าที่กระตุน้
การทํางานขององค์ประกอบด้านการปฏิบตั ิ (Performance Component) และองค์ประกอบด้านการ
แสวงหาความรู้ (Knowledge – Acquisition Components) จากนั้นองค์ประกอบด้านการแสวงหา
ความรู ้ (Knowledge – Acquisition Components) ทําหน้าที่รายงานข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ไปยัง
องค์ประกอบการคิดขั้นสู ง (Metacomponents) และท้ายที่สุดองค์ประกอบต่าง ๆ ก็จะทํางานร่ วมกัน
อย่างอัตโนมัติ โดยการประยุกต์ผ่านประสบการณ์ในการปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อม (Adaptation)
ปรับแต่งสิ่ งแวดล้อม (Shaping) และเลือกสิ่ งแวดล้อม (Selection) เพราะทักษะด้านการคิดต้อง
นํามาใช้ร่วมกันภายใต้บริ บทของสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นในการจัดการเรี ยนรู้และการประเมินผลผูเ้ รี ยน
ควรได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะทุ ก ด้ า นร่ วมกั น เพราะนอกจากผู ้ เ รี ยนจะได้ รั บ ความรู ้ แ ล้ ว
การประสานงานของกระบวนการคิดด้านต่าง ๆ จะช่วยให้ผเู้ รี ยนได้ตระหนักว่า เขาจะสามารถนํา
ความรู ้น้ นั ไปใช้เมื่อไร และที่ใดด้วย
สรุ ปได้ว่ า การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้รู ป แบบการเรี ย นรู้ ต ามแนวทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญา
สามองค์ประกอบ ของ Sternberg ถือเป็ นการเตรี ยมความพร้อมที่ช่วยให้ผเู้ รี ยนสามารถเผชิญหน้า
กับสถานการณ์ หรื อปั ญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากทฤษฎีดงั กล่าวต้อง
เกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงประยุกต์ ซึ่ งถือว่าเป็ นทักษะที่มี
ความจําเป็ น อย่างยิ่งต่อการเรี ยนรู ้ในโลกแห่ งศตวรรษที่ 21 ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจนําทฤษฎีดงั กล่าว
มาใช้เป็ นพื้นฐานทฤษฎีในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิ ง
สร้างสรรค์ให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยใช้เทคนิ คการระดมสมอง และแผนที่ความคิดเป็ นเครื่ องมือสําคัญใน
การจัดระบบการคิ ด เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นมองเห็ นภาพรวมขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ มี ความสัม พันธ์
เชื่อมโยงกัน ตลอดจนการประมวลผลกลัน่ กรองข้อมูลที่ได้มาผลิตเป็ นผลงานเขียนที่มี
ความแปลกใหม่ และเป็ นเอกลักษณ์ของผูเ้ รี ยนเอง
4.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบของ Sternberg
กมล โพธิ เย็น (2547) ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนความคิดอย่างเป็ นระบบเพื่อสร้าง
เสริ มความสามารถด้านทักษะการเขียนภาษาไทย ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีไตรอาร์ ขิก (The Triarchic Theory of Human Intelligence) และวิธีการแบบสแกฟโฟลด์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอย่างเป็ นระบบเพื่อสร้าง
เสริ มความสามารถด้านทักษะการเขี ยนภาษาไทยของนักศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี โดยใช้แนวคิ ด
ทฤษฎี ไ ตรอาร์ ขิ ก (The Triarchic Theory of Human Intelligence) และวิ ธี ก ารแบบ
สแกฟโฟลด์ และ 2) เพื่อประเมิ นคุ ณภาพของรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่พฒั นาขึ้นโดย
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เปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถด้านทักษะการเขียนความเรี ยงภาษาไทย และด้านการคิดอย่าง
เป็ นระบบของนัก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น และของนัก ศึ ก ษาที่
เรี ยนตามปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตพณิ ชยการพระนคร จํานวน 90 คน แบ่งแบบสุ่ มเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้
คะแนนความสามารถพื้นฐานทางการเขียนเป็ นตัวควบคุม โดยแต่ละกลุ่มจะมีตวั อย่าง 30 คน
การทดลอง 6 สัปดาห์ รวม 18 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการสอน และสื่ อ
การสอน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานการเขียน แบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
ทักษะการเขียนความเรี ยง 3) เกณฑ์การให้คะแนน และระดับความสามารถในการตรวจความเรี ยง
ภาษาไทย 4) แบบบันทึกผลการเรี ยนรู ้
ผลการวิจยั พบว่า 1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้ นประกอบด้วยหลักการคือ
การช่ วยเหลือสนับสนุ นการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบโดยการวางแผนความคิดอย่างเป็ น
ระบบและชัดเจนก่ อนที่ จะลงมื อเขี ย นและมอบหมายงานให้แ ก่ ผูเ้ รี ย นต้องเหมาะสมกับ ระดับ
ความสามารถของผูเ้ รี ยน วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอย่างเป็ น
ระบบเพื่อสร้ างเสริ มความสามารถด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ขั้นตอนการเรี ยนมี 6 ขั้น ได้แก่ 1) สร้างความน่าสนใจและให้เสรี ในการฝึ ก 2) ใช้ประสบการณ์และ
ปรั บ บริ บ ทในการเรี ย นรู ้ 3) สร้ า งความชัดเจนทางความคิด 4) ตรวจสอบทบทวนความคิ ด
5) ลงมือปฏิบตั ิงานตามผังโครงร่ างความคิด 6) ตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุ ง การวัดและ
ประเมิ นผลการเรี ยนการสอนมีท้ งั ระหว่างและภายหลังการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ย น
การสอน
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน พบว่า 2.1 คะแนนความสามารถด้านทักษะ
การเขียนความเรี ยงภาษาไทยของกลุ่มทดลอง กลุ่มที่ 1 และกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 หลังการทดลอง
สู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2 คะแนนความสามารถด้านทักษะ
การเขียนความเรี ยงภาษาไทยของกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 และกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 หลังการทดลองสู ง
กว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.3 คะแนนความสามารถด้านการคิดอย่าง
เป็ นระบบของกลุ่ มทดลองกลุ่มที่ 1 และกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 หลังการทดลองสู งกว่าก่ อน
การทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.4 คะแนนความสามารถด้านการคิดอย่างเป็ น
ระบบของกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 และกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 หลังการทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.5 การวิเคราะห์เนื้อหาจากบันทึกผล การเรี ยนรู้ของกลุ่มทดลองทั้ง
สองกลุ่ม แสดงให้เห็ นว่าการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น ส่ งเสริ ม
การพัฒนาความคิดอย่างเป็ นระบบและพัฒนาความสามารถด้านทักษะการเขียนความเรี ยงภาษาไทย
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อันเป็ นผลจากการที่ผูเ้ รี ยนได้สร้ างแผนผังโครงร่ างความคิดก่ อนลงมือเขียน ได้มีปฏิ สัมพันธ์
ทํางานร่ วมกันและช่วยเหลือการเรี ยนรู้ซ่ ึงกัน และกัน
สุ ป ราณี จิ ร าณรงค์ (2547) ได้พ ัฒ นาความสามารถในการคิ ด ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ในวิ ช ากลุ่ ม สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ ชี วิต ด้ว ยการสอนตามแนวคิ ด ของ
Sternberg มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรี ยนในด้านการคิด
วิเคราะห์ การคิ ดสร้ างสรรค์ และการคิดเชิ งประยุกต์ของนักเรี ยนชั้นประศึกษาปี ที่ 1 ในวิชากลุ่ม
สร้างเสริ มประสบการณ์ชีวิต ด้วยการสอนตามแนวคิดของ Sternberg กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ นักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ ายประถม) จํานวน 34 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถามความสามารถในการคิ ด แผนการสอนวิช ากลุ่ ม สร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์ ชีวิต ผลการวิจยั พบว่า 1. นักเรี ยนที่ไ ด้รับการสอนตามแนวคิดของ Sternberg มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดสู งกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ 2. นัก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การสอนตามแนวคิ ดของ Sternberg มีค่ า เฉลี่ ย ของคะแนน
ความสามารถในการคิ ด สู ง กว่า ก่ อ นได้รั บ การสอนทุ ก ด้า น คื อ ด้า นการคิ ด วิเ คราะห์ การคิ ด
สร้างสรรค์ และการคิดประยุกต์ใช้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วัช รี เหล่ ม ตระกู ล (2549) ได้พ ัฒ นาโปรแกรมพัฒ นาสมรรถภาพการสอนแบบเน้น
กระบวนการคิดตามแนวทฤษฎีสามศร (The Triarchic Theory of Human Intelligence) สําหรับครู
ประจําการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสมรรถภาพการสอนแบบเน้นกระบวนการคิดตามแนว
ทฤษฎีสามศร (The Triarchic Theory of Human Intelligence) สําหรับครู ประจําการ 2) ศึกษาผล
ของโปรแกรมพัฒ นาสมรรถภาพการสอนแบบเน้น กระบวนการคิ ด ตามแนวทฤษฎี ส ามศร
(The Triarchic Theory of Human Intelligence) สํา หรับ ครู ป ระจํา การ ซึ่ ง ประกอบด้วย
ความสามารถในการวิเคราะห์การสอน ความสามารถในการออกแบบการสอน และความสามารถ
ในการใช้วิธีสอน และ 3) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสติปัญญาสามศร (The Triarchic Theory
of Human Intelligence) ในบริ บ ทของการพัฒนาครู โดยกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ได้แก่
ครู ประจําการโรงเรี ยนวัดหลวงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 1 ในภาคเรี ยนที่
2 ปี การศึ ก ษา 2548 จํา นวน 16 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ 1) โปรแกรมพัฒ นา
สมรรถภาพการสอน 2) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 3) แบบบันทึกการสัมภาษณ์
4) แบบบันทึกการออกแบบการสอน 5) แบบประเมินสมรรถภาพการสอน และเกณฑ์การประเมิน
สมรรถภาพ การสอน
ผลการวิจยั พบว่า 1. โปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพการสอนแบบเน้นกระบวนการคิดตาม
แนวทฤษฎี สามศร (The Triarchic Theory of Human Intelligence) สําหรับครู ประจําการ
ประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐานของโปรแกรม ลักษณะของโปรแกรม ลักษณะของผูเ้ ข้าร่ วมโปรแกรม
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เป้ าหมาย และวัตถุ ประสงค์ของโปรแกรม เนื้ อหาสาระ และประสบการณ์ กระบวนการพัฒนา
สมรรถภาพการสอน กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพการสอน แผนการจัดกิจกรรม และโครงสร้างเวลา
สื่ อประกอบกิจกรรม และแหล่งการเรี ยนรู ้ และการวัด และประเมินสมรรถภาพการสอน
2. ผลการทดลองใช้โปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพการสอนแบบเน้นกระบวนการคิดตาม
แนวทฤษฎีสามศร (The Triarchic Theory of Human Intelligence) พบว่า 2.1 ความสามารถใน การ
วิเคราะห์การสอนของครู ประจําการที่ได้รับการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพการสอนมี
ระดับพัฒนาการที่สูงกว่าก่อนการเข้าร่ วมโปรแกรม 2.2 ความสามารถในการออกแบบการสอนของ
ครู ประจําการที่ได้รับ การพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพการสอนมีระดับพัฒนาการที่สูง
กว่าก่ อนการเข้าร่ วมโปรแกรม 2.3 ความสามารถในการใช้วิธีสอนของครู ประจําการที่ได้รับ
การพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพการสอนมีระดับพัฒนาการที่สูงกว่าก่อนการเข้าร่ วม
โปรแกรม
3. ผลการประยุก ต์ใ ช้ท ฤษฎี สติ ปัญญาสามศร (The Triarchic Theory of Human
Intelligence) ในบริ บ ทของการพัฒ นาครู พบว่า 3.1 ความคิ ด เห็ น ของครู ป ระจํา การที่ มี ต่ อ
โปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพการสอนที่พฒั นาขึ้นตามแนวทฤษฎีสามศร (The Triarchic Theory of
Human Intelligence) พบว่า ในภาพรวมครู ประจําการที่เข้าร่ วมโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพ
การสอนมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพการสอนในระดับมาก 3.2 ประโยชน์ของ
โปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพการสอนที่พฒั นาขึ้ นตามแนวทฤษฎี สามศรต่อการพัฒนาครู พบว่า
โปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพการสอนนี้ ให้ประโยชน์ท้ งั ในด้านการพัฒนาตนเอง และการจัดการ
เรี ยนการสอนของครู ประจําการ และประโยชน์ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน 3.3 ปั จจัยสนับสนุ น และปั จจัย
ที่เป็ นอุปสรรคในการใช้โปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพการสอนที่ได้พฒั นาขึ้นตามแนวทฤษฎีสามศร
(The Triarchic Theory of Human Intelligence) พบว่า ปั จจัยสนับสนุนได้แก่ การสนับสนุนของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ความสนใจใฝ่ รู้ และความสมัครใจของครุ ประจําการ ความเชี่ ยวชาญ และ
มนุ ษ ยสั มพันธ์ ข องวิท ยากร และผูด้ าํ เนิ นการ และการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเป็ นสื่ อใน
การเรี ย นรู ้ ส่ ว นปั จ จัย ที่ เ ป็ นอุ ป สรรค ได้แ ก่ ทัศ นคติ ท างลบที่ มี ต่ อ การพัฒ นาครู อ ัน เนื่ อ งจาก
ประสบการณ์ เดิ มจากการเข้าร่ วมกิ จกรรมการอบรม และเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั โครงการ
ก่อน ๆ เวลาในการเข้าร่ วมกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนอยูเ่ สมอ และภาระงานของครู ที่มีมาก
Sternberg and Grigorenko (1998)ได้พฒั นาการจัดรู ปแบบการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงประยุกต์ตามแนวทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูเ้ รี ยนระดับชั้นประถมศึกษาเกรด 3 และ
ผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาเกรด 8 ดําเนินการทดลองด้วยการสอนออกเป็ น 3 รู ปแบบ คือ
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1) รู ปแบบการสอนที่เน้นความสามารถด้านการจํา (Memory) 2) รู ปแบบการสอนที่เน้น
ความสามารถด้านการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) 3) รู ปแบบการสอนที่เน้นความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงประยุกต์ (Analytical, Creative, Practical
Thinking) เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ ข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นชนิ ด
เลือกตอบ (Multiple – choice items) แบบประเมินการแสดงออก (Performance base items) และ
แบบรายงานตนเอง (Self-report) สําหรับผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาเกรด 3 ผลการวิจยั พบว่าการสอน
โดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิง
ประยุกต์ตามแนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนทุกคนได้แม้วา่ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะมีรูปแบบของความสามารถทางการคิดที่แตกต่างกัน
Sternberg (1999a) ได้ศึกษาการใช้ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบเพื่อทําความเข้าใจ
การประเมิ นเชาวน์ ปั ญญาของประชากรที่ มี ค วามหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยงานวิจยั นี้ ไ ด้
กล่าวถึงความเกี่ยวข้องของทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบที่มีต่อเชาวน์ปัญญาของมนุ ษย์เพื่อ
ทําความเข้าใจ และประเมิ นเชาวน์ปัญญาของประชากรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดย
ผลการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ 1) เชาวน์ปัญญาอาจมีความหมายต่างกันในกลุ่ มวัฒนธรรมที่
ต่างกัน และการวัดเชาวน์ปัญญาอย่างคับแคบในรู ปแบบตามประเพณี นิยม เป็ นเรื่ องไม่ยุติธรรม
สําหรับคนในหมู่กว้างซึ่ งการสร้ างจําเป็ นต้องชี้ แนวทางเพื่อให้เกิ ดความสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมที่
หลากหลาย 2) งานวิ จ ัย ในปั จ จุ บ ัน ควรมุ่ ง เน้นไปที่ ก ารสร้ า งมาตรวัด เชาวน์ ปั ญ ญาที่ ก ว้า งขึ้ น
3) ถึงเวลาแล้วที่การประเมินเชาวน์ปัญญาควรจะพัฒนาให้เหนือกว่าการวัดความฉลาดแบบดั้งเดิม
Brody (2003) ได้สร้างแบบทดสอบความสามารถทางทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสาม
องค์ ป ระกอบตามหลั ก โครงสร้ า งการสร้ า งความสมเหตุ ส มผล โดยงานวิ จ ัย นี้ กล่ า วถึ ง
การวิเคราะห์ทฤษฎีทางเลือกหนึ่งของหลาย ๆ งานวิจยั โดย Sternberg และเพื่อนร่ วมวิจยั เพื่อพิสูจน์
ความถู ก ต้องของแบบทดสอบความสามารถทางทฤษฎี เชาวน์ปั ญญาสามองค์ป ระกอบ ที่ มี ต่อ
ความสัมพันธ์ของความสามารถพื้นฐานโดยทัว่ ไป (General – Intelligence หรื อ g – Factor) และ
การทํา ความเข้า ใจผลงานวิ จ ัย ของ Sternberg และเพื่ อ นร่ ว มวิจ ัย ประกอบด้ว ยความสั ม พัน ธ์
3 รู ป แบบ คื อ 1) ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งแบบทดสอบความสามารถทางทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญา
สามองค์ ป ระกอบกับ การวัด ความฉลาดด้ า นอื่ น ๆ 2) ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งแบบทดสอบ
ความสามารถทางทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญาสามองค์ป ระกอบ กับ ความสํ า เร็ จ ทางวิ ช าการ และ
3) ความสัมพันธ์ภายในของแบบทดสอบความสามารถทางทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ
จากการวิเคราะห์ดงั กล่าวพบว่า ความสามารถพื้นฐานโดยทัว่ ไป (General – Intelligence หรื อ
g – factor) มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sternberg และเพื่อนร่ วมวิจยั
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5. แผนผังความคิด
แผนผังความคิด (Mind map) เป็ นกลวิธีทีพฒั นาขึ้นโดย Tony Buzan นักคิด และนักเขียน
ชาวอังกฤษจากการเปิ ดตัวหนังสื อ “ใช้หวั คิด” (Use You Head) ในปี ค.ศ. 1974 ซึ่ งจัดเป็ นเครื่ องมือ
ที่สําคัญระหว่างการคิดกับการถ่ายทอดเป็ นถ้อยคําลงในกระดาษได้อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียด
ประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
5.1 แนวคิดของแผนผังความคิด
แผนผังความคิด (Mind map) เป็ นกลวิธีทีพฒั นาขึ้ นโดย Tony Buzan ที่เกิดปั ญหาจาก
การอ่ า นหนัง สื อ การใช้ ส มองจดจํา เนื้ อ หา และใช้ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ การวิ เ คราะห์ โ จทย์
การแก้ปั ญหา และทักษะด้านการเขียนไปพร้ อม ๆ กัน จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาํ ให้เขาศึ กษาคิดค้น
วิธีการใช้สมองขึ้นมาด้วยการศึกษาศาสตร์ ทุกแขนง ทั้งทฤษฎีจิตวิทยา การเรี ยนรู้ของสมอง ภาษา
สมอง การจํา การรับรู ้ และการคิดสร้างสรรค์ (ธราเทพ แสงทับทิม, 2557: 12 – 14) Buzan สั่งสม
ความรู ้จนเข้าใจกระบวนการทํางานสมอง และอธิ บายว่า สมองมีกระบวนการทํางาน 5 ขั้น (ธัญญา
ผลอนันต์ และนพดล จําปา, ผูแ้ ปล, 2551: 15 - 16) คือ
1. การรับทุกอย่างที่ผา่ นเข้ามาทางประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. การเก็บรักษา การจดจํา (ความสามารถในการเก็บข้อมูลไว้) และการเรี ยกความจํา
(ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้)
3. การวิเคราะห์ การจําแนกแบบรู ป และกระบวนการจัดการข้อมูล
4. การแสดงผล การสื่ อสารทุกรู ปแบบ หรื อการกระทําที่สร้างสรรค์ รวมไปถึงการคิด
5. การควบคุม การอ้างอิงเทียบเคียงกับการทํางานของการคิด และการกระทําทั้งหมด
หน้าที่ท้ งั 5 ประการนี้ต่างทํางานเกื้อกูลซึ่ งกัน และกัน เช่น การรับข้อมูลจะง่ายขึ้นเมื่อเรามี
ความสนใจ และแรงจูงใจ และถ้ากระการรับข้อมูลนั้นเข้ากันได้กบั ลักษณะการทํางานของสมอง
เมื่อการรับข้อมูลกระทําได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เราก็จะเก็บรักษา และวิเคราะห์ขอ้ มูลนั้นได้ง่ายขึ้น
ในขณะเดียวกันประสิ ทธิ ภาพในการเก็บรักษา และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จะช่วยเพิ่มความสามารถใน
การรับข้อมูลของเราด้วย
จะเห็ นได้ว่า สมองจะทํางานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพก็ ต่อเมื่อมันได้ท าํ งานพร้ อมกันอย่า ง
กลมกลื น โดยการโยงใยของเซลล์ ป ระสาทในสมองกว่ า สิ บ ล้า นเซลล์ และแต่ ล ะเซลล์ มี
การเชื่อมโยงกันด้วยส่ วนที่เรี ยกว่าเดนไดรท์ (Dendrite) ซึ่ งหมายถึง “โครงสร้าง หรื อเครื่ องหมายที่
มีลกั ษณะเหมือนต้นไม้ธรรมชาติ” ที่ยื่นออกไปรอบทิศทางเพื่อรับข้อมูลจากเซลล์อื่นๆ แต่จะมี
เส้นหนึ่ งที่มีขนาดยาวเป็ นพิเศษเรี ยกว่าอักซอน (Axon) ที่ใช้ส่งข้อมูลไปยังเซลล์ประสาทอื่น ๆ
ทั้งเดนไดรท์ (Dendrite) อักซอน (Axon) มีการโยงใยภายในสมองอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด (ธัญญา
ผลอนันต์ และนพดล จําปา, ผูแ้ ปล, 2551: 4 - 5) ซึ่ งการทํางานในสมองนี้ Buzan (ธัญญา ผลอนันต์
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และนพดล จําปา, ผูแ้ ปล, 2551: 37; ธราเทพ แสงทับทิม, 2557: 31 - 33) เรี ยกว่า Radiant Thinking
หรื อ การคิดแบบแผ่ขยายออก หรื อการคิดเป็ นรัศมี เกิดจากความเชื่อที่วา่ สมองของมนุษย์คิดแบบ
กระจากออกเป็ นศู นย์ก ลาง เมื่ อ สมองเราได้รั บ ปั ญ หามี โจทย์ใ ห้คิ ด ปั ญหา หรื อโจทย์น้ ันจะ
เปรี ยบเสมือนจุดศูนย์กลาง ส่ วนคําตอบที่คิดได้ก็จะพุ่งออกจากศูนย์กลางแผ่ขยายไป โดยใช้ขอ้ มูล
ทั้งหมดที่สมองมีอยูเ่ กี่ยวกับเรื่ องนั้น
ดังนั้นการถ่ายทอดทางความด้วยการสื่ อสารด้วยรู ปแบบแผนผังความคิดสะท้อนให้เห็นถึง
การคิดที่แผ่ขยายออก โดยแผนผังความคิดจะแผ่ขยายรัศมีออกจากภาพที่อยู่ตรงศูนย์กลางเสมอ
แต่ละคําแต่ละภาพจะกลายสภาพเป็ นศูนย์กลางรองสําหรับความเชื่อมโยง วิธีการทําซึ่ งเป็ นห่ วงโซ่
ต่อกันไปอย่า งไม่มี ที่สิ้ นสุ ดในแบบรู ป เส้ นแขนงกิ่ งที่ แผ่กระจายออกจากศูนย์ก ลางหลัก ถึ งแม้
แผนผัง ความคิ ด ที่ เ ขี ย นบนกระดาษจะมี ล ัก ษณะเป็ นสองมิ ติ แต่ เ ราสามารถนํา เสนอได้ใ น
หลากหลายมิติ ทั้งมิติของที่วา่ ง เวลา และสี สัน
5.2 ความหมายของแผนผังความคิด
Buzan (2016) ได้ให้ความหมายแผนผังความคิดไว้ในเว็บไซต์ www.mind-mapping.co.uk
ว่า แผนผัง ความคิ ด คื อ การแสดงถึ งการคิ ดแบบแผ่ข ยายออก ซึ่ ง เป็ นกระบวนการทํา งานตาม
ธรรมชาติของจิตใจมนุ ษ ย์ จัดเป็ นกลวิธีการแสดงด้วยภาพที่มีพลัง เปรี ยบเสมือนกุญแจที่จะไข
ศักยภาพของสมองออกมา ทั้งนี้แผนผังความคิดสามารถนํามาใช้ได้กบั ทุกแง่มุมของชีวติ เพื่อ
การเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้น และความคิดที่ชดั เจนขึ้น และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางาน หรื อ
การใช้ชีวติ วิธีสร้างแผนผังความคิดเริ่ มจาก การนําหัวข้อ หรื อเรื่ องที่สนใจ วางเป็ นจุดเด่นตรง
กลางภาพ จากนั้นประเด็นหลัก ๆ จะแผ่ขยายออกจากกลางภาพ เป็ นกิ่งก้านสาขา แต่ละกิ่งก้าน
ประกอบด้วยภาพ หรื อคําที่เชื่อมโยงรายละเอียด ซึ่ งรายละเอียดแต่ละส่ วนจะค่อย ๆ แผ่กระจาย
ออกมาแต่ละกิ่งก้าน กิ่งก้านต่าง ๆ จะสร้างเครื อข่ายที่เชื่ อมโยงกันเป็ นโครงสร้าง
ฉะนั้นแผนผังความคิดจะดูสมบูรณ์ และสวยงามขึ้ นด้วยการใช้สี รู ปภาพ รหัส และมิติ
เพื่อเพิม่ ความน่าสนใจ ความสวยงาม และแสดงตัวตนของผูเ้ ขียน สี รู ปภาพ รหัส และมิติจะช่วยให้
เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ จดจําที่ดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่ วยให้สามารถเรี ยกข้อมูลเหล่ านั้น
ออกมาอีกได้เป็ นอย่างดี
5.3 กลวิธีการเขียนแผนผังความคิด
แผนผังความคิดจัดเครื่ องมือที่ช่วยในการจัดการระบบความคิดที่มี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
เรี ยบง่ายที่สุด มีรูปแบบการจดบันทึกที่สร้างสรรค์ และมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยการถ่ายทอดความคิด
หรื อข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ มี อ ยู่ ใ นสมองลงกระดาษ โดยการใช้ ภ าพ สี เส้ น และการโยงใย
แทนการจดย่อแบบเดิ มที่เป็ นบรรทัด ๆ ใช้การสื่ อความหมายด้วยข้อความ และรู ปภาพคล้าย ๆ
การแตกกิ่ ง ก้านของต้นไม้ท้ งั นี้ เพื่ อเสริ มสร้ า งทัก ษะในการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ ข ้อมู ล
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อันเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนรู ้จดั ระเบียบความคิดให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ Buzan (1997: 97 –
105; ธัญญา ผลอนันต์ และนพดล จําปา, ผูแ้ ปล, 2551: 79 – 105) ได้กล่าวกลวิธีการสร้างแผนผัง
ความคิดโดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. ใช้การเน้นความสําคัญ (Use Emphasis) การเน้นความสําคัญจัดเป็ นองค์ประกอบหนึ่ง
ในการยกระดับความจํา และการสร้างสรรค์ให้ดีข้ ึน เทคนิคทุกอย่างที่ใช้ในการเน้นความสําคัญนี้
สามารถนําไปใช้ได้กบั การสร้างความเชื่ อมโยงในกิ่งแก้วต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1.1 แก่นแกนควรเป็ นรู ปภาพเสมอ เพราะรู ปภาพจะมีส่วนช่วยในการรับรู้ และ
กระตุน้ ให้เกิดการเชื่ อมโยงความคิดได้ง่าย และช่วยในเรื่ องของการจดจําได้ประเด็นอย่างดี
หากจําเป็ นต้องใช้คาํ เป็ นแก่ นแกนของแผนผังความคิด ควรทําให้ “คํา” นั้น
เป็ นภาพได้ดว้ ยการใส่ มิติ สี สัน และสิ่ งดึงดูดความสนใจลงไปที่คาํ นั้น
1.2 การใช้ภาพตลอดเวลาในการเขียนแผนผังความคิด จะเป็ นการกระตุน้
ความสมดุลระหว่างทักษะด้านสมอง ด้านการมองเห็น และการใช้ภาษา ซึ่ งมีส่วนช่วยให้
การเชื่อมโยงทางความคิดมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
1.3 ใช้ภาพตลอดเวลาในการเขียนแผนผังความคิดการใช้ภาพในทุกแห่งที่สามารถ
ทําได้ นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายอย่างดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังจะสร้างการกระตุน้ ที่
สมดุลระหว่างทักษะ อันจะทําให้การรับรู ้ดว้ ยสายตาของคุณมีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน
1.4 ภาพแก่นกลางควรใช้สีอย่างน้อยสามสี เสมอ เพราะสี จะช่วยกระตุน้ ความจํา
และความคิดสร้างสรรค์เนื่ องจากสี จะช่วยเพิ่มชีวติ ชีวาให้แก่รูปภาพและช่วยกระตุน้ ความสนใจ
ได้เป็ นอย่างดี
1.5 กิ่งก้านแต่ละกิ่งก้านควรประกอบด้วยภาพ หรื อคําสําคัญที่เป็ นสามมิติเพื่อสื่ อ
ความได้ง่าย และง่ายต่อการจดจํา โดยให้เส้นที่โยงใย และรู ปภาพให้มีความหลากหลายลดหลัน่
ของขนาดเพื่อเป็ นการบ่งชี้ความสําคัญของแต่ละข้อความ
1.6 ใช้พ้นื ที่วา่ งอย่างมีระเบียบ การใช้พ้ืนที่วา่ งอย่างเป็ นระเบียบจะเพิม่
ความชัดเจนของภาพมากขึ้น ซึ่ งมีประโยชน์ในการจัดลําดับชั้น และหมวดหมู่ และทําให้แผนผัง
ความคิดเปิ ดกว้างเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลความคิดเข้าไป และยังเป็ นสุ นทรี ยภาพที่น่ามอง
1.7 ควรเว้นระยะระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของพื้นที่แผนผังความคิดให้
เหมาะสม เพื่อให้ดูเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และง่ายการการเข้าใจ
2. ใช้การเชื่ อมโยง (Use Association) การเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ เป็ นองค์ประกอบ
สําคัญอีกประการหนึ่ งในการพัฒนาความจํา และความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนเป็ นเครื่ องมือที่ช่วย
ประสานการทํา งานของสมอง และความรู้ สึก เข้าด้วยกัน เพราะการเชื่ อมโยงมี ส่วนช่ วยให้เกิ ด
ความคิดที่ต่อเนื่ อง และจัดลําดับความคิดให้เป็ นระบบ ด้วยการแผ่ขยายความคิดตามกิ่งก้านสาขา
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ต่า ง ๆ โดยกิ่ ง ก้า นแต่ กิ่ ง นั้นจะได้รับ การเชื่ อ มโยงในลัก ษณะที่ แตกต่ า งกัน ตามตํา แหน่ ง และ
ความสําคัญของเรื่ องนั้น ๆ ทั้งนี้วธิ ี การเชื่อมโยงสามารถทําได้หลายวิธีดงั นี้
2.1 ใช้ลูกศรเมื่อต้องการต่อเชื่ อมทั้งภายในกิ่ งและข้ามแขนงกิ่งก้าน ลูกศรจะชี้ นาํ
สายตาให้เ ชื่ อมส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ของแผนผัง ความคิ ดกับ ส่ วนอื่ น ๆ โดยอัตโนมัติ ลู ก ศรอาจมี
ลักษณะชี้ไปทิศทางเดียว มีหลายหัว และมีขนาด แบบ รู ป และมิติต่างกัน หากแต่ลูกศรจะช่วยชี้ นาํ
และเชื่อมโยงความคิด ความสัมพันธ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
2.2 ใช้สี สี มีส่วนช่วยเพิ่มสมรรถนะการจดจํา และการสร้ างสรรค์ การเลื อกใช้สี
เฉพาะเพื่อ ใช้ก ํา หนดรหัส หรื อ ในพื้ น ที่ เ ฉพาะส่ วนใดส่ ว นหนึ่ ง ในแผนผัง ความคิ ดจะช่ วยให้
การจดจําข้อมูลในเรื่ องนั้น ๆ ได้ดีข้ ึน และจะเพิ่มปริ มาณ และขยายขอบเขตในการเกิ ดความคิด
สร้างสรรค์ รหัสสี และสัญลักษณ์ต่าง ๆ สามารถกําหนดขึ้นได้ท้ งั โดยตัวบุคคล และกลุ่มบุคคล
2.3 ใช้รหัส ด้วยการกําหนดเครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ต่าง เพราะรหัสจะมีส่วน
ช่วยให้การทํางานสมองเชื่อมโยงส่ วนต่าง ๆ ในแผนผังความคิดเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. มีความชัดเจน (Be Clear) แผนผังความคิดจะต้องมีความชัดเจนต่าง ๆ ในประเด็น
ต่อไปนี้
3.1 ใช้คาํ สําคัญ เพียงคําเดียว บนเส้นแต่ละเส้น เพราะคําคําเดี ยวแต่ละคําสามารถ
สร้ า งความเชื่ อมโยงได้อย่า งไม่ มี ที่ สิ้ นสุ ด การวางคํา คํา เดี ย วไว้บ นเส้ นเส้ นหนึ่ ง จะทํา ให้ส ร้ า ง
ความเชื่อมโยงได้อย่างอิสระ ข้อความสําคัญ ๆ จะไม่มีการตกหล่นสู ญหาย และความคิดทุกอย่างจะ
อยูใ่ นสภาพเปิ ดกว้างเสมอ
3.2 ควรเขียนคําทุกคําที่เป็ นการแสดงความคิดของผูเ้ ขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย สั้น
กระชับ และชัดเจน
3.3 เขี ยนคํากุ ญแจไว้บนเส้ น หรื อบนกิ่ งเสมอ เพราะจะช่ วยทําให้เกิ ดความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย สบายตา และมีความชัดเจนมากขึ้น และการลากเส้น หรื อการแตกกิ่งแต่ละแขนง
จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกันทั้งหมด
3.4 ลากเส้นให้มีความยาวเท่ากับความยาวของคํา
3.5 ควรเชื่ อ มปลายเส้ น กิ่ ง ใหม่ ต่ อ กับ เส้ น กิ่ ง เดิ ม เสมอ โดยให้แ ต่ ล ะเส้ น แสดง
ความเชื่ อมโยงกัน ห้ามกิ่งต่าง ๆ ขาดจากกัน เพราะการเชื่อมต่อแก่นกลาง กับเชื่อมเส้นกิ่งทุกกิ่ง
บนแผนผังความคิดย่อมทําให้สามารถเชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ ในสมองได้
3.6 ควรลากเส้ นกิ่ งที่อยู่ใกล้แก่นกลางให้มีความหนามากกว่าเส้นกิ่งอื่น ๆ ที่ห่าง
ออกไป เนื่ องจากเส้นกิ่ งแก้วที่หนากว่าจะช่วยเน้นยํ้าความสําคัญของประเด็นความคิดหลัก และ
ความคิดย่อยได้เป็ นอย่างดี ยกเว้นกรณี ที่เราใช้แผนผังความคิดในการระดมสมอง เพื่อสํารวจ และ
รวบรวมความคิดต่ าง ๆ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง และพบว่าในระหว่างที่แตกความคิดลงในแผนผัง
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ความคิดนั้นพบว่า มีความคิดบางประการที่ปรากฏอยู่ตรงขอบนอกสุ ด กลับมีความสําคัญมากกว่า
ความคิดที่เป็ นแก่นกลางเสี ยอีก ในกรณี น้ ี ควรใช้เส้นหนาล้อมความคิดบนกิ่งนั้นไว้ เส้นที่พลิ้วเป็ น
ธรรมชาติมีความโค้งจะชักจูงสายตาให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน และง่ายขึ้น
3.7 สร้างเส้นแผนผังความคิดให้มีลกั ษณะรวมเป็ นหนึ่งเดียวกันไม่ขาดออกจากกัน
3.8 ควรวาดภาพให้มีความชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพราะความชัดเจนของ
ภาพจะช่วยสะท้อนความคิดภายนอก และเสริ มสร้างความคิดภายในให้มีความชัดเจนขึ้นด้วย
3.9 วางแผ่นกระดาษตามแนวนอนเสมอ การวางแผ่นกระดาษในแนวนอน จะช่วย
ให้รู้สึ กมี อิส ระทางความคิ ด และมี พ้ืนที่ สําหรั บ วางแผนผัง ความคิดมากกว่า วางกระดาษไว้ใ น
ลักษณะแนวตั้ง อีกทั้งแผนผังความคิดในแนวนอนยังสามารถอ่านได้ง่ายกว่า
3.10 เขียนตัวหนังสื อให้อยูใ่ นแนวตั้งฉากมากที่สุด และไม่ควรเขียนกลับหัวสลับไป
มา เพราะตัวหนังสื อที่ต้ งั ได้ฉากกับสายตาจะช่วยให้สมองเข้าถึงความคิดที่แสดงออกมาได้ง่ายกว่า
4. การสร้างแบบรู ปของตนเอง (Layout) การสร้างแผนผังความคิดควรมีเอกลักษณ์ และ
รู ปแบบเฉพาะตัวของตนเอง ยิง่ แผนผังความคิดแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกมามากเท่าไร สมองก็
จะสามารถเข้า ใจเอกลักษณ์ ข องงานได้ม ากขึ้ นเท่า นั้น แต่ทุ ก ครั้ งที่ ลงมื อเขีย นแผนผัง ความคิ ด
จําเป็ นต้องคํานึงถึงหลักการสร้างแผนผังความคิดดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นด้วย
จะเห็นได้วา่ กลวิธีการเขียนแผนผังความคิดดังที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยพัฒนา และขัดเกลา
ทักษะการคิดทุกด้านได้อย่างต่อเนื่ อง เนื่องจากแผนผังความคิดเป็ นเครื่ องมือที่ตอ้ งใช้กระบวนการ
ทํางานของสมองทั้งซี กซ้าย และซี กขวา โดยสมองซี กซ้ายจะทํางานเกี่ยวข้องกับความคิดรวบยอด
ได้แก่ ตรรกะ ภาษา ความเป็ นเหตุเป็ นผลทางคณิ ตศาสตร์ การใฝ่ รู ้ดา้ นรายละเอียด ลําดับ คําสั่ง
และการวิเคราะห์ ส่ วนสมองซี กขวาจะทํางานเกี่ยวข้องกับความคิดอเนกนัย ได้แก่ จังหวะ สี รู ปร่ าง
ฝันกลางวัน จินตนาการ และการสังเคราะห์ เนื่องจากแผนผังความคิดมีท้ งั ข้อความ รู ปภาพ สี เส้น
สัญลักษณ์ และการเชื่ อมโยงจึ งต้องใช้กระบวนการทํางานของสมองทั้ง 2 ซี กให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ควบคู่กนั จนนําไปสู่ การพัฒนาความคิดที่มีประสิ ทธิ ผลได้เป็ นอย่างดี
5.4 ประโยชน์ ของแผนผังความคิด
การสร้ างแผนผังความคิด คือ การคิดแบบเป็ นรัศมีที่แผ่นขยายออก โดยอาศัยตรรกะของ
ความเชื่ อมโยง (Logic of Association) และไม่ข้ ึนกับตรรกะของเวลา (Logic of Time) แผนผัง
ความคิดจะแผ่ขยายออกไปทุกทิศทุกทาง และจับกับความคิดใดความคิดหนึ่ งไม่วา่ จะอยูม่ ุมไหนก็
ได้ท้งั สิ้ น เมื่อสร้างความคิดขึ้นมามากพอกับความต้องการที่จะใช้พูด หรื อเขียนแล้ว จึงแปรแผนผัง
ความคิดนั้นด้วยการถ่ายทอดทางภาษา ดังนั้นจึงมีนกั การศึกษาท่านต่าง ๆ ที่กล่าวถึงประโยชน์ของ
แผนผังความคิดไว้ดงั นี้
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ไสว ฟักขาว (2544: 13) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแผนผังความคิด(Mind map) ไว้ดงั นี้
1. ใช้ในการวิเคราะห์ เนื้ อหา หรื องานต่าง ๆ
2. ช่วยบันทึก และสามารถมองเห็นข้อมูลจากการระดมสมอง
3. ใช้ในการสรุ ป หรื อสร้างองค์ความรู ้
4. ช่วยจัดระบบความคิดทําให้จาํ ได้ดี
5. ช่วยส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ เช่น การเขียนเรี ยงความ การเขียนบทความ
6. ใช้ในการจดโน้ตหรื อทําโน้ตสําหรับนําเสนอ
7. ช่วยส่ งเสริ มการทํางานของสมองซี กซ้าย และซี ก
เช่นเดียวกับชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2545: 112) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแผนผังความคิดคือ
1. ช่วยทําให้เกิดความรวดเร็ วในการเขียนข้อมูลที่ซบั ซ้อนหรื อเป็ นประโยชน์ให้เร็ วขึ้น
2. ช่วยให้สมองทั้งสองข้างใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สมองซี กซ้ายเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ
ภาษา ตรรกะ การเรี ยงลําดับ การวิเคราะห์ ซีกขวาเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการมองเห็นภาพรวมจินตนาการ
สี สันและมิติ
3. ช่วยในการระลึกถึงข้อมูลต่าง ๆ เพราะข้อมูลได้มีการบันทึกความจํา ไว้อย่างมี
โครงสร้างเป็ นระบบ
4. ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ข่าวสาร เป็ นรู ปแบบโครงสร้าง และมีความสัมพันธ์กนั
5. ช่วยในการพัฒนาสมองซี กขวาเกี่ยวกับการใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์มากขึ้น
นอกจากนี้ ธัญญา ผลอนันต์ และขวัญฤดี ผลอนันต์ (2550: 33) ได้กล่าวถึ งประโยชน์
ความสําคัญของแผนผังความคิดสรุ ปได้ดงั นี้
1. ใช้วเิ คราะห์ และเชื่อมโยง
2. เป็ นนักคิดที่มีคุณภาพ
3. เรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย (ไม่ใช่แบบนกแก้วนกขุนทอง)
4. คิดอย่างยืดหยุน่ ได้
5. สื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้ดีข้ ึน
6. รับผิดชอบ และเป็ นฝ่ ายรุ กต่อการเรี ยนรู ้ของตนเองมากขึ้น (ไม่ใช่รับลูกเดียว)
7. ตีความ และตีกรององค์ความรู ้ที่ได้รับมาอย่างเป็ นรู ปธรรม
8. แสวงหาความหมาย ไล่ลาหาโครงสร้างของโลกรอบตัว
9. ขยายความ มองออกไปนอกห้องเรี ยน นอกสถาบันการศึกษา
10. จัดการกับปั ญหา หรื อแก้สถานการณ์ได้อย่างเป็ นระบบแต่แฝงไว้ซ่ ึ งความยืดหยุน่
11. เข้าใจและมีทศั นะที่เป็ นบวกต่อข้อมูล และข้อโต้แย้ง
12. ตัดสิ นใจอย่างผูท้ ี่มองรอบด้าน
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13. เห็นความคิดของตนเอง และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อต้องการ หรื อจําเป็ น
14. เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้แบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางอย่างแท้จริ ง
แนวคิดดังกล่าว สอดคล้องกับ Buzan (ธัญญา ผลอนันต์ และนพดล จําปา, ผูแ้ ปล, 2551:
134 – 135, 143) ได้กล่าวถึงประโยชน์แผนผังความคิดไว้ดงั นี้
1. ช่วยในการจํา แผนผังความคิดเป็ นเครื่ องมือช่วยจําที่ใช้ได้ผลดีอย่างยิ่ง เนื่ องจากเป็ น
การใช้จินตนาการ และความเชื่อมโยงเพื่อสร้างออกเป็ นภาพใหม่ที่จาํ ได้ง่าย อีกทั้งยังช่วยผสมผสาน
ทักษะสมองทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเครื่ องมือช่วยจําที่มีมากกว่าหนึ่ งมิติ ได้แก่ มิติที่หนึ่ ง เส้น
มิติที่สอง หน้ากระดาษ และมิติที่สามคือมิติที่เราสร้างขึ้นมาแผ่ออกเป็ นรัศมีโดยใช้ท้ งั การเชื่อมโยง
ไขว้กนั ไปมาอย่างมีสีสัน ผ่านมิติของเวลา
2. ช่วยในการวิเคราะห์ การจะจดบันทึกจากการฟั งบรรยาย หรื องานเขียนความสําคัญ
แรกสุ ดเหนื อสิ่ งอื่นใดคือต้องจับโครงสร้างของข้อมูลที่ได้รับมาให้ได้เสี ยก่อน แผนผังความคิดจะ
ช่วยให้เราจัดระเบียบความคิดเบื้องต้น และลําดับความสําคัญของข้อมูลออกมาจากข้อมูลเชิ งเส้นได้
อย่างโดดเด่น และง่ายดาย
3. ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การสร้างแผนผังความคิดมิได้เพียงช่วยในเรื่ องของการ
จดจํา และวิเคราะห์ขอ้ มูลได้เท่านั้น แต่ยงั ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยการผสมผสานข้อมูลที่
ได้รับจากสภาพภายนอก เช่น การบรรยาย หนังสื อ วารสาร และสื่ อต่าง ๆ กับข้อมูลที่สร้างขึ้นจาก
สภาพภายใน เช่น การตัดสิ นใจ การวิเคราะห์ เข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการระดมความคิด หรื อระดมสมอง
เพื่อให้ได้แนวคิด หรื อทางเลือกที่หลากหลาย จนนําไปสู่ การตัดสิ นใจ
4. ช่วยในการเสวนาแลกเปลี่ยน เมื่อเราจดข้อมูลด้วยแผนผังความคิดจากการฟั งบรรยาย
หรื ออ่านหนังสื อ จากนั้นนําข้อมูลเหล่านั้นสร้างเป็ นแผนผังความคิดพร้อมทั้งความคิดเห็นของเราที่
เกิ ดจากการฟั ง หรื อการอ่า นนั้น กล่ าวอี ก นัยหนึ่ ง คื อ แผนผัง ความคิ ดจะต้องสะท้อนการพูดจา
เสวนาโต้ตอบระหว่างสติปัญญาของเรา กับสติปัญญาของผูบ้ รรยาย หรื อผูเ้ ขียนหนังสื อนัน่ เอง
ในขณะที่ Wolff (จิตรลดา สิ งห์คาํ , ผูแ้ ปล, 2557: 95) ได้แสดงความเห็นว่า ข้อดี ของ
แผนผังความคิดคือ สามารถเขียนข้อมูลลงไปในหน้ากระดาษได้มาก และสามารถอ่านรายละเอียด
ได้หมดในครั้งเดียว จึงทําให้ง่ายต่อการมองเห็นและเชื่อมโยงความคิด อีกทั้งแผนผังความคิดยังเป็ น
วิธีที่ดีเยีย่ มในการบันทึกข้อมูลที่ได้ในระหว่างการระดมสมองอีกด้วย
จากการศึกษาความเห็นของนักวิชาการท่านต่าง ๆ ผูว้ จิ ยั สามารถสังเคราะห์เป็ นตารางได้
ดังนี้
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ตารางที่ 6 สังเคราะห์ประโยชน์ของแผนผังความคิด

ประโยชน์ ของแผนผังความคิด

ช่ วยบันทึกความจํา
ช่ วยระดมสมอง
ช่ วยจัดระบบความคิด
ช่ วยในการเชื่อมโยงความคิด
ช่ วยในการวิเคราะห์
ช่ วยให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์
ช่ วยในการสื่อสาร แลกเปลีย่ น
ข้ อมูล แสดงความคิด

ไสว ฟักขาว
(2544)

ชัยฤทธิ์ ศิลา
เดช (2545)














ธัญญา ผล
อนันต์ และ
ขวัญฤดี ผล
อนันต์
(2550)








-



Buzan,
(2551)

Wolff
(2557)











-



-

จากตารางสังเคราะห์ประโยชน์ของแผนผังความคิดดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้
ว่า ประโยชน์ แผนผัง ความคิ ดคื อ แผนผัง ความคิ ดเป็ นเครื่ องมือที่ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ดที่ มี
การแสดงถึ งความเข้า ใจในข้อเท็จจริ ง จินตนาการ การเชื่ อมโยงของความคิด ตลอดจนการคิ ด
วิเคราะห์ และจัดระบบความคิด เพื่อถ่ายทอดข้อเท็จจริ งของเนื้ อหา และแสดงความความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีต่อเนื้ อหา นั้น ๆ อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยเสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์
ด้วยวิธีการระดมสมอง เพื่อให้เกิดความคิดที่หลากหลาย และนําแนวคิดนั้นไปพัฒนาเป็ นนวัตกรรม
ต่าง ๆ ได้อีกด้วย จากประโยชน์ดงั กล่าวผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะนํากลวิธีการเขียนแผนผังความคิดเป็ น
เครื่ องมือที่ช่วยส่ งเสริ มการคิดสร้างสรรค์ให้กบั ผูเ้ รี ยน
5.5 แผนผังความคิดกับการสอนเชื่ อมโยงความคิดสร้ างสรรค์
แผนผังความคิดไม่ใช่เพียงเครื่ องมือที่ใช้ในการช่วยจําเท่านั้น หากแต่เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ใน
การจัดระบบความคิดได้อย่างดี เนื่ องจากการเขียนแผนผังความคิด (Mind map) เกิดจากการใช้
ทักษะทั้งหมดของสมองหรื อการทํางานร่ วมกันของสมองทั้ง 2 ซี ก คือ สมองซี กซ้ายและซี กขวา
ซึ่ งสมองซี กซ้ายจะทําหน้าที่ในการวิเคราะห์คาํ ภาษา สัญลักษณ์ ระบบ ลําดับ ความเป็ นเหตุผล
ตรรกวิทยา ส่ วนสมองซี กขวาจะทําหน้าที่สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ จังหวะ โดยมีแถบ
เส้นประสาท คอร์ ปัสคอลโลซัม (Corpus Collosum) เป็ นเสมือนสะพานเชื่อม ดังนั้นการนํากลวิธี
การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แผนผังความคิดมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้จะช่วยพัฒนาทักษะใน
การเรี ย นรู้ ท้ งั ศาสตร์ และศิล ป์ ด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนได้อย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น (วิมลรัตน์
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สุ นทรโรจน์, 2544: 153; ธัญญา ผลอนันต์ และนพดล จําปา, ผูแ้ ปล, 2551: 9 - 10) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมี
ความสนใจนําแผนผังความคิดมาใช้เป็ นกลวิธีในการเชื่อมโยงความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
ของผูเ้ รี ย น โดยเฉพาะขั้น จิ น ตนาการที่ เป็ นการเชื่ อมโยงความรู้ และประสบการณ์ เ ดิ ม ที่ มี อ ยู่
ผสมผสานกับ ความรู้ ห รื อประสบการณ์ ใ หม่ จ นก่ อ เกิ ด เป็ นนวัต กรรมในการเรี ยนรู ้ และ
การสร้ างสรรค์ชิ้นงาน ทั้งนี้ จุดประสงค์ในการเขียนแผนผังความคิดเพื่อการคิดสร้ างสรรค์ ด้วย
การระดมสมองนั้น Buzan (ธัญญา ผลอนันต์ และนพดล จําปา, ผูแ้ ปล, 2551: 148 – 149) กล่าวว่ามี
หลายประการได้แก่
1. เพื่อสํารวจตรวจสอบความไปได้ในการสร้างสรรค์สิ่งใดสิ่ งหนึ่งที่กาํ หนดให้
2. เพื่ อ ลบล้า งสมมติ ฐ านความเชื่ อ เดิ ม ๆ ในสิ่ ง นั้น ซึ่ งจะทํา ให้ เ กิ ด พื้ น ที่ ใ นการคิ ด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
3. เพื่อสร้ างความคิดซึ่ งส่ งผลให้เกิดการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ งเป็ นการเฉพาะ สร้าง
หรื อปรับเปลี่ยนสภาพความเป็ นจริ งที่เป็ นอยู่
4. เพื่อส่ งเสริ มให้ใช้ในการคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่ องมากยิง่ ขึ้น
5. เพื่อให้เกิดกรอบความคิดใหม่อนั เป็ นผลจากการจัดระเบียบความคิดที่มีอยูเ่ ดิม
6. เพื่อไขว่คว้า และพัฒนา “ประกาย” ความรู ้เมื่อมันปรากฏขึ้น
7. เพื่อการวางแผนอย่างสร้างสรรค์
จะเห็ น ได้ว่า แผนผัง ความคิ ด มี ค วามเหมาะสมอย่า งยิ่ง กับ การคิ ด สร้ า งสรรค์ เนื่ องจาก
แผนผังความคิดเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ทกั ษะทุกส่ วนที่สามารถเชื่ อมต่อกับความการคิดสร้างสรรค์ได้
โดยเฉพาะจินตนาการการเชื่ อมโยงความคิด และความยืดหยุน่ ในการคิดอันเป็ นปั จจัยสําคัญอย่าง
หนึ่ งในการคิดสร้ างสรรค์ ทั้งนี้ ผทู ้ ี่มีความสามารถในการคิดยืดหยุ่นจะเป็ นผูท้ ี่คิดได้หลายแง่มุม
และสามารถดัดแปลงความคิดต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี (Guilford, 1967: 49) ซึ่ งแผนผังความคิดมี
องค์ประกอบสําคัญในการคิดยืดหยุน่ (ธัญญา ผลอนันต์ และนพดล จําปา, ผูแ้ ปล, 2551: 149) ดังนี้
1. เชื่อมโยงความคิดพิเศษที่เกิดขึ้นใหม่กบั ความคิดที่มีอยูแ่ ต่เดิม
2. ใช้สีสันแตกต่างกัน
3. ใช้รูปทรงแตกต่างกัน
4. เชื่อมประสานปั จจัยที่ไม่ธรรมดา
5. สร้างความเด่นชัด และใช้มิติ
6. จัดและเชื่อมโยงความคิดเดิมเสี ยใหม่
7. พลิกกลับแนวคิดเดิม ๆ
8. ตอบสนองต่อสุ นทรี ยภาพของวัตถุ
9. ตอบสนองต่อความรู ้สึกเชิ ญชวนของวัตถุ
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10. ตอบสนองต่อวัตถุซ่ ึ งมีแรงกระตุน้ ต่อสัมผัสทั้งรู ป รส กลิ่น เสี ยง และกายสัมผัส
11. การปรับเปลี่ยนรู ปทรง และรหัสต่าง ๆ
เมื่อพิจารณาถึ ง กฎเกณฑ์ใ นการเขีย นแผนผัง ความคิดแล้วจะพบว่า แผนผังความคิ ดคื อ
เครื่ องมือที่เป็ นรู ปธรรมในการถ่ายทอดความคิดที่อยู่ในตัวของผูเ้ รี ยน ให้ออกมาสู่ ภายนอกด้วย
ความชัดเจน และสร้างสรรค์ อีกทั้งสะท้อนให้เห็นกระบวนการสร้างสรรค์ท้ งั กระบวนการอีกด้วย
ดังที่ Buzan (ธัญญา ผลอนันต์ และนพดล จําปา, ผูแ้ ปล, 2551: 151) กล่าวว่า การใช้แผนผังความคิด
อย่างถูกต้องจะช่ วยให้ผเู้ ขียนแผนผังความคิดสามารถสร้างการคิดสร้างสรรค์ข้ ึนมาได้เป็ นจํานวน
อย่างน้อยที่ สุดสองเท่าของความคิดที่เกิ ดจากการระดมสมองทัว่ ๆ ไป ของคนกลุ่ มใหญ่ในเวลา
เท่า ๆ กัน โดยขั้นตอนของกระบวนการสร้ างแผนผังความคิดเพื่อการสร้างสรรค์ มีกระบวนการ
(Buzan, 1997: 153 – 164; ธัญญา ผลอนันต์ และนพดล จําปา, ผูแ้ ปล, 2551: 119 – 120, 151 – 157)
ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
1. สร้างแผนผังความคิดอย่างรวดเร็ ว ระเบิดความคิดอย่างฉับพลัน (The Quick – Fire
Mind Map Burst) เริ่ มด้วยการวาดภาพ หรื อประเด็นที่ตอ้ งการระดมสมองไว้ตรง “แก่นแกน” เพื่อ
เป็ นการกระตุ ้นความคิ ดในระยะเวลาที่ รวดเร็ ว เช่ น การใช้จินตนาการในการคิ ดค้นวิทยาการ
ทางด้า นเทคโนโลยีก ารบิ น อาจเริ่ ม ด้วยการวาดรู ป ปี กเครื่ องบิ นที่ มี ลกั ษณะเหมื อนคอนคอร์ ด
(Concorde) คู่หนึ่ ง ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเปล่าแผ่นใหญ่ จากนั้นระดมความคิดจากภาพแก่น
แกนนี้ ดว้ ยการแผ่รัศมีทุกความคิดที่เกิดขึ้นในสมองจากประเด็นที่ต้ งั ไว้ ด้วยการปล่อยให้ความคิด
และจิ นตนาการนั้นไหลออกมาให้เร็ วที่ สุ ดเท่า ที่จะทํา ได้ภายในเวลาไม่เกิ น 20 นาที เมื่ อเกิ ด
การระดมความคิดอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้สมองปลดปล่อยความคิดออกจากแบบรู ปการคิดตามปกติ
และส่ งเสริ มให้สมองปล่อยความคิดใหม่ ๆ ออกมา ซึ่ งเดิมมักจะเห็นว่าเป็ นความคิดที่ไร้สาระ และ
ความคิดที่ไร้สาระเหล่านี้จะต้องจดบันทึกเก็บเอาไว้เสมอ เพราะเปรี ยบเสมือนกุญแจสําคัญที่จะช่วย
ไข หรื อก้าวไปสู่ มุมมองใหม่ ๆ จากความเคยชิน และข้อจํากัดเดิมที่เคยมีอยู่
2. ต้องเขียนใหม่ และปรับปรุ ง (First Reconstruction and Revision) เมื่อเราได้ความคิด
ใหม่ หรื อประเด็นที่น่าสนใจแล้ว ควรหยุดพักสักเล็กน้อย เพื่อให้สมองได้ผอ่ นคลาย จากนั้นจึงเริ่ ม
รวบรวมความคิดที่เกิดขึ้นมาเข้าด้วยกัน ซึ่ งในขั้นตอนนี้ จาํ เป็ นต้องเขียนแผนผังความคิดขึ้นมาใหม่
อีก แผ่นหนึ่ ง ในแผนผัง ความคิ ดใบใหม่ จะต้องแตกแขนง “กิ่ ง แก้ว” หรื อกํา หนดการลํา ดับ
ความคิดเบื้องต้น (Basic Ordering Ideas) ไว้ก่ อน ด้วยการประสานข้อมูล จํา แนกประเภท
สร้างลําดับชั้น หาความเชื่ อมโยงใหม่ ๆ และพิจารณาความคิดที่เหมือนจะไร้สาระในตอนแรกอีก
ครั้งในบริ บทรวมของแผนผังความคิดดังที่ได้เห็นมาแล้ว ยิง่ ถ้าความคิดนั้นต่างไปจากเดิมมากเท่าไร
แสดงให้เห็นว่าความคิดนั้นยิง่ เป็ นความคิดที่ดีข้ ึนมากขึ้นเท่านั้น
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3. บ่มเพาะความคิด (Incubation) คือ การปล่อยให้สมองบ่นเพาะความคิดเอง หรื อกล่าว
ในอี กนัย หนึ่ งว่า การทําแผนผังความคิดสําหรับการตัดสิ นใจเลื อกประเด็นความคิดในข้างต้น
เรี ยบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการให้สมองอยูใ่ นช่วงเวลาที่ผอ่ นคลาย หรื อได้รับการพักผ่อน โดย
ปราศจากสิ่ งรบกวน ก็จะช่วยให้การทํางานของสมองได้รับการประสานข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมา
เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ เมื่อสมองได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้ว ก็จะช่ วยให้สมองสามารถ เลือก
หรื อตัดสิ นใจได้อย่า งงถู ก ต้อง ทั้ง นี้ ก็เพราะความผ่อนคลายจะปลดปล่ อยพลัง เหนื อสมองอัน
มหาศาลออกมา ร้ อยละเก้าสิ บของความสามารถของสมองที่ไม่ได้ใช้มีส่วนที่เรี ยกว่า “จิตเหนื อ
สํานึ ก” (Paraconscious) รวมอยู่ด้วยดังนั้นการเกิ ดจําขึ้ นมาได้ว่าของบางอย่างอยู่ที่ไหน หรื อเกิ ด
ความคิดสร้ างสรรค์ข้ ึ นมาได้เฉย ๆ หรื อรู้ ข้ ึ นมาได้ว่าต้องการจะพิจารณาทางเลื อกไปทางไหน
ในขณะอยูใ่ นที่สงบ ผ่อนคลาย ปราศจากสิ่ งรบกวน ในสถานการณ์เช่นนี้จะช่วยให้เกิดการประสาน
พลังต่าง ๆ ในสมอง ทําให้เกิดการประสานพลังต่าง ๆ ในสมอง และส่ งผลให้ สมองสามารถ เลือก
หรื อตัดสิ นใจได้อย่างงถู กต้อง เที่ยงตรง และมีความหมายได้ดีที่สุด เนื่ องจากภาวะจิ ตใจใน
ขณะนั้น จะปล่ อ ยให้ก ระบวนการคิ ด เป็ นรั ศ มี แ ผ่ก ระจายออกไปในระดับ สมองเหนื อ สํ า นึ ก
(Parabrain) ได้ไกลที่สุด อันจะเพิ่มโอกาสความเป็ นไปได้ในการค้นพบความคิดใหม่ ๆ ที่สาํ คัญ
4. สร้างใหม่ และปรับปรุ งครั้งที่สอง (Second Reconstruction and Revision) หลังจาก
การบ่มเพาะความคิดแล้ว สมองจะเกิดมุมมองใหม่ต่อแผนผังความคิดแผ่นแรก และแผ่นที่สอง และ
หากจะเขี ยนแผนผังความคิดอย่างรวดเร็ วอีกครั้งหนึ่ ง ก็จะทําให้เกิ ดประโยชน์และเห็ นความคิด
ชัดเจนมากขึ้ น เนื่ อ งจากการสร้ า งแผนผัง ความคิ ดนี้ จะเป็ นการนํา ข้อมู ล ทั้ง หมดที่ เกิ ดขึ้ นมา
ประสานรวมกัน เพื่อสร้างแผนผังความคิดให้ครอบคลุมประเด็นทั้งหมด
5. ขั้นสุ ดท้าย (The Final Stage) ในขั้นนี้จาํ เป็ นต้องแสงหาข้อสรุ ป ตัดสิ นใจ หรื อสร้าง
ความเข้า ใจอย่า งแท้จริ ง ว่า สิ่ ง ไหนคื อเป้ าหมายความคิ ดสร้ า งสรรค์ที่ ต้องการ ขั้นตอนนี้ ม กั จะ
ประกอบด้วยการต่อเชื่อมองค์ประกอบความคิดที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิ งในแผนผังความคิด
ดังนั้นในขั้นนี้จึงเป็ นขั้นที่นาํ ไปสู่ ความรู ้ใหม่ และการค้นพบที่ไม่เคยมีมาก่อน
ดัง นั้นการใช้ก ลวิธีก ารเขี ย นแผนผัง ความคิ ดเพื่อการคิดอย่า งสร้ างสรรค์ช่ วยก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์ (ธัญญา ผลอนันต์ และนพดล จําปา, ผูแ้ ปล, 2551: 158) ดังนี้
1. ใช้ทกั ษะในการคิดอย่างสร้างสรรค์ทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ ว และเป็ นนิสัย
2. ทําให้เกิดพลังความคิดเพิ่มขึ้นตลอดเวลาขณะที่แผนผังความคิดเคลื่อนตัวสู่ เป้ าหมาย
3. ทําให้ผเู้ ขียนแผนผังความคิดได้เห็นสาระสําคัญอย่างมากมายทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
อันเป็ นการเพิ่มความเป็ นไปได้ในการสร้างความเชื่ อมโยงอย่างสร้างสรรค์ และนําสิ่ งเหล่านั้นมา
รวมประสานกัน
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4. ทําให้สมองสามารถไล่ล่าหาความคิดซึ่ งตามปกติจะจมอยูใ่ นความเลือนรางที่ขอบนอก
ของกระบวนการคิดของเขา
5. เพิ่มโอกาสที่จะได้รับความรู ้ใหม่ ๆ
6. เกื้ อหนุ น และเสริ มความแข็งแรงให้แก่ กระบวนการบ่ มเพาะความคิ ด เพิ่ม โอกาส
เป็ นไปได้ในการสร้างความรู ้ใหม่ ๆ ขึ้น
7. มีความสนุ ก น่ าเล่ น และมีอารมณ์ ขนั ดัง นั้นจึงเพิ่ งความเป็ นไปได้ที่ผูเ้ ขีย นแผนผัง
ความคิดจะเดินไกลออกไปจากบรรทัดฐานที่เป็ นอยูแ่ ล้วเกิดการคิดสร้างสรรค์ข้ ึนอย่างแท้จริ ง
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าแผนผังความคิดเป็ นเครื่ องมือในการสร้างกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว ด้วยการตั้งประเด็นที่ตอ้ งการให้ผเู้ รี ยนระดมสมองไว้
ตรงแก่นแกน เพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเกิ ดจิตนาการ ความคิดใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม จนสามารถ
นําไปพัฒนาต่อยอด หรื อทําให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรมได้ในที่สุด
5.6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับแผนผังความคิด
ธี รวดี ถังคบุตร (2552) ได้พฒั นารู ปแบบการออกแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน
โดยใช้แผนผังทางปั ญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับนักศึกษา
ปริ ญญาบัณฑิ ตโดยการวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับ
องค์ประกอบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน 2) เพื่อสร้างและทดลองใช้รูปแบบการออกแบบ
การเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้แผนผังทางปั ญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณสําหรับนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต และ 3) เพื่อนําเสนอรู ปแบบการออกแบบการเรี ยน
การสอนแบบผสมผสานโดยใช้แผนผัง ทางปั ญ ญาเพื่อ เพิ่ ม พูนความสามารถในการคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณสําหรับนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต วิธีการดําเนินการวิจยั เป็ นการวิจยั และพัฒนา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรี ยนการสอนออนไลน์
จํานวน 4 คน และนิสิตปริ ญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวน 23 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ 1) คู่มืออาจารย์ และแผนการสอน 2) แบบประเมินสําหรับผูเ้ ชี่ ยวชาญ และ
3) แบบวัด Cornell Critical Thinking test Level Z
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1. ผูเ้ ชี่ ยวชาญว่าองค์ประกอบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน
ประกอบด้ว ย 12 องค์ ป ระกอบ ได้แ ก่ เนื้ อ หา ระบบบริ หารจัด การ รู ป แบบการสื่ อ สาร
การประเมินผล ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน ผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยน วิธีการเรี ยนการสอน กิ จกรรม
การเรี ย นการสอน เครื่ อ งมื อ และโปรแกรมประยุ ก ต์ ชนิ ด ของเครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สาร และ
โครงสร้างพื้นฐาน 2. กลุ่มตัวอย่างที่เรี ยนด้วยการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้แผนผังทาง
ปั ญญามีคะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการเรี ยนสู งกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 3. รู ปแบบการออกแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้แผนผังทาง
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ปั ญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิ ตที่
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย การออกแบบการเรี ยนการสอน 9 ขั้น การเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน 2
รู ปแบบ ได้แก่ การเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน และการเรี ยนการสอนออนไลน์ ส่ วนประกอบของ
การเรี ยนการสอนออนไลน์ 8 องค์ประกอบ แผนผังทางปั ญญา 4 แผนผัง ได้แก่ แผนผังมโนทัศน์
แผนผังความคิด แผนผังก้างปลา และแผนผังงาน การสร้างแผนผังทางปั ญญา 5 ขั้น และการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ 11 ขั้น
อุ ท ัย วรรณ ปิ่ นประชาสรรค (2554) ได้ศึ ก ษาผลการจัด การเรี ย นรู้ เ รื่ อ งการอ่ า น และ
การเขี ยนอย่างสรรค์ที่ผูว้ ิจยั สร้ า งขึ้ นตามแบบของ Buzan ของนัก เรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาทักษะการอ่านและการเขียนอย่างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ที่เรี ยนด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้เรื่ อง
การอ่านการเขียนอย่างสรรค์ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นตามแบบของ Tony Buzan 2. หาประสิ ทธิ ภาพแบบฝึ ก
การอ่าน และการเขียนอย่างสรรค์ที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น 3. เปรี ยบเที ยบทักษะการอ่าน และการเขียน
อย่างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องการอ่าน และ
การเขียนอย่างสร้างสรรค์ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นตามแบบของ Tony Buzan กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3/4 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 52 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 2) แบบฝึ กทักษะการเขียน และ
การอ่าน 3) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน และการเขียนที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น และ4) แบบทดสอบวัด
ทักษะการอ่านและการเขียนตามแบบของ Buzan ผลการวิจยั พบว่า 1. แบบฝึ กการอ่านและ
การเขียนอย่างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 83.29/86.37 ซึ่ งสู ง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ต้ งั ไว้ และ 2. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนด้วยวิธีการจัด
การเรี ยนรู ้เรื่ องการอ่าน และการเขียนอย่างสร้างสรรค์ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น ตามแบบของ Tony Buzan มี
ทักษะการอ่าน และการเขียนอย่างสร้างสรรค์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
Oldfather; et al. (1994) ได้ศึกษาการใช้แผนผังความคิดในการเตรี ยมการสอน และ
การพัฒนาหลัก สู ตรของครู ที่ ส อนตามแนวคิ ดคอนสตรั ค ติ วิส ท์ (Constructivist) ในระดับ
มหาวิทยาลัยโดยการนําเทคนิคแผนผังความคิดมาใช้เป็ นเครื่ องมือในการทํากิจกรรม 4 อย่าง คือ
1. อธิ บายความหมายและโครงสร้างเนื้อหา 2. แสดงความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาในบทเรี ยน
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3. แสดงรายละเอียดของการพัฒนาหลักสู ตรให้เป็ นรู ปธรรม และการปฏิ บตั ิ 4. ใช้เพื่อแสดง
ความคิดของตนเองให้กบั ผูอ้ ื่นได้เข้าใจ พบว่า ทําให้ช่วยในการวางแผนมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
เนื่ องจากครู ทุกคนที่ร่วมโครงการสามารถมองเห็นภาพรวมของหลักสู ตร และความเชื่อมโยงของ
เนื้อหา ทําให้สามารถร่ วมกันเตรี ยมการสอนและพัฒนาหลักสู ตรได้ดีข้ ึน
Naqbi (2011) ได้ศึกษาการใช้แผนผังความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนในโรงเรี ยน UAE
โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการใช้แผนผังความคิดเพื่อเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิ ภาพการวางแผนในการเขียนของผูเ้ รี ยนภายใต้สถานการณ์ที่กาํ หนด การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์แผนผังความคิด
การสัง เกต และผลสะท้อนบันทึ กการเรี ย นรู้ ผลการวิจยั พบว่า ภายใต้เงื่ อนไขการสอบ การใช้
แผนผังความคิ ดสามารถช่ วยให้นกั เรี ยนในการวางแผน และจัดระเบียบความคิดของนักเรี ยนได้
ข้อจํากัดในงานวิจยั นี้ คือ ระยะเวลาในการวิจยั ที่ส้ ันเกินไป หากทดลองในระยะเวลา 6 เดือน และ
ระยะเวลา 1 ปี จะช่วยให้เห็นความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญมากกว่านี้ งานวิจยั ครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็น
ประสิ ทธิ ภาพของการใช้แผนผังความคิดเพื่อการวางแผน และเป็ นตัวช่ วยที่ให้ผลในการปฏิ บตั ิ
สําหรับครู ผสู ้ อนการเขียนในวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับที่สูงขึ้นได้
6. การเขียนเชิงสร้ างสรรค์
การเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ เป็ นทัก ษะที่ ต้องการการฝึ กฝน และใช้สิ่ ง เร้ า ที่ เหมาะสมเพื่ อ
กระตุ ้น จิ น ตนาการของผู้เ ขี ย นให้ เ กิ ด ความสามารถในการคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ โดยผ่ า น
ความสามารถทางการใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดจินตนาการ การสร้างสรรค์ถอ้ ยคํา ข้อความ
ตลอดจนเรื่ องราวต่า ง ๆ เพื่อเข้าถึ งผูอ้ ่านได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นจึงจัดเป็ นทักษะที่ยาก
การเขียนเชิงสร้างสรรค์มีรายละเอียดต่าง ๆ ตามประเด็นดังต่อไปนี้
6.1 ความคิดสร้ างสรรค์ กบั การเขียน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็ นทักษะที่เชื่อมโยง การเขียน และความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน
สิ่ งสําคัญคือการฝึ กฝน และการเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ กับการเขียนได้อย่างกลมกลืน ทั้งนี้
Boostrom (1993: 75 – 83) ได้อธิ บายกระบวนการการเชื่ อมโยงความคิดสร้างสรรค์กบั การเขียนว่า
ต้องเริ่ มต้น จากการหาความคิดในการเขียนด้วยวิธีการเขียนความคิดที่มีอยูใ่ นหัวออกมาให้ได้มาก
ที่สุด จากนั้นผูเ้ ขียนควรพิจารณาว่าความคิดใดไม่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่จะเขียน ก็ค่อย ๆ ขีดฆ่า หรื อ
ลบแนวคิดนั้นทิ้งไป นําแนวคิดที่เหลืออยูม่ าเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ โดยการเชื่ อมโยงความคิดนั้น
ผูเ้ ขียนต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งบางครั้งต้องใช้ความพยายามในการระลึกถึง
มาก เพราะความสัมพันธ์น้ นั ไม่ได้ชดั เจน คนที่จะคิดออกต้องคิดแบบมีจินตนาการ ซึ่ งหลักของ
การเชื่อมโยงความคิดมี 4 ประเภทด้วยกัน คือ
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1. ความคล้ายคลึ ง (Analogies) คือ การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของแต่ละอย่าง เช่ น
อาชี พกับเครื่ องมือ หากแต่ความคล้ายก็ไม่สามารถสรุ ปความสัมพันธ์ได้เสมอไป เช่ น ถ้าชอล์ก
อยู่ใ นมื อ ศิ ล ปิ น ก็ จ ะกลายเป็ นอุ ป กรณ์ ว าดรู ป แต่ ถ้า ชอล์ก อยู่ใ นมื อ ครู ก็ จ ะเป็ นเครื่ อ งมื อ ใน
การถ่ายทอด
2. การอ้างถึ ง และการอุปมา (Allusions and Metaphors) สังเกตว่า ทุกวันนี้ เราสร้ าง
ความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ โดยกลวิธีการใช้ภาษา ด้วยการใช้สัญลักษณ์ ในการเปรี ยบเทียบให้เห็น
ภาพต่าง ๆ การอ้างถึ ง หรื อการอุปมาทําให้เกิดภาพ อารมณ์ หรื อความรู้สึก ทําให้ผเู้ ขียนสามารถ
เชื่อมโยงได้ง่าย การใช้ภาษาในแง่มุมนี้ ทําให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการอ้างถึง หรื ออุปมา
ขึ้นมาได้
3. การเลื อกใช้ถ้อยคํา (Ordinary Language) จะเห็ นว่าภาษาเป็ นเครื่ องมือในการระบุ
ความสัม พันธ์ ดัง เช่ น การอุ ปมา กับ การอ้างถึ ง เป็ นสองวิธี ที่ให้เกิ ดการเห็ นภาพชัดเจน เป็ นคํา
สวยงาม ทําให้การเขียนมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้คิดไว้ ช่วยให้เกิดความรุ่ มรวยทางภาษา
4. ทุกสิ่ งรอบตัวสัมพันธ์กบั ตัวเรา (You and The World) ความสัมพันธ์น้ ี อาจเริ่ มจากคน
รอบข้าง เช่ น ขณะที่เราเกิ ดมา เราก็มิได้อยู่คนเดียวในโลก เราต้องมีความสัมพันธ์กบั ครอบครัว
ขณะเดียวกันถ้าอ่านหนังสื อ เราก็จะมีความสัมพันธ์กบั หนังสื อเล่มนั้น หากรับประทานอาหารแล้ว
รู้สึกว่ารสชาติอร่ อย ก็จะคิดว่าคนอื่นก็ตอ้ งคิดเช่นเดียวกับเรา ฉะนั้นการเห็นความสัมพันธ์ของทุก
สิ่ ง คือ ความสําคัญขั้นพื้นฐานขององค์ประกอบในการเขียน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ
จินตนาการ
การเชื่อมโยงระหว่างการคิด และการเขียน อยูท่ ี่ใจกลางของการรู้ภาษา ผูเ้ รี ยนจะรู้วา่ ถ้าเขา
คิดได้ เขาก็ตอ้ งเขียนได้ การเขียนจึงเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ถ่ายทอดการคิดสื่ อสารออกมาเพื่อให้เกิดการ
สื่ อสารที่เข้าใจตรงกัน (Starko, 2014: 195 - 196) การเขียนจัดเป็ นการใช้ทกั ษะที่ตอ้ งอาศัยการนํา
ถ้อยคํา ความรู ้ จากประสบการณ์ ต่าง ๆ มาเรี ยบเรี ยงลําดับความคิดให้ต่อเนื่องกัน การเขียนจึงเป็ น
ส่ วนหนึ่งที่จะแสดงถึงพฤติกรรมการสร้างสรรค์ของผูเ้ ขียนด้วย (อัจฉรา ชีวพันธ์, 2548: 4)
การเขียนเชิ งสร้ างสรรค์จึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมี อิสรเสรี ภาพในการเขี ยน และ
แสดงความคิ ดเห็ นซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ การจัดระบบความคิด และการใช้
ภาษาเพื่อสื่ อความหมาย (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2557: 4) ถือเป็ นผลิตผลของความคิดริ เริ่ มอย่างหนึ่ งที่ใน
การช่วยให้ผเู ้ รี ยนตระหนัก และเห็นคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์น้ นั อีกทั้งยังช่วยให้ผเู ้ รี ยนไม่เกิด
ความเบื่อหน่ายในการเรี ยนรู ้ เนื่ องจากเป็ นการเขียนที่ตอ้ งใช้จินตนาการ การเร้า อารมณ์ความรู้สึก
ร่ วมไปด้วย (สมพร มันตะสู ตร, 2525: 10)
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6.2 ความหมายของการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์
การเขียนและการคิดเป็ นทักษะที่สัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่ องกัน เรามักจะสร้ างสรรค์ถอ้ ยคํา และ
จินตนาการทางความคิดเพื่อใช้ในการสื่ อสาร ทั้งนี้ ได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ดงั ต่อไปนี้
บุญยงค์ เกศเทศ (2525: 297) ได้อธิ บายความของการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ว่า การเขียน
เชิ งสร้ างสรรค์ เป็ นการเขียนที่ผูเ้ ขียนจะต้องประมวลความรู้ สึกนึ กคิด และประสบการณ์ ที่พึงมี
ทั้ง หมดสร้ า งงานที่ เป็ นจิ นตนาการออกมา ซึ่ ง เป็ นงานที่ ไ ม่ มี ข อบเขต รู ป แบบ หรื อข้อจํา กัด ที่
แน่นอน งานเขียนสร้างสรรค์ของผูใ้ ดย่อมเป็ นเอกลักษณ์ของผูน้ ้ นั แต่อย่างไรก็ตามอาจได้แนวคิด
หรื อกลวิธีจากผูอ้ ื่นบ้างก็ได้
ประภาศรี สี หอําไพ (2531: 1) กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็ นการเขียนที่ผเู ้ ขียนสร้าง
คํา และความจากจินตนาการของตนเอง มิได้ลอกเลียนแบบอย่างของผูอ้ ื่น มีอิสระที่จะเลือก
รู ปแบบการเขียนโดยไม่อยูใ่ นกรอบของคําประพันธ์มากนัก ผลงานเช่นนี้จึงมีความประณี ต มีคุณค่า
ทางความคิดริ เริ่ มอย่างเด่นชัด
ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ (2537: 53) ได้ให้ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ คือ
การรู ้จกั เลือกนําเอาบรรดาความรู ้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีอยูม่ าใช้ให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิด
สิ่ งแปลกใหม่ มีคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเดิม
สุ จริ ต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 190) กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์
คื อ การเรี ย บเรี ย งความรู ้ ความคิ ด และประสบการณ์ ต่ า ง ๆ ตลอดจนความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด และ
จินตนาการออกมาเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร จะเป็ นข้อความสั้ น ๆ หรื อเป็ นกวีนิพ นธ์ ก็ ได้ แต่จะมี
เอกภาพ และความเป็ นตัวของตัวเอง ทั้งในด้านความคิด และการใช้ภาษาเรี ยบเรี ยง
ถวัลย์ มาศจรัส (2545: 4) ได้กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์ คือ งานเขียนที่แสดงให้เห็น
ถึงความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ ขียนที่เขียนด้วยสํานวนภาษาที่มีลกั ษณะเฉพาะเป็ นของตนเอง หรื อมี
รู ปแบบการเขียนที่มีความแปลกใหม่ มีคุณค่า และเป็ นที่ยอมรับของสาธารณชน
อัจฉรา ชีวพันธ์ (2548: 2) ได้กล่าวถึงความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ คือ การเขียน
ที่มีลกั ษณะของการคิดริ เริ่ ม โดยที่ผเู ้ ขียนจะต้องใช้จินตนาการ และประสบการณ์ของตนมา
เชื่อมโยงความคิดในการเขียน
จากการศึกษาความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผูว้ ิจยั สามารถสังเคราะห์เป็ นตาราง
ได้ดงั นี้
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ตารางที่ 7 สังเคราะห์ความหมายการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ความหมายของ
การเขียนเชิง
สร้ างสรรค์
ใช้ จนิ ตนาการเชื่อมโยง
กับความรู้ / ความคิด /
ประสบการณ์ ของ
ผู้เขียน
สร้ างคํา และความจาก
จินตนาการด้ วย
ลักษณะเฉพาะของ
ผู้เขียน
ไม่ ลอกเลียนแบบใคร
มีเอกลักษณ์ เป็ นของ
ตนเอง
มีความแปลกใหม่ / มี
คุณค่ า
ไม่ มรี ู ปแบบ / ไม่ อยู่ใน
กรอบของคําประพันธ์

สุ จริต
ณรงค์ ฤทธิ์ เพียรชอบ
และสายใจ
ศักดา
อินทรัม
รณรงค์
พรรย์
(2537)
(2538)

บุญยงค์
เกศเทศ
(2525)

ประภาศรี
สีหอําไพ
(2531)

ถวัลย์
มาศจรัส
(2545)

อัจฉรา
ชีวพันธ์
(2548)
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-







-





-

-



-

-

-

-



-

-





-

-





-



-





-



-

-

จากความหมายของนั ก วิ ช าการดั ง กล่ า ว สรุ ปได้ ว่ า การเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ คื อ
การถ่ายทอดเรื่ องราวจากจินตนาการ โดยอาศัยความรู ้ ประสบการณ์เดิมของผูเ้ ขียนออกมาเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรด้วยลักษณะสํานวนเฉพาะตัว หรื อเป็ นเอกลักษณ์ของผูเ้ ขียนอย่างมีศิลปะ และ
แสดงให้เห็ นถึ งความคิดริ เริ่ มผลงานที่แปลกใหม่ แตกต่างจากของเดิ มที่มีอยู่ ซึ่ งก่อให้เกิ ดคุณค่า
และการสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ผูอ้ ่าน
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6.3 ลักษณะการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็ นการถ่ายทอดความคิด โดยการใช้ภาษาที่เป็ นอิสระของผูเ้ ขียน
เอง หากแต่การถ่ายทอดนั้นควรมีกรอบของงานเขียนเพื่อมิให้เกิดความสับสนระหว่างการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ กับการเขียนไร้ทิศทาง ซึ่ งนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ ไว้ดงั นี้
ประภาศรี สี หอําไพ (2531: 2-3) ได้กล่าวถึง ลักษณะทัว่ ไปของการเขียนแบบสร้างสรรค์วา่
1. การเขี ย นแบบสร้ า งสรรค์มี แนวเขี ยนเป็ นจิ ตพิสั ย คื อมี ลกั ษณะเฉพาะตัว กล่ าวคื อ
ผูเ้ ขียนมีขอ้ สังเกตประสบการณ์ ความนึ กคิดความเห็นมีจินตนาการของตนเอง แล้วจึงเขียนงาน
ประพันธ์น้ นั
2. การใช้ถอ้ ยคําในการสื่ อความหมายในท่วงทํานองที่แปลกใหม่ ตามสํานวนลีลาของ
ผูเ้ ขี ย น งานเขี ย นที่ เกิ ดจากจิ นตนาการ เช่ น เรื่ องสั้น นวนิ ยาย เป็ นต้น ล้วนแต่ อยู่ใ นลัก ษณะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ท้ งั สิ้ น
3. การเขียนเชิงสร้างสรรค์มิใช่ความเรี ยงศิลป์ ในรู ปร้อยแก้วเสมอไป คุณภาพของงานอยู่
ที่ความสามารถของผูเ้ ขียนที่มีศิลปะในการเขียนอย่างแท้จริ ง จนถึงระดับกวีนิพนธ์ก็ได้ ในงาน
เขี ยนประเภทร้ อยกรอง นอกจากจะเสนอแนวคิดเค้าโครงเรื่ องที่แปลกใหม่แล้ว อาจจะไม่ยึด
ฉันทลักษณ์ตามรู ปแบบคําประพันธ์เดิม
4. ให้คุณค่าทางจิตใจ และสติปัญญา งานเขียนสร้างสรรค์ใช่เพียงแค่จะเสนอสิ่ งแปลก
ใหม่หรื อให้ความเพลิดเพลินเท่านั้น ควรจะให้ผอู้ ่านได้คิด และจินตนาการตามด้วยวิจารณญาณทํา
ให้เกิดความรู ้สึกนึกคิดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ก่อให้เกิดความเรื องปั ญญา และเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม และส่ วนรวม
กรรณิ การ์ พวงเกษม (2533: 33) ได้กล่าวถึงลักษณะการเขียนเชิงสร้างสรรค์วา่ ควรมี
ลักษณะดังนี้
1. มีจินตนาการหรื อความคิดคํานึ ง คือผูเ้ ขียนจะต้องสร้างจินตนาการโดยการคัดเลือก
ความคิดต่าง ๆ เหล่านั้นให้เกิดเป็ นภาพในใจของผูอ้ ่านให้ได้จะช่วยให้ผอู้ ่านได้รส และคล้อยตาม
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับผูเ้ ขียน
2. สํานวนภาษาดี คือผูเ้ ขียนจะต้องเลือกเฟ้ น พลิกแพลงถ้อยคําและรู ปประโยคให้น่าอ่าน
มีท่วงทํานองในการเขียนดี ไม่มีลกั ษณะกระทบกระเทียบเสี ยดสี ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด
3. ให้คุณค่าทางจิตใจและสติปัญญา คือ นอกจากจะให้ความเพลิดเพลินแล้วควรให้ผอู้ ่าน
เกิดคุณธรรมขึ้นในตน มีความรู ้ สึกนึ กคิดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ก่อให้เกิดความเรื องปั ญญา
และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม
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กรมวิชาการ (2536: 311) กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์มีลกั ษณะสําคัญดังนี้
1. ให้ความคิดที่แปลกใหม่ หมายถึง ความคิดที่ไม่ซ้ าํ แบบ หรื อไม่ได้ลอกเลียนผูอ้ ื่นมา
เป็ นความคิดของตนเอง หรื อดัดแปลงมาอย่างแยบคายด้วยภูมิปัญญาของตน
2. ใช้ภาษาคมคาย กะทัดรัด ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นการใช้ภาษาที่ไม่ผิดแปลกไปจากระเบียบของ
ภาษาซึ่ งเป็ นที่ยอมรับกัน
3. สามารถเร้าความรู ้สึกของผูอ้ ่าน อาจเป็ นความขบขัน ความเศร้า ความปี ติยนิ ดี
ความพิศวง ความสงบ ความอาลัย ความซาบซึ้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างรวมกันก็ได้
4. เป็ นประโยชน์ ท้ ัง ทางตรง และทางอ้อ ม เช่ น ให้ ข ้อ คิ ด เป็ นคติ ใ นการดํา รงชี วิ ต
ชี้ ให้เห็ นคุ ณโทษ แนะนําให้คนรู ้ จกั สังเกต พิจารณาสิ่ งต่าง ๆ โดยแยบคาย ก่อให้เกิ ดจินตนาการ
ในทางที่ดีงาม หรื อให้ความเพลิดเพลินแก่จิตใจในลักษณะของนันทนาการ
กองเทพ เคลือบพณิ ชกุล (2542: 23) กล่าวถึงงานเขียนเชิงสร้างสรรค์วา่ ควรมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
1. มีจินตนาการ ผูเ้ ขียนต้องใช้จินตนาการหรื อความคิดคํานึงเขียนให้ผอู้ ่านเกิด
จินตนาการคล้อยตามผูเ้ ขียน
2. สํานวนภาษาดี ผูเ้ ขียนต้องเลือกเฟ้ น ถ้อยคํา นํามาเรี ยบเรี ยงให้ไพเราะสละสลวย และ
มีความหมายตามที่ผเู ้ ขียนต้องการ
3. มีคุณค่าทางด้านจิตใจ และสติปัญญา ผูอ้ ่านอ่านแล้วมีความคิด ความรู ้สึก ที่จะ
จรรโลงความดีงามและมองโลกในแง่
เกศินี จุฑาวิจิตร (2557: 8 -16) ได้กล่าวถึงลักษณะของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยสรุ ปได้
ดังนี้
1. ความใหม่ แปลก แตกต่า ง และต่ อยอด งานเขี ย นที่ ไ ด้รับ การยอมรั บ ว่า เป็ นงานที่
สร้างสรรค์อาจเป็ นงานที่มีความใหม่ แปลก แตกต่าง และมีการต่อยอดอย่างโดดเด่น “เฉพาะที่ หรื อ
เฉพาะส่ วน” (A Part) เช่ น ด้านเนื้ อหา หรื อด้า นรู ป แบบ หรื ออาจเป็ นงานเขียนที่ใหม่ แปลก
แตกต่าง และต่อยอดโดย “องค์รวม” (The Whole) ก็ได้ ถึงกระนั้นก็ตาม ความใหม่ แปลก แตกต่าง
และต่ อยอดนี้ ไม่ ไ ด้หมายความว่า จะต้องถึ ง ขั้นที่เรี ย กว่า “ใหม่เอี่ ย มถอดด้า ม” ชนิ ดที่ ไ ม่ เคยมี
หรื อไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่อาจเกิดจากการรวมตัว และผสมผสานกันระหว่างสิ่ งเดิมที่มีอยู่แล้ว
เช่น การสร้างคําใหม่ ๆ จากคําเดิมที่เคยมีการใช้กนั เป็ นต้น
2. สุ นทรี ยภาพที่ลงตัว สุ นทรี ยภาพ คือ ความงามทางด้านศิลปะ หรื อความงามในเชิง
วรรณศิลป์ การเขียนเป็ นศิลปะการสื่ อสารแขนงหนึ่ง การเขียนที่ดี และสร้างสรรค์จึงควรเป็ น
การเขียนที่แสดงถึงความงดงามทางศิลปะ ทั้งนี้ความงามในเชิงวรรณศิลป์ นั้น อยูท่ ี่ความสามารถ
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ของผูเ้ ขียนในอันที่จะใช้ภาษาเพื่อการสื่ อความหมายทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราวได้อย่างลึกซึ้ ง ชัดเจน
เห็นภาพพจน์ รวมทั้งเกิดจินตนาการกว้างไกลจับใจ และอิ่มเอมในอารมณ์
3. การผสมผสานอย่างเหมาะสมระหว่างเนื้ อหา กับรู ปแบบ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับ “เนื้ อหา”
ผูเ้ ขียนต้องมีความรู ้ในเรื่ องนั้น ๆ อย่างแท้จริ งชนิดที่เรี ยกว่า “ถึงรากถึงโคน” ด้วยความรู้เพียงครึ่ ง ๆ
กลาง ๆ จะเป็ นข้อจํากัดในการอธิ บ าย ขยายความ รวมถึ ง การยกตัวอย่างให้เกิ ดความแจ่ม แจ้ง
นอกจากความรู ้ เ กี่ ย วกับ เนื้ อ หาแล้ว ก็ ค วรจะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ความลงตัว ระหว่ า ง “เนื้ อ หา” กับ
“รู ปแบบ” ตามลักษณะเฉพาะของงานเขียนแต่ละประเภทด้วย
4. การแสดงอัตลักษณ์ของผูเ้ ขียน คําว่า “อัตลักษณ์” (Identity) ในบริ บทที่เกี่ยวข้องกับ
การเขี ย นนี้ หมายถึ ง การใช้ภ าษา ลี ล า ท่วงทํา นองการเขี ย นที่ มี ล ัก ษณะเฉพาะตัว นัก เขี ย นที่ มี
อัต ลัก ษณ์ โ ดดเด่ น มัก เป็ นที่ จ ดจํา ได้ใ นเกื อ บจะทันที ที่ อ่ า น แม้ว่า จะไม่ ป รากฏชื่ อของผูเ้ ขี ย น
การพัฒนาอัตลักษณ์น้ ี ผูเ้ ขียนต้องแสวงหา และพัฒนาตนเอง โดยอาศัยข้อสังเกต ประสบการณ์
ความรู ้สึกนึกคิด จินตนาการ กลวิธี ลีลา ผนวกกับขนบธรรมเนียม แนวปฏิบตั ิ หรื อฉันลักษณ์ ทั้งนี้
อาจมีการดัดแปลงมาจากผูอ้ ื่น การปรับประยุกต์จากของเดิมที่มีอยู่ การผสมผสานจาก
ความหลากหลาย จนกลายเป็ นความลงตัว เป็ นอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ด้วยลักษณะเช่นนี้ ก็จะทํา
ให้งานเขียนมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างจากคนอื่น และเป็ นที่จดจําของนักอ่าน
5. การเปิ ดโอกาสแห่งการตีความที่หลากหลาย ในการเขียนโดยทัว่ ไป มักจะมีบทสรุ ป
หรื อการสรุ ปที่ชดั เจน เพื่อตอกยํ้าความหมายที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่ อสาร แต่บางครั้งการเขียนที่เปิ ด
โอกาสให้มีการตีความไปต่าง ๆ นานา และการไม่มีบทสรุ ปที่ชดั เจนตายตัว และคลี่คลาย
ความสงสัยทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ผอู ้ ่านนั้น ไม่ได้หมายความว่าเป็ นการเขียนที่ไม่ดี เพราะในด้าน
หนึ่งเป็ นการแสดงนัยสําคัญว่า นักเขียนไม่จาํ เป็ นต้องหาคําตอบให้กบั ทุกสิ่ งทุกอย่างที่นาํ มาเล่า
ด้วยในชีวติ จริ งมีคาํ ถามมากมายที่ไม่มีคาํ ตอบหรื อไม่จาํ เป็ นต้องตอบ ในอีกด้านหนึ่งอาจถือได้วา่
การจบเรื่ องเล่าเช่นนั้นก็เป็ นการสื่ อความหมายแบบหนึ่งด้วยเหมือนกัน
การเขียนที่ทิง้ ความสงสัย และคลุมเครื อไว้ในตอบจบ และการเขียนที่เปิ ดโอกาสให้มี
การตีความได้มากกว่าหนึ่งสํานวนเช่นนี้ จะทําให้ผอู ้ ่านกลุ่มหนึ่งเกิดความสะดุดใจ และครุ่ นคิด
มากกว่าการอ่านงานเขียนที่มีบทสรุ ปที่ชดั เจน และลงตัว นอกจากนี้ยงั อาจจุดประกายให้ผอู ้ ่านเกิด
การอภิปราย และถกเถียงกับตนเอง อันนําไปสู่ การบ่มเพาะทางปั ญญา และแนวคิดใหม่ ๆ ที่อาจจะ
ไม่เคยนึกคิดมากก่อน
6. ความสามารถในการสัน่ คลอน หรื อรื้ อถอนอคติ ความจริ งแล้วคําว่า “อคติ”
(Prejudice) ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้าย และมีความหมายในแง่ลบเสมอไป เพียงแต่วา่ ถ้าบุคคลเข้าใจว่าคนเอง
มีอคติต่อเรื่ องใด ไม่วา่ จะเป็ นอคติที่ชอบธรรม (Legitimate Prejudice) หรื ออคติที่ไม่ดี (Bad
Prejudice) ก็จะทําให้บุคคลเข้าใจระบบความคิด และการใช้เหตุผลของตนเองมากขึ้น อันนําไปสู่
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การใช้ความคิดได้อย่างอิสระ และปราศจากอคติมากขึ้น การเขียนเชิงสร้างสรรค์จึงควรเป็ น
การเขียนที่ทาํ ให้ผอู ้ ่านรู ้สึกถึงการปะทะกันระหว่างงานเขียนกับโลกทัศน์ของตนเอง หรื ออีก
นัยหนึ่งก็คือ ระหว่างโลกทัศน์ของผูเ้ ขียนกับโลกทัศน์ของผูอ้ ่านนัน่ เอง
7. การสร้างจิตสํานึกต่อสังคม จิตสํานึกต่อสังคม ในที่น้ ี หมายถึง จิตสํานึกของความเป็ น
พลเมือง (Civic Consciousness) ซึ่ งได้แก่ การมีจิตอาสา การเอาใจใส่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งการมี
ความคิด และสํานึ กทางการเมื อง การเขีย นที่ แสดงออกหรื อแฝงนัยของการสร้ างจิ ตสํานึ กของ
ความเป็ นพลเมือง สามารถเขียนได้ดว้ ยรู ปแบบที่หลากหลายทั้งสุ ภาพ นุ่มนวล ท้าทาย เย้ยหยัน และ
ก้าวร้ าว รุ นแรง งานเขียนที่นาํ เสนอแนวคิด หรื อมีเนื้ อหาที่แสดงออกซึ่ งจิตสํานําของความเป็ น
พลเมื องถื อว่าเป็ นงานที่ มีลกั ษณะสร้ างสรรค์เพราะช่ วยยกระดับจิ ตสํานึ ก และความตระหนัก รู้
ให้แก่ผอู ้ ่าน
8. การยกระดับทางปั ญญา “ปัญญา” ในที่น้ ี ไม่ได้หมายถึง ความรู ้ หากหมายถึง ความดี
ความงาม ความจริ ง กล่าวคือ ในขณะที่งานเขียนประเภทหนึ่งเชิญชวน โน้มน้าว พาฝันให้ผคู ้ นหลีก
หนีความเป็ นจริ งของชีวิตที่อาจจะน่าเบื่อหน่าย หรื อเคร่ งเครี ยด งานเขียนประเภทหนึ่งมุ่งบ่มเพาะ
การหลงใหล และยึดติดกับการบริ โภคในโลกวัตถุนิยม งานเขียนประเภทหนึ่งเป็ น Hate Speech ที่
มุ่งด่าทอให้ร้ายฝ่ ายตรงข้ามอย่าง สาดเสี ยเทเสี ย แต่งานเขียนที่เรี ยกว่าเนื้อหาสร้างสรรค์ควรที่
จะต้องมีลกั ษณะตรงกันข้ามกับสิ่ งที่กล่าวมาทั้งหมด ในขณะเดียวกันก็จะต้องมุ่งสร้าง
ความตระหนักรู ้ในการเข้าถึง “ธรรม” หรื อ “ธรรมชาติ”
จากการศึกษาลักษณะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ผวู้ ิจยั สามารถสังเคราะห์เป็ นตารางได้ดงั นี้
ตารางที่ 8 สังเคราะห์ลกั ษณะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ลักษณะ
การเขียนเชิง
สร้ างสรรค์

ประภาศรี
สีหอําไพ
(2531)

กรรณิการ์
พวงเกษม
(2533)

กรมวิชาการ
(2536)

มีจนิ ตนาการ
มีความคิด
แปลกใหม่
รู้ จกั เลือกใช้
ถ้ อยคํา
ท่ วงทํานองการ
เขียนเฉพาะตัว
เร้ าอารมณ์ ผู้อ่าน





-

กองเทพ
เคลือบพณิช
กุล
(2542)




-



-

















-

-



-





-



เกศินี จุฑา
วิจติ ร
(2557)
-
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ตารางที่ 8 สังเคราะห์ลกั ษณะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (ต่อ)
ลักษณะ
การเขียนเชิง
สร้ างสรรค์

ประภาศรี
สีหอําไพ
(2531)

กรรณิการ์
พวงเกษม
(2533)

กรมวิชาการ
(2536)

ให้ แง่ คดิ
เกิดประโยชน์
ต่ อผู้อ่าน







กองเทพ
เคลือบพณิช
กุล
(2542)










เกศินี จุฑา
วิจติ ร
(2557)



จากตารางที่ 8 การสังเคราะห์ลกั ษณะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ดงั กล่าว สามารถสรุ ปลักษณะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ ดังต่อไปนี้
1. ความคิ ด คือ มีการนําเสนอแนวคิดที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ าํ แบบ หรื อลอกเลี ยนแบบใคร
ต้องเกิดจินตนาการของตนเอง โดยอาศัยการเชื่อมโยงความรู ้ และประสบการเดิมของผูเ้ ขียน
2. การใช้ภาษา ผูเ้ ขี ยนต้องรู้ จกั เลือกใช้ถอ้ ยคําที่เหมาะสม สอดคล้องกับรู ปแบบ หรื อ
ประเภทของงานเขียนนั้น ๆ สื่ อความหมายได้ชดั เจน และทําให้ผอู้ ่านเกิดจินตภาพ หรื อความรู้สึก
ร่ วมกับผูเ้ ขียนได้ โดยผ่านท่วงทํานองการเขียนที่เป็ นลักษณะเฉพาะตัวของผูเ้ ขียน
3. เกิดคุณค่า และคุณประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน งานเขียนที่สร้างสรรค์ควรสรรสร้างคุณค่าทาง
อารมณ์ หรื อความคิดให้ให้กบั ผูอ้ ่าน
6.4 กระบวนการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์
การสร้างสรรค์งานเขียนให้มีคุณภาพตามความต้องการของทั้งผูเ้ ขียน และผูอ้ ่าน ต้องอาศัย
ความเพียรพยายามในการฝึ กฝน เพื่อพัฒนาความคิดให้เกิดความสร้างสรรค์ และลงมือฝึ กเขียนอย่าง
สมํ่าเสมอจึงจะได้งานเขียนที่สร้างสรรค์ ทั้งนี้มีนกั วิชาการหลายคนได้อธิ บายถึงกระบวนการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
Hays and Flower (1980, quoted in Lubart, 2009: 149 – 161) มีความเชื่อว่ากระบวนเขียน
สร้างสรรค์ตอ้ งอาศัยกระบวนการเขียน 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. ขั้นวางแผนว่าจะเขียนอะไร (Planning What to Write) ในระหว่างวางแผนว่าจะเขียน
อะไร ควรกําหนดจุดมุ่งหมายของเนื้ อหาที่ตอ้ งการสื่ อความนั้น โดยใช้การเทียบเคียงกับผลงานที่
ปรากฏอยู่ จากนั้นวิเคราะห์วา่ นักเขียนคนนั้นใช้กลยุทธ์ในการเขียนเรื่ องนั้นออกมา ทั้งนี้
การวางแผนด้วยการสร้าง หรื อวางโครงร่ างแบบย่อ ๆ จะช่วยนําไปสู่ การเขียนที่เป็ นขั้นตอนต่อไป
รวมถึงจะช่วยให้ผเู ้ ขียนสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ที่จะแปลงเป้ าหมายออกมาให้เป็ นการกระทํา ดังนั้น
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ในการวางแผนนักเขี ยนจะต้องตัดสิ นใจว่าหัวข้อไหนสําคัญที่สุด หรื อจะเน้นเนื้ อหาใดมากที่สุด
เพื่อจะได้ตดั สิ นใจเลือกเนื้อหาในการเขียน รวมถึงรู ปแบบในการเขียนนั้น ๆ ด้วย ดังนั้น
การกําหนดหัวข้อในการเขียนจะช่วยให้เราวางแผนแล้วเลือกกลวิธี และรู ปแบบในการเขียนได้
2. ขั้นสร้าง หรื อ วางโครงร่ าง (Generating or Drafting Text) เมื่อได้หวั ข้อการเขียนแล้ว
สร้างความคิดหรื อวางโครงร่ างในเรื่ อง หรื อหัวข้อนั้น ๆ จากนั้นจึงหาจุด หรื อแนวคิดใน
การเชื่อมโยงโดยอาจเชื่อมโยงจากประสบการณ์ของผูเ้ ขียนเอง หรื อจากการค้นคว้าแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น หนังสื อ นิตยสาร รู ปภาพ หรื ออินเทอร์เน็ต เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาวางโครงร่ างของเรื่ อง
ดังนั้นการกําหนดหัวข้อ หรื อการตั้งจุดมุ่งหมายจึงเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับการเขียนเพราะจะช่วยให้ผู้
ไม่หลงประเด็นและมีแนวทางในการเขียนที่ชดั เจนขึ้น
3. ขั้นแก้ไข หรื อปรับปรุ งเนื้อหาที่จะเขียน (Editing or Revision) นําโครงร่ างที่สร้างขึ้น
มาสํารวจว่ามีส่วนใดขาด หรื อส่ วนใดที่ไม่เข้ากับหัวข้อ หรื อจุดมุ่งหมายที่กาํ หนด จากนั้นพิจารณา
การลําดับความคิด ความเหมาะสมของเนื้อเรื่ องอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงลงมือเขียน
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ Sharples (1996: 127 – 148) ได้กล่าวว่า การเขียนเรื่ อง
สร้างสรรค์เกิดจากความทรงจํา (Memory) ความคิด (Single Idea) หรื อจินตภาพ (Mental Picture)
จากนั้นกระบวนการเขียนก็จะเริ่ มต้นขึ้น เมื่อผูเ้ ขียนได้แนวคิด (Concept) สําหรับการเขียนเรื่ อง
พร้อมทั้งใส่ รายละเอียดของเรื่ องให้มีความสมบูรณ์ข้ ึน และการฝึ กเขียนบ่อย ๆ จะช่วยให้ผเู ้ ขียนหา
รู ปแบบเฉพาะ หรื ออัตลักษณ์ในการเขียนของตนได้ เมื่อได้แนวคิดของเรื่ องแล้ว ผูเ้ ขียนก็จะเกิด
แรงจูงในในการเชื่ อมโยงความคิด และเหตุผลจากความคิด ความทรงจําของผูเ้ ขียน จนสําเร็ จเป็ น
เรื่ องได้
ในขณะที่ Csikszenmihayi (1996 quoted in Lubart, 2009: 157 – 158)ได้แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของการคิดสร้างสรรค์กบั การเขียนว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เกิดจากกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ ทั้งนี้ Csikszenmihayi ได้สัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interviews) กับนักเขียน 9 ท่าน
ที่เขียนวรรณกรรมอย่างสร้างสรรค์ และจากการสังเคราะห์ความคิดเห็นของนักเขียนเหล่านั้น พบว่า
ขั้นตอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีกระบวนการคล้ายคลึงกับความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่
1. ขั้นเตรี ยม (Preparation)
2. ขั้นการบ่มเพาะ (Incubation)
3. ขั้นเกิดประกายความคิด (Illumination)
4. ขั้นประเมินผล (Evaluation)
5. ขั้นเติมรายละเอียด (Elaboration)
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นอกจากนี้ Csikszenmihayi ได้กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เหมือนกับการสร้างสรรค์
งานชิ้น อื่น ๆ หากแต่การเขียนเชิงสร้างสรรค์มกั เริ่ มต้นจากวลี หรื อการผูกคํา หรื อภาพให้เชื่อมต่อ
กัน และค่อยเติมรายละเอียดต่าง ๆ ลงไป จากนั้นจึงค่อยปรับแก้ไข หรื อขยายความคิดนั้นให้กว้าง
ขึ้น ในงานเขียนสร้างสรรค์จะสังเกตว่า ความคิดสร้างสรรค์จะเป็ นจุดเล็ก ๆ มากกว่าเปิ ดเผยแนวคิด
หลักของเรื่ องในครั้งเดียว ทว่าความคิดสร้างสรรค์จุดเล็ก ๆ เป็ นจุดสําคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงแนวคิด
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ หรื อช่วยปรับแก้ไขงานนั้น ๆ ให้ดีข้ ึน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล รายละเอียดของ
เรื่ อง ทั้งบทสนทนาการบรรยาย ฉาก การลําดับรายละเอียดข้อความ หรื อแม้กระทัง่ การเชื่อมโยง
ข้อมูลกับประสบการณ์การทํางานของผูเ้ ขียน
ทั้งนี้ Goldberg (ประภาศรี สี หอําไพ, ผูแ้ ปล, 2544: 24, 81 -82) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับปั ญหาขั้นตอนของการลงมือเขียนไว้วา่ เมื่อผูเ้ ขียนเริ่ มลงมือเขียนจะ
รู ้สึกถึงความว่างเปล่า และไม่แน่ใจว่าควรจะเริ่ มต้นการเขียนนั้นอย่างไร จึงอยากจะหาผูส้ อนให้
ช่วยอบรมเกี่ยวกับวิธีการเขียน หากแต่ความจริ งแล้ววิธีการเรี ยนรู้ที่ได้ผลดีที่สุด คือ ผูเ้ ขียนต้อง
ลงมือเขียนเอง ซึ่ งเป็ นวิธีที่ง่าย และสามารถทําได้เอง เนื่ องจากไม่มีใครรู ้เรื่ องที่เราจะเขียนได้ดีกว่า
ตัวเราเอง อย่ากลัวที่จะเขียน และกังวลว่าผลงานของเราจะเหมือนของใคร เพราะการเขียนเป็ น
พฤติกรรมสังคม (Communal Act) ไม่มีใครมาจํากัด จับจองต้นเค้าความคิดไว้ได้ เพราะบางครั้ง
ผูเ้ ขียนอาจจะได้รับอิทธิ พลจากนักเขียนรุ่ นก่อน ๆ แต่งานเขียนของผูเ้ ขียนย่อมเป็ นเรื่ องช่วงขณะที่
ผูเ้ ขียนอยู่ เห็น และเข้าใจ จนถ่ายทอดความคิดนั้นเป็ นถ้อยคําซึ่ งมีสาํ นวนภาษาเป็ นอัตลักษณ์ของ
ตนเอง ดังนั้นผูห้ ดั เขียนใหม่ ๆ ควรเริ่ มเขียนจากข้อมูลที่มีอยู่ หรื อสิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั และหมัน่ เปิ ด
กว้างทางความคิดเสมอ เนื่ องจากการเป็ นนักเขียนที่ดีตอ้ งรู ้สิ่งแวดล้อม รู ้ปฏิกิริยา รู ้จกั ผูอ้ ่าน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จึงจะประสบความสําเร็ จเป็ นนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานได้เป็ นอย่างดี
จากแนวคิดดังกล่าว สรุ ปได้วา่ กระบวนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วยกระบวนการ
เขียน 3 ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นวางแผน เป็ นการวางแผนว่าจะเขียนอะไร ด้วยการกําหนดจุดมุ่งหมาย
กลวิธี หรื อรู ปแบบที่ตอ้ งการนําเสนอ 2) ขั้นสร้าง หรื อวางโครงร่ าง เป็ นขั้นการวางโครงเรื่ อง หรื อ
ขยายความคิดด้วยการจัดลําดับความสําคัญจากแนวคิดที่ผเู้ ขียนกําหนดข้างต้น โดยอาศัยความรู้
ความคิด ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ ยวกับเรื่ องที่จะเขียนเพื่อนํามาเชื่ อมโยงกับ
ความรู ้ หรื อประสบการณ์ ของตนเอง และ 3) ขั้นแก้ไข เป็ นขั้นนําโครงร่ าง มาตรวจสอบอีกครั้ ง
หนึ่งก่อนลงมือเขียน และถ่ายทอดออกมาเป็ นงานเขียนได้ในที่สุด
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6.5 หลักการสอนเขียนเชิ งสร้ างสรรค์
การเขียนเชิงสร้างสรรค์จดั เป็ นทักษะที่ยาก และซับซ้อน เพราะผูเ้ ขียนต้องใช้ความสามารถ
ด้านความรู ้ ความคิด ประสบการณ์ในการเรี ยบเรี ยงลําดับความคิดความรู ้สึก เพื่อถ่ายทอดเรื่ องราว
อันเกิดจากการสร้างสรรค์งาน หรื อแนวคิดที่แปลกใหม่ผา่ นลายลักษณ์อกั ษร ด้วยกระบวนการคิด
จินตนาการ การไตร่ ตรอง เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเหล่านั้น ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ ดังนั้นการสอนทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์จึงเป็ น สิ่ งสําคัญในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดความชํานาญ และเกิดทักษะใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่องจากการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็ นกระบวนการที่
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถแสดงออกถึงการคิด (Thinking) และความคิดเห็น (Idea) ออกมาได้
ด้วยกระบวนการการใช้ภาษา ในขณะเดียวกันก็แสดงถึงสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ในเรื่ องที่ผเู ้ รี ยนเขียน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์จึงเป็ นการเขียนที่สามารถบูรณาการใช้ได้กบั เนื้ อหาใด ๆ ก็ได้ ดังนั้นการจัด
แนวทางในการส่ งเสริ มกระบวนการเขียนเชิงสร้างสรรค์จึงเป็ นเรื่ องสําคัญ ทั้งนี้มีนกั การศึกษาได้
อธิ บายแนวทางการส่ งเสริ มการสอนเขียนสร้างสรรค์ไว้ดงั ต่อไปนี้
Smith (1973: 9 – 14) ได้เสนอหลักการสอนเขียนอย่างสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
1. ผู ้เ รี ย นจะต้อ งสามารถผลิ ต ผลงานที่ มี โ ครงเรื่ อ ง และรู ป แบบใหม่ ซ่ ึ งมี ล ัก ษณะ
เฉพาะตัว (Unique Result)
2. การจัดการเรี ยนรู ้ควรเน้นกระบวนการทางความคิดที่เป็ นอเนกนัย (Divergent
Thinking) คือ การรวมความรู ้ ความคิด ความจริ ง ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ ที่เรี ยนรู ้มาสร้างสิ่ ง
ใหม่ คิดคําตอบใหม่หลาย ๆ คําตอบ มิใช่เพียงคําตอบเดียว
3. การจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผูส้ อนจําเป็ นต้องใช้กลวิธีที่จะกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิด และพัฒนาความคิดนั้นได้อย่างเต็มที่ ซึ่ งอาจใช้วิธีการตั้งคําถาม หรื อ สร้าง
สถานการณ์ข้ ึน และเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนแสดงความคิดของตนเองได้อย่างเต็มที่ และควรมีช่วงเวลา
ให้ผเู ้ รี ยนได้ผอ่ นคลายความตึงเครี ยดบ้าง
4. ก่อนจะลงมือเขียนแต่ละครั้ง ผูส้ อนควรจะให้ผเู้ รี ยนกําหนดจุดมุ่งหมาย และสํารวจ
ความคิดของตนเองเสี ยก่อน ผูส้ อนมีหน้าที่เพียงช่วยเหลือ ชี้แนะให้ผเู้ รี ยนเกิดแนวคิดเท่านั้น
5. ในการสอนการเขี ย นเชิ ง สร้ างสรรค์น้ ัน กระบวนการในการทํางานมีค วามสําคัญ
เท่ากับผลงานของผูเ้ รี ยน โดยกระบวนการทํางานเริ่ มจากขั้นได้รับปั ญหา ขั้นขบคิดปั ญหา การมอง
ปั ญ หานั้น ได้อ ย่า งชัด เจน จนเกิ ด แนวคิ ด และลงมื อ ปฏิ บ ัติ จนกระทั่ง สํ า เร็ จ เป็ นผลงาน และ
การประเมินผล
6. ควรจะกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง รู ้จกั เชื่ อมโยงประสบการณ์เดิมให้สัมพันธ์
กับความคิ ดใหม่และจะต้องสนับสนุ นส่ งเสริ มให้นาํ ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ที่เล่าเรี ยนมา มาใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน
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7. จะต้องจัดสถานการณ์เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ท้ งั สถานการณ์ทางกาย
เช่ น ห้องเรี ย นสะดวกสบาย ที่ นั่งเหมาะสม อุปกรณ์ ครบครัน และจัดสถานการณ์ ทางจิตใจ คื อ
การสร้างบรรยากาศให้เกิดความเชื่อมัน่ และมีอิสระในการคิดหรื อเขียน
8. ให้อ่านเรื่ อง และเขียนสร้ างสรรค์หลาย ๆ แนวจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนรู้ จกั แนวทางใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ดียงิ่ ขึ้น
9. ในการพิ จ ารณาผลงานที่ เ กิ ด จากการเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ ผูส้ อนจะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรเน้น และชมเชยในเรื่ องของความแปลกใหม่ ลักษณะเฉพาะตัว
ความคิดริ เริ่ ม และความเป็ นตัวของตัวเองในแต่ละคน ในขณะเดียวกัน ควรจะให้ผเู้ รี ยนได้เสนอ
ผลงานเพื่อให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรี ยนได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อผลงานนั้น ถือเป็ นการช่วยพัฒนา
ทักษะ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ดียงิ่ ขึ้น
10. การสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์อาจจะมีท้งั ผูท้ ี่ประสบผลสําเร็ จ หรื อล้มเหลว
แม้ผเู ้ รี ยนบางคนจะทําไม่ได้ แต่นนั่ เป็ นประสบการณ์หนึ่ง ซึ่ งจะช่วยทําให้เข้าใจชีวิต และนําไป
ปรับปรุ งงานของตนเอง และช่วยให้ผเู ้ รี ยนยอมรับข้อผิดพลาดนั้น นําไปสู่ การพัฒนาบุคลิกภาพ
อย่างไรก็ผสู ้ อนจะต้องพยายามไม่ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความล้มเหลวบ่อย เพราะจะทําให้ผเู ้ รี ยนหมด
กําลังใจ
11. กระบวนการสอนจะต้อ งอาศัย กระบวนการแบบประชาธิ ป ไตย เช่ น การเปลี่ ย น
บทบาทระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน และการจัดห้องเรี ยน โดยยึดหลักประชาธิ ปไตย
Furner (1973: 406) ได้เสนอลําดับขั้นในการสอนเขียนเชิ งสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
1. ขั้นจูงใจ เป็ นขั้นให้ความรู้ในเรื่ องที่ผเู้ รี ยนสนใจ ครู อธิบาย ให้ผเู้ รี ยนค้นคว้าเพิ่มเติม
ในเรื่ องนั้น ๆ
2. ขั้นแลกเปลี่ ยนความคิดในเรื่ องที่สนใจ ขั้นนี้ครู ตอ้ งเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่ งกันและ เพื่อให้เกิดแนวคิดเพิ่มขึ้น
3. ขั้นเขียน เป็ นขั้นนี้ ผเู ้ รี ยนเขียนเรื่ องที่ตนเองสนใจอย่างอิสระ
4. ขั้นแลกเปลี่ ย นความคิ ดจากเรื่ องที่เขี ย น หลัง จากเขี ย นเรื่ องเสร็ จแล้ว ให้ผูเ้ รี ย นมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรื่ องกันอ่าน เพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดความคิดเพิ่มขึ้น
5. ขั้นติ ดตามผลกิ จกรรมบางอย่างที่ เหมาะสม เช่ น เขี ยนเรื่ องที่ ต่อเนื่ องกัน หรื อ ต้อง
แก้ไขบกพร่ องบางอย่าง
Bromley (1992: 326 – 383) กล่าวถึงกระบวนการในการสอนเขียนสร้างสรรค์ไว้วา่ จะต้อง
ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขั้นเตรี ยม (Prewriting) เป็ นการสนทนา อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง
หรื อแนวคิดที่จะเขียน ซึ่ งบางครั้ งอาจจะออกมาในรู ปของการวาดภาพ การเขียนเค้าโครงเรื่ อง
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การอ่านทําความเข้าใจเกี่ ยวกับเรื่ องที่จะเขียน ซึ่ งกิ จกรรมในขั้นนี้ อาจจะประกอบด้วยการดึ ง
ประสบการณ์เดิมมาใช้ การวางแผน การระดมความคิด การบันทึก การวาดภาพการเขียนแผนผัง
2. ขั้นร่ าง (Drafting) เป็ นการนําข้อมูลจากขั้นที่ 1 มาดําเนินการต่อโดยการสร้างคํา วลี
ประโยคที่จะเขียน ซึ่งในขั้นนี้ผเู ้ รี ยนควรจะได้รับการช่วยเหลือในการเลือกใช้คาํ วลี ประโยคต่าง ๆ
ผูส้ อนควรทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจว่าการเขียนในขั้นนี้ มิได้หมายความว่างานเขียนจะออกมาสมบูรณ์เลย
แต่สามารถจะแก้ไข ปรับปรุ ง ในเรื่ องต่าง ๆ ได้ ทั้งการสะกดคํา การวางรู ปประโยค และการใช้
ภาษา
3. ขั้นปรับปรุ งแก้ไข (Revising) ขั้นตอนนี้ จะดําเนินไปพร้อม ๆ กับการร่ าง และเมื่อ
การร่ างสิ้ นสุ ดแล้ว เป็ นการอ่านทบทวนเพื่อปรับปรุ ง ต่อเติม หรื อตัดบางส่ วนออกเพื่อให้ได้
งานเขียนที่สมบูรณ์ที่สุด
4. ขั้นนําเสนอผลงาน (Publishing) เป็ นการนําเสนอผลงานเขียนของตนเองสู่ บุคคลอื่น ๆ
ซึ่ งสามารถทําได้หลายวิธี เช่น อ่านให้ฟัง ทําหนังสื อพิมพ์ประจําห้องเรี ยน การติดประกาศ แสดง
เป็ นบทละคร
Starko (2014: 212) ได้อธิ บายกระบวนการสอนเขียนสร้างสรรค์ไว้ว่า ควรประกอบด้วย
ขั้นตอนต่อไปนี้
1. ขั้นก่อนเขียน (Prewriting) การเขียนเชิงสร้างสรรค์จะเกิดผลสําเร็ จต้องอาศัยขั้นเตรี ยม
หรื อขั้นก่อนเขียนเป็ นสิ่ งสําคัญ ทุกครั้งที่ผเู้ รี ยนจะเขียนเรื่ องควรคํานึงถึงองค์ประกอบ 3 ประการ
ได้แก่
1.1 ต้องเป็ นเรื่ องที่ตนเองสนใจ หรื อเคยประสบมา เนื่องจากเรื่ องที่ตนเองสนใจ หรื อ
เหตุการณ์ที่เคยประสบมาก่อนจะช่วยให้เกิดแนวคิดในการเขียนได้ง่าย
1.2 สังเกต หรื อสํารวจข้อมูลเบื้องต้น เมื่อได้แนวคิดที่จะเขียนแล้ว ลองสังเกต หรื อ
ประมวลผลว่าข้อมูล ประสบการณ์ ความรู ้ในเรื่ องที่จะเขียนมีมากเพียงพอหรื อไม่ การปฏิบตั ิเช่นนี้
จะช่วยให้เรากําหนดแนวคิดหลัก หรื อมุมมองที่จะสื่ อความได้ชดั เจนขึ้น และหากข้อมูลไม่เพียงพอ
ผูเ้ รี ยนควรค้นคว้า หรื อหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เรื่ องมีความสมบูรณ์ข้ ึน
1.3 เจาะจงผูอ้ ่าน ต้องคํานึ งว่าผูอ้ ่านนั้นเป็ นใคร อายุเท่าไร อาชี พอะไร การกําหนด
กลุ่มเป้ าหมายจะช่วยให้เราเขียนเรื่ องได้แคบลง ตรงกับความสนใจของผูอ้ ่านได้ดียงิ่ ขึ้น
2. ขั้นใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) ในการจัดระเบียบความคิด หรื อจัดหัวข้อเรื่ อง
ที่จะเขียน เลือกประเด็นที่ตอ้ งการจะถ่ายทอด และวิธีการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับหัวข้อ หรื อ
เหตุการณ์ที่ตอ้ งการจะสื่ อเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั
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3. ขั้นแก้ไข (Particularly Revision) ในขั้นนี้ ครู ควรให้ผูเ้ รี ยนออกมานําเสนอ หรื อ
แลกเปลี่ยนกันอ่านผลงานของแต่ละคน จากนั้นให้ผเู้ รี ยนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่ งจะ
ช่วยให้งานของผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการมากขึ้น
นอกจากขั้นตอน หรื อกระบวนการสอนเขี ย นสร้ า งสรรค์แ ล้ว ครู ย่อ มมี ส่ ว นสํา คัญใน
การกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดจินตนาการความคิด และถ่ายทอดงานเขียนสร้างสรรค์น้ นั ออกมา ทั้งนี้
Conklin (2011: 117) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของครู ผสู ้ อนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไว้ดงั นี้
1. ครู จะต้องรู ้วา่ นักเขียนชั้นยอดไม่ได้เกิดแล้วเป็ นเลย ผูเ้ รี ยนจะสามารถเป็ นนักเขียนที่มี
ประสิ ทธิ ภาพได้ตอ้ งเริ่ มต้นด้วยการมีแบบอย่างที่ดีให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
2. ครู ตอ้ งสามารถนําเสนองานเขียนสั้น ๆ หรื อการสรุ ปสั้น ๆ จากนักเขียนที่มีชื่อเสี ยง
แล้วให้ผเู ้ รี ยน คิดวิเคราะห์ และหลังจากนั้นให้ผเู้ รี ยนหัดเขียนตามแบบ
3. ครู ตอ้ งสามารถเขียนงานเขียนขึ้นมาให้ผเู้ รี ยนวิเคราะห์ว่างานนั้นดี หรื อไม่ดีอย่างไร
ครู ตอ้ งใช้ความกล้าหาญ และความเสี่ ยงในฐานะครู แต่ผลที่เกิดจากการวิเคราะห์น้ ี จะเป็ นประโยชน์
แก่ผเู ้ รี ยนอย่างมาก เพราะจะช่วยให้นกั เรี ยนกล้าที่จะเขียน เมื่อเห็ นว่าครู ก็สามารถเขียนได้ และ
ยอมรับข้อคิดเห็นที่มีต่องานของตัวเองอีกด้วย นอกจากนี้ แนวการปฏิบตั ิน้ ีจะช่วยเป็ นแบบอย่างใน
ด้านการเรี ยนรู้ท้ งั กระบวนการเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ พวกเขาก็จะเกิดการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวติ เช่นเดียวกับคุณครู ของเขา
แนวคิ ดดัง กล่า วสอดคล้องกับ ความคิดของ Hayday (1971, อ้า งถึ ง ใน อัจฉรา ชี วิพ นั ธ์ ,
2535: 3 -6) ได้กล่าวถึงแนวทางในการส่ งเสริ มการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
1. ครู มีบุคลิกสร้างสรรค์ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนนั้นครู เป็ นผูท้ ี่ใกล้ชิดกับเด็ก
ตลอดเวลา ด้วยเหตุน้ ีครู จึงต้องมีบุคลิกของการเป็ นผูท้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อจูงใจและเป็ น
แบบอย่างที่ดีให้กบั เด็กด้วยลักษณะของครู ที่มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์น้ นั ควรปฏิบตั ิดงั นี้
1.1 จัดกิจกรรมเร้าใจใหม่ ๆ
1.2 เปิ ดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกด้านต่าง ๆ
1.3 รับฟังความคิดเห็นของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
1.4 ใช้คาํ ถามที่ทาํ ให้เกิดคําตอบหลาย ๆ อย่าง
1.5 กระตุน้ ให้แสดงความคิดเห็น
1.6 ชมเชยและให้กาํ ลังใจ
1.7 มีประชาธิ ปไตยในการสอน
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2. จัดบรรยากาศให้จูงใจ การจัดบรรยากาศในการเรี ยนที่จูงใจให้เด็กรักการเขียนเชิง
สร้างสรรค์น้ นั ครู ทาํ ได้โดยไม่ให้บรรยากาศในการเรี ยนเคร่ งเครี ยดเกินไป เพื่อเด็กจะได้ทาํ งานด้วย
ความสบายใจ เช่น แบบฝึ กหัดที่ใช้ควรมีลกั ษณะจูงใจให้อยากทํา ไม่มากจนน่าเบื่อ กิจกรรม ที่ใช้
ควรให้เกิดความสนุกสนานอยากที่จะเรี ยน
3. เริ่ มจากสิ่ งใกล้ตวั การเขียนจากสิ่ งที่ใกล้ตวั เด็กนับเป็ นการเริ่ มต้นที่สาํ คัญเพราะจะช่วย
เร้าความสนใจของเด็กให้อยากเรี ยน อยากเล่าในสิ่ งที่เขามีประสบการณ์อยูด่ ว้ ยตัวของเขาเอง ทําให้
เกิดแรงบันดาลใจที่จะเขียนงานต่าง ๆ อย่างสบายใจ สิ่ งใกล้ตวั เด็กที่อาจนํามาใช้ เช่น เหตุการณ์ใน
ชีวติ ประจําวัน ครอบครัว โรงเรี ยน หรื อสถานที่ต่าง ๆ ที่เขามีประสบการณ์ผา่ นมา เช่น การเขียน
เล่าเรื่ องของตนเอง การเขียนจดหมาย ฯลฯ
4. ยัว่ ยุให้มีความคิดที่แตกฉาน ในการจัดกิจกรรมสําหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้ความคิดพิจารณาไตร่ ตรองสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ
ด้วยความคิดริ เริ่ มของตนสามารถเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้หลายแนวทาง
5. สนุกสนานในการเขียน ผูส้ อนควรจะจัดการเรี ยนการสอนสิ่ งที่มีชีวติ ชีวาโดยคํานึงถึง
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย เพื่อให้ผเู้ รี ยนสนุกสนานไม่เบื่อหน่าย
นอกจากนี้ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกทางความคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ ของเขาได้
อย่างเต็มที่ จะช่วยให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจอยากเขียน
6. ฝึ กผูเ้ รี ยนให้เกิดทักษะ ผูท้ ี่ไม่มีพรสวรรค์ในการเขียนก็สามารถแสวงหาความสําเร็ จ
จากการเขียนได้ถา้ ผูน้ ้ นั มีแนวทางในการปฏิบตั ิที่ถูกต้องตลอดจนการหมัน่ ฝึ กฝนจนเกิด
ความชํานาญ ก็จะช่วยให้ผนู ้ ้ นั เกิดการพัฒนาในการเขียนได้ สิ่ งที่พึงปฏิบตั ิเพื่อฝึ กฝนให้เกิดทักษะ
ในการเขียนมีดงั นี้
6.1 ฝึ กตนให้เป็ นผูท้ ี่รักการค้นคว้าหาความรู ้ ความรู ้ต่าง ๆ ที่ได้จากการอ่านหรื อ
การฟังนั้น จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีขอ้ มูลหรื อวัตถุดิบทางด้านเนื้อหาสาระ ความรู ้ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
ที่จะสามารถนํามาใช้อา้ งอิงหรื อนํามาเป็ นแนวทางในการลําดับความคิดและเนื้ อความในการเขียน
เรื่ องต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี
6.2 ฝึ กตนเองให้รู้จกั ใช้ความคิดพิจารณาไตร่ ตรอง เมื่อได้อ่าน หรื อฟังสิ่ งใด ๆ
มาแล้ว เพื่อทําให้เกิดความแตกฉาน สามารถหาแนวทางในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้น
6.3 ฝึ กให้มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ในการที่จะเขียนสิ่ งต่าง ๆ โดยมิตอ้ งหวัน่ ไหวต่อ
สิ่ งใด ๆทั้งนี้ผเู ้ ขียนจะต้องมีเนื้อหาสาระต่าง ๆ อย่างพรั่งพร้อม มีการศึกษาค้นคว้าเป็ นอย่างดี ที่
สามารถจะใช้อา้ งอิงได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนถึงการนําประสบการณ์ของตนที่มีอยูม่ าใช้
ประกอบการเขียน สิ่ งต่าง ๆ ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความมัน่ ใจในการเขียนยิง่ ขึ้น
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6.4 ฝึ กตนเองให้เป็ นคนที่มีความตั้งใจจริ งที่จะเขียนสิ่ งต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพราะ
การฝึ กบ่อย ๆ จะช่วยให้การเขียนมีพฒั นาการขึ้น
6.5 ฝึ กตนเองให้มีใจกว้าง ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่นเพื่อนําข้อติชมมาใช้
ปรับปรุ งแก้ไขผลงานการเขียนในครั้งต่อไป
นอกจากบทบาทของผูส้ อนแล้ว การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นสิ่ งที่ผสู้ อนจะต้อง
คํานึงถึง และให้ความสําคัญ เนื่ องจากแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนนี้จะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองจนไปสู่ วธิ ี การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ได้มีนกั การศึกษาท่านต่าง ๆ ได้
นําเสนอวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อเป็ นพื้นฐานในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
Smith (1973: 160) ได้เสนอแนะการจัดสถานการณ์ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเขี ยนเชิ ง
สร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
1. ครู ควรจัดประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการดมกลิ่น การสัมผัส การเห็น การได้ยนิ ให้แก่เด็ก
ทุกคนในห้องเรี ยน เพื่อเป็ นประสบการณ์ในด้านการฝึ กประสาทสัมผัส เพื่อเป็ นพื้นฐานใน
การเขียนคํา ประโยค และเรื่ อง
2. ครู ควรเปิ ดโอกาสให้เด็กพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ดว้ ยคําพูดที่ไพเราะ
3. ฝึ กให้เด็กพูดจากจินตนาการโดยใช้ภาพเป็ นสื่ อ
4. ช่วยเหลือเด็กให้สามารถถ่ายทอดคําพูด เป็ นภาษาเขียนได้
5. ให้เด็กเขียนอย่างเสรี
6. รวบรวมผลงานของเด็กพิมพ์เป็ นเล่ม
นอกจากนี้ Smith (1973: 161) ได้เสนอแนะกิจกรรมที่ใช้ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้
ดังนี้
1. เขียนบันทึกประจําวัน
2. เขียนเรื่ องราวเกี่ยวกับชีวติ ตนเอง
3. เขียนจดหมายถึงเพื่อน
4. เขียนเรื่ องประเภทขําขัน
5. เขียนประกาศต่าง ๆ
6. แต่งกลอนวันเกิด หรื อวันสําคัญ
7. แต่งโคลงกลอน หรื อเรื่ องราวจากประสบการณ์และเขียนเรื่ องยาว
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แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ Castillo and Hillman (1995: 30) ได้กล่าวถึงกิจกรรมที่ควร
ใช้สอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
1. กิจกรรมการเขี ยนบันทึก (Journal) โดยให้ผเู้ รี ยนเขียนบันทึกประจําวันในห้องเรี ยน
ทุกวัน วันละ 10 นาที
2. เขียนสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ 10 ประการ (Ten Impossible Things) โดยให้ผเู้ รี ยนเขียนถึงสิ่ ง
ที่ตนคิดว่าไม่อาจเป็ นจริ งได้ ซึ่ งเป็ นการฝึ กใช้จินตนาการในการเขียน
3. เขียนเกี่ยวกับความฝัน (Dreams)โดยให้ผเู ้ รี ยนเขียนในสิ่ งที่ตนอยากได้ หรื ออยากเป็ น
4. เขียนเกี่ ยวกับความทรงจํา (Memories) โดยให้ผเู้ รี ยนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ทาํ ให้
รู้สึกเจ็บปวด กลัว หรื อรัก แล้วเขียนบรรยายความรู้สึกนั้นออกมา
5. เขียนเรื่ องราวเกี่ยวกับอนาคต (Future Writing) โดยสมมติสถานการณ์ หรื อเหตุการณ์
ต่าง ๆ ขึ้น เช่น ให้ผเู ้ รี ยนจินตนาการว่าตนหลับไปเป็ นเวลา 100 ปี แล้วตื่นขึ้นมาในโลกแห่ งอนาคต
แล้วเขียนบรรยายเหตุการณ์ในขณะนั้น
6. บทกวี (Poetry) โดยเริ่ มต้นจากสิ่ งง่าย ๆ เช่น อ่าน หรื อฟั ง แล้วบอกเขียนความรู้สึก
ชอบ ไม่ชอบบทกวีน้ นั ๆ อย่างไร
ฉะนั้นแนวทางในการสอนเขียนสร้างสรรค์ ผูส้ อนคือผูม้ ีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ แรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ รวมถึงการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน เพื่อกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดความมัน่ ใจ ความเชื่ อมัน่ ในตนเองจนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6.6 การประเมินผลการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์
การเขียนเชิ งสร้ างสรรค์เป็ นงานเขียนที่เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนแต่
ละคน ดังนั้นในการประเมินผลครู ควรให้ความละเอียด ระมัดระวังในการตรวจ โดยให้ความสําคัญ
กับแนวคิด จินตนาการ การลําดับเรื่ องราว ตลอดจนการใช้สาํ นวนภาษาที่ครอบคลุมทุก ๆ ด้านของ
ผูเ้ รี ยน
เกณฑ์ การตรวจพิจารณาการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
การเขียนเชิ งสร้ างสรรค์เป็ นทักษะที่ซับซ้อน เพราะเป็ นทักษะที่ตอ้ งใช้กระบวนการคิด
และการใช้ภาษาผ่า นตัวหนังสื อเพื่อให้ผูอ้ ่านเข้าใจ การตรวจให้คะแนนผูเ้ รี ยนจึงเป็ นสิ่ ง สําคัญ
จําเป็ นต้องมีกระบวนการ หรื อขั้นตอนที่เป็ นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจมีความเป็ นปรนัยมากทั้งนี้
ได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดในการตรวจให้คะแนนแตกต่างกันไปดังนี้
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วรรณี โสมประยูร (2521: 134 - 137) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ซ่ ึ งสรุ ปได้
ดังนี้

1. เนื้อเรื่ อง ต้องมีแนวคิด หรื อแนวเรื่ องที่แปลก ใหม่ ตรงจุดหมาย ชวนติดตาม แสดงถึง
ความรู ้ ดี และความคิ ดดี ของผูเ้ ขี ย น การจัดระเบี ยบความคิ ด มีเอกภาพ มีความถูก ต้องสมบูรณ์
มีสัมพันธภาพ รู ้จกั เลื อกเนื้ อหาที่เหมาะสมมาผสมผสานกัน รู้จกั เน้นลําดับความสําคัญ และลําดับ
ความคิดเป็ นหมวด ๆ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และสามารถอ้างเหตุผลได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกัน
ไม่สรุ ปผิด ไม่อา้ งที่มาผิด หรื ออ้างเหตุผลที่มีหลักฐานไม่เพียงพอ มีการลําดับความ และขยายความ
ดี รวมทั้งเนื้อหาที่ดีตอ้ งมีความแจ่มแจ้งชัดเจน
2. การใช้ภาษา เลือกใช้ภาษาได้ถูกต้องตามกาลเทศะ และลักษณะของเรื่ อง ใช้คาํ ได้ตรง
ความหมาย เหมาะสมกับข้อความ กระชับ รัดกุม เข้าใจง่าย รู ้จกั หลากคํา และใช้คาํ ได้ถูกต้อง
ตามความนิยมและระเบียบแบบแผน อีกทั้งมีการผูกประโยกอย่างมีเอกภาพ และสัมพันธภาพ อีกทั้ง
ใช้สาํ นวนโวหารได้เข้ากับเรื่ อง และใช้ได้พอดีกนั เหมาะสมกับกาลเทศะ และไม่ใช้สาํ นวนแบบ
ประโยคภาษาต่างประเทศ
3. การเขียนย่อหน้า ต้องมีความคิ ดหลัก เป็ นประโยคสํา คัญ มี ความคิดสนับสนุ นเป็ น
ประโยคขยาย มีเอกภาพในย่อหน้าเดียวกัน และมีสัมพันธภาพในระหว่างย่อหน้า รู้จกั ใช้คาํ และ
ประโยคเน้นความสําคัญในย่อหน้า ตลอดจนเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง
4. กลไกประกอบการเขียน ประกอบด้วย ลายมือ ตัวสะกดการันต์ ความสะอาด และ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
จากเกณฑ์ดงั กล่าว วรรณี โสมประยูร (2521: 137) ได้ให้หลักการให้คะแนนการเขียนเชิ ง
สร้างสรรค์เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. การเขียนแบบไม่มีแบบแผน ควรแบ่งให้คะแนน ดังนี้
เนื้อเรื่ อง
ร้อยละ 50
การใช้ภาษา
ร้อยละ 40
กลไกประกอบการเขียน ร้อยละ 10
2. การเขียนที่มีแบบแผน หรื อรู ปแบบ ควรแบ่งให้คะแนน ดังนี้
เนื้อเรื่ อง
ร้อยละ 40
การใช้ภาษา
ร้อยละ 40
รู ปแบบ
ร้อยละ 10
กลไกประกอบการเขียน ร้อยละ 10
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ประดับ จันทร์ สุขศรี (2551: 64 – 67) ได้เสนอแนวทางการตรวจให้คะแนนการเขียนเชิ ง
สร้างสรรค์ดงั นี้
1. เนื้อหา หมายถึง เนื้อหาสาระสัมพันธ์กบั ชื่อเรื่ องที่กาํ หนด มีประเด็นที่น่าสนใจ และมี
ข้อมูลสนับสนุนอย่างชัดเจน คะแนนเต็ม 4 คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 0 เนื้อหาสาระไม่สัมพันธ์กบั ชื่อเรื่ องที่กาํ หนด
คะแนน 1 เนื้อหาสาระสัมพันธ์กบั ชื่อเรื่ องที่กาํ หนด
คะแนน 2 เนื้อหาสาระสัมพันธ์กบั ชื่อเรื่ องที่กาํ หนด มีขอ้ มูลสนับสนุน
คะแนน 3 เนื้ อหาสาระสัมพันธ์กบั ชื่ อเรื่ องที่กาํ หนด มีประเด็นน่ าสนใจ มีขอ้ มูล
สนับสนุน
คะแนน 4 เนื้ อหาสาระสัมพันธ์กบั ชื่ อเรื่ องที่กาํ หนด มีประเด็นน่ าสนใจ มีขอ้ มูล
สนับสนุนอย่างชัดเจน
2. ความคิ ด สร้ า งสรรค์ หมายถึ ง การนํา เสนอน่ า สนใจ สอดแทรกคติ ข้อ คิ ด หรื อ
ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิ บตั ิ มีแนวคิดที่แปลกใหม่ มีคุณค่าต่อตนเอง และสังคม คะแนนเต็ม 4
คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 0 ไม่มีความคิดสร้างสรรค์
คะแนน 1 มีแนวคิดที่แปลกใหม่
คะแนน 2 มีแนวคิดที่แปลกใหม่ และมีคุณค่าต่อตนเอง และสังคม
คะแนน 3 การนําเสนอน่าสนใจ มีแนวคิดที่แปลกใหม่ มีคุณค่าต่อตนเอง และสังคม
คะแนน 4 การนําเสนอน่าสนใจ สอดแทรกคติ ข้อคิด หรื อข้อเสนอแนะ แนวทาง
แปลกใหม่ มีแนวคิดที่แปลกใหม่ มีคุณค่าต่อตนเอง และสังคม
3. การใช้ภาษา หมายถึ ง ใช้ภาษาถูกต้องสละสลวย ใช้สํานวนโวหาร หรื อคําประพันธ์
ประกอบเหมาะสม สื่ อความหมายชัดเจน และการลําดับความไม่วกวน คะแนนเต็ม 4 คะแนน มี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 0 ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง
คะแนน 1 ใช้ภาษาถูกต้อง
คะแนน 2 ใช้ภาษาถูกต้องสละสลวย สื่ อความหมายชัดเจน
คะแนน 3 ใช้ภาษาถู กต้องสละสลวย สื่ อความหมายชัดเจน การลําดับ ความ
ไม่วกวน
คะแนน 4 ใช้ภาษาถูกต้องสละสลวย ใช้สํานวนโวหาร หรื อคําประพันธ์ประกอบ
เหมาะสม สื่ อความหมายชัดเจน การลําดับความไม่วกวน
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4. อักขรวิธี หมายถึ ง สะกดคํา ใช้อกั ษรย่อ ใช้สัญลักษณ์ เครื่ องหมายวรรคตอนเป็ น
ไปตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทย คะแนนเต็ม 4 คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 0 สะกดคํา ใช้อกั ษรย่อ ใช้สัญลักษณ์ เครื่ องหมายวรรคตอนผิดเกิน 13 แห่ง
คะแนน 1 สะกดคํา ใช้อกั ษรย่อ ใช้สัญลักษณ์ เครื่ องหมายวรรคตอนผิดเกิน 10 - 12
แห่ง
คะแนน 2 สะกดคํา ใช้อกั ษรย่อ ใช้สัญลักษณ์ เครื่ องหมายวรรคตอนผิดเกิ น 7 – 9
แห่ง
คะแนน 3 สะกดคํา ใช้อกั ษรย่อ ใช้สัญลักษณ์ เครื่ องหมายวรรคตอนผิดเกิ น 4 – 6
แห่ง
คะแนน 4 สะกดคํา ใช้อกั ษรย่อ ใช้สัญลักษณ์ เครื่ องหมายวรรคตอนผิดเกิ น 1- 3
แห่ง
5. ความสะอาด หมายถึ ง ลักษณะโดยทัว่ ไปของชิ้นงานโดยภาพรวม ตัวอักษรอ่านง่าย
สะอาด และเป็ นระเบียบ คะแนนเต็ม 2 คะแนน ดังนี้
คะแนน 0 ตัวอักษรอ่านยาก หรื อสกปรก
คะแนน 1 ตัวอักษรอ่านง่าย สะอาด ขาดความเป็ นระเบียบ
คะแนน 2 ตัวอักษรอ่านง่าย สะอาด เป็ นระเบียบ
กมลพัทธ์ โพธิ์ ทอง (2557: 60 – 61) ได้กาํ หนดเกณฑ์ในการประเมินการเขียนเชิ ง
สร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
1. ด้า นการนําเสนอเนื้ อหา (16 คะแนน) คื อ กลวิธีก ารนํา เสนอเนื้ อหา มีจินตนาการ
ความแปลกใหม่ น่าสนใจ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเขียนตลอดทั้งเรื่ อง โครงสร้าง
ของงานเขียนครบตามองค์ประกอบของงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเรี ยบเรี ยงเนื้ อหา และจัดลําดับ
ความคิดได้อย่างเป็ นระบบตลอดทั้งเรื่ อง ขยายเนื้ อหาโดยใช้ความคิดแปลกใหม่ มีจินตนาการ และ
ไม่คดั ลอกงานเขียนของผูอ้ ื่น ดัดแปลง และปรับเปลี่ยนเนื้ อหา สร้างเรื่ องราวที่มีลกั ษณะเฉพาะของ
ตนเอง
2. ด้า นการใช้ ภ าษา (16 คะแนน) คื อ การเลื อ กใช้ถ้อ ยคํา สํ า นวนได้ถู ก ต้อ งตรง
ความหมายทั้งหมด ใช้ภ าษาที่ ส ละสลวย เลื อกใช้โวหาร เกิ ดจินตภาพ สร้ างอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก
น่ า สนใจ และประทับ ใจ ใช้รู ป ประโยคได้ถู ก ต้องตามหลัก ภาษา ประโยคมี ใ จความสมบู ร ณ์
สื่ อความหมายได้ชดั เจน เลือกใช้ระดับภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ และใช้
ภาษาระดับเดี ยวกันตลอดทั้งเรื่ อง เขียนสะกดคํา เว้นวรรคตอน และใช้เครื่ องหมายวรรคตอนได้
ถูกต้อง
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3. ด้านคุณค่าของงานเขียน (8 คะแนน) คือ ความสามารถในการนําเสนองานที่ให้คุณค่า
ทางอารมณ์ จิตใจ ให้ขอ้ คิดสอนใจ คุณค่าทางด้านความเพลิดเพลิน ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และ
จรรโลงใจ และคุณค่าด้านสติปัญญา เรื่ องราวที่เป็ นประโยชน์มีสาระ สร้างประสบการณ์ใหม่ และ
ประเทืองปั ญญา
จากการกําหนดให้ค่าคะแนนของการประเมินการเขียนเชิ งสร้างสรรค์สามารถแปลความ
ของคะแนนรวมงานเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็ นดังนี้
คะแนน 31 – 40
หมายถึง
ดีมาก
คะแนน 21 – 30
หมายถึง
ดี
คะแนน 11 – 20
หมายถึง
ปานกลาง
คะแนน 04 – 10
หมายถึง
ต้องปรับปรุ ง
จากที่กล่าวมาจะเห็ นได้วา่ การประเมินผลการเขียนเชิ งสร้างสรรค์น้ นั จําเป็ นต้องกําหนด
เกณฑ์ในการพิจารณาให้เที่ยงตรง ครอบคลุมความสามารถทุกด้านเพื่อให้งานเขียนนั้น ๆ มีคุณค่า
สมควรแก่ การยอมรับทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเชิ ง
สร้างสรรค์ของนักการศึกษาท่านต่าง ๆ ไว้ดงั นี้
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ตารางที่ 9 สังเคราะห์เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
เกณฑ์ การประเมินความสามารพในการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
ประดับ
วรรณี โสมประยูร
กมลพัทธ์ โพธิ์ทอง
จันทร์ สุขศรี
(2521)
(2557)
(2551)
1. เนื้อเรื่ อง
1. เนื้อเรื่ อง
1. การนําเสนอเนื้อหา
1.1 แนวคิดของเรื่ อง
1.1 เนื้อหาสาระ
1.1 มีจินตนาการ
1.2 การจัดระเบียบ สัมพันธ์กบั ชื่อเรื่ องที่
ความแปลกใหม่ น่าสนใจ
ความคิด
กําหนด
1.2 สอดคล้องกับ
1.3 การอ้างเหตุผล
1.2 มีประเด็นที่
วัตถุประสงค์ของการ
1.4 การลําดับความ น่าสนใจ
เขียน
และการขยายความ
1.3 มีขอ้ มูล
1.3 เรี ยบเรี ยงเนื้อหา
1.5 ความชัดเจน
สนับสนุนอย่างชัดเจน
จัดลําดับความคิดได้เป็ น
2. การใช้ภาษา
2. ความคิดสร้างสรรค์ ระบบ
2.1 ระดับภาษา
2.1 การนําเสนอ
1.4 ไม่คดั ลอกงาน
2.2 คํา
น่าสนใจ สอดแทรกคติ
เขียนของผูอ้ ื่น
2.3 ประโยค
ข้อคิด หรื อข้อเสนอแนะ
1.5 สร้างเรื่ องราวที่
2.4 การใช้สาํ นวน
2.2 แนวทางแปลก มีลกั ษณะเฉพาะของ
โวหาร
ใหม่ / มีแนวคิดที่แปลก ตนเอง
3. การเขียนย่อหน้า
ใหม่
2. ด้านการใช้ภาษา
4. กลไกประกอบ
2.3 มีคุณค่าต่อ
2.1 ใช้ถอ้ ยคํา
การเขียน
ตนเอง และสังคม
สํานวนได้ถูกต้องตรง
3. การใช้ภาษา
ความหมาย
3.1 ใช้ภาษาถูกต้อง
สละสลวย

ผู้วจิ ยั
1. ด้านเนื้อเรื่ อง
1.1 มีความรู ้
เกี่ยวกับเรื่ องที่เขียน
1.2 เขียนได้ใจความ
และขยายความได้
ต่อเนื่อง
1.3 ลําดับความไม่
วกวน
1.4 เนื้อหามี
ความสัมพันธ์และ
ต่อเนื่องกันตลอด
1.5 เนื้อหามีคุณค่า
เป็ นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
2. ด้านความคิด
2.1 มีจินตนาการ /
ความคิด แปลกใหม่ ไม่
ซํ้า / ลอกเลียนแบบใคร
2.2 แนวคิดของ
เรื่ องมีความสัมพันธ์กบั
ชื่อเรื่ องที่กาํ หนด
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ตารางที่ 9 สังเคราะห์เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (ต่อ)
เกณฑ์ การประเมินความสามารพในการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
ประดับ
วรรณี โสมประยูร
กมลพัทธ์ โพธิ์ทอง
จันทร์ สุขศรี
(2521)
(2557)
(2551)
2.2 ใช้ภาษา
3.2 ใช้สาํ นวน
โวหาร หรื อคําประพันธ์ สละสลวย เลือกใช้โวหาร
ให้เกิดจินตภาพ สร้าง
ประกอบเหมาะสม
3.3 สื่ อความหมาย อารมณ์ความรู ้สึก
น่าสนใจ แลประทับใจ
ชัดเจน
2.3 ใช้รูปประโยค
3.4 การลําดับความ
ถูกต้องตามหลักภาษา
ไม่วกวน
ประโยคมีใจความ
4. อักขรวิธี
สมบูรณ์ สื่ อความหมาย
4.1 สะกดคํา ใช้
ได้ชดั เจน
อักษรย่อ ใช้สญ
ั ลักษณ์
2.4 ใช้ระดับภาษา
เครื่ องหมายวรรคตอน
ได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
การใช้ภาษาไทย
2.5 เขียนสะกดคํา
5. ความสะอาด
เว้นวรรคตอน และใช้
5.1 ตัวอักษรอ่าน
เครื่ องหมายได้ถูกต้อง
ง่าย สะอาด และเป็ น
3. ด้านคุณค่าของงาน
ระเบียบ
เขียน
3.1 นําเสนองานที่ให้
คุณค่าด้านอารมณ์จิตใจ
3.2 ให้ขอ้ คิดสอนใจ
3.3 ให้คุณค่าทางด้าน
ความเพลิดเพลิน
3.4 ให้คุณค่าทาง
สติปัญญา

ผู้วจิ ยั
2.3 ให้คุณค่าทาง
อารมณ์ / คุณค่าด้าน
สติปัญญา
3. ด้านการใช้ภาษา
3.1 ใช้ถอ้ ยคําได้
ถูกต้อง เหมาะสม
3.2 เลือกใช้ถอ้ ยคํา
ได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
3.3 ใช้รูปประโยค
ได้ถูกต้องตาม
หลักภาษา
3.4 สะกดคําได้
ถูกต้อง
3.5 เว้นวรรคตอน
และใช้เครื่ องหมาย
วรรคตอนได้ถูกต้อง
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4.9 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
อธิ ก มาส มากจุ ้ย (2553) ได้พ ฒ
ั นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ส หบท เพื่ อ
เสริ มสร้างความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิ งสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีสหบท เพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต และเพื่อ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร จํา นวน 30 คน เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิ งสร้างสรรค์ และเกณฑ์การประเมินงานเขียน
เชิงสร้างสรรค์
ผลการวิจยั พบว่า 1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิ งสร้างสรรค์ โดยมีข้ นั ตอน 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การวางแผน
และเตรี ย มการเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษา และระยะที่ 2 ขั้นกิ จกรรมการเรี ย นการสอนในชั้นเรี ย น
ซึ่ งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้างประสบการณ์และวางแผนการเขียน 2) ขั้นเชื่อมโยง
ตัวบท 3) ขั้นร่ างงานเขียน 4) ขั้นประเมินผลงาน และ 5) ขั้นเติมเต็มงานเขียนให้สมบูรณ์ การวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู ้ดาํ เนิ นการระหว่างและหลังการจัดการเรี ยนการสอน โดยประเมินทั้งเชิ ง
ปริ มาณและคุ ณภาพ 2. ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ผลจากการทดลองใช้พบว่า
2.1 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังการทดลองสู งกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดผ่านเกณฑ์
ที่กาํ หนดคือ ร้อยละ 70 2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากบันทึกการเรี ยนรู ้ของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงให้เห็นว่า การเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นช่ วยเสริ มสร้างความสามารถ
ในการเขียนภาษาไทยเชิ งสร้างสรรค์ และนักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบท
และเขียนงานเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ประเภทบันเทิงคดีได้เป็ นอย่างดี
นิพาดา ไตรรัตน์ (2556) ได้ศึกษาผลของอีเลิร์นนิ่งที่ใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนผัง
ความคิดที่มีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพ
แตกต่างกัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอีเลิร์นนิ่งที่ใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนผัง
ความคิดที่มีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพ
แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา ETM 104 การกระจายเสี ยงเบื้องต้น จํานวน
32 คน ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม จําแนกตามลักษณะบุคลิกภาพแบบแสดงตัวและแบบเก็บตัว จํานวน
กลุ่มละ 16 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ เว็บอีเลิร์นนิ่ง แบบทดสอบความสามารถใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรื่ องการเขียนบทรายการวิทยุ แบบทดสอบบุคลิกภาพ MPI แบบวัด
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ความคิดสร้างสรรค์ แบบสอบถามความคิดเห็นต่ออีเลิร์นนิ่ง และแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน
และมีส่วนร่ วมใน การทํากิจกรรม ผลการวิจยั พบว่า 1. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เมื่อเรี ยน
อีเลิร์นนิ่งที่ใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนผังความคิดจะมีคะแนนความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 2. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่มี
บุ ค ลิ กภาพแตกต่ า งกันเมื่ อเรี ย นอี เลิ ร์นนิ่ งที่ ใ ช้เทคนิ คการระดมสมองและแผนผัง ความคิดจะมี
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05
กมลพัท ธ์ โพธิ์ ทอง (2557) ได้พ ัฒ นารู ป แบบการเรี ยนการสอนอ่ า น และเขี ย นเชิ ง
สร้างสรรค์ตามทฤษฎี สัมพันธบทเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่าน และเขียนเชิ งสร้างสรรค์
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต วัตถุประสงค์การวิจยั คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนารู ป แบบการเรี ย นการสอนอ่ า น และเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ตามทฤษฎี สั ม พัน ธบทเพื่ อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการอ่าน และเขียนสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต 2) เพื่อ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนอ่าน และเขียนเชิ งสร้างสรรค์ตามทฤษฎีสัมพันธบทเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการอ่าน และเขียนสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต 3) เพื่อทดลองใช้
และหาประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการเรี ย นการสอนอ่ า นและเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ต ามทฤษฎี
สัมพันธบทเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่าน และเขียนสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณ ฑิ ต กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาไทย ชั้ น ปี ที่ 4 วิ ท ยาลัย การฝึ กหั ด ครู
มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ พระนคร จํา นวน 40 คน เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ประกอบด้วย แบบวัด
ความสามารถในการอ่าน และเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์ และเกณฑ์การวัด และประเมิ นการอ่าน และ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
ผลการวิจยั พบว่า 1. รู ป แบบการเรี ยน การสอนที่พ ฒ
ั นาขึ้ นมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่ า น และเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ มี อ งค์ ป ระกอบ คื อ หลัก การ เนื้ อ หา
วัตถุ ประสงค์ ขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอน แนวทางการวัด และประเมินผลการเรี ยนการสอน
และเงื่อนไขในการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น ขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนมี
6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้ า งองค์ค วามรู้ จากการอ่าน 2) ขั้นการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของตัวบท
3) ขั้นเติมจินตนาการ และประสบการณ์ เดิ มเพื่อวางโครงเรื่ อง 4) ขั้นเรี ยบเรี ยงความ และสร้ า ง
วรรณศิล ป์ 5) ขั้นกลัน่ กรองงานเขี ยน 6) ขั้นสร้ า งสรรค์งานเขี ยน 2. ประสิ ท ธิ ผลของรู ป แบบ
การเรี ยนการสอน
ผลจากการทดลองใช้พ บว่า 2.1) ผูเ้ รี ย นกลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วามสามารถในการอ่ า นเชิ ง
สร้ า งสรรค์ใ นภาพรวมหลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อนเรี ย นอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .01 โดยมี
คะแนนก่อนเรี ยน คิดเป็ นร้ อยละ 41.70 และมีคะแนนหลังเรี ยนเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 81 2.2) ผูเ้ รี ยน
กลุ่ ม ตัวอย่า งมี ค วามสามารถในการอ่ า นเชิ ง สร้ า งสรรค์ด้า นหลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่า งมี
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นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในด้านความเข้าใจข้อเท็จจริ ง ก่อนเรี ยนคิดเป็ น
ร้อยละ 43.75 หลังเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ 88.25 ด้านการตีความ ก่อนเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 37.33 หลัง
เรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 75.66 ด้านการประเมินค่าก่อนเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 41.88 หลังเรี ยนคิดเป็ นร้อย
ละ 86.25 และด้านการอ่านอย่างสร้างสรรค์ ก่อนเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 44.38 หลังเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ
80.63 2.3) ผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในภาพรวมหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยมีคะแนนก่อนเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 40.70 และ
มีคะแนนหลังเรี ยนเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 80.45 2.4) ผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยใน
ด้านการนําเสนอเนื้ อหาก่อนเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 40.98 หลังเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 80.63 ด้านการใช้
ภาษาก่อนเรี ยนคิดเป็ น ร้ อยละ 40.00 หลังเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 79.06 และด้านคุณค่าของงานเขียน
ก่อนเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 41.63 หลังเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 82.88
Wilson (2011) ได้ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการเขี ย นเชิ ง วิพ ากษ์ก ับ การเขี ย นเชิ ง
สร้ า งสรรค์ ด้ว ยการมองบริ บ ทของการกระตุ ้น ให้ ผูเ้ รี ย นเข้า ถึ ง การเขี ย นทั้ง สองรู ป แบบเพื่ อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของวิชาวรรณกรรมในระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งงานวิจยั นี้ เจาะจงที่จะบรรยาย
ภาพและกระตุน้ ให้ฝึกปฏิบตั ิของการบูรณาการการผสมผสานระหว่างการเขียนเชิงสร้างสรรค์และ
การเขียนเชิ งวิพากษ์ตวั บททางวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
ของงานเขียนของผูเ้ รี ยนจากสถิติการสํารวจความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อวรรณกรรมของผูเ้ รี ยน ได้รับ
การพัฒนามาจาการวิจารณ์วรรณกรรมซึ่ งพบว่าทั้งทั้งสองปั จจัยมีการตอบสนองได้อย่างเหมาะสม
และสัมพันธ์กนั
Lee Tan Luck (2012) ได้ศึกษาการสร้างสรรค์ และการเขียนวรรณกรรมในการจัด
การเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นระบบ เพื่อสนับ สนุ นการเรี ยนรู้ และการแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นของกลุ่ ม
นักเขียนเชิ งสร้างสรรค์ โดยงานวิจยั ครั้งนี้จดั ทําขึ้นเพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ของการเขียนเชิ ง
สร้างสรรค์ดว้ ยระบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ในโลกโซเชี ยลเน็ตเวิร์ค ด้วยการส่ งเสริ มการพัฒนา
ความรู ้ทกั ษะการเขียนวรรณกรรมเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มนักเขียนวรรณกรรม และพัฒนา
ความเป็ นอยู่ หรื อการดํา เนิ น ชี วิ ต อย่า งสร้ า งสรรค์ รวมถึ ง นัก เขี ย นวรรณกรรมสามารถใช้
อินเทอร์ เน็ตในการสื่ อสาร และหาข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถเผยแพร่ ผลงานของตน
ไปทัว่ โลกได้ วัฒนธรรมในการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ทํา
ให้ผใู ้ ช้ได้รับประสบการณ์โดยตรง และโดยอ้อมจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโลกออนไลน์
รวมถึ งเผยแพร่ ผลงานในการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ท้ งั นี้ เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการดําเนิ นชี วิตให้กบั
ผูอ้ ่าน
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การออกแบบ และระเบียบวิธีการวิจยั ประกอบด้วย 5 ปั จจัย ในการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ
เพื่อพัฒนาช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเขียน ในการแลกเปลี่ยนความรู ้ดา้ น
เทคโนโลยีผา่ นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่เป็ นแรงจูงใจในการดําเนิ นชีวติ ในประเทศมาลาเซี ยได้แก่
สถิติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีของประชากร วัฒนธรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และประสบการณ์
การรับรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยนในการใช้เทคโนโลยี ความเป็ นผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีการจัด
การคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ สิ่ งเหล่านี้จะเป็ นแนวทางในการเป็ นนักเขียนที่
ประสบความสําเร็ จ การแบ่งปั น และแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ ในยุคดิจิตอลจะช่วยให้เกิด
การปรับปรุ งการเป็ นนักเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้
จากข้อมูลดังกล่าว พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญระหว่างปั จจัยที่กล่าวมาข้างต้น
ซึ่ งปั จจัยดังกล่ าวมีส่วนช่วยสนับสนุ นแนวทางการเป็ นนักเขียน และการแลกเปลี่ ยนความรู้ ช่วย
ปรั บปรุ งการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต การเสริ มสร้ า งเทคโนโลยีทาํ ให้เกิ ดประโยชน์ต่อนักเขี ยนเชิ ง
สร้างสรรค์ ด้านการยกระดับความรู ้ ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเผยแพร่ วรรณกรรม
ของพวกเขา นอกจากนี้ ความสะดวกของเทคโนโลยี(ICT) ส่ งเสริ มให้เกิดมิตรภาพ การแลกเปลี่ยน
ความคิด การสร้างเครื อข่าย ในหมู่เพื่อนทั้งแบบรายบุคคล และสมาคมนักเขียนในประเทศของตน
อีกด้วย
7. การเขียนเล่าเรื่อง
การเขียนเล่าเรื่ องเป็ นทักษะการเขียนสื่ อสารที่พบเห็น และใช้กนั แพร่ หลายมากที่สุด
ในสัง คมยุค ปั จจุ บ นั ไม่ ว่า จะเป็ นในหนัง สื อพิม พ์ นิ ตยสาร วารสาร สื่ อสิ่ ง พิม พ์ต่า ง ๆ และ
แม้กระทัง่ ในโลกออนไลน์ (On line) ดังนั้นจําเป็ นอย่างยิ่งที่ผเู้ ขียนยุคใหม่จะต้องเรี ยนรู้ เข้าใจ
และใช้การเล่าเรื่ องเพื่อสื่ อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
7.1 ความหมายของการเล่ าเรื่อง
การเล่าเรื่ องเป็ นการถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้สึกต่าง ๆ ของผูเ้ ล่าให้ โดยผูเ้ ล่าอาจ
ถ่ า ยทอดเรื่ องราวด้วยวิธี การพูด หรื อการเขี ย นก็ไ ด้ ทั้ง นี้ ไ ด้มี นัก วิชาการได้ใ ห้ความหมายของ
การเล่าเรื่ องไว้ดงั นี้
อรทัย วิม ลโนธ (2539: 39)ได้ก ล่ า วถึ งความหมายการเล่ า เรื่ องไว้ว่า การเล่ า เรื่ องคื อ
การถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้สึกต่าง ๆ ถ่ายทอดความต้องการและเจตนารมณ์ของผูเ้ ล่า
เพื่อให้ผฟู ้ ั งรับรู ้ และเกิดปฏิกิริยาในลักษณะต่าง ๆ ให้เกิดการตอบสนอง มีสัมฤทธิ ผลตรงตาม
จุดมุ่งหมายของผูเ้ ล่า การเล่าเรื่ องอาจใช้วธิ ี การพูดหรื ออาจเป็ นรู ปแบบของการเขียนก็ได้
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อานันตพร จินดา (2549: 37) การเล่าเรื่ อง หมายถึง การบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง หรื อ
เหตุการณ์ที่สร้างขึ้นเอง ซึ่ งบุคคลหนึ่งนําไปถ่ายทอดยังอีกบุคคลหนึ่งโดยอาศัยภาษาพูด ภาษาเขียน
หรื อแม้แต่ภาษาสัญลักษณ์ ใช้เป็ นสื่ อในการเล่าเหตุการณ์เรื่ องราวต่างๆ การเล่าเรื่ องมีประโยชน์ต่อ
การช่ ว ยให้ม นุ ษ ย์ส ามารถที่ จ ะเข้า ใจเกี่ ย วกับ เรื่ อ งราวต่ า งๆได้ การเล่ า เรื่ อ งจะถู ก นํา มาใช้ใ น
การอธิ บายโดยไม่จาํ กัดรู ปแบบและไม่จาํ กัดประเภทของสื่ อ ไม่วา่ จะเป็ นนวนิยาย หนังสื อธรรมะ
ปาฐกถา การพูดคุยกันในชี วิตประจําวันและการถ่ายทอดธรรมะ รู ปแบบการเล่าเรื่ องยังเป็ นวิธีการ
นําเสนอที่ช่วยให้มนุษย์มีความเข้าใจและอธิ บายเกี่ยวกับโลกใบนี้ได้
Phillips (เตือนใจ เฉลิมกิจ ผูแ้ ปล, 2545: 32) ได้ให้ความหมายของการเล่าเรื่ องว่า หมายถึง
เรื่ องราว หรื อเหตุการณ์ที่ถูกนํามาเล่า แล้วสามารถดึงดูดใจคนทุกชาติทุกภาษา ไม่วา่ จะเป็ นเด็กหรื อ
ผูใ้ หญ่ ต่างชื่นชอบและหลงใหล
จากการศึกษาความหมายของการเขียนเล่าเรื่ อง ผูว้ จิ ยั สามารถสังเคราะห์เป็ นตารางได้ดงั นี้
ตารางที่ 10 สังเคราะห์ความหมายการเล่าเรื่ อง
ความหมายของ
การเล่ าเรื่อง
การถ่ ายทอดประสบการณ์ /ความรู้ สึก
นึกคิด /เรื่องราว/ เหตุการณ์ ต่าง ๆ
เรื่องทีเ่ ล่ าจะเป็ นเรื่องจริง
หรือเรื่องสมมติกไ็ ด้
โดยเรื่องทีเ่ ล่ าจะใช้ กลวิธีการพูด
หรือการเขียนก็ได้
เพือ่ ให้ ผ้ฟู ัง / ผู้อ่านเข้ าใจเรื่องราว และ
เกิดปฏิกริ ิยาตอบสนองต่ อเรื่องทีเ่ ล่ า

อรทัย วิมลโนธ
(2539)

อานันตพร จินดา
(2549)

Phillips
(1993)







-



-





-







จากตารางที่ 10 สามารถสรุ ปได้ว่า การเล่ าเรื่ อง หมายถึ ง การถ่ า ยทอดประสบการณ์
ความรู ้ สึกนึ กคิด เรื่ องราว หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นเรื่ องจริ ง หรื อเรื่ องสมมติก็ได้ ผ่านกลวิธี
การพูด หรื อการเขียนเพื่อให้ผรู ้ ับฟัง หรื อผูอ้ ่านเข้าใจเรื่ องราว และเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อเรื่ องที่
เล่านั้น
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7.2 จุดมุ่งหมายของการเล่ าเรื่อง
การเล่าเรื่ องผูเ้ ล่ าจําเป็ นจะต้องกําหนดจุดมุ่งหมายของการเล่ า ดังนั้นผูเ้ ล่าจําเป็ นจะต้อง
เข้าใจจุดมุ่งหมายหรื อวิธีการเล่านั้นเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเล่านั้น ทั้งนี้ อรทัย วิมลโนธ
(2539: 40-63) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการเล่าเรื่ องโดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. การเล่าเพื่อความบันเทิง เช่น การเล่านิ ทานที่ผเู้ ล่ าแต่งเอง การเล่ านิ ทานทัว่ ไปที่มีอยู่
นิ ทานพื้นบ้าน หรื อนิ ยายปรัมปรา ตลอดจนการเล่าเรื่ องขําขัน เพื่อให้ผอู้ ่าน หรื อผูฟ้ ั งสนุ กสนาน
รื่ นเริ ง โดยผูเ้ ล่ามีจุดประสงค์เพื่อให้ผฟู ้ ังได้ผอ่ นคลายความตึงเตรี ยด ได้รับความเพลิดเพลิน
2. การเล่าประสบการณ์ ส่วนตัว อาจเป็ นประสบการณ์ที่ฝังใจหรื อประทับใจของผูเ้ ล่า ผู ้
เล่าอาจจะแฝงคติ ข้อคิด ปรัชญา และข้อข้องใจที่ผเู ้ ล่าต้องการให้ผเู ้ พื่อให้ผอู้ ่าน หรื อผูฟ้ ังรับรู้ โดยผู ้
เล่าสามารถแทรกอารมณ์ ต่าง ๆ ของผูเ้ ล่าได้ เช่ น อารมณ์ขนั เศร้า สนุ กสนาน หรื อ ความตื่นเต้น
เพื่อให้เพื่อให้ผอู ้ ่าน หรื อผูฟ้ ังสนใจเรื่ องที่เล่า
3. การเล่าชี วประวัติของบุคคล อาจเป็ นการเล่าประวัติส่วนตัวของผูเ้ ล่า หรื อเป็ นประวัติ
ชีวิตของบุคคลอื่นๆ การเล่าลักษณะนี้ ผเู้ ล่าจะต้องมีวิธีการลําดับเนื้อเรื่ องให้ได้ใจความต่อเนื่องกัน
การใช้ถอ้ ยคํา สรรพนาม และคําราชาศัพท์สํานวนภาษาควรใช้ให้ถูกต้อง โดยเฉพาะประวัติบุคคล
สํา คัญ ๆ หรื อพระราชประวัติของพระมหากษัตริ ย ์ ควรใช้ถ้อยคํา ให้เหมาะสมกับ บุ คคลนั้น ๆ
ในการเล่ามีอุปกรณ์ เช่น ภาพ หรื อภาพยนตร์ ประกอบก็จะยิง่ น่าสนใจมากขึ้น
4. การเล่าเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง และประวัติของสถานที่ต่าง ๆ การเล่า
ลัก ษณะนี้ ผูเ้ ล่า ต้องมี ความรอบคอบในการจดจํารายละเอี ยดต่า ง ๆ รวมทั้ง ประวัติข องสถานที่
หรื อสิ่ งของต่าง ๆ ควรมีการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมให้ได้หลักฐานแน่นอนก่อนการนํามาเล่า อาจจะ
มีภาพของจริ ง หรื อภาพยนตร์ ประกอบให้น่าสนใจฟังมากขึ้น นอกจากนี้ ผูเ้ ล่าควรลําดับเหตุการณ์
เรื่ องที่เล่าให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่ องกัน อาจมีการแทรกข้อคิด อารมณ์ขนั ในขณะที่เล่าประกอบให้
เพื่ อให้ผูอ้ ่า น หรื อผูฟ้ ั ง ได้ติดตามไปเป็ นการโน้ม น้า วจิ ตใจให้รัก ษาสาธารณสมบัติของชาติ ใ ห้
มากขึ้น
5. การเล่าเรื่ องเพื่อปลุกใจ ชักจูงใจ การเล่าเรื่ องลักษณะนี้ เพื่อชักจูงให้เพื่อให้ผอู้ ่าน หรื อ
ผูฟ้ ังเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี ควรมีตวั อย่างเรื่ องประกอบการเล่าให้เห็นคล้อย
ตาม ไปด้ว ย ควรใช้ถ้อ ยคํา แสดงความหนัก แน่ น อาจใช้สุ ภ าษิ ต คํา คม การเปรี ย บเที ย บ หรื อ
เหตุการณ์จริ งประกอบให้ชดั เจน
6. การเล่า เรื่ องเพื่อให้ความรู้ และอธิ บ ายหลักเกณฑ์หรื อข้อเสนอแนะต่าง ๆ การเล่ า
ลักษณะนี้ ผูเ้ ล่ าควรเป็ นผูม้ ีความรู้ มีประสบการณ์ ตรงเกี่ ยวกับเรื่ องที่เล่ า อาจใช้อุปกรณ์ เล่ า เช่ น
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ภาพยนตร์ สไลด์ หรื อรู ป ภาพประกอบ เช่ น การเล่ า เรื่ องโทษของยาเสพติ ด การกระทํา ที่ ผิด
กฎหมาย การถนอมอาหาร ฯลฯ
7. การเล่าเรื่ องเพื่อให้ผฟู ้ ั งเกิดจินตนาการ เช่น การเล่านิทาน ในขณะที่เพื่อให้ผอู้ ่าน หรื อ
ผูฟ้ ั งจะต้องใช้ความคิดสร้างจินตนาการตามผูเ้ ล่าไปด้วย ผูเ้ ล่ าจึงควรใช้คาํ พูด เสี ยงประกอบให้
เพื่อให้ผอู ้ ่าน หรื อผูฟ้ ั งสามารถเห็ นภาพพจน์ได้อย่างชัดเจน ทําให้เกิ ดความรู้สึกหรื อเห็นภาพราว
กับได้สัมผัสด้วยตนเอง
8. การเล่าเรื่ องเพื่อการสั่งสอนอบรม ขอร้อง ขอความเห็นใจ ขอให้ละเว้นการกระทํา เช่น
การสอนศีลธรรม จะมีการเล่าเรื่ องเกี่ยวกับผลของการกระทํา บาป ผลของการประพฤติผิดศีลธรรม
ต่างๆ การเล่าลักษณะนี้จะต้องใช้สาธกโวหาร และอุปมาโวหารเข้ามาประกอบให้เพื่อให้ผอู ้ ่าน หรื อ
ผูฟ้ ั ง เห็ นจริ งเกิ ดความรู ้ สึก คล้อยตามเพื่อเปลี่ ย นแปลงความคิ ดไปในทางที่ ดี มี ก ารเล่ า ตัวอย่า ง
เหตุการณ์ประกอบให้น่าสนใจยิง่ ขึ้น
9. การเล่าเพื่อแสดงความคิดเห็นและเสี ยดสี สังคม การเล่าแบบนี้ผเู้ ล่าควรมีประสบการณ์
และมีขอ้ มูลมาประกอบให้ถูกต้อง ผูเ้ ล่าจะต้องหาข้อมูลที่เป็ นจริ งอาจต้องมีการค้นคว้าหาหลักฐาน
มาอ้างอิงประกอบการเล่าความคิดเห็นของตน การเล่าอาจจะแฝงความคิดตําหนิติเตียน หรื ออาจจะ
แสดงความคิดเห็นดี ดว้ ย อาจจะมีขอ้ เสนอแนะที่เกี่ยวกับบทความ หรื อเรื่ องที่เล่า แต่การเล่าควรมี
จุดประสงค์ในทางสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่ งดี ๆ
10. การเล่าเรื่ องเพื่อการเชิ ญชวนหรื อชักชวนหรื อชักชวนในเชิงการประชาสัมพันธ์ เช่น
การเล่าเรื่ องเชิญชวนผูฟ้ ังหรื อผูอ้ ่านไปร่ วมงานพิธี งานบุญ งานด้านศาสนาตามสถานที่ต่างๆ ผูเ้ ล่ามี
จุดมุ่งหมายที่จะชักชวนให้เพื่อให้ผอู ้ ่าน หรื อผูฟ้ ังทําสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด หรื อไปในที่หนึ่ งที่ใดตามที่ผเู้ ล่า
ต้องการ ถ้าเป็ นการเชิญชวนไปในสถานที่ใดก็มกั จะมีการเล่าถึงความสําคัญหรื อประวัติของสถานที่
นั้นๆ ประกอบให้เพื่อให้ผอู ้ ่าน หรื อผูฟ้ ังมีความซาบซึ้ งเห็นคล้อยตามมากขึ้น แต่ถา้ เป็ นการชักชวน
ให้ ช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลใดก็ จ ะมี ก ารเล่ า เกี่ ย วกับ ความเป็ นมาของบุ ค คลนั้น ๆ และความจํา เป็ น
ความลําบากของบุ คคลนั้น ๆ ให้เพื่อให้ผอู้ ่าน หรื อผูฟ้ ั งได้รับรู้ดว้ ย การเชิ ญชวนนี้ อาจออกมาใน
รู ปแบบการเขียนหรื อการเล่าเรื่ องก็ได้ อาจใช้ภาพยนตร์ หรื อภาพประกอบ หรื ออาจจัดการเล่าใน
รู ปแบบการอภิปรายแล้วมีการเชิญชวนก็ได้
7.3 ความหมายของการเขียนเล่ าเรื่อง
การเขียนเล่าเรื่ องเป็ นผลผลิตทางความคิด ความรู้ของผูเ้ ขียนผ่านลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้
สื่ อความหมาย ทําให้ผูอ้ ่านเกิ ดความเข้าใจเรื่ องราว จินตนาการของผูเ้ ขียน ทั้งนี้ ได้มีนักวิชาการ
ท่านต่าง ๆ ได้ให้ความหมายของการเขียนเล่าเรื่ องไว้ดงั นี้
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จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และอารี ยา หุตินทะ, บรรณาธิการ (2555: 171) กล่าวถึง การเขียนเล่า
เรื่ อง คือ การนําเหตุการณ์ หรื อเรื่ องราวที่เป็ นลํา ดับอยู่แล้วมาถ่ ายทอดเป็ นข้อเขียน อาจเป็ น
เรื่ องราวที่ผเู ้ ขียนประสบเอง หรื อเป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่ ง หรื อเกิดขึ้นในสังคมทัว่ ไป
การเขียนเล่าเรื่ องส่ วนใหญ่เป็ นการเขียนเล่าประวัติ เล่าเหตุการณ์ หรื อประสบการณ์ต่าง ๆ โดย
อาจนํามาเขียนในรู ปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆสิ่ งสําคัญสําหรับการเขียนเล่าเรื่ องคือ จะต้อง
คํานึงถึงความถูกต้องตามความเป็ นจริ ง และเล่าเรื่ องไปตามลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พิณเพชร บูรณภิญโญ (2559: 42) การเขียนเล่ าเรื่ อง คือ การเขียนเพื่อถ่ายทอด ความรู้
ความคิด อารมณ์ ความรู ้สึก จินตนาการ ซึ่ งเป็ นข้อเท็จจริ ง จากประสบการณ์ หรื อจากการอ่าน
หรื อการฟัง หรื อการดู เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคล หรื อสังคมทัว่ ไป ผูเ้ ขียนนํามาบอกเล่า
สู่ ผอู้ ่านผ่านกลวิธีเขียนในรู ปแบบต่าง ๆ ด้วยสํานวนภาษาโวหารที่น่าประทับใจ ให้ผอู้ ่านได้รับ
สาระความรู ้ ประสบการณ์ต่าง ๆ และได้รับความเพลิดเพลินใจในขณะเดียวกันด้วย
Campbell (2009) การเขียนเล่าเรื่ อง คือ เครื่ องมืออันทรงพลังที่สามารถช่วยให้ผเู้ ขียนเกิด
ความสามารถในการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ได้ เพราะการเขียนเล่าเรื่ องเป็ นพื้นฐานในการเปิ ดโอกาส
ให้ผูเ้ ขี ย นเป็ นผูเ้ ล่ า รายละเอี ย ด และบทสนทนาที่ สํา คัญในเหตุ ก ารณ์ น้ ัน ๆ ผ่า นความคิ ด และ
จินตนาการ เพื่อสื่ อสารให้ผอู ้ ่านเข้าใจ และสามารถจดจําเรื่ องราวตลอดจนองค์ประกอบของเรื่ อง
เล่านั้นได้ อีกทั้งยังเป็ นการฝึ กภาษาที่ดี เนื่องจากผูเ้ ขียนต้องรู้จกั เลือกใช้ภาษาให้เหมาะสม มีความ
สมจริ ง สอดคล้องกับเรื่ องราวที่เล่าได้
Teimizkan (2011: 934) ได้กล่าวถึงการเขียนเล่าเรื่ องว่า การเขียนเล่าเรื่ องเป็ นพื้นฐานของ
การเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์เรื่ องราวที่มีอยู่มาเขียนเป็ นเรื่ องราวโดย
อาศัยประสบการณ์ และจินตนาการของผูเ้ ขียนอย่างมีช้ นั เชิงทางศิลปะ
จากการศึกษาความหมายของการเขียนเล่าเรื่ อง ผูว้ จิ ยั สามารถสังเคราะห์เป็ นตารางได้ดงั นี้
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ตารางที่ 11 สังเคราะห์ความหมายการเขียนเล่าเรื่ อง
ความหมายของ
การเขียนเล่ าเรื่อง
การถ่ ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์
ความรู้ ความคิด ความรู้ สึก
อารมณ์ และจินตนาการจาก
ประสบการณ์ ของผู้เขียน
ใช้ กลวิธีการบอกเล่ าด้ วยวิธี
การเขียน ด้ วยการเลือกใช้ ถ้อยคํา
ทีม่ ศี ิลปะ และสอดคล้องกับ
เรื่องทีเ่ ล่ า
สามารถสื่อสารให้ ผู้อ่านเข้ าใจ
ได้ รับความรู้ และประสบการณ์
ต่ าง ๆ ตลอดจนความเพลิดเพลิน
จากเรื่องทีเ่ ล่ า

จุไรรัตน์
ลักษณะศิริ และ
อารียา หุตนิ ทะ
(2555)

พิณเพชร
บูรณภิญโญ
(2559)

Campbell
(2009)

Teimizkan
(2011)









-







-





-

จากตารางที่ 11 สามารถสรุ ปได้วา่ การเขียนเล่าเรื่ อง หมายถึง การถ่ายทอดเรื่ องราว
เหตุการณ์ ความรู ้ ความคิด ความรู ้สึก อารมณ์ และจินตนาการจากประสบการณ์ของผูเ้ ขียน ด้วย
การใช้ถอ้ ยคํา สํานวน โวหารต่าง ๆ อย่างมีศิลปะ ตลอดจนเลือกใช้ภาษาได้สอดคล้องเหมาะสมกับ
เรื่ องที่ผเู ้ ขียนเล่า อีกทั้งสามารถสื่ อสารกับผูอ้ ่านได้อย่างเข้าใจ และเกิดความเพลิดเพลินในเรื่ องที่เล่า
7.4 จุดมุ่งหมายของการเขียนเล่ าเรื่อง
การเขียนเล่าเรื่ อง เป็ นวิธีการหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ความรู้สึก
ของมนุษย์ให้ผอู ้ ื่นได้เกิดความเข้าใจ ทั้งนี้ พิณเพชร บูรณภิญโญ (2559: 42) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมาย
ในการเขียนเล่าเรื่ องไว้ดงั นี้
1. เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน
2. เพื่อถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์และข้อคิดให้ผอู ้ ื่นทราบ
3. เพื่อถ่ายทอดความรู ้สึก อารมณ์
4. เพื่อเป็ นคติสอนใจ และเป็ นแนวทางในการดําเนิ นชีวติ
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7.5 ลักษณะของการเขียนเล่ าเรื่อง
การเขียนเล่าเรื่ องเป็ นพื้นฐานของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ที่ผเู ้ ขียนสามารถนําไปพัฒนาต่อ
ยอดในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทอื่น ๆ ได้ ดังนั้นผูเ้ ขียนควรเรี ยนรู ้ลกั ษณะของการเขียนเล่า
เรื่ อง ทั้งนี้ฟองจันทร์ สุ ขยิง่ และคณะ (2550: 74 – 75) ได้กล่าวถึงลักษณะของการเขียนเล่าเรื่ องไว้
ดังนี้
1. มีเรื่ อง คือ มีสาระที่จะเขียน ซึ่ งควรเป็ นสาระที่สร้ างสรรค์ มีความแปลกใหม่ หรื อมี
ประโยชน์เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่ตนมีความรู้มากที่สุด รู้สึกมากที่สุด สุ ขที่สุด เศร้าที่สุด ซึ้ ง
ที่สุด และเป็ นเรื่ องรอบตัว เช่น ชีวติ ผูค้ น สัตว์เลี้ยง จินตนาการ หรื อความทรงจํา เป็ นต้น
2. มีแนวคิด คือ เรื่ องที่เล่าต้องมีแก่นของเรื่ องที่จะนําทางว่าต้องการสอนอะไรแก่ผอู ้ ่าน
เช่น คุณค่าความรักของแม่ ความผูกพันของเพื่อน โลกอนาคต คุณค่าของเวลา ปั ญหาครอบครัวที่
ส่ งผลกระทบต่ออารมณ์ และความรู ้สึกของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
3. มีภาษา เรื่ องเล่าต้องผ่านกระบวนการเรี ยงร้อยด้วยภาษาที่งดงามถูกต้องตามระเบียบ
แบบแผนของภาษา
4. มีกลวิธี ผูเ้ ล่าต้องรู ้จกั วิธีเล่าที่ทาํ ให้ผอู ้ ่านสนใจ จะเล่าไปตามลําดับเหตุการณ์
ตามลําดับปฏิทิน ตามลําดับเนื้อหา หรื อเล่าตอนจบ หรื อจะเล่าแบบหักมุมก็ได้
5. มีจินตนาการ คือ อารมณ์ความรู ้สึกของผูเ้ ขียนที่ถูกปรุ งแต่งขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับ
ฉาก บรรยากาศของเรื่ อง เช่น ยามเช้าที่สดชื่น สายฝนพรํา ฟ้ าสี เทา นกกระยางสี ขาวตัดขอบฟ้ า เป็ น
บรรยากาศของเรื่ อ งดี ๆ ในความจริ ง อาจไม่ใ ช่ บ รรยากาศนี้ แต่ป รุ ง แต่ง เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ
เนื้ อเรื่ อง ถ้าเหตุ ก ารณ์ เศร้ า บรรยากาศอาจเป็ นยามดึ ก สงัดเงี ย บจนได้ยินเสี ย งลมหายใจตัวเอง
เมฆดําผืนใหญ่เคลื่ อนผ่านบดบัง ดวงจันทร์ ทีละน้อยจนมืดสนิ ท สายลมเย็นวูบผ่านมาปะทะร่ าง
เสี ยงโหยหวยของสุ นขั ประสานต่อมาแต่ไกล
นอกจากนี้ พิณเพชร บูรณภิญโญ (2559: 42) ได้กล่าวถึงลักษณะของการเขียนเล่าเรื่ องที่ดี
จําเป็ นจะต้องมีการเริ่ มเรื่ องดี มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ประกอบด้วยตัวละคร บุคคลหรื อสิ่ งที่
น่าสนใจ เป็ นเรื่ องหรื อเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ปกติธรรมดา มีจุดสุ ดยอดที่ตื่นเต้นเร้าใจ อาจแทรก
ความขบขัน หรื อทําให้เกิดความเข้าใจใคร่ ติดตาม และมีการจบเรื่ องอย่างเหมาะสม
จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุ ปได้วา่ ลักษณะของการเขียนเล่าเรื่ อง ผูเ้ ขียนจําเป็ นต้องมี
1) เนื้ อ เรื่ อ ง หรื อ เรื่ อ งที่ จ ะเล่ า โดยเรื่ อ งเล่ า นั้น สามารถให้ แ ง่ คิ ด หรื อ จรรโลงใจแก่ ผูอ้ ่ า นได้
2) การใช้ภาษาในการถ่ายทอดเรื่ องราวในการเล่า ผูเ้ ขียนจําเป็ นต้องเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้อง และ
เหมาะสมกับ เรื่ อ งที่ จ ะเล่ า 3) การจัด ลํา ดับ เนื้ อ หาในการเล่ า 4) การสอดแทรกอารมณ์ และ
จินตนาการของผูเ้ ขียนในเรื่ องที่จะเล่า
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7.6 องค์ ประกอบของการเขียนเล่ าเรื่อง
การเขี ยนเล่ าเรื่ องที่ ชวนให้ผูอ้ ่านติดตาม เกิ ดความสนใจ จําเป็ นต้องอาศัยองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ใน การเล่ าเรื่ อง ทั้งนี้ ไ ด้มี นักวิชาการท่านต่าง ๆ ได้กล่ า วถึ ง องค์ประกอบของการเขีย น
เล่าเรื่ องไว้ดงั นี้
Teimizkan (2011: 934 -935) ได้กล่าวถึงองค์ของการเขียนเล่าไว้ดงั นี้
1. เนื้ อหา (Content) ประกอบด้วย เหตุ การณ์ หลัก เหตุการณ์ รองของเรื่ อง และแนวคิ ด
หลัก (Main Idea) ของเรื่ องที่จะนํามาขยายในการเขียนเล่าเรื่ องต่าง ๆ
2. การจัด การเรื่ อ งเล่ า อย่ า งเป็ นระบบ (Organization) คื อ การหาแรงบัน ดาลใจใน
การเขียน จากนั้นการวางกรอบแนวคิดของเรื่ อง การตั้งประเด็นปมปั ญหาของเรื่ องต้องมี
ความชัดเจน จัดวางลําดับเวลา หรื อลําดับเรื่ อง บรรยายลักษณะของตัวละคร และเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับตัวละคร ตลอดจนเชื่ อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสรุ ปเรื่ องราว
ของเรื่ องที่เล่าได้
3. ตัว ละคร (Characters) การเขี ย นเล่ า เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ จํา เป็ นจะต้อ งมี ม นุ ษ ย์ และ
ตัวละครที่เกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ น้ นั ๆ การคาดหวังว่าจะมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ
โดยไม่มีผกู ้ ระทํา หรื อประสบการณ์มนั เป็ นสิ่ งที่ตรงข้ามกับกฎธรรมชาติ
4. สถานที่ (Place) คือ ฉากที่เหตุการณ์ดาํ เนิ นอยู่ ถ้าไม่มีสถานที่ จะไม่สามารถกล่าวถึง
เหตุการณ์น้ นั ๆ ได้ แม้เรื่ องเล่านั้นจะเป็ นจินตนาการของผูเ้ ขียนเอง ตัวละครจําเป็ นจะต้องมีสถานที่
สมจริ งให้เหมาะสมกับเรื่ องที่ผเู ้ ขียนเล่า
5. เวลา (Time) ในทุกเรื่ องเล่าจําเป็ นจะต้องมีเวลาเป็ นตัวเชื่ อมโยงกับเหตุการณ์ของเรื่ อง
Scott (2013: 64) กล่ า วว่า การเขี ย นเล่ า เรื่ อ งเป็ นวิธี ก ารเบื้ อ งต้น ในการสื่ อ สารใน
การเชื่อมโยงความจริ ง กับจินตนาการเข้าด้วยกันโดยในแต่ละเรื่ องเล่าจําเป็ นต้องอาศัยองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
1. คําอธิ บายรายละเอียด (Exposition) คือการอธิ บายรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งการอธิ บาย
ฉาก และการแนะนํารู ปร่ าง ลักษณะของตัวละคร
2. ความซับ ซ้ อ น (Complication) การสร้ า งเรื่ อ งให้ มี ป มปั ญ หา หรื อ ตัว ละครให้ มี
ความซับซ้อนชวนให้ผอู ้ ่านติดตาม
3. จุ ด สุ ด ยอด (Climax) การเล่ า เรื่ อ งจํา เป็ นต้อ งใช้ก ลวิ ธี ใ ห้ ผูอ้ ่ า นเกิ ด ความสนใจต่ อ
เหตุการณ์ ที่จะเกิ ดขึ้นต่อไปของเรื่ องตามลําดับขั้น เพื่อทวีความเร้าใจของผูอ้ ่านจนถึงเหตุการณ์ที่
สําคัญที่สุด ซึ่ งเรี ยกว่า จุดสุ ดยอดของเรื่ อง
4. การแก้ปัญหา (Resolution) การคลายปมของเรื่ อง ด้วยการคลี่คลายประเด็นต่าง ๆหรื อ
คลี่คลายปั ญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่ องที่เล่าทําให้ผอู ้ ่านเกิดความเข้าใจก่อนสรุ ปเรื่ องเล่านั้น ๆ
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จากแนวคิดดังกล่ าว สามารถสรุ ป ได้ว่า การเขียนเล่า เรื่ องควรมีองค์ป ระกอบต่ อไปนี้
1) เนื้ อ หาที่ จะเล่ า 2) ตัว ละคร 3) ฉาก หรื อ สถานที่ 4) เวลา 5) การถ่ า ยทอด หรื อ การอธิ บ าย
รายละเอียดของเรื่ องที่จะเล่า เพื่อให้ผอู้ ่านจินตานาการตามผูเ้ ขียนได้ 6) กลวิธีการถ่ายทอดเรื่ องราว
ประกอบด้วยการสร้ างปมปั ญหาของเรื่ อง (Complication ) จุดสุ ดยอด (Climax) และการคลี่คลาย
ปม (Resolution) และ7) การจัดลําดับ หรื อการวางโครงเรื่ อง
7.7 ประเภทของการเขียนเล่ าเรื่อง
การถ่ายทอดเรื่ องเล่ าในงานเขียน เป็ นการถ่ายทอดถ้อยคําผ่านตัวอักษร สู่ ผูอ้ ่านสามารถ
แบ่งประเภทตามที่ศิวกานต์ ปทุมสู ติ (2548: 43 -45) ดังนี้
1. การเล่าเรื่ องจริ ง หมายถึง ผูเ้ ขียนทําหน้าที่เป็ นผูเ้ ล่าประสบการณ์ความรู ้ ความคิด และ
ความรู ้สึกของตนแก่ผอู ้ ่านอย่างมีศิลปะของการเล่าที่สาํ คัญอย่างยิง่ คือการเคารถต่อความจริ งตามที่
เป็ นจริ ง ตามที่รับรู ้มาจริ ง (แม้ส่ิ งนั้นจะจริ งหรื อไม่ก็ตาม) ตามที่เข้าใจว่าจริ ง ตามที่เชื่ อเช่นนั้นจริ ง
ตามที่คิดเห็นจริ ง และตามที่รู้สึกจริ ง ไม่ดุ่มเดาเล่าเขียนไปตามความรู ้ความเข้าใจที่ตนเองยังไม่
กระจ่างชัด รวมทั้งไม่เล่าไปตามความนึกคิดที่สนุกคะนองอารมณ์ เพราะการกระทําเช่นนั้นจะทํา
ให้เรื่ องขาดความน่าเชื่ อถือ และอาจจะเป็ นโทษแก่ผอู ้ ่าน
การที่ใช้ความจริ งเป็ นศิลปะนําในการเขียนจะทําให้ผเู ้ ล่าเรื่ องเล่าได้อย่างสบายใจ ตรง
กับความรู ้สึกจริ งของตน สามารถลําดับเรื่ องได้ไม่ยงุ่ ยาก เรื่ องที่เล่าจะเป็ นธรรมชาติ และกลมกลืน
กับภาวะความรู ้สึกนึกคิดของผูเ้ ล่า จะทําให้ผอู ้ ่านรับรู ้เรื่ อง และอารมณ์ของเรื่ องได้ดี อีกทั้งจะช่วย
ให้สัมผัสได้ถึงความซื่ อบริ สุทธิ์ ใจของผูเ้ ขียนได้ดว้ ย
นอกจากที่กล่าวแล้ว สิ่ งสําคัญต่อมาที่จะต้องคํานึงถึงในการหยิบเรื่ องนั้น ๆ มาเล่าก็
คือการรู ้จกั เลือกสรรความจริ งที่น่ารับรู้ แง่มุมที่น่าสนใจ และเป็ นเรื่ องที่เหมาะควรแก่การเล่า
ซึ่ งอาจพิจารณาที่ประโยชน์ทางปั ญญา ข้อคิด ศีลธรรม ความถูกต้อง และความเจริ ญทางจิตวิญญาณ
ของผูอ้ ่าน
2. การเล่าเรื่ องแต่ง เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งใช้ศิลปะในการเล่าสู งกว่าการเล่าเรื่ องจริ ง เพราะผูเ้ ขียน
จะต้องทําให้เรื่ องแต่งนั้นมีความสมจริ ง หรื อเหมือนจริ ง หรื อดูเสมือนว่าเป็ นจริ งได้ นอกจากนี้ยงั
จะต้องทําให้เรื่ องมีแง่มุมที่น่าสนใจ น่าติดตาม หรื อน่าค้นหา รวมถึงต้องทําให้เรื่ องนั้นอ่านสนุก
สนุกคิด สนุกนึก และสนุกอารมณ์ดว้ ยบริ บทต่าง ๆ ตามความสามารถของผูเ้ ขียน ซึ่ งมีลกั ษณะ
การเล่าดังนี้
2.1 ผูเ้ ล่าอยูน่ อกเรื่ อง วิธีเล่าแบบนี้เรี ยกได้วา่ “ผูเ้ ล่าเป็ นผูร้ ู้แจ้ง” คือ รู้ความเป็ นไป
ทั้งสิ้ นทั้งปวงของเรื่ อง ทั้งฉาก เหตุการณ์ พฤติกรรม และความรู ้สึกนึกคิดของตัวละคร ไม่วา่ จะเป็ น
เรื่ องในอดีต ปั จจุบนั และอนาคตก็ตาม ซึ่ งการเล่าเรื่ องด้วยวิธีน้ ีเป็ นวิธีที่นิยมใช้ในวรรณคดีมรดก
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ของไทย นิยายพื้นบ้าน นิทานพื้นเมือง และเรื่ องปรัมปราต่าง ๆ กระทัง่ ถึงนวนิยายและเรื่ องสั้นส่ วน
หนึ่งในปั จจุบนั ก็ใช้วธิ ี เล่าเรื่ องแบบนี้กนั อยู่
2.2 ผูเ้ ล่าอยูใ่ นเรื่ อง วิธีน้ ี “ผูเ้ ล่าเป็ นส่ วนหนึ่งของเรื่ อง” เป็ นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งใน
เรื่ อง ซึ่ งอาจจะใช้ “สรรพนามบุรุษที่หนึ่ ง” เช่น ข้าพเจ้า ผม ฉัน ดิฉนั ข้า หรื อแม้บางครั้งไม่ปรากฏ
สรรพนามของผูเ้ ล่าก็ตาม แต่ผอู ้ ่านก็เหมือนได้ฟังใครคนหนึ่ งพูดคุยกับตน ซึ่ งการเล่าเรื่ องด้วยวิธีน้ ี
อาจมีขอ้ จํากัดอยูบ่ า้ ง คือตรงที่ตวั ละครผูเ้ ล่าเรื่ องจะเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ แก่ผอู ้ ่านได้เฉพาะเหตุการณ์ที่
ตนรับรู ้มา ประสบมา หรื อคิดนึกคาดคะเนเอาเท่านั้น แต่จะไม่สามารถล่วงรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของ
ตัวละครตัวอื่นจนกว่าตัวละครตัวนั้น ๆ จะเปิ ดเผยผ่านพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ งของเขาออกมา
แต่แม้วา่ จะมีขอ้ จํากัดการเล่าเรื่ องด้วยวิธีน้ ี ก็มีขอ้ ดี คือ ทําให้ผเู้ ล่าเรื่ องอยูใ่ นบรรยากาศที่ใกล้ชิดกับ
ผูอ้ ่านมากกว่าวิธีเล่าแบบผูเ้ ล่าอยูน่ อกเรื่ อง สามารถนําพาความรู ้สึกของผูอ้ ่านให้เดินร่ วมเข้าไป
ในเรื่ องได้อย่างง่าย กลมกลืนกับบรรยากาศเรื่ อง และอารมณ์ได้สนิทเสมือนเป็ นส่ วนหนึ่งของเรื่ อง
ไปโดยไม่รู้ตวั แต่ท้ งั นี้ก็ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถในการเล่าของตัวละครตัวนั้นที่ทาํ หน้าที่แทนผูเ้ ขียน
ด้วย
7. 8 แนวทางของการเขียนเล่ าเรื่อง
การเขียนเล่าเรื่ องเป็ นทักษะที่ตอ้ งอาศัยการฝึ กฝนให้เกิ ดความชํานาญในการถ่ายทอดให้
ผูอ้ ่านเข้าใจถึงเจตนา อารมณ์ ความรู ้สึกต่าง ๆ ที่ผเู ้ ขียนต้องการจะเล่า ด้วยการสร้างสรรค์สํานวนโว
หาอย่างมศิลปะ การฝึ กเขียนจึงเป็ นแนวทางหนึ่ งที่จะทําให้ผูฝ้ ึ กฝนเกิ ดประสบการณ์ และความ
ชํานาญในการเล่าเรื่ องต่าง ๆ ได้อย่างน่าติดตาม และชวนสนใจ ทั้งนี้ได้มีนกั วิชาการท่านต่าง ๆ ได้
กล่าวถึงแนวทางในการฝึ กฝนการเขียนเล่าเรื่ องไว้ดงั นี้
ศิวกานท์ ปทุมสู ติ (2548: 39 – 40) ได้กล่าวถึงแนวทางในการฝึ กเขียนเล่าเรื่ องไว้ดงั นี้
1. การฝึ กเขียนจากความรู ้ สึกนึ กคิ ด เป็ นจุ ดเริ่ มต้นของผูเ้ ริ่ มฝึ กเขี ยน เพราะการเขี ยน
เรื่ องจากความรู ้ สึกคิด เป็ นการเล่าเรื่ องที่เป็ นธรรมชาติ และมีชีวิตอันเกิ ดจากความรู้สึกนึ กคิดของ
ผูเ้ ขียนเอง เหมาะสําหรั บผูเ้ ริ่ มฝึ กเขียนใหม่ ๆ เพราะผูเ้ ขียนสามารถใช้ประสบการณ์ ความรู้ สึก
ความคิดของตนเองได้ไม่ยาก และเรื่ องที่เขียนจะมีความแนบเนียนกลมกลืนกับภาวะที่มีที่เป็ นใน
ตัวตนของผูเ้ ขียน และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผูเ้ ขียนเอง
2. การฝึ กเขียนจากประสบการณ์ และสิ่ งที่พบเห็น เป็ นแนวทางที่จะทําให้เขียนได้ง่ายอีก
ทางหนึ่ง เพราะสิ่ งที่คนเรามีประสบการณ์จริ ง หรื อพบสัมผัสจริ งจะทําให้สามารถถ่ายทอดความรู้
เห็น ความคิด และความรู ้สึกได้ตามจริ งที่ประจักษ์แก่ตนเอง จะทําให้เรื่ องที่เขียนนั้นมีความสมจริ ง
เห็นจริ ง และกลมกลืนกับองค์ประกอบอื่น ๆ ได้ดี ยิง่ ถ้าหากผูเ้ ขียนเปิ ดเผยความจริ งใจได้สละสลวย
ด้วยภาษาเรี ยบง่าย ก็จะยิง่ เพิ่มคุณค่าของเรื่ องให้งดงามชวนอ่านยิง่ นัก
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3. การฝึ กเขียนจากจินตนาการ วิธีน้ ีในขั้นของการเริ่ มฝึ กเขียนควรใช้อย่างประสม

ประสานกันสองวิธีที่กล่าวแล้ว เพราะถ้าจะฝึ กเขียนจากจินตนาการอย่างเดียวในขณะที่ผเู้ ขียนยังมี
ทัก ษะไม่ ม ากพอนั้น จะยากลํา บาก เรื่ อ งจะขาดความสมจริ ง ได้ง่ า ย รวมทั้ง ข้อ มู ล ด้า นความรู้
ความคิดก็อาจจะไม่ประสานกันอย่างกลมกลืน การฝึ กเขียนจากจินตนาการจะต้องค่อยเป็ นค่อยไป
ไม่มุ่งกระทําอย่างฟุ้ งฝันไปโดยไร้แก่นประสบการณ์ และความคิดความรู ้สึกที่เป็ นจริ ง
นอกจากนี้ ฟองจันทร์ สุ ขยิง่ และคณะ (2550: 75-76) ได้กล่าวถึงแนวทางการเขียนเล่าเรื่ อง
สําหรับผูท้ ี่เริ่ มฝึ กเขียนไว้ดงั นี้
1. เขียนจากสิ่ งที่มี เขียนจากข้างใน จากความรู ้ สึก หรื อประสบการณ์ที่ติดตรึ งอยูใ่ นใจ
สิ่ งที่รู้มากที่สุด รู ้สึกมากที่สุด คิดได้มากที่สุด สุ ขที่สุด เศร้าที่สุด ดีใจที่สุด และประทับใจที่สุด
2. เขียนโดยการระดมความคิด ไม่ยดึ ติดรู ปแบบ คิดอะไรได้ นึกอะไรออก อะไรคือสิ่ งที่
อัดแน่นอยูม่ ากที่สุดให้เขียนออกมา โดยไม่ตอ้ งรี รอแบบ หรื อขั้นตอน ไม่จาํ เป็ นต้องเริ่ มเขียนด้วย
คํานํา การที่ตอ้ งเริ่ มด้วยคํานําจะทําให้ความคิด และจินตนาการถูกกักอยูใ่ นมุมแคบ เมื่อคิดคํานําที่
ต้องเฉี ยบคมไม่ออก เนื้อเรื่ องก็พลอยคิดไม่ออกไปด้วย ยังไม่ตอ้ งคิดว่าภาษาจะสวยหรื อไม่ ลําดับ
เรื่ องจะสับสนหรื อไม่ เขียนสิ่ งที่มีให้หมดเสี ยก่อน แล้วค่อยปรับเรื่ องอื่น ๆ ทีหลัง
3. ให้เวลาในการเขียน งานเขียนที่ดีมิใช่ รีบเขียนให้เสร็ จ แต่ตอ้ งมีเวลาในการขัดเกลา
กลัน่ กรอง หลังจากที่ผูเ้ ขียนได้ระดมความคิด เขียนโดยไม่ติดกรอบแล้ว และเขียนจนสิ่ งที่คา้ งคา
หมดจดแล้ว ให้พ กั งานเขี ย นนั้น ไว้ 1 – 2 วัน แล้ว กลับ มาอ่ า นทบทวนงานเขี ย นของตนใหม่
การเขียนครั้งที่ 2 เป็ นการตรวจดูลาํ ดับเรื่ อง อาจให้เพื่อน ให้ผรู้ ู้อ่าน เพื่อตรวจสอบการลําดับเรื่ องว่า
เป็ นลําดับชัดเจนหรื อไม่ เป็ นเหตุผลต่อเนื่องกันอย่างกลมกลืนหรื อเปล่า ลําดับเรื่ องแล้วเขียนใหม่
อีกครั้ ง จากนั้นพักงานเขียนไว้อีก 1 วัน แล้วค่อยอ่านงานเขียนอีกครั้ ง ครั้ งนี้ ให้ปรับภาษา เพิ่ม
โวหาร และเพิ่มจินตนาการในการเขียนใหม่อีกครั้ ง แล้วจึงพักงานไว้อีก 1 วัน ขั้นตอนที่ 4 อ่าน
ทบทวนแล้วใส่ คาํ นํา บทสรุ ป คํานําเป็ นเสมือนการกวักมือเรี ยกผูช้ ม ผูด้ ู ส่ วนสรุ ปเป็ นการทิ้งทาย
ให้คนอ่านรําลึกถึง ขั้นตอนสุ ดท้าย อ่านทบทวน ปรับแก้ให้ถูกใจ แล้วเขียนหรื อพิมพ์ให้เรี ยบร้อย
4. ให้อารมณ์กบั การเขียน ควรเป็ นเวลาที่ปลอดโปร่ งโล่งใจ จึงสามารถสร้างสรรค์
จิตนาการได้ดียงิ่ นัก
5. เรี ยนรู ้ จากสื่ อใกล้ตวั ที่สุด โดยเป็ นนักอ่าน การอ่านงานเขียนในแนวที่ตนถนัดมาก ๆ
จะเกิ ดแนวทางของตนเอง ความคิด ความอ่าน และจินตนาการที่ก ว้างไกลและแยบยล เกิ ดจาก
การอ่านงานตัวอย่างมาก ๆ
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เมื่อผูเ้ ขียนฝึ กเขียนจนชํานาญแล้ว พิณเพชร บูรณภิญโญ (2559: 43 - 44) ได้กล่าวถึ ง
แนวทางในการเขียนเล่าเรื่ องไว้ดงั นี้
1. เตรี ยมเนื้อเรื่ อง
1.1 เลือกเนื้ อเรื่ องหรื อเหตุการณ์ที่น่าสนใจ และประทับใจผูเ้ ล่ามากที่สุด
1.2 เรี ยงลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ งอาจเริ่ มตั้งแต่การนําเรื่ องไปสู่ เหตุการณ์ที่น่า
ประทับใจ ที่สุด แล้วจบด้วยการสรุ ปเป็ นข้อคิด ข้อเตือนใจ ข้อเสนอแนะหรื อทิง้ ให้คิด
1.3 พิจารณาเนื้อเรื่ องที่จดั ลําดับให้มีความสั้นยาวพอเหมาะกัน
1.4 เลือกใช้สาํ นวนภาษาให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่ อง
2. การเตรี ยมโครงเรื่ อง
2.1 กําหนดโครงเรื่ องที่เตรี ยมไว้ โดยแยกเป็ นส่ วนคํานํา เนื้อเรื่ อง สรุ ป
2.2 ที่มาของเรื่ อง
2.3 สถานที่และเวลาที่เกิดเรื่ อง
2.4 ผูเ้ กี่ยวข้องหรื อผูม้ ีบทบาทสําคัญในเรื่ อง
2.5 เรื่ องหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลําดับ
2.6 ผลอันเนื่ องมาจากเรื่ องหรื อเหตุการณ์สาํ คัญ
3. ลงมือเรี ยบเรี ยง ตามลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ตามลําดับเวลา เกิดก่อนไปสู่ ปัจจุบนั ตามลําดับเวลา
3.2 ตามลําดับหัวข้อ จากหัวข้อสําคัญมากไปหาความสําคัญน้อย
3.3 โดยการอธิ บาย วิเคราะห์เรื่ องราวตามลําดับความสําคัญของเรื่ อง
4. ใช้ประโยคนําเรื่ องที่ชวนให้ผอู ้ ่านสนใจ เช่น
4.1 เรื่ องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ แต่ก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้เอง
4.2 กว่าจะเกลี้ ยกล่อมให้คุณพ่อซื้ อเครื่ องรับโทรทัศน์ได้ จะต้องใช้ความพยายาม
อย่างมาก
5. นําเรื่ องไปสู่ จุดสุ ดยอด ซึ่ งได้แก่จุดที่น่าสนใจหรื อซับซ้อนที่สุดของเรื่ อง จุดสุ ดยอด
เป็ นจุดที่เรื่ องหรื อเหตุการณ์ท้งั หมดดําเนินไปสู่ และต่อจากจุดสุ ดยอดจะมีเรื่ องที่ตอ้ งกล่าวอีกเพียง
เล็กน้อยก็จบเรื่ อง
6. ควรหากลวิธี ใ นการนํา เสนอให้น่ า สนใจ เนื้ อ เรื่ อ งแม้จ ะเตรี ย มมาดี อย่า งไรก็ ต าม
หากขาดกลวิธีในการจูงใจผูอ้ ่านให้สนใจเรื่ องนั้น อาจจะกลายเป็ นเรื่ องที่น่าเบื่อไปเสี ยได้ กลวิธีใน
การนําเสนอให้น่าสนใจนั้นอาจทําได้หลายวิธีเช่น
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6.1 นําเสนอโดยเรี ยงเหตุการณ์ตามปฏิทินเหตุการณ์ใดเกิดก่อนกล่าวถึงก่อน
เหตุการณ์ใดเกิดหลังกล่าวต่อลําดับกันไปเช่น การเล่าเรื่ องประวัติบุคคล จะเริ่ มตั้งแต่เกิด หรื อช่วง
เยาว์วยั เรื่ อยมาจนกระทัง่ ถึงเหตุการณ์ปัจจุบนั หรื อถึงแก่กรรมในบั้นปลาย
6.2 นํา เสนอโดยยกเหตุ ก ารณ์ ที่น่ า สนใจที่ สุดมาเป็ นบทนํา และอาจมี ก ารเล่ าเรื่ อง
ย้อนหลังเพื่อให้ผูอ้ ื่ นทราบเหตุ ก ารณ์ ที่ผ่านมาและเล่าเรื่ องต่อเนื่ องจนถึ งปั จจุบนั สลับกันไปมา
การเล่ าเหตุการณ์ ลกั ษณะนี้ มกั จะนําไปใช้ใน นวนิ ยาย หรื อเรื่ องสั้น เช่ น เรื่ องข้างหลังภาพของ
ศรี บูรพา
6.3 อาจตั้งเป็ นประโยคคําถาม แล้วมีคาํ ตอบเสนอเป็ นเรื่ องราวต่อเนื่ องกันหรื ออาจจะ
นําเสนอเป็ นการถามตอบบรรยายถึงเหตุการณ์ที่ผเู ้ ขียนเชิงบรรยาย เป็ นต้น
6.4 จบเรื่ องในลักษณะที่ชวนให้ผอู้ ่านรู้สึกว่าข้อขัดแย้งหรื อปั ญหาต่างๆ ได้คลี่คลาย
ไปแล้ว และรู ้ชดั แจ้งว่าอะไรเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผูอ้ ่านควรจะรู้สึกว่าตนเข้าใจเรื่ องทั้งหมด
แจ่มแจ้งเมื่อได้อ่านเรื่ องจบลง
7. ใช้ถอ้ ยคําสํานวนภาษาให้เหมาะสมแก่เรื่ องและตัวละคร
8. ลีลาการเขียน
8.1 การเลื อกสรรคํา ควรใช้คาํ ธรรมดาง่ายๆ ก่อให้เกิดความรู้สึก ใช้สํานวนไทย
ใช้คาํ กะทัดรัด ไม่ควรใช้ภาษาถิ่น หรื อคําย่อ
8.2 การใช้โวหาร โวหารในการเขียนมี 5 ชนิด คือ
8.2.1 บรรยายโวหาร เป็ นการอธิ บายอย่างถี่ถว้ น เป็ นการเล่าเรื่ องหรื ออธิ บาย
เหตุการณ์ จุดประสงค์เพื่อให้ความรู ้แก่ผอู ้ ่าน
8.2.2 พรรณนาโวหาร เป็ นโวหารที่ส อดแทรกอารมณ์ ค วามรู้ สึ กของผูเ้ ขี ย น
เพื่อให้ผอู ้ ่านมองเห็นภาพ
8.2.3 เทศนาโวหาร เป็ นโวหารสั่งสอน ชักจูงใจ
8.2.4 อุปมาโวหาร เป็ นโวหารเปรี ยบเทียบ
8.2.5 สาธกโวหาร เป็ นโวหารแสดงเหตุผลและการยกตัวอย่าง
จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุ ปได้วา่ แนวทางในการเขียนเล่าเรื่ องที่ดี ควรเริ่ มต้นจาก
1) การฝึ กเขี ยนจากความรู ้ สึกนึ กคิด จินตนาการ หรื อประสบการณ์ของตนเอง และหากผูเ้ ขียนมี
ข้อมูลไม่เพียงพอ ผูเ้ ขียนจําเป็ นต้องฝึ กค้นคว้า หาข้อมูลในการเขียนให้ได้มากที่สุด โดยเริ่ มจาก
การเรี ยนรู ้ทางด้านการอ่าน 2) ผูเ้ ขียนควรระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่ องที่จะเขียนให้ได้มากที่สุดก่อน
โดยไม่คาํ นึงรู ปแบบ หรื อภาษา หรื อการลําดับเรื่ องราว เมื่อได้ความคิด หรื อเรื่ องราวที่ตอ้ งการเขียน
แล้วจึ งค่อยลงมือเขียน 3) ก่อนที่จะลงมือเขียนหรื อเล่าเรื่ องนั้น ผูเ้ ขียนจําเป็ นต้องเตรี ยมเนื้ อเรื่ อง
หรื อข้อมูลที่จะเล่าให้พร้อมก่อน หลังจากนั้นผูเ้ ขียนควนกําหนดหรื อวางโครงเรื่ องตามลําดับเวลา
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หรื อเหตุการณ์สาํ คัญ หลังจากนั้นจึงเริ่ มลงมือเขียน โดยผูเ้ ขียนจําเป็ นต้องคํานึงถึงกลวิธีการเล่า และ
การเลือกใช้สาํ นวนภาษาให้เหมาะสมกับเรื่ องที่ตอ้ งการเล่า
7.9 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเขียนเล่าเรื่อง
Ellis (2003) ได้ศึกษาการเขียนเล่าเรื่ อง การวางแผน และความคิดสร้ างสรรค์ โดยเป็ น
การสํารวจความต้องการที่ต่างของงานเขียนเล่าเรื่ องในแบบที่มีโครงร่ าง กับแบบที่ไม่มีโครงร่ าง
ส่ งผลต่อพฤติกรรม และทัศนคติที่ต่างกันของผูเ้ รี ยนอย่างไร รวมถึงสํารวจทัศนคติ และความเชื่ อ
ของครู ใ นด้า นวิธี ก ารสอนการเขี ย นเล่ า เรื่ องอันจะช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดจิ น ตนาการ และความคิ ด
สร้ า งสรรค์ไ ด้ ผลการวิจยั พบว่า การเขี ย นโครงร่ า ง กรอบการเขี ย นก่ อนช่ วยในการแก้ปั ญหา
การลํา ดับ เรื่ อ ง และทํา ให้ ง านเขี ย นนั้น ง่ า ยขึ้ น หากแต่ ค รู ม ากกว่า ครึ่ งหนึ่ ง ไม่ เ ชื่ อ ว่า ความคิ ด
สร้างสรรค์ และจินตนาการสอนกันได้ และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการไม่ใช่ผล
การเรี ยนรู ้ทว่ั ไปสําหรับการเขียนเรื่ องราวต่าง ๆ ได้
Teimizkan (2011) ได้ศึกษาผลของกิ จกรรมการเขียนสร้ างสรรค์ที่มีต่อทักษะการเขียน
เล่ า เรื่ อง โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการวิจยั คื อ ศึ ก ษาผลของกิ จกรรมการเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ด้า น
การเขียนเล่าเรื่ องของนักศึกษาในระดับปริ ญญาบัณฑิต กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 60 คน แบ่งเป็ นกลุ่ม
ทดลอง จํานวน30 คน และกลุ่มควบคุมจํานวน 30 คน ที่เรี ยนวิธีการสอนภาษาตุรกี
ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Gazi ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ โดยมีการประเมิน
ทักษะการเขียนเล่าเรื่ องด้วยการทดสอบค่าที ผลการทดสอบพบว่า ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ย
ของนักศึกษากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05
นอกจากนี้ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ตอ้ งการสะท้อนเรื่ องราวที่เกิดขึ้น หรื อประสบการณ์
ต่าง ๆ ของตนออกสู่ โลกภายนอกด้วยการเขียนเล่าเรื่ องเพื่อให้เกิดการยอมรับความเป็ นปัจเจกบุคคล
Dunn (2013)ได้ศึกษาการเปรี ยบเทียบกลยุทธ์การจําจากการเขียนเล่าเรื่ องทั้ง 2 แบบพร้อม
กับศึกษากลุ่มควบคุมในการทดลอง โดยเชื่ อว่ากลุยทธ์การจําเป็ นวิธีการสําคัญในการช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความพยายามในการเขียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนเกรด 4 จํานวน 12 คน
แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ใช้วธิ ี การถาม และการเล่าจากนั้นถ่ายทอดเนื้อหามีเครื่ องมือ Art Media
เป็ นตัวช่วยในการจํา ในการวางแผนการเตรี ยมการเขียน กลุ่มที่ 2 ใช้วธิ ี Think Talk Text คือ คิด พูด
เขียน โดยใช้วธิ ี การเล่าเรื่ องด้วยการออกเสี ยงก่อนที่จะแปลงเนื้อหาที่พดู เป็ นการเขียน กลุ่มที่ 3 เป็ น
กลุ่มควบคุม โดยผูส้ อนใช้วธิ ี การสอนตามปกติทวั่ ไป ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญระหว่างเนื้อหาในการเล่าเรื่ องของกลุ่มที่เครื่ องมือ Art Media และ Think Talk Text
นอกจากนี้กลุ่มที่ใช้วธิ ี Think Talk Text มีความแตกต่างในด้านคุณภาพของการเล่าเรื่ อง หากแต่
กลุ่มที่ใช้เครื่ องมือ Art Media สามารถเลือกใช้คาํ ในการเขียนได้ดีกว่า

125
จากการศึ ก ษาเอกสาร และงานวิจยั ที่ เ กี่ ย วข้อ งด้า นการพัฒนารู ป แบบการเรี ย นรู ้ และ
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ พบว่ารู ปแบบการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือสําคัญที่แสดงที่จะสามารถทํา
ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสามารถการเขี ยนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ได้น้ นั จะต้องจัดการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ น
ระบบ โดยแสดงให้เห็ นถึ งโครงสร้ า งความสัมพันธ์ ระหว่า งองค์ป ระกอบต่าง ๆ ที่ใช้ใ นการจัด
การเรี ยนรู ้ ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ 4 ส่ วน ได้แก่ 1) หลักการของรู ปแบบการเรี ยนรู้
2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ 3) กระบวนการเรี ยนรู ้ และ 4) การวัด และประเมินผลของ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ในการเรี ยนรู้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ วิจยั พบว่า กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek เป็ นแนวคิดที่
สามารถทําให้ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นรู ปธรรมได้ อีกทั้งยังไม่มีผใู้ ดนําแนวคิดนี้ มาพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนรู ้มาก่อน ส่ วนทางด้านทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg พบว่า งานวิจยั
ส่ วนมากเป็ นการพัฒนาด้านการคิด ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดประยุกต์
ซึ่ งข้อมู ลดังกล่ า วทําให้ผูว้ ิจยั เล็งเห็ นแนวทาง และวิธีก ารที่ จะนํา แนวคิ ดและทฤษฎี ดังกล่า วมา
พัฒนาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ดังนั้นในงานวิจยั ครั้ งนี้ ผวู้ ิจยั จึงนํากระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ
Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg มาพัฒนาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู้
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek
ร่ วมกับทฤษฎี เชาวน์ ปัญญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริ ม สร้ า งความสามารถใน
การเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ งสร้ า งสรรค์ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต” เป็ นการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) โดยมีนกั ศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็ นหน่ วยวิเคราะห์ (Unit of
Analysis) ซึ่ งประกอบด้วยการดําเนินการหลัก 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินประสิ ทธิภาพรู ปแบบการเรี ยนรู้
โดยมีข้นั ตอนดังปรากฏในแผนภาพที่ 8 ดังนี้
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ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
Research (R1):
Analysis

วิธีการดําเนินการวิจัย

1. วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล พื้ น ฐานด้า นสภาพปั ญ หาบทบาท

การจัดการเรี ยนรู ้ ของผูส้ อน และผูเ้ รี ยน ความคาดหวัง หรื อผลที่
ต้องการให้เกิดขึ้น

2. วิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นและข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้

ผลที่ได้ รับจาก
การดําเนินการวิจัย
สภาพข้อมูลพื้นฐานและความ
ต้องจําเป็ นในการจัดการเรี ยนรู ้
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์

3. วิเคราะห์หลักสู ตร คําอธิ บายรายวิชา วัตถุประสงค์ใน

การจัดการเรี ยนรู ้เนื้อหา

4. วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรี ยนรู้โดยใช้

กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับ ทฤษฎี เชาวน์ปัญญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg และเทคนิคแผนผังความคิด
ขั้นตอนที่ 2
ออกแบบและพัฒนา
รู ปแบบ
การเรี ยนรู ้
Development (D1):
Design and
Development

1. ระบุเป้ าหมายผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ เ พื่ อ สร้ า งเสริ ม ความสามารถในการเขี ย นเล่ า เรื่ อ งเชิ ง
สร้างสรรค์
2. ร่ างรู ปแบบกา รเรี ยนรู ้ โดยใช้ ก ระ บวนกา รคิ ด
สร้ างสรรค์ของPlsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ
ของ Sternberg ซึ่ งประกอบด้วย

2.1 เนื้อหาการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
2.2 เครื่ องมือ ได้แก่ รู ปแบบการเรี ยนรู้

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบวัดความสามารถการเขียนเล่าเรื่ องเชิ ง
สร้างสรรค์ เกณฑ์การประเมินผล แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสะท้อนผลการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนที่ 3
นํารู ปแบบการรู ้ เรี ยน
ที่พฒั นาขึ้นไปใช้
Research (R2):
Implementation

ขั้นตอนที่ 4
ประเมินประสิ ทธิผล
รู ปแบบการเรี ยนรู ้
Development (D2):
Evaluation

นํารู ปแบบการเรี ยนรู ้ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. ชี้แจงหลักการ และเหตุผลของการวิจยั ประโยชน์
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้กบั นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
2. ทดสอบความสามารถด้ า นการเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง
สร้างสรรค์ก่อนเรี ยนกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
3. จัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น
จํานวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวม 12 คาบ
4. ทดสอบวัด ความสามารถด้า นการเขี ย นเล่ า เรื่ อ งเชิ ง
สร้างสรรค์หลังเรี ยนกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
1. หาประสิ ทธิ ผ ลของรู ปแบบการจั ด การเรี ยนรู ้ ใ น
การเสริ มสร้ างความสามารถการเขี ยนเล่ าเรื่ อ งเชิ งสร้ างสรรค์ของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
2. ประเมิ น ความสามารถในการเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง
สร้ า งสรรค์ ทบทวน และปรั บ ปรุ งรู ปแบบการเรี ยนรู ้ โ ดยใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี เชาวน์ปัญญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต

แผนภาพที่ 8 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั

ร่ า งรู ป แบบการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ
Plsek ร่ ว ม กั บ ท ฤ ษ ฎี เ ช า ว น์
ปั ญ ญาสามองค์ ป ระกอบของ
Sternberg เพื่ อ เสริ มสร้ า ง
ความสามารถในการเขี ย นเล่ า
เ รื่ อ ง เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง
นัก ศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต
โดยผ่ า นการตรวจสอบจาก
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า แ ล ะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านเนื้ อหา รู ปแบบ
และเครื่ องมือที่ใช้

ความสามารถด้านการเขียนเล่า
เรื่ องเชิงสร้างสรรค์

รู ปแบบการเรี ยนรู ้ผา่ น
การทดลองใช้

รู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ
Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์
ปัญญาสามองค์ประกอบของ
Sternbergเพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถในการเขียนเล่า
เรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิต
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐาน (Analysis : A) การศึกษา
ข้ อมูลพืน้ ฐานสํ าหรับการพัฒนารู ปแบบการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
เพื่ อศึ ก ษา และวิเคราะห์ ข ้อมูล พื้นฐานความต้องการจํา เป็ นสํา หรั บ การพัฒนารู ป แบบ
การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ ก ระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง Plsek ร่ วมกับ ทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
วิธีดําเนินการ
การดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานมีข้นั ตอน ดังนี้
1. ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาความต้อ งการจํา เป็ น และข้อ มู ล พื้ น ฐานสํ า หรั บ นํา มาใช้ใ น
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์
ปั ญ ญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถในการเขี ย นเล่ า เรื่ อ งเชิ ง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
2. ศึกษาหลักสู ตร คําอธิ บายรายวิชา วัตถุประสงค์ในการจัดการเรี ยนการสอน เนื้ อหาใน
รายวิชา จากนั้นจึงนํามาวิเคราะห์ และกําหนดจุดประสงค์ในการจัดการเรี ยนการเรี ยนรู ้
3. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้
การเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ เพื่อนํามาสังเคราะห์สาระสําคัญ และพัฒนาแนวคิดในการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนรู ้
4. สรุ ป ผลข้อ มู ล พื้ น ฐาน ได้แ ก่ เป้ าหมาย และผลลัพ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ข องรู ป แบบ
การจัดการเรี ยนรู้
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ศึกษาสภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู ้ จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อนด้านการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จํานวน 5 คน และสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ จํานวน 30 คน
1.1 ศึกษาสภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู้ จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อนด้าน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จํานวน 5 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา ได้แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า งสํา หรั บ
อาจารย์ผูส้ อนเกี่ ย วกับ การเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ร ะดับ ปริ ญ ญาบัณฑิ ต เกี่ ย วกับ สภาพปั ญ หาใน
การจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นการเขียนเชิงสร้างสรรค์
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ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
1.1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง
1.1.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับร่ าง โดยการกําหนดประเด็นสัมภาษณ์ เพื่อสร้าง
ข้อ คํา ถามแบบปลายเปิ ด (Opened Form) ที่ มี ป ระเด็น เกี่ ย วกับ ปั ญหาการจัดการเรี ย นรู้ และ
ความต้องการจําเป็ นเกี่ ย วกับ การสอนการเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ท้ งั ในด้า นเนื้ อหา ผูส้ อน ผูเ้ รี ย น
การจัดการเรี ยนการสอน และการวัด และประเมินผล
1.1.3 นํา แบบสั ม ภาษณ์ เ สนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของข้อคําถาม และการใช้ภาษา
1.1.4 นําแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 5 คน
(ดังรายชื่ อในภาคผนวก ก ) ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านภาษาไทย จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา (Content Validity) จากนั้น นํา ความคิ ด เห็ นของผูเ้ ชี่ ย วชาญมา
วิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อความกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด (Index of Item Objective
Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
สอดคล้อง
ให้คะแนน +1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
ไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน - 1
นําผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่ าดัช นี ความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิ คของ
Rovinele and Hambleton (อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117) โดยใช้สูตร
IOC = ∑ R
N

IOC

หมายถึง
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่ องมือ
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
∑ R หมายถึง
N
หมายถึง
จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
นํา ข้อมู ล ที่ รวบรวมจากความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี่ ย วชาญมาคํา นวณหาค่า ดัช นี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องที่
มากกว่าหรื อเท่ากับ .50 และปรับปรุ งแก้ไขเกี่ ยวกับรายละเอียดของข้อคําถามให้มีความชัดเจน
สื่ อความหมายได้ง่าย โดยผลการตรวจแบบสัมภาษณ์มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00
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แสดงว่าเป็ นข้อคําถามที่สอดคล้องและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์สามารถนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ (ดูภาพผนวก ข)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดําเนินการติดต่อประสานงาน และดําเนินการสัมภาษณ์
อาจารย์ผสู ้ อนการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ระดับปริ ญญาบัณฑิตตามสถาบันต่าง ๆ ด้วยตนเอง จํานวน
5 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ดูภาพผนวก ก)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ี การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
1.2
ศึกษาสภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู้ จากการสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึ กษาในระดับ อุ ดมศึ กษา 5 สถาบัน จํานวน 30 คน ที่เคยผ่านการเรี ยนในด้านการเขียนเชิ ง
สร้างสรรค์มาแล้ว
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ได้แ ก่ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น แบบคํา ถาม
ปลายเปิ ดของนัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต เกี่ ย วกับ ปั ญ หาการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยด้า นการเขี ย นเชิ ง
สร้ างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา จํานวน 30 คน ซึ่ งคัดเลื อกจากนักศึกษาที่เคยผ่านการเรี ยนด้า น
การเขียนเชิงสร้างสรรค์มาแล้ว
ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
1.2.1 ศึกษาเอกสาร และตําราเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม
1.2.2 สร้ า งแบบสอบถามฉบับ ร่ า ง ด้ว ยการกํา หนดประเด็ น การสอบถาม
การจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ท้งั ในด้านเนื้ อหา ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน และการจัดการเรี ยนรู้
1.2.3 นําแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของข้อคําถาม และการใช้ภาษา
1.2.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 5 คน
(ดังรายชื่ อในภาคผนวก ก ) ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านภาษาไทย จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา (Content Validity) จากนั้น นํา ความคิ ด เห็ นของผูเ้ ชี่ ย วชาญมา
วิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อความกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด (Index of Item Objective
Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
สอดคล้อง
ให้คะแนน +1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
ไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน - 1
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นําผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิคของ
Rovinele and Hambleton (อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117) โดยใช้สูตร
R
IOC = ∑
N

IOC

หมายถึง
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่ องมือ
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
∑ R หมายถึง
N
หมายถึง
จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
นํา ข้อมู ล ที่ รวบรวมจากความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี่ ย วชาญมาคํา นวณหาค่า ดัช นี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องที่
มากกว่าหรื อเท่ากับ .50 และปรับปรุ งแก้ไขเกี่ ยวกับรายละเอียดของข้อคําถามให้มีความชัดเจน
สื่ อความหมายได้ง่าย โดยผลการตรวจแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00
แสดงว่าเป็ นข้อคําถามที่สอดคล้องและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์สามารถนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ (ดูภาพผนวก ข)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการติดต่อประสานงานนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน 30 คน ให้ตอบแบบสอบถามด้วย
ข้อคําถามปลายเปิ ด (Open Form) โดยให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ี การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. ศึกษาความต้องการจําเป็ นในการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
การสอน และการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ จํานวน 5 คน และสอบถามความคิดเห็ นของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2558 ชั้นปี ที่ 3 – 5 จํานวน 280 คน ที่เคยผ่าน
การเรี ยนรายวิชาการเขียนเพื่อการสื่ อสารในหัวข้อเรื่ อง การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์มาแล้ว
2.1 ศึกษาความต้องการจําเป็ นในการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้าน
การสอน และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จํานวน 5 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา ได้แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า งสํ า หรั บ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นการสอน และการเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์เ กี่ ย วกับ ความต้อ งการจํา เป็ นในการจัด
การเรี ยนรู ้ ดา้ นการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
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ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
2.1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง
2.1.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับร่ าง โดยการกําหนดประเด็นสัมภาษณ์ เพื่อสร้าง
ข้อคําถามแบบปลายเปิ ด (Opened Form) ที่มีประเด็นเกี่ ยวกับความต้องการจําเป็ นในในเนื้ อหา
ด้าน การเขียนเชิ งสร้างสรรค์ท้ งั ในด้านเนื้อหา ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน การจัดการเรี ยนการสอน และการวัด
และประเมินผล
2.1.3 นํา แบบสั ม ภาษณ์ เ สนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของข้อคําถาม และการใช้ภาษา
2.1.4 นําแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 5 คน
(ดังรายชื่ อในภาคผนวก ก ) ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านภาษาไทย จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา (Content Validity) จากนั้น นํา ความคิ ด เห็ นของผูเ้ ชี่ ย วชาญมา
วิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อความกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด (Index of Item Objective
Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
สอดคล้อง
ให้คะแนน +1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
ไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน - 1
นําผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิคของ
Rovinele and Hambleton (อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117) โดยใช้สูตร
IOC = ∑ R
N

IOC

หมายถึง
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่ องมือ
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
∑ R หมายถึง
N
หมายถึง
จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
นําข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาคํานวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องที่
มากกว่าหรื อเท่ากับ .50 และปรับปรุ งแก้ไขเกี่ ยวกับรายละเอียดของข้อคําถามให้มีความชัดเจน
สื่ อความหมายได้ง่าย โดยผลการตรวจแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00
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แสดงว่าเป็ นข้อคําถามที่สอดคล้องและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์สามารถนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ (ดูภาพผนวก ข)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดําเนินการติดต่อประสานงาน และดําเนินการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสอน และการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์จาํ นวน 5 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมี
โครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ดูภาพผนวก ก)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ี การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2.2 ศึกษาความต้องการจําเป็ นในการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยการสอบถามความคิดเห็น
ของนักศึ กษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2558 ชั้นปี ที่ 3 – 5 ที่เคยผ่าน
การเรี ยนรายวิชาการเขียนเพื่อการสื่ อสารในหัวข้อเรื่ อง การเขียนเล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์มาแล้ว
จํานวน 280 คน ซึ่ งได้มาจากการคํานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (อ้างถึงใน
มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 117)
จากสู ตร n =
n
หมายถึง
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
e
หมายถึง
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น
N
หมายถึง
ประชากร
เครื่ องมื อที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็ นแบบมีโครงสร้ าง
แบบผสม (Mixed Form) ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการในการเรี ยนรู้เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
2.2.1 ศึกษาเอกสาร และตําราเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม
2.2.2 สร้างแบบสอบถามฉบับร่ าง ด้วยการกําหนดประเด็นการสอบถาม จากนั้น
สร้างแบบสอบถามฉบับร่ างที่มีประเด็นเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู้การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
ทั้งในด้านเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล และสื่ อการเรี ยนรู้
2.2.3 นํา แบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของข้อคําถาม และการใช้ภาษา
2.2.4 นําแบบสอบถามที่ป รับปรุ งแก้ไ ขแล้ว เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญจํา นวน 5 คน
(ดังรายชื่ อในภาคผนวก ก ) ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านภาษาไทย จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา (Content Validity) จากนั้น นํา ความคิ ด เห็ นของผูเ้ ชี่ ย วชาญมา
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วิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อความกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด (Index of Item Objective
Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
สอดคล้อง
ให้คะแนน +1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
ไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน - 1
นํา ผลการพิจารณามาวิเคราะห์ ค่า ดัช นี ค วามสอดคล้อง โดยใช้เทคนิ ค
Rovinele and Hambleton อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117) โดยใช้สูตร
IOC = ∑ R
N

IOC

หมายถึง
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่ องมือ
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
∑ R หมายถึง
N
หมายถึง
จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
นําข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาคํานวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องที่
มากกว่าหรื อเท่ากับ .50 และปรับปรุ งแก้ไขเกี่ ยวกับรายละเอียดของข้อคําถามให้มีความชัดเจน
สื่ อความหมายได้ง่าย โดยผลการตรวจแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง
0.8 ถึ ง 1.00 ฉะนั้นค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (IOC) มี ค่ า เท่า กับ 0.97 แสดงว่า เป็ นข้อ คํา ถามที่
สอดคล้องและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์สามารถนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ (ดูภาพผนวก ข)
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผู ้วิ จ ัย ดํา เนิ น การติ ด ต่ อ ประสานงานนั ก ศึ ก ษาให้ ต อบ
แบบสอบถามถามความคิดเห็ นแบบมีโครงสร้างแบบผสม (Mixed Form) โดยใช้ขอ้ คําถามแบบ
ปลายปิ ด (Closed Form) ให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 280 คน
เลือกตอบโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยวิธีการหาค่าร้อยละ
3. ศึกษาหลักสู ตร คําอธิ บายรายวิชา วัตถุประสงค์ในการจัดการเรี ยนการสอน เนื้ อหาใน
รายวิชา ตลอดจนศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนรู ้การเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ เพื่อนํามาสังเคราะห์สาระสําคัญ และพัฒนาแนวคิดใน
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้
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เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐานสําหรับการวิเคราะห์
หลัก สู ตร คํา อธิ บ ายรายวิชา วัตถุ ประสงค์ในการจัดการเรี ย นการสอน เนื้ อหาในรายวิช า และ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ และการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อ
เสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
3.1 ศึกษาเอกสาร ตําราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
3.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยกําหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสาร
3.3 นําแบบวิเคราะห์ เอกสารที่สร้ างขึ้ นเสนอต่ออาจารย์ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎีและนําไปปรับปรุ ง
แก้ไข
3.4 นําแบบวิเคราะห์เอกสารที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
(ดังรายชื่ อในภาคผนวก ก ) ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านภาษาไทย จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา (Content Validity) จากนั้น นํา ความคิ ด เห็ นของผูเ้ ชี่ ย วชาญมา
วิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อความกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด (Index of Item Objective
Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
สอดคล้อง
ให้คะแนน +1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
ไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน - 1
นําผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิ ค Rovinele
and Hambleton (อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117) โดยใช้สูตร
IOC = ∑ R
N

IOC

หมายถึง
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่ องมือ
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
∑ R หมายถึง
N
หมายถึง
จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
นําข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาคํานวณหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) แล้วเลือกค่าดัชนี ความสอดคล้องที่
มากกว่าหรื อเท่ากับ .50 และปรับปรุ งแก้ไขเกี่ ยวกับรายละเอียดของข้อคําถามให้มีความชัดเจน
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สื่ อความหมายได้ง่าย โดยผลการตรวจแบบวิเคราะห์เอกสารมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC)
เท่ากับ 1.00 แสดงว่าเป็ นข้อคําถามที่สอดคล้องและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์สามารถนําไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ (ดูภาพผนวก ข)
การเก็บรวบรวม ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการรวบรวมข้อมูล เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องด้าน
ทั้งในด้านหลักสู ตร คําอธิ บายรายวิชา วัตถุประสงค์ในการจัดการเรี ยนการสอน เนื้ อหาในรายวิชา
ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ และการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูล
พื้นฐานสําหรับการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ี การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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ขั้นตอนที่ 1

การวิจัย (Research: R1) การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐาน

ศึกษาสภาพปั ญหา ความต้องการจําเป็ น และข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลบุคคล และแหล่งข้อมูลเอกสาร

แหล่งข้อมูลบุคคล

แหล่งข้อมูลเอกสาร

ศึกษาสภาพปั ญหา ความต้องการจําเป็ น และข้อมูล
พื้ น ฐานด้ว ยการสั ม ภาษณ์ และสอบถามความ
คิดเห็น ดังประเด็นต่อไปนี้
• สั ม ภาษณ์ อ าจารย์ ผู ้ ส อนเกี่ ยวกั บ ปั ญหา
การจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นการเขียนเชิงสร้างสรรค์
และสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิ ตที่ ผ่านการเรี ยนด้านการเขี ยน
เชิงสร้างสรรค์มาแล้ว
• สั ม ภาษณ์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการสอน และ
การเขียนเชิ งสร้างสรรค์เกี่ยวกับความต้องการ
จําเป็ นในการจัดการเรี ยนรู ้ในด้านการเขียนเชิง
สร้ า งสรรค์ และสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า บั ณ ฑิ ต ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากรที่ ผ่านการ
เรี ยนรายวิชาการเขียนเพื่อการสื่ อสารในหัวข้อ
เรื่ องการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์มาแล้ว

ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน จากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่อไปนี้
• เอกสารเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
จุดมุ่งหมายของการศึกษา หลักสูตร การจัด
การศึกษา สภาพความต้องการการจัดการ
เรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ คําอธิบายรายวิชา และ
วัตถุประสงค์รายวิชา พร้อมทั้งกําหนด
จุดประสงค์การจัดการเรี ยนรู ้
• แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้
• แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับ
การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างความสามารถ
ในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์

วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน

แผนภาพที่ 8 สรุ ปขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานตามแบบแผนการวิจยั (Research : R1)
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ตารางที่ 12 สรุ ปวิธีการดําเนินงานวิจยั ขั้นตอนที่1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาสภาพ
ปั ญหา
ความต้องการ
จําเป็ นและ
ข้อมูลพื้นฐาน
สําหรับ
นํามาใช้ใน
การพัฒนา
รู ปแบบการ
เรี ยนรู ้

วิธีการ
1. ศึกษา
เอกสาร

2. สัมภาษณ์

3. สอบถาม
ความ
คิดเห็น

เครื่องมือ/
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. เอกสารหลักสูตร 1. แบบวิเคราะห์
เอกสาร และ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
กลุ่มเป้ าหมาย

2. อาจารย์ผสู ้ อน
2. แบบสัมภาษณ์
การเขียนเชิง
แบบมีโครงสร้าง
สร้างสรรค์
และวิเคราะห์
จํานวน 5 คน
เนื้อหา(Content
และผูเ้ ชี่ยวชาญ
Analysis)
ด้านการสอน
และ การเขียน
เชิงสร้างสรรค์
จํานวน 5 คน
3. นักศึกษาระดับ 3. แบบสอบถาม
ปริ ญญาบัณฑิต
แบบมีโครงสร้าง
จากสถาบัน
และวิเคราะห์
ต่าง ๆ จํานวน 30
เนื้อหา (Content
คน และ
Analysis)
นักศึกษาคณะ
แบบสอบถามแบบ
ศึกษาศาสตร์
มีโครงสร้างแบบ
จํานวน 280 คน
ผสม (Mixed
Form) และ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยการหาค่า
ร้อยละ

ผลทีไ่ ด้
ข้อมูลและ
รายละเอียดด้าน
ต่าง ๆเกี่ยวกับ
ปั ญหา
การจัดการ
เรี ยนรู ้ในเรื่ อง
การเขียนเล่า
เรื่ องเชิง
สร้างสรรค์
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ตารางที่ 12 สรุ ปวิธีการดําเนินงานวิจยั ขั้นตอนที่1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

2. วิเคราะห์
1. ศึกษา
เอกสาร
เอกสาร
หลักการและ
แนวคิดใน การ
พัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนรู ้

เครื่องมือ/
การวิเคราะห์ ข้อมูล
น โ ย บ า ย ข อ ง 1. แบบวิเคราะห์
มหาวิทยาลัย
เอกสาร/วิเคราะห์
เนื้อหา(Content
จุ ด มุ่ ง หมายของ
Analysis)
การศึกษา
หลักสู ตรการจัด
การศึกษา
คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา
วัตถุประสงค์
รายวิชา

กลุ่มเป้ าหมาย
1.
2.
3.
4.
5.

ผลทีไ่ ด้
ข้อมูลผลการจัด
การศึกษา

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ (Development- D : Design and
Development)วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
วิธีดําเนินการ
การดํา เนิ นการออกแบบ และพัฒนารู ป แบบการเรี ย นรู้ เ พื่อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ออกแบบและสร้ างรู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของ Plsek
ร่ วมกับทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการ
เขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง สร้ า งสรรค์ข องนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาบัณฑิ ตฉบับ ร่ า งที่ ไ ด้จากการวิเคราะห์
สังเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นตอนที่ 1
2. พัฒนาเครื่ องมื อที่ ใช้ประกอบรู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิ ดสร้ างสรรค์
ของ Plsek ร่ ว มกับ ทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญาสามองค์ ป ระกอบของ Sternberg เพื่ อ เสริ มสร้ า ง
ความสามารถในการเขี ยนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต ได้แก่ คู่มือ
การใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ อง
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เชิงสร้างสรรค์ และเกณฑ์การวัด แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่
มีผลต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้ และแบบบันทึกสะท้อนการเรี ยนรู้
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนารู ปแบบการเรียนรู้
เครื่ องมือที่ใช้ในออกแบบ และการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ (Development- D : Design
and Development) ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของ Plsek
ร่ ว มกับ ทฤษฎี เชาวน์ ปั ญ ญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ได้แก่
1. รู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์
ปั ญ ญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถในการเขี ย นเล่ า เรื่ อ งเชิ ง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
2. เครื่ องมือที่ใช้ประกอบรู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของ Plsek
ร่ วมกับทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการ
เขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
3. เครื่ องมือที่ใช้ประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่มี
ผลต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้ และแบบบันทึกสะท้อนการเรี ยนรู้
หลักการสร้ างเครื่องมือในการศึกษา
1. การสร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ ง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต มีข้ นั ตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาทบทวนข้อมูล พื้นฐานต่าง ๆ ที่ไ ด้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 ทั้ง
ในด้านผลของการจัดการศึกษา แนวคิดทฤษฎีและความต้องการรู ปแบบการเรี ยนรู้การเขียนเล่าเรื่ อง
เชิ งสร้ างสรรค์ ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวทําให้ได้รายละเอียดในการสร้ างรู ปแบบ คือ ความเป็ นมา และ
ความสํ า คัญ ของรู ป แบบการเรี ยนรู ้ แนวคิ ด พื้ น ฐานในการพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนรู ้ และ
องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู้ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู้ และ
การวัดและประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 หลัก การของรู ป แบบการเรี ย นรู ้ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น โดยใช้ก ระบวนการคิ ด
สร้างสรรค์ของ Plsek ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่เน้นถึงความสําคัญของการสร้างความคิดที่แปลกใหม่
และมีคุณค่า โดยเริ่ ม จากการใช้ความคิดเดิ มที่มีอยู่แล้วพยายามหลบหลี ก ความคิดเดิ มนั้นให้ไ ด้
จากนั้นจึงใช้ทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg ในการนําความคิดที่แปลกใหม่
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นั้นมาปรับแต่งดัดแปลงให้เข้ากับบริ บทใหม่ที่ตอ้ งการนําเสนอให้ชัดเจนเพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
เขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.1.2 วัตถุ ป ระสงค์ เพื่อ ให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามสามารถในการเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง
สร้ า งสรรค์ โ ดยใช้ ก ระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง Plsek ร่ วมกั บ ทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg
1.1.3 ขั้นตอนการจัดการเรี ย นรู้ เป็ นแบบแผนการดํา เนิ นการจัดการเรี ย นรู้
ซึ่ งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่ มก่อความคิด
ขั้นที่ 2 ขั้นเตรี ยมผลิตผลงาน
ขั้นที่ 3 ขั้นบูรณาการสัมพันธ์
ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างสรรค์งานเขียน
ขั้นที่ 5 ขั้นพากเพียรสร้างสรรค์
1.1.4 การวัดและประเมินผล
1.1.4.1 วัด ความสามารถในการเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง สร้ า งสรรค์ จ าก
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
1.1.4.2 วัดความพึงพอใจของนัก ศึก ษาที่ มี ต่อรู ปแบบการเรี ย นรู้ จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบบันทึกสะท้อนการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
1.2 นําเสนอรู ปแบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับ
ทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่า
เรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตฉบับร่ างต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
1.3 นํารู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 7 คน
(ดังรายชื่ อในภาคผนวก ก ) ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน จํานวน 3 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จํานวน 3 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผล 1 คน ประเมิน
ความสอดคล้องเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มีลกั ษณะ
เป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยหลักการของรู ปแบบการรู ้ วัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบการเรี ยนรู้กระบวนการเรี ยนรู ้ และการวัด และการประเมินผลรู ปแบบการรู้ โดยการหา
ค่าความสอดคล้องด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญดังนี้ (มาเรี ยม
นิลพันธุ์, 2555: 179)
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ระดับคะแนน 5

หมายถึง

ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
มากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
มาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
น้อยที่สุด
ในการหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาของรู ปแบบการเรี ยนรู้ จะพิจารณาจาก
เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องเหมาะสม
ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องเหมาะสม
ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องเหมาะสม
ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องเหมาะสม
ในระดับน้อยที่สุด
โดยเกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องคือ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรื อเท่ากับ 3.50 และ
ส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อความใช้ได้คือ มีความสอดคล้องเหมาะสม หากมี
ค่าไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าวก็ให้ปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปใช้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 179)
ผลการประเมินความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 7 คน ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า
รู ป แบบการเรี ย นรู ้ มี ค่ า ความสอดคล้อ งดัง นี้ คื อ ค่ า เฉลี่ ย ( ) เท่ า กับ 4.51 และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.19 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในระดับมากที่สุดซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับ ปรุ ง รู ปแบบการเรี ยนรู้ ให้สมบูรณ์ ม ากยิ่งขึ้ น
ดังประเด็นต่อไปนี้
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1.3.1 ปรับสํานวนภาษาในการเขียนอธิ บายบทบาทของครู ดา้ นโค้ช (Coaching)
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ และพัฒนาความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ ง
สร้างสรรค์ให้ชดั เจนมากขึ้น
1.3.2 ปรั บเกณฑ์การประเมิ นการเขี ยนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ า งสรรค์ให้ชัดเจน และ
สามารถนําไปใช้ปฏิบตั ิได้
1.3.3 ปรับแก้ไขหัวข้อ หรื อประเด็นในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ให้มี
ความชัดเจนยิง่ ขึ้น
1.3.4 เพิ่มแผนภาพแสดงรายละเอียดของรู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
1.4 ปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ขรู ป แบบการเรี ย นรู้ ต ามคํา แนะนํา ของผูเ้ ชี่ ย วชาญและ
นําไปใช้รวบรวมข้อมูลต่อไป
2. การพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ประกอบรู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์
ของ Plsek ร่ ว มกับ ทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญาสามองค์ ป ระกอบของ Sternberg เพื่ อ เสริ มสร้ า ง
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ได้แก่ คู่มือ
การใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ และแผนการจัดการเรี ยนรู้
2.1 คู่ มื อ การใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู้ เ ป็ นเอกสารสํ า หรั บ ผู้ส อนเพื่ อ ใช้ ป ระกอบ
การจัด การเรี ย นรู ้ ก ารเขี ย นเล่ า เรื่ อ งเชิ ง สร้ า งสรรค์ข องนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต โดยใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
มีข้นั ตอนดังนี้
2.1.1 พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ โดยการสังเคราะห์องค์ประกอบของ
คู่มือซึ่ งประกอบด้วย คําชี้แจงการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ ความเป็ นมาของรู ปแบบการเรี ยนรู้ ทฤษฎี
และแนวคิ ดพื้ นฐานที่ รองรั บ รู ป แบบการเรี ยนรู้ สาระสําคัญของรู ปแบบการเรี ย นรู้ เกณฑ์
การประเมินการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ เอกสารประกอบ การเรี ยนรู้ที่ประกอบด้วย หน่วยการ
เรี ยนรู ้ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2.1.2 นํา คู่ มื อ การใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ที่ ชั ด เจนเสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความชัดเจน ถูกต้อง และเหมาะสมของภาษาที่ใช้เพื่อนําข้อเสนอแนะมา
ดําเนินการปรับปรุ ง
2.1.3 นําคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จํานวน 5 คน (ดังรายชื่ อในภาคผนวก ก ) ได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน จํานวน
2 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาไทย จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผล 1 คน ประเมิน
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ความสอดคล้องเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มี
ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยการหาค่าความสอดคล้อง ด้วยการวิเคราะห์
ค่า เฉลี่ ย ( ) และค่า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และมี เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ ชี่ ย วชาญดัง นี้
(มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 179)
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
มากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
มาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
น้อยที่สุด
ในการหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาของคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ จะ
พิจารณาจาก เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
โดยเกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องคือ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรื อเท่ากับ 3.50 และ
ส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อความใช้ได้คือ มีความสอดคล้องเหมาะสม หากมี
ค่าไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าวก็ให้ปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปใช้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 179)
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ผลการประเมิ น ความสอดคล้อ งของผูเ้ ชี่ ย วชาญทั้ง 5 คน พบว่า คู่ มื อ การใช้รู ป แบบ
การเรี ยนรู้ มีค่าความสอดคล้องดังนี้ คือ ค่าเฉลี่ ย ( ) เท่ากับ 4.52 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.13 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในระดับมากที่สุดซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ผเู ้ ชี่ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งคู่มือการใช้รูปแบบ การจัดการเรี ยนรู้ให้
สมบู รณ์ ม ากยิ่ง ขึ้ น คื อ ควรเพิ่ ม การแปรผลคะแนนในเกณฑ์ก ารประเมิ นการเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง
สร้างสรรค์
2.1.4 ปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ขคู่ มื อ การใช้รู ป แบบการเรี ย นรู้ ต ามคํา แนะนํา ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญและนําไปใช้รวบรวมข้อมูลต่อไป
2.2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยการวิจยั ครั้งนี้ มีผูว้ ิจยั ได้พฒั นาแผนการจัดการเรี ยนรู้
จํานวน 6 แผน ซึ่งในแต่ละแผนจะใช้เวลา 2 คาบ โดยมีข้นั ตอนในการสร้างเครื่ องมือดังนี้
2.2.1 ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
2.2.2 ศึกษาหลักสู ตร คําอธิ บายรายวิชา เพื่อกําหนดเนื้อหาที่นาํ มาจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการรู ้
2.2.3 จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ที่ประกอบด้วย
5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเริ่ มก่อความคิด 2) ขั้นเตรี ยมผลิตผลงาน 3) ขั้นบูรณาการสัมพันธ์
4) ขั้นสร้างสรรค์งานเขียน 5) ขั้นพากเพียรสร้างสรรค์ จากนั้นนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้าง
เรี ยบร้อยแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และปรับปรุ ง
แก้ไขเพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์
2.2.4 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 5
คน (ดัง รายชื่ อในภาคผนวก ก ) ได้แ ก่ ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นหลัก สู ต รและการสอน จํา นวน 2 คน
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านภาษาไทย จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) และนําความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
มา วิเคราะห์ ค่าดัชนี ความสอดคล้อง เหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้แบบประเมิ น
ความสอดคล้องที่มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating
Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยการหาค่าความสอดคล้อง
ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 179)
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ระดับคะแนน 5

หมายถึง

ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
มากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
มาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
น้อยที่สุด
ในการหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาของแผนการจัดการเรี ยนรู้ จะพิจารณา
จาก เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง แผนการจัดการเรี ยนรู้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง แผนการจัดการเรี ยนรู้ มีความสอดคล้อง
เหมาะสมในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง
แผนการจัดการเรี ยนรู้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ มีความสอดคล้อง
เหมาะสมในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง
แผนการจัดการเรี ยนรู้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
โดยเกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องคือ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรื อเท่ากับ 3.50 และ
ส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อความใช้ได้คือ มีความสอดคล้องเหมาะสม หากมี
ค่าไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าวก็ให้ปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปใช้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 179)
ผลการประเมินความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 คน พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้มีค่า
ความสอดคล้องดังนี้ คือ ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.58 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ0.14
ถือว่ามีความสอดคล้องกันในระดับมากที่สุดซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
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ทั้งนี้ ผเู ้ ชี่ ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ให้สมบูรณ์มาก
ยิง่ ขึ้นดังประเด็นต่อไปนี้
2.2.4.1 ปรับสํานวนภาษาในส่ วนของสาระสําคัญให้มีความกระชับมาก
ยิง่ ขึ้น
2.2.4.2 เพิ่มกิจกรรมการสอนในแต่และแผนให้มีความหลากหลายมาก
ยิง่ ขึ้น เช่น การดูวดี ิทศั น์ การฟังเพลง เป็ นต้น
2.2.5 ปรับปรุ ง และแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จากนั้นนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปทดลองใช้กบั นักศึกษาที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้ (Try out) จํานวน 6 แผน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการนําไปใช้
และพิจารณาข้อดีและข้อจํากัดเพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปใช้ในการทดลองจริ ง
2.2.6 สรุ ปผล และนําข้อมูลทั้งหมดมาปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู้ให้มี
ความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น และนําไปใช้รวบรวมข้อมูลต่อไป
3. เครื่ องมือที่ใช้ประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่มี
ผลต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้ และแบบบันทึกสะท้อนการเรี ยนรู้
3.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเล่าเรื่ องเขียนเชิ งสร้างสรรค์ประกอบด้วย
แบบวัดการเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์จาํ นวน 2 เรื่ อง และเกณฑ์ก ารตรวจให้ ค ะแนน โดยมี ข้ นั ตอน
การสร้าง ดังนี้
3.1.1 ศึกษาวิธีการสร้างและเขียนแบบทดสอบอัตนัย และเกณฑ์ในการตรวจ
ให้คะแนนจากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ต่าง ๆ
3.1.2 นําข้อมูลสาระสําคัญที่ได้จากการศึกษาทั้งในด้านทฤษฎี และแนวคิดมา
เป็ นแนวทางในการจัดทําแบบทดสอบวัดความสามารถ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนในการเขียน
เล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
3.1.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการเล่าเรื่ องเขียนเชิงสร้างสรรค์ซ่ ึ ง
เป็ นแบบทดสอบอัตนัยแบบคู่ขนาน โดยกําหนดแนวคําถามแบบทดสอบก่อนเรี ยนจํานวน 3 ข้อ
และแบบทดสอบหลังเรี ยนจํานวน 3 ข้อ พร้อมทั้งสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนน สําหรับทดสอบ
ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
3.1.4 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ และ
เกณฑ์ การตรวจให้คะแนนที่ ได้ส ร้ างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ ปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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3.1.5 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ และ
เกณฑ์ การตรวจให้คะแนนที่ปรั บปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 5 คน (ดังรายชื่ อใน
ภาคผนวก ก ) ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาไทย
จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดประเมินผล 1 คน เพื่อประเมินความถูกต้องและความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
และเกณฑ์การตรวจให้คะแนน โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วน
ประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ โดยการหาค่า ความสอดคล้อง ด้ว ย
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา
(Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 179)
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
มากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
มาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
น้อยที่สุด
ในการหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนน จะพิจารณาจาก เกณฑ์ในการแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง
แบบทดสอบวัดความสามารถ และเกณฑ์
การตรวจให้คะแนนในการเขียนเล่าเรื่ อง
เชิงสร้างสรรค์มีเนื้อหาสอดคล้องเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง แบบทดสอบวัดความสามารถ และเกณฑ์
การตรวจให้คะแนนในการเขียนเล่าเรื่ อง
เชิงสร้างสรรค์มีเนื้อหาสอดคล้องเหมาะสม
ในระดับมาก

149
ค่าเฉลี่ย

2.50-3.49 หมายถึง

แบบทดสอบวัดความสามารถ และเกณฑ์
การตรวจให้คะแนนในการเขียนเล่าเรื่ อง
เชิงสร้างสรรค์มีเนื้อหาสอดคล้องเหมาะสม
ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง
แบบทดสอบวัดความสามารถ และเกณฑ์
การตรวจให้คะแนนในการเขียนเล่าเรื่ อง
เชิงสร้างสรรค์มีเนื้อหาสอดคล้องเหมาะสม
ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง
แบบทดสอบวัดความสามารถ และเกณฑ์
การตรวจให้คะแนนในการเขียนเล่าเรื่ อง
เชิงสร้างสรรค์มีเนื้อหาสอดคล้องเหมาะสม
ในระดับน้อยที่สุด
โดยเกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องคือ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรื อเท่ากับ 3.50 และ
ส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อความใช้ได้คือ มีความสอดคล้องเหมาะสม หากมี
ค่าไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าวก็ให้ปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปใช้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 179)
ผลการประเมิ น ความสอดคล้ อ งของผู ้เ ชี่ ย วชาญทั้ง 5 คน พบว่ า แบบทดสอบวัด
ความสามารถ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนมีค่าความสอดคล้องดังนี้ คือ ค่าเฉลี่ ย ( ) เท่ากับ
4.56 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ0.08 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในระดับมากที่สุด
ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (ดูภาคผนวก ข) และผลการประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ในการประเมินรายข้อ ตั้งแต่ ข้อที่ 1 – 6 พบว่ามีค่าความสอดคล้อง ค่าเฉลี่ย
( ) เท่ากับ 4.80 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในระดับมาก
ที่สุดซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
3.1.6 เลือกข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบก่อนเรี ยน
จํานวน 1 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรี ยน จํานวน 1 ข้อ โดยมีลกั ษณะคู่ขนานกันนําไปทดลองใช้
(Try Out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 18 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา
และพิจารณาข้อดี ข้อจํากัดต่าง ๆ ของแบบทดสอบ
3.1.7 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ที่ให้
นักศึกษาไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างทํา จากนั้นนํามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การตรวจที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึ้น
โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูต้ รวจคู่กบั อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการเขียนสร้างสรรค์
จํานวน 1 คน เพื่อตรวจสอบว่าเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
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ที่สร้างขึ้นสามารถนําไปใช้ได้จริ งหรื อไม่ โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบ Pearson Product
moment Correlation Coefficient พบว่า มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์สูง ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของผูต้ รวจ
ค่ าสั มประสิ ทธิ์
สหสั มพันธ์ ของ
ผู้ตรวจ
ผู้วจิ ัย

แบบทดสอบก่ อนเรียน
ผู้เชี่ ยวชาญด้ าน
อาจารย์ ทปี่ รึกษา
การเขียนเชิง
วิทยานิพนธ์
สร้ างสรรค์
.872
.896

แบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เชี่ ยวชาญด้ าน
อาจารย์ทปี่ รึกษา
การเขียนเชิง
วิทยานิพนธ์
สร้ างสรรค์
.908
.915

จากตารางพบว่ า แบบทดสอบก่ อ นเรี ย นมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์
ระหว่ า งผู ้วิ จ ัย ตรวจคู่ ก ับ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ มี ค่ า เท่ า กับ .872 และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ ระหว่างผูว้ ิจยั ตรวจคู่กบั ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการเขียนสร้างสรรค์ มีค่าเท่ากับ .896 และ
แบบทดสอบหลังเรี ยนมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างผูว้ ิจยั คู่กบั อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
.908 และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างผูว้ ิจยั ตรวจคู่กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเขียนสร้างสรรค์
มีค่าเท่ากับ .915
3.1.8 ปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนน จากนั้นจัดทําแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเล่า
เรื่ องเชิงสร้างสรรค์ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนฉบับสมบูรณ์ และนําไปใช้รวบรวมข้อมูลต่อไป
3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้ มีข้ นั ตอนใน
การสร้างดังนี้
3.2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามที่มี
ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ
3.2.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้
ตามขอบข่ายเนื้อหาที่กาํ หนด
3.2.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และนําข้อเสนอแนะ
มาดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข
3.2.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้มา
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตามคํา แนะนํา ของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา และนํา เสนอต่ อผูเ้ ชี่ ย วชาญ จํา นวน 5 คน
(ดังรายชื่ อในภาคผนวก ก ) ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ด้านภาษาไทย จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดประเมินผล 1 คน ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วน
ประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยการหาค่าความสอดคล้อง
ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 179)
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
มากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
มาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
น้อยที่สุด
ในการหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้ จะพิจารณาจาก เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย
ดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมในระดับปานกลาง
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ค่าเฉลี่ย

1.50-2.49 หมายถึง

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
โดยเกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาค่ า ความสอดคล้อ งคื อ มี ค่ า เฉลี่ ย มากกว่า 3.50 และ
ส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อความใช้ได้คือ มีความสอดคล้องเหมาะสม หากมี
ค่าไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าวก็ให้ปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปใช้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 179)
ผลการประเมิ น ความสอดคล้อ งของผู้เ ชี่ ย วชาญทั้ง 5 คน พบว่ า แบบสอบถามมี ค่ า
ความสอดคล้องดังนี้ คือ ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.53 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.16
ถือว่ามีความสอดคล้องกันในระดับมากที่สุดซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
3.2.5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขสํานวนภาษาให้ชัดเจน ถูกต้องและ
เหมาะสมเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญกําหนด
3.2.6 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุ งแล้วไปสอบถามนักศึกษาที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน ในขั้นการนํารู ปแบบการเรี ยนการรู้ไปใช้ทดลอง
3.3 แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู้จากการเรี ยนรู้ (Reflective Journal) โดยใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
มีลกั ษณะเป็ นการบันทึกเชิ งคุณภาพแบบพรรณนาความ โดยให้นกั ศึกษาเขียนสะท้อนการเรี ยนรู้ที่
เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่พฒั นาขึ้น จากนั้นนําข้อมูลการบันทึกสะท้อน
ผลการเรี ยนรู้ที่นกั ศึกษาบันทึกมาวิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) มีข้ นั ตอน
ในการสร้างดังนี้
3.3.1 ศึ ก ษาหลัก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสร้ า งแบบบัน ทึ ก
สะท้อนผลการเรี ยนรู้ เพื่อจัดทําแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้จากการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
3.3.2 สร้ า งแบบบัน ทึ ก สะท้อ นผลการเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ รู ป แบบ
การเรี ยนรู ้ตามขอบข่ายเนื้อหาที่กาํ หนด
3.3.3 นํา แบบบัน ทึ ก สะท้อ นผลการเรี ยนรู้ ข องนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ รู ป แบบ
การเรี ยนรู ้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และนํา
ข้อเสนอแนะมาดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข
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3.3.4 นํา แบบบัน ทึ ก สะท้อ นผลการเรี ยนรู้ ข องนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ รู ป แบบ
การเรี ยนรู้มาปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษา และนําเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน
5 คน (ดัง รายชื่ อในภาคผนวก ก ) ได้แก่ ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นหลัก สู ตรและการสอน จํา นวน 2 คน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาไทย จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผล 1 คน ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นแบบคําถามปลายเปิ ด โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วน
ประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบ
บันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้ โดยการหาค่าความสอดคล้อง
ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 179)
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
มากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
มาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความในข้อนั้น
น้อยที่สุด
ในการหาคุ ณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาของแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้ จะพิจารณาจาก เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน
เฉลี่ย ดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้มี
ความสอดคล้องเหมาะสมในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้มี
ความสอดคล้องเหมาะสมในระดับมาก
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ค่าเฉลี่ย

2.50-3.49 หมายถึง

แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้มี
ความสอดคล้องเหมาะสมในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง
แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้มี
ความสอดคล้องเหมาะสมในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง
แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้มี
ความสอดคล้องเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
โดยเกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องคือ มีค่าเฉลี่ ยมากกว่า 3.50 และส่ วน
เบี่ยงเบน มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อความใช้ได้คือ มีความสอดคล้องเหมาะสม หากมีค่า
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าวก็ให้ปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปใช้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 179)
ผลการประเมินความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 คน พบว่า แบบบันทึกสะท้อนผล
การเรี ยนรู้ มีค่าความสอดคล้องดังนี้ คือ ค่าเฉลี่ ย ( ) เท่ากับ 4.53 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.10 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในระดับมากที่สุดซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
3.3.5 นํา แบบบันทึ กสะท้อนผลการเรี ยนรู้ ม าปรับ ปรุ งแก้ไ ขสํานวนภาษาให้
ชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญกําหนด
3.3.6 นําแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู้ที่ปรับปรุ งแล้วไปสอบถามนักศึกษาที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน ในขั้นการนํารู ปแบบการเรี ยนการรู้ไปใช้ทดลอง
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ออกแบบและสร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิตฉบับร่ างที่ได้จากการวิเคราะห์สงั เคราะห์ขอ้ มูลในขั้นตอนที่ 1

พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ประกอบรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ และเกณฑ์การวัด แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิตที่มีผลต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้ และแบบบันทึกสะท้อนการเรี ยนรู ้
ตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบและเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถ
ในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต 1) รู ปแบบการเรี ยนรู ้ 2) เครื่ องมือที่ใช้
ประกอบรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ และ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ 3)เครื่ องมือที่
ใช้ประเมินประสิทธิผลของรู ปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบบันทึกสะท้อนการเรี ยนรู ้

นํารู ปแบบ และเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับ
ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ไปทดลองใช้กบั นักศึกษาที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้ (Try out) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการนําไปใช้ และพิจารณา
ข้อดีและข้อจํากัดเพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปใช้ในการทดลองจริ ง

แผนภาพที่ 9 สรุ ปขั้นตอนการพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้
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ตารางที่ 14 สรุ ปวิธีการดําเนิ นวิจยั ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยนรู้
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย

เครื่องมือ/
การวิเคราะห์ ข้อมูล

ผลทีไ่ ด้

1. ออกแบบและพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอน
1.1 สังเคราะห์ 1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ระบุผลลัพธ์ที่
การสร้างรู ปแบบ
พึงประสงค์ของรู ปแบบ เอกสาร
การเรี ยนรู ้
การเรี ยนรู ้

1.1 วิเคราะห์เนื้อหา 1.1 ผลลัพธ์ที่พึง
(Content Analysis) ประสงค์ของ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้

1.2 สังเคราะห์รูปแบบ 1.2 สังเคราะห์ 1.2 แนวคิดในการ
สร้างรู ปแบนการ
เอกสาร
การเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้

1.2 วิเคราะห์เนื้อหา 1.2 รู ปแบบ
(Content Analysis) การเรี ยนรู ้ฉบับ
ร่ าง

1.3 ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้
(Content Validity)
2. พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้
ประกอบการเรี ยนรู ้
2.1 สร้างเครื่ องมือที่
ใช้ประกอบรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้

1.3 ตรวจสอบ 1.3 ผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 7 คน

2.1 ศึกษา
เอกสารตํารา
และสร้างตาม
แนวทางที่
ศึกษา

1.3 แบบประเมิน
ความสอดคล้อง
(Rating Scale)และ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

2.1 วิเคราะห์เนื้อหา
2.1 แนวคิดการ
สร้างเครื่ องมือที่ใช้ (Content Analysis)
ใช้ประกอบรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้

1.3 รู ปแบบ
การเรี ยนรู ้
ฉบับร่ างที่ผา่ น
การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง

2.1 เครื่ องมือที่ใช้
ในประกอบ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้
ได้แก่
2.1.1 คู่มือ
การใช้รูปแบบ
การเรี ยนรู ้
2.1.2 แผน
การจัดการเรี ยนรู ้
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ตารางที่ 14 สรุ ปวิธีการดําเนิ นวิจยั ขั้นตอนที่2 การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยนรู้
(ต่อ)
วัตถุประสงค์
2.2 ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ของ
เครื่ องมือ

3. พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูล
3.1 สร้างเครื่ องมือที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย

2.2 ตรวจสอบ 2.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน

3.1 ศึกษา
เอกสารตํารา
และสร้างตาม
แนวทางที่
ศึกษา

เครื่องมือ/
ผลทีไ่ ด้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
2.2 แบบประเมิน/ 2.2 เครื่ องมือ
ค่าดัชนีความ
รวบรวมข้อมูลที่มี
สอดคล้องและการ คุณภาพ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
ด้วยการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ( ) และ
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
และ
การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity)

3.1 วิเคราะห์เนื้อหา
3.1 แนวคิด
การสร้างเครื่ องมือที่ (Content Analysis)
ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล

3.1 เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ได้แก่
3.1.1 แบบ
วัดความสามารถ
ในการเขียน
เล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์
3.1.2 แบบ
สอบถามความพึง
พอใจ
3.1.3 แบบ
บันทึกสะท้อนผล
การเรี ยนรู ้
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ตารางที่ 14 สรุ ปวิธีการดําเนิ นวิจยั ขั้นตอนที่2 การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยนรู้
(ต่อ)
วัตถุประสงค์
3.2 ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ของ
เครื่ องมือ

3.3 ตรวจสอบ
ความเชื่อมัน่
(Reliability) ของ
แบบทดสอบ และเกณฑ์
การตรวจให้คะแนน

เครื่องมือ/
การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.2 ตรวจสอบ 3.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.2 แบบประเมิน/
จํานวน 5 คน
ค่าดัชนีความ
สอดคล้องและการ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
ด้วยการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ( ) และ
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
และ
การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content
Validity)
3.3 ตรวจสอบ 3.3 แบบทดสอบ
3.3 หาค่า
และเกณฑ์การตรวจ ความเชื่อมัน่ ของ
ให้คะแนน
ผูต้ รวจด้วยวิธี
วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย

Alha and Inter
Rater

ผลทีไ่ ด้
3.2 เครื่ องมือ
รวบรวมข้อมูลที่มี
คุณภาพ

3.3 แบบทดสอบ
และเกณฑ์การ
ตรวจให้คะแนนที่
มีคุณภาพ
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ขั้นตอนที่ 3 การนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ (Research – R2 : Implement)
วัตถุประสงค์
เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับ
ทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่า
เรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ งนี้ คื อ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ชั้น ปี ที่ 2
คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิล ปากร ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2559 ซึ่ งลงทะเบียนใน
รายวิชาการเขียนเพื่อการสื่ อสาร จํานวน 9 สาขา มีนกั ศึกษาจํานวน 220 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ งลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาการเขียนเพื่อการ
สื่ อสาร ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 30 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple
random sampling) โดยใช้สาขาวิชาเป็ นหน่วยสุ่ ม
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่รูปแบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
2.1 ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่มีต่อการเรี ยนรู้ด้วยรู ปแบบ
การเรี ยนรู้
เนือ้ หา
เป็ นเนื้อหาที่ปรากฏอยูใ่ นหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ของรายวิชา
การเขียนเพื่อการสื่ อสาร
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ตารางที่ 15 หน่วยการจัดการเรี ยนรู ้ และจํานวนชัว่ โมงเรี ยน
สั ปดาห์ /
เนือ้ หา
หน่ วย
1
1. ปฐมนิเทศ ชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้นให้ผเู ้ รี ยนรับทราบกฎเกณฑ์
กติกาการเรี ยนรู้
2. ทดสอบก่อนเรี ยน (pre-test)
2
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่ อง “พ่อที่ฉนั รัก” หรื อ “แม่ที่ฉนั
รัก”
3
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่ อง “ครู ในดวงใจ”
4
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่ อง “สายนํ้าในความทรงจํา”
5
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่ อง “ปัญหาชีวิต”
6
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่ อง “เมื่อฉันโกรธ”
7
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่ อง “ประสบการณ์ความรัก”
8
1. ทดสอบหลังเรี ยน (post-test)
2. ทําแบบสอบถามความพึงพอใจ
3. ทําแบบสะท้อนผลการเรี ยนรู ้
รวม

คาบ
เรียน
2

2
2
2
2
2
2
2
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แบบแผนการทดลอง
รู ปแบบดําเนินการทดลองในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบการจําลองการทดลอง
(Pre- Experimental Designs) ซึ่ งดําเนินการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อน
และหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) ดังปรากฏในแผนภาพที่ 10 ดังนี้
กลุ่มทดลอง

O1

O1
X

คือ
คือ

O2

คือ

X

O2

การทดสอบก่อนการทดลอง
การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้น
การทดสอบหลังการทดลอง

แผนภาพที่ 11 แบบแผนการทดลอง
ที่มา : นิคม ตังคะพิภพ, การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่ วม และการ
ออกแบบการวิจัยทางการศึกษา (นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 310.
ขั้นตอนดําเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน มีดงั นี้
1. ขั้นการดําเนินการก่อนการทดลอง
การทดสอบก่ อ นการทดลองโดยให้ ก ลุ่ ม ทดลองทํา แบบทดสอบก่ อ นเรี ยนที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึ้นจากนั้นนําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
2. ขั้นดําเนิ นการทดลอง
การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับ
ทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญาสามองค์ ป ระกอบของ Sternberg ทั้ง นี้ ผู้วิ จ ัย เป็ นผู ้ล งมื อ สอนด้ว ยตนเอง
รวมระยะเวลา 8 สัป ดาห์ ซึ่ งดํา เนิ นการสอนตามขั้นตอนการจัดการเรี ย นรู้ ที่ พฒั นาขึ้ น โดยมี
เครื่ องมือการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรี ยนรู้ เนื้ อหา
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ สื่ อ การเรี ย นรู้ เกณฑ์ก ารวัด และประเมิ น ผล แบบวัด ความสามารถทาง
การเรี ย นรู ้ ก ารเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง สร้ า งสรรค์ และแบบสํา รวจความพึงพอใจของนัก ศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้
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3. ขั้นดําเนินการหลังการทดลอง
การทดสอบหลัง การทดลองเพื่ อดู ค วามสามารถการเขี ย นเล่ า เรื่ อ งเชิ ง สร้ า งสรรค์
และการสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาบัณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ การเรี ยนรู้ ด้ว ย
รู ป แบบการเรี ย นรู ้ โดยใช้ก ระบวนการคิ ดสร้ า งสรรค์ข อง Plsek ร่ วมกับ ทฤษฎี เชาวน์ปั ญญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg ด้วยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผวู้ จิ ยั พัฒนาขึ้น พร้อมทั้ง
ศึกษาข้อมูลจากการให้ผเู ้ รี ยนได้สะท้อนผลจากการเรี ยนรู ้ลงในแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึ้น
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณโดยนําผลคะแนนของผูเ้ รี ยนกลุ่มทดลองตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์การประเมินผลที่กาํ หนด เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ ง
สร้างสรรค์ที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปั ญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg ก่อนการทดลอง (Pretest) และหลังการดํา เนิ น
การทดลองเสร็ จสิ้ น (Posttest) โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) และศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาจากแบบสอบถามความพึงพอใจของรู ปแบบการเรี ยนรู ้
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุ ณภาพ โดยแบบสะท้อนผลการเรี ยนรู้ ที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้
โดยใช้กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ
Sternberg เพื่อสร้ างเสริ มความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญา
บัณฑิตโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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ตารางที่ 16 สรุ ปวิธีการดําเนิ นการวิจยั ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนรู้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดลองใช้
รู ปแบบการเรี ยนรู ้

วิธีการ
1. ทดสอบ
ความสามารถ
ในการเขียนเล่า
เรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ของ
นักศึกษาก่อน
การทดลอง
2. ดําเนินการ
ทดลองโดยใช้
รู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ตาม
แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั
ได้สร้างขึ้น
3. ทดสอบ
ความสามารถ
ในการเขียนเล่า
เรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ของ
นักศึกษาหลัง
การทดลอง

เครื่องมือ/
กลุ่มเป้ าหมาย
การวิเคราะห์
ข้ อมูล
รู ปแบบการเรี ยนรู ้
นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2 คู่มือการเรี ยนรู ้
สาขาวิชาภาษาไทย แผนการจัด
การเรี ยนรู ้ แบบ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วัดความสามารถ
ซึ่งลงทะเบียนเรี ยน ในการเขียนเชิง
ในรายวิชาการเขียน สร้างสรรค์ แบบ
สอบถามความพึง
เพื่อการสื่ อสาร ใน
พอใจ แบบบันทึก
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
สะท้อนผลการ
การศึกษา 2559
เรี ยนรู ้
จํานวน 30 คน ซึ่ง
/ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้มาจากการสุ่ม
โดยใช้ ค่าเฉลี่ย,
อย่างง่าย (Simple
ค่าร้อยละ,
random sampling)
โดยใช้สาขาวิชาเป็ น ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ
หน่วยสุ่ม
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content
Analysis)

ผลทีไ่ ด้
ประสิ ทธิผลของ
รู ปแบบ
การเรี ยนรู ้โดยใช้
กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ของ
Plsek ร่ วมกับ
ทฤษฎีเชาวน์
ปั ญญาสาม
องค์ประกอบของ
Sternberg เพื่อ
ส่งเสริ ม
ความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ อง
เชิงสร้างสรรค์
ของนักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิต
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ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุ งรู ปแบบการเรียนรู้ (Development – D2 : Evaluation)
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับ
ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ อง
เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตให้สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนนี้เป็ นการนําเสนอข้อมูลผลการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนรู้มาพิจารณาประเมินผล
และปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์
ปั ญ ญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถในการเขี ย นเล่ า เรื่ อ งเชิ ง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต มีข้นั ตอนดําเนินการดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
2. ตรวจสอบ ปรับปรุ ง/แก้ไข รู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ
Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
วิธีวเิ คราะห์ ข้อมูล
การปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน มีวธิ ี วเิ คราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg โดยมีข้ นั ตอน
ต่อไปนี้
1.1 ศึกษาความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่เกิดขึ้นจาก
การใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg ด้วยวิธีการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ อง
เชิ งสร้ างสรรค์ของนักศึกษาที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ก่อนการทดลอง (Pretest) และ
หลังการทดลอง (Posttest) โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent)
1.2 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้
โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ
Sternberg เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิต โดยค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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1.3 ศึกษาแบบสะท้อนผลการเรี ยนรู้ที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อสร้างเสริ ม
ความสามารถในการเขียนเล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของนักศึ กษาปริ ญญาบัณฑิ ตโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
2. ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง /แก้ไ ข รู ป แบบการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ก ระบวนการคิ ด ของ Plsek
ร่ วมกับทฤษฎี เชาวน์ ปัญญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริ ม สร้ า งความสามารถใน
การเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องนัก ศึ ก ษาโดยนํ า ผลการใช้ รู ปแบบการเรี ยนรู้ โ ดยใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
มาพิจารณาความเหมาะสมตามองค์ประกอบต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านกระบวนการของ
รู ปแบบจากการนําไปจัดการเรี ยนรู้ ในขั้นตอนที่ 3 ของการวิจยั แล้วนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา และนํามาปรับปรุ งแก้ไข จัดทําเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการ
คิ ด สร้ า งสรรค์ข อง Plsek ร่ ว มกับ ทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg เพื่ อ
เสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตฉบับ
สมบูรณ์
สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
1. วิเคราะห์ ขอ้ มูล ความสามารถในการเขี ยนเล่ าเรื่ องเชิ งสร้ า งสรรค์ข องนัก ศึก ษาที่
เกิ ดขึ้ นจากการใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ ก่อนการทดลอง (Pretest) และหลังการดําเนิ นการทดลอง
(Posttest) ด้วยค่าเฉลี่ ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ
(t-test dependent)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตด้วย
ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. ประมวลข้อมูลเพื่อปรับปรุ งรายละเอียดของการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตของ
นักศึกษาให้มีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้นและพร้อมนําไปใช้
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ตารางที่ 17 สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขั้นตอนที่4 การประเมินผล และปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์

วิธีการ

1. เพื่อประเมิน
รู ปแบบการเรี ยนรู ้เพื่อ
ส่งเสริ มความสามารถ
ในการเขียนเล่าเรื่ อง
เชิงสร้างสรรค์
1.1 เปรี ยบเทียบ 1.1 ทดสอบ
ความสามารถในการ
เขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ก่อน และ
หลังเรี ยน

1.2.วัดความพึง
พอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการเรี ยนด้วย
รู ปแบบการเรี ยนรู ้

1.2 สํารวจ

1.3 บันทึกสะท้อน 1.3 สอบถาม
การเรี ยนรู ้

กลุ่มเป้ าหมาย

เครื่องมือ/
การวิเคราะห์ ข้อมูล

ผลทีไ่ ด้

1.1 นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จํานวน 30 คน

1.1 แบบทดสอบ/ 1.1ผล
ค่าเฉลี่ย,ค่าเบี่ยงเบน เปรี ยบเทียบ
มาตรฐาน,ค่าทีแบบ ความสามารถ
ไม่อิสระ
ในการเขียน
เล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์

1.2 นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จํานวน 30 คน

1.2 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา /ค่าเฉลี่ย
,ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1.2 ผลความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอ่
รู ปแบบการ
เรี ยนรู ้

1.3 นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จํานวน 30 คน

1.3 แบบบันทึก
สะท้อนการเรี ยนรู ้/
การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

1.3 ผลของ
การสะท้อนที่มี
ต่อรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้
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ตารางที่ 17 สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขั้นตอนที่4 การประเมินผล และปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

2. ตรวจสอบ
ปรับปรุ ง / แก้ไข
รู ปแบบการเรี ยนรู ้
โดยใช้กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ของ
Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสาม
องค์ประกอบของ
Sternberg เพื่อ
เสริ มสร้าง
ความสามารถในการ
เขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ของ
นักศึกษา

2. ตรวจสอบ
ปรับปรุ ง/แก้ไข

เครื่องมือ/
การวิเคราะห์ ข้อมูล
2. องค์ประกอบของ 2. การประมวล
รู ปแบบการเรี ยนรู ้
ข้อมูลเพื่อปรับปรุ ง
รายละเอียดของการ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้
กลุ่มเป้ าหมาย

ผลทีไ่ ด้
2. รู ปแบบ
การเรี ยนรู ้โดย
ใช้กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์
ของ Plsek
ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญา
สาม
องค์ประกอบ
ของ Sternberg
เพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถ
ในการเขียน
เล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต
ฉบับสมบูรณ์

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek
ร่ วมกับ ทฤษฎี เชาวน์ ปั ญญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริ ม สร้ า งความสามารถใน
การเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง สร้ า งสรรค์ข องนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาบัณฑิ ต” เป็ นการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต และเพื่อศึกษา
ประสิ ทธิ ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนรู้
ตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1) เป็ นการศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้
ขั้นตอนที่ 3 การวิ จยั (Research: R2) เป็ นการทดลองใช้รูป แบบการเรี ย นรู้ และขั้น ตอนที่ 4
การพัฒ นา (Development: D2 ) เป็ นการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ดังจะนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการสร้างรู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับ
ทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่า
เรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบประสิ ท ธิ ผลของรู ป แบบการเรี ย นรู้ โดยใช้ก ระบวนการคิ ด
สร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
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ตอนที่ 1 ผลการสร้ างรู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ Plsek ร่ วมกับ
ทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริมสร้ างความสามารถในการเขียนเล่ า
เรื่องเชิ งสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
การนําเสนอผลการสร้ างรู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek
ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตผูว้ จิ ยั นําเสนอเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
1. การสั งเคราะห์ องค์ ประกอบของรู ปแบบการเรียนรุ้
จากการศึ ก ษาด้วยการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้อง จากเอกสาร ตํา ราต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ของนักวิชาการการศึกษาท่านต่าง ๆ ที่ได้นาํ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ในด้านองค์ประกอบในแต่ละรู ปแบบนั้น ผูว้ ิจยั สามารถสังเคราะห์องค์ประกอบ
ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ได้ ดังปรากฏในตารางที่ 18 ดังนี้
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ตารางที่ 18 แสดงผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู ้
องค์ ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ จากนักวิชาการการศึกษา
Kemp,Morrison
Anderson
and Ross
(1997)
(1994)
- หลัก การทฤษฎี - แนวคิ ด หรื อ
- ปรัชญา
ทฤษฎี หลักการ และสภาพปั ญหา ทฤษฎีพ้นื ฐาน
แนวคิด หรื อ
ความเชื่อที่เป็ น
พื้นฐาน ของ
รู ปแบบการ
สอนนั้น ๆ
ทิศนา แขมมณี
(2557)

- การบรรยาย - วัตถุประสงค์
และอธิบาย
สภาพหรื อ
ลักษณะของ
การจัดการเรี ยน
การสอนที่
สอดคล้องกับ
หลักการที่
ยึดถือ

Joyce and
Weil
(2009)
- หลักการตาม - หลักการของ
ทฤษฎีที่ใช้เป็ น รู ปแบบอันเกิด
แนวคิดพื้นฐาน จากความเชื่อ
ในการพัฒนา ทฤษฎีที่รองรับ
รู ปแบบ
รู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
จนนําไปสู่
การกําหนด
จุดประสงค์
เนื้อหา กิจกรรม
และขั้นตอน
ของรู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
- วัตถุประสงค์. - ผลการเรี ยนรู ้ - จุดประสงค์
ในการเรี ยนรู ้ ที่คาดหวัง
คือ ความ
คาดหวังที่
ต้องการให้
เกิดขึ้นจากการ
ใช้รูปแบบการ
เรี ยนการสอน
Arends
(1997)

ผู้วจิ ยั

- หลักการของ
รู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ อั น
แสดงถึ ง ทฤษฎี
ห ลั ก ก า ร
แนวคิ ดสําคัญที่
ใช้เ ป็ นพื้ น ฐาน
ในการจั ด การ
เรี ยนรู ้ ใ นครั้ ง
นั้น

- วัต ถุ ป ระสงค์
ของรู ปแบบ
การเรี ย นรู ้ เป็ น
การกํา หนดผล
ก า ร เ รี ย น รู ้ ที่
ค า ด ห วั ง ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บ
รู ปแบบ
การเรี ยนรู ้น้ นั
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ตารางที่ 18 แสดงผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
องค์ ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ จากนักวิชาการการศึกษา
Kemp,Morrison
Joyce and
ทิศนา แขมมณี
Anderson
Arends
and Ross
Weil
(2557)
(1997)
(1997)
(1994)
(2009)
- การจัดระบบ - เ นื้ อ ห า แ ล ะ - กิจกรรม
- วิธีสอนที่จะ - เนื้อหา คือ
กิจกรรมการเรี ยน การเรี ยน
คือ การจัด
ทําให้การเรี ยน การระบุเนื้อ
การสอน
องค์ประกอบ
การสอนที่
การสอนบรรลุ และกิจกรรมที่
และ
ใช้ในการเรี ยน
สนับสนุนให้ วัตถุประสงค์
ความสัมพันธ์
ใช้รูปแบบ
- สิ่ งแวดล้อมใน การสอนเพื่อให้
ของ
บรรลุ
การเรี ยน
การจัด
องค์ประกอบ
การสอนเพื่อให้ การเรี ยนรู ้ที่จะ วัตถุประสงค์
ของระบบให้
บรรลุ
นําไปสู่
- กิจกรรม และ
สามารถนํา
วัตถุประสงค์ ผลการเรี ยนรู ้ที่ ขั้นตอน
ผูเ้ รี ยนไปสู่
นั้น
ต้องการ
การดําเนินการ
เป้ าหมายของ
ด้วยการระบุวธิ ี
กระบวนการ
ปฏิบตั ิแต่ละ
นั้น
ขั้นตอนเมื่อนํา
- การอธิบาย
รู ปแบบ
หรื อให้ขอ้ มูล
การเรี ยนการ
เกี่ยวกับวิธีการ
สอนไปใช้
สอน และ
เทคนิคการสอน
ต่าง ๆ อันจะ
ช่วยให้
กระบวนการ
เรี ยนการสอน
นั้น ๆ เกิด
ประสิ ทธิภาพ
สูงสุด

ผู้วจิ ยั
-กระบวนการ
เรี ยนรู ้ เป็ น
การจั ด เนื้ อหา
กิจกรรม
การเรี ยนรู ้ให้
สอดคล้ อ งกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์
ที่ ต้ ั งไว้ โดยมี
ก า ร กํ า ห น ด
ขั้ นตอ น แล ะ
รายละเอียด
ต่าง ๆ ของ
การจัด รู ป แบบ
การเรี ยน
การสอนนั้น ๆ
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ตารางที่ 18 แสดงผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
องค์ ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ จากนักวิชาการการศึกษา
Kemp,Morrison
Joyce and
ทิศนา แขมมณี
Anderson
Arends
and Ross
Weil
(2557)
(1997)
(1997)
(1994)
(2009)
- ก า ร วั ด แ ล ะ
- รู ปแบบ
- การวั ด แล ะ
ประเมินผล
การเรี ยนรู ้
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
จะต้องได้รับ
ป ร ะ เ มิ น
การพิสูจน์
ประสิ ทธิ ภาพ
ทดสอบ
ของรู ปแบบ
สามารถทํานาย
การเรี ยน
ผลได้ และมี
การสอน
ศักยภาพใน
การสร้าง
ความคิดรวบ
ยอด และ
ความสัมพันธ์
ใหม่ ๆ ได้

ผู้วจิ ยั
- การ
ประเมินผล
การเรี ยนรู ้ที่
เกิดขึ้นจาก
การใช้รูปแบบ
การเรี ย นรู ้ ที่ ใ ช้
ในการจัด
การเรี ยนรู ้ใน
ครั้งนั้น

จากตารางที่ 18 จะเห็ น ได้ ว่ า องค์ ป ระกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนนั้ นจะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ 4 ส่ วน ได้แก่ 1. หลักการของรู ปแบบการเรี ยนรู้ อันแสดงถึ ง
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดสําคัญที่ใช้เป็ นพื้นฐานในการจัดการเรี ยนรู้ในครั้งนั้น 2. วัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ เป็ นการกําหนดเป้ าหมายหรื อผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นเมื่อใช้
รู ปแบบการเรี ยนรู ้น้ นั 3. กระบวนการเรี ยนรู้ เป็ นการจัดเนื้ อหากิจกรรมการเรี ยนรู้ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยมีการกําหนดขั้นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ ของการจัดรู ปแบบการเรี ยนรู ้
นั้น ๆ และ 4. การวัด และประเมินผลของรู ปแบบการเรี ยนรู้ เป็ นการประเมินผลการเรี ยนรู้ ที่
เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ในครั้งนั้น
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2. การสั งเคราะห์ สาระสํ าคัญของแนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ เป็ นพืน้ ฐานสํ าคัญในการสร้ าง
รู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek แนวคิดเกี่ ยวกับ
ทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg และแนวคิดเกี่ ยวกับแผนผังความคิดของ
Buzan มาสังเคราะห์เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ดังนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ Plsek
สาระสํ าคัญ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek (1997) แนวคิด
นี้มีรากฐานความเชื่อว่า มนุ ษย์ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวเอง และสามารถถ่ายทอดสิ่ งที่
เป็ นนามธรรม ให้เป็ นรู ปธรรม จนนําไปสู่ การปฏิบตั ิ หรื อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่าง
มีคุณค่า โดยอาศัยหลักการ 3 ประการ ได้แก่ ความสนใจ (Attention) การหลบหลีก (Escape) และ
การเคลื่ อนไหว (Movement) ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องมือช่ วยให้เกิดการพัฒนาความคิด ประกอบไปด้วย
กระบวนการพัฒนา 4 กระบวนการด้วยกัน ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยม (Preparation) ในขั้นนี้กล่าวว่า
กระบวนความคิ ดสร้ า งสรรค์ต้อ งเริ่ ม ต้น จากการสัง เกต (Observation) อย่า งรอบคอบ โดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Analysis) แยกแยะข้อมูลต่าง ๆ ออกจากกันอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
2) ขั้นจิ นตนาการ (Imagination) ในขั้นตอนนี้ ก ล่ า วว่า เมื่อสมองผ่า นกระบวนการสัง เกตและ
การคิดวิเคราะห์แล้ว ก็จะนําความรู้ที่ได้น้ นั ไปเก็บไว้ในหน่วยความจํา จากนั้นจึงนําข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ในการสร้างความคิดใหม่ (Generation) โดยเชื่อมโยงกับความคิดที่เดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการ
เปรี ยบเทียบ (Analogies) การขยายความคิด (Branching out from a given concept) หรื อวิธีการ
การระดมสมอง (Brainstorming) เพื่ อรวบรวมความคิ ด (Harvesting) ที่ ส ามารถนํา ไปพัฒนาได้
3) ขั้นการพัฒนา (Development) ในขั้นตอนนี้จะเป็ นกระบวนการพัฒนา และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
ความคิดนั้น (Enhancement) หลังจากได้ผา่ นการประเมิน (Evaluation) เพื่อค้นหาความคิดที่ดีที่สุด
หรื อความคิดที่สามารถนําไปใช้งานได้ และ 4) ขั้นลงมือกระทํา (Action) ในขั้นตอนนี้ กล่าวว่า
จะเป็ นการนําความคิดที่ผา่ นการคัดเลือก หรื อการประเมินแล้วไปทดลองปฏิบตั ิออกมาเป็ นผลผลิต
ในรู ปแบบต่าง ๆ ได้ (Implementation) เนื่ องจากความคิดสร้างสรรค์จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อได้นาํ ไป
ปฏิบตั ิให้เป็ นประโยชน์
แนวคิดที่นํามาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ การนําแนวคิดเกี่ ยวกับกระบวนการคิ ด
สร้ างสรรค์ของ Plsek มาใช้เป็ นฐานความคิดในการจัดรู ปแบบการเรี ยนรู้ ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนเพื่อสร้างขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ เนื่ องจากขั้นตอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek สามารถพัฒนาความคิดที่เป็ น
นามธรรมมาสู่ รูปธรรมด้วยการลงมือปฏิบตั ิได้
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แนวคิดเกีย่ วกับการเรี ยนรู้ โดยใช้
กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ Plsek

สาระสํ าคัญของแนวคิดเกีย่ วกับการเรี ยนรู้
โดยใช้ กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ
Plsek

ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ป็ นการนํา
ความคิด ตลอดจนการจัดการในสิ่ ง ที่ เป็ น
นามธรรม ให้ส ามารถนําไปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ
หรื อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
อย่ า งคุ ณ ค่ า Plsek (1997) โดยอาศัย
หลักการต่อไปนี้
ความสนใจ (Attention)
คื อ
การให้ ค วามสนใจกับ บางสิ่ ง บางอย่ า ง
โดยทัว่ ไปแล้วความคิ ดสร้ างสรรค์มกั จะ
เกิ ดจากสิ่ งที่คนเราไม่ได้ให้ความสนใจมา
ก่อน ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึงเกิดจาก
จุดตัดระหว่างความคิด 2 ด้าน ซึ่ งเกิดจาก
สิ่ งที่ เ ราสนใจ และนํ า สิ่ งที่ ส นใจมา
พิ จ ารณา จนเกิ ด เป็ นความคิ ด ใหม่ ข้ ึ น
(Plsek, 1997: 83 - 84)

1. เป็ นการสํ า รวจความคิ ด
เกี่ ย วกับ ประเด็ น ที่ ส นใจว่ า มี ค วามคิ ด ที่
กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วอย่างไรบ้า ง
โดยเป็ นการมองอย่ า งรอบด้า นเพื่ อ ให้
สามารถมองเห็ น ความคิ ด ในประเด็ น
เหล่านั้นให้มากที่สุด จากนั้นจึงลองคิดถึง
ประเด็นใหม่ที่ไม่ซ้ าํ กับความคิดเดิ มที่ได้
สํารวจไว้แล้วในเบื้องต้น

ก า ร ห ล บ ห ลี ก ( Escape) คื อ
การพยายามหลบหลี กรู ปแบบการคิดที่เรา
คุ น้ เคย หรื อการหลี กหนี ความคิดเดิ ม ซึ่ ง
จะก่อให้เกิ ดความคิ ดที่ แปลกใหม่ อันจะ
นําไปสู่ ความคิดสร้างสรรค์ได้ในที่สุด
(Plsek, 1997: 84 - 85)

2. เป็ นการสร้างความคิดใหม่ที่
ต่า งไปจากความคิดเดิ ม ที่มี อยู่แล้ว ซึ่ ง ได้
จากการสํารวจความคิดอย่างรอบด้าน เมื่อ
ได้ ค วามคิ ด ที่ แ ปลกใหม่ แ ล้ ว ก็ จ ะนํ า
ความคิ ด ที่ แ ปลกใหม่ น้ ัน มาพิ จ ารณาถึ ง
ราย ล ะ เอี ย ด ขอ งค วา มคิ ดนั้ นใ นมิ ติ
ต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจนยิง่ ขึ้น

แผนภาพที่ 11 ผลการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek
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แนวคิดเกีย่ วกับการเรี ยนรู้ โดยใช้
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สาระสํ าคัญของแนวคิดเกีย่ วกับการเรี ยนรู้
โดยใช้ กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ
Plsek

การเคลื่อนไหว (Movement) คือ
การลงมื อ ปฏิ บ ั ติ โดยใช้ ก ระบวนการ
ขับเคลื่อนทางความคิดด้วยการค้นหา และ
เชื่ อมโยงความคิด หรื อประสบการณ์ เดิ ม
ให้ เ ข้า กับ ความรู ้ ห รื อ ประสบการณ์ ใ หม่
เพื่ อดํา เนิ น การให้ค วามคิ ดใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
นั้นผลิตผลงานออกมาเป็ นนวัตกรรม ทั้งนี้
ผลผลิ ตอันเกิดจากความคิดสร้ างสรรค์น้ นั
ต้องอาศัยเทคนิ ค การระดมความคิ ด ด้วย
การสร้ างความคิดใหม่ ๆ ให้ได้มากที่สุ ด
เท่าที่จะทําได้ ทั้งนี้จะต้องไม่มีคาํ วิจารณ์ใด
ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องเป็ นการต่อยอดจาก
ความคิดของผูอ้ ื่นให้ขยายวงกว้างออกไป
เพื่อให้เกิดความคิดแปลกใหม่ จนนําไปสู่
การปฏิบตั ิได้ในที่สุด Plsek (1997: 91)

3. เป็ นการนําความคิดที่แปลก
ใหม่ซ่ ึ งมีรายละเอียดในมิติต่าง ๆ เรี ยบร้อย
แล้ว มาเชื่ อ มโยงกับ ประเด็ น ความคิ ด ที่
ต้ อ งการ โดยใช้ ก ารเชื่ อ มโยงให้ เ กิ ด
ความสอดคล้องกัน อันจะนําไปสู่ ความคิด
ที่ตกผลึกซึ่ งจะมีท้งั ความแปลกใหม่ และมี
รายละเอียดของความคิ ดที่แปลกใหม่น้ ัน
ในมิ ติ ต่ า ง ๆ อย่ า งชั ด เจนที่ พ ร้ อ มจะ
นํ า ไปสู่ การนํ า ไปใช้ ป ฏิ บ ั ติ หรื อใช้
ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าให้มากที่สุด

แผนภาพที่ 11 ผลการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek (ต่อ)
จากแผนภาพที่ 11 จะเห็นได้วา่ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek มี
สาระสํ า คัญ คื อ การสร้ า งสรรค์ค วามคิ ด และจัด การสิ่ ง ที่ เ ป็ นนามธรรมให้ส ามารถนํา ไปสู่
การปฏิบตั ิได้ หรื อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณค่า ด้วยการสํารวจความคิดในสิ่ งที่
ตนเองสนใจ และสํารวจดูวา่ ได้มีคนกล่าวถึงความคิดนั้นไว้อย่างไรบ้าง เพื่อให้เห็นมุมมองความคิด
นั้นให้ได้มากที่สุด จากนั้นจึงสร้างความคิดใหม่ที่ต่างไปจากความคิดเดิมที่มีอยูแ่ ล้วให้ได้มากที่สุด
เมื่อได้ความคิดที่แปลกนั้นแล้วก็นาํ ความคิดนั้นมาพิจารณาถึงรายละเอียดของความคิดนั้นในมิติ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงประเด็นความคิดรายละเอียดต่าง ๆ ให้มี
ความสอดคล้องกัน ซึ่ งนําไปสู่ ความคิดที่ตกผลึ กอันประกอบไปด้วยความคิดที่แปลกใหม่ โดยมี
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การแสดงรายละเอียดของความคิดนั้นในมิติต่าง ๆ อย่างชัดเจน และพร้อมที่จะนําไปสู่ การปฏิบตั ิ
หรื อใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณค่า
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบของ Sternberg
สาระสํ าคัญ แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
(1985) Sternberg (1985) ได้อธิ บายว่า โครงสร้างทางปั ญญาของมนุษย์ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่
สํ า คัญ 3 องค์ ป ระกอบด้ ว ยกัน ได้ แ ก่ 1. ทฤษฎี ย่ อ ยด้ า นองค์ ป ระกอบทางความสามารถ
(Componential Subtheory) จะเป็ นกระบวนการในการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น (Information –
Processing Components) ของสมองในการวิเคราะห์กลไก (Mechanism) ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมทาง
ปั ญญา (Intelligence Behavior) 2. ทฤษฎียอ่ ยด้านประสบการณ์ (Experiential Subtheory) จะเป็ น
การสร้ างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ของบุคคล และองค์ประกอบในการประมวลผลข้อมูล
และ 3. ทฤษฎียอ่ ยด้านบริ บทสังคม (Contextual Subtheory) จะเป็ นกิจกรรมทางสมอง (Mental
Activity) ที่บุคคลแสดงการกระทําโดยตรงต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม และ
เลือกสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะกับสภาพการดํารงชีวิตของบุคคล ซึ่ งองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านนี้ ต่างส่ งผล
ต่อการทํางานของเชาวน์ปัญญาอย่างอิสระ ในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง และ
ช่วยในการเสริ มสร้ างความสามารถในการคิด 3 ประการ คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์ และความสามารถในการคิดประยุกต์ใช้ ซึ่ งจัดเป็ นแนวคิด
สําคัญในการสร้างภาพความคิดให้แก่ผเู ้ รี ยนเพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนลงมือปฏิบตั ิงานจริ งต่อไป
แนวคิดที่นํามาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ การนําแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg มาใช้ในการจัดรู ปแบบการเรี ยนรู ้ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้ผเู้ รี ยนรู้จกั
วางแผนการดําเนินงานให้เป็ นระบบและสามารถมองเห็นขั้นตอนอย่างชัดเจนเสี ยก่อนโดยที่ผเู ้ รี ยน
จําเป็ นจะต้องใช้ทฤษฎียอ่ ยด้านองค์ประกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory) ซึ่ งเป็ น
กระบวนการในการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น (Information – Processing Components) กล่าวคือ
ผูเ้ รี ยนจะต้องรู ้ จกั คัดกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรื อประเด็นที่ตนเองต้องการโดยผ่านทักษะ
การคิ ดวิเคราะห์ ในการคัดเลื อกข้อมูล จากนั้นผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องใช้ทกั ษะการคิดเชิ งประยุกต์และ
ทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เ พื่ อ นํา ข้อ มู ล ที่ มี อ ยู่ เ หล่ า นั้ น มาเปรี ย บเที ย บ และใช้ก ระบวนการคิ ด
สร้างสรรค์นาํ มาผลิตเป็ นผลงานที่มีความแปลกใหม่และมีคุณค่าต่างไปจากของเดิมที่อยู่ จากนั้น
ผูเ้ รี ยนจะใช้ทฤษฎีย่อยด้านประสบการณ์ (Experiential Subtheory) คื อ การสร้ างปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างประสบการณ์ของบุคคล และองค์ประกอบในการประมวลผลข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงให้เข้ากับ
ผลงานของตนด้วยการใช้ทฤษฎี ย่อยด้านบริ บทสังคม (Contextual Subtheory) เพื่อการเผชิ ญกับ
การดําเนิ นงานที่ อาจเป็ นเรื่ องแปลกใหม่ หรื องานที่ ตนเองไม่ถนัด รวมถึ งการที่ ผูเ้ รี ยนจะต้องมี
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ความสามารถในการตรวจสอบความคิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ
แนวคิดเกีย่ วกับการเรี ยนรู้ โดยใช้ ทฤษฎี
เชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบของ
Sternberg
ท ฤ ษ ฎี เ ช า ว น์ ปั ญ ญ า ส า ม
องค์ประกอบ คือโครงสร้างทางปั ญญาโดย
วิ เ คราะห์ จ ากกระบวนการทางสมองใน
การแสดงออกตามด้า นต่ า ง ๆ โดยอาศัย
กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ (Analytical
Thinking) กระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์
(Creative Thinking) และกระบวนการคิด
เชิ ง ประยุ ก ต์ (Practical
Thinking)
(Sternberg, 1985: 41 - 107)
1. ทฤษฎี ย่อ ยด้า นองค์ป ระกอบ
ทางความสามารถ
1.1 องค์ประกอบด้าน
การคิดขั้นสู ง
1.2 องค์ประกอบด้าน
การปฏิบตั ิ
1.3 องค์ประกอบด้าน
การแสวงหาความรู ้

และการสร้ า งสรรค์ง านเขี ยนของตนเองได้อย่างมี

สาระสํ าคัญของแนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรู้
โดยใช้ ทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสาม
องค์ ประกอบของ Sternberg
1. ผู ้เ รี ยนวางแผนความคิ ด
อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ โ ด ย เ ริ่ ม ต้ น จ า ก
การแสวงหาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ประเด็ น ที่
สนใจให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดการตกผลึก
ความคิ ด ที่ ดี ที่ สุ ด เหมาะสมที่ สุ ด ที่ จ ะ
นํ า ไ ป ใ ช้ เ ป็ น ค ว า ม คิ ด ห ลั ก ใ น
การสร้ างสรรค์ผลงานให้มีคุณค่าต่อไป
ในขั้นตอนนี้จะเป็ นการนําข้อมูลที่ได้จาก
การสํา รวจจากแหล่ ง ต่ า ง ๆ อย่า งรอบ
ด้า นมาสร้ างเป็ นภาพในใจอย่า งชัดเจน
เพื่อมองเห็นภาพรวมของการดําเนิ นการ
ให้ส ามารถนํา ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ไ ด้อ ย่า ง
แท้จริ ง

แผนภาพที่ 12 ผลการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ
Sternberg
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แนวคิดเกีย่ วกับการเรี ยนรู้โดยใช้ ทฤษฎี
เชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบของ
Sternberg

สาระสํ าคัญของแนวคิดเกีย่ วกับการเรี ยนรู้
โดยใช้ ทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสาม
องค์ ประกอบของ Sternberg

2. ทฤษฎียอ่ ยด้านประสบการณ์
2.1 ความสามารถใน
การแก้ปัญหาที่แปลกใหม่
2.2 ความสามารถใน
การประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ

2. ผูเ้ รี ย นนํา ความคิ ด ที่ เ กิ ด จาก
การประมวลในเบื้องต้นมาพิจารณาในมุม
ที่แปลกใหม่โดยไม่ซ้ าํ กับความคิดเดิมที่มี
อยูแ่ ล้วซึ่ งเกิดจากการสํารวจความคิดเดิมที่
มีอยูม่ าแล้ว เป็ นความพยายามคิดใหม่ มอง
ใหม่ เพื่อให้เกิดความคิดที่แปลกใหม่ และ
ไม่ซ้ าํ กับความคิดเดิมที่มีอยูก่ ่อนหน้าแล้ว

3. ทฤษฎียอ่ ยด้านบริ บทสังคม
3.1 การปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
สิ่ งแวดล้อม
3.2 การเลือกสิ่ งแวดล้อม
3.3 การปรับแต่งสิ่ งแวดล้อม

3. ผู ้เ รี ยนนํ า ความคิ ด ที่ แ ปลก
ใหม่ที่ไม่ซ้ าํ กับความคิดเดิ มที่มีอยู่แล้วซึ่ ง
เกิ ดจากการสํารวจ และมองอย่างรอบด้าน
จนตกผลึกเป็ นความคิดที่ได้คดั สรรแล้วก็
จะ นํ า คว าม คิ ด นั้ น มา ขย าย ปร 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
ความชัดเจนยิ่งขึ้น จากนั้นก็จะนําความคิด
ที่ ผ่ า นการให้ ร ายละเอี ย ดต่ า ง ๆ นั้น มา
เชื่ อ มโยงปรั บ แต่ ง ให้ เ ข้า กับ ประเด็ น ที่
สนใจ เพื่อให้ประเด็นนั้นเกิดความชัดเจน
แปลกใหม่ มี ร ายละเอี ย ดของความคิ ด ที่
มากเพี ย งพอที่ จะนํา ไปสู่ ก ารสร้ า งสรรค์
ผลงานให้เกิดเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน และมี
คุณค่าต่อไป

แผนภาพที่ 12 ผลการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ
Sternberg (ต่อ)
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จากแผนภาพที่ 12 จะเห็ นได้ว่า แนวคิ ดเกี่ ย วกับ การเรี ยนรู้ โดยใช้ทฤษฎี เชาวน์ปัญญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg มีสาระสําคัญ คือ ผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนความคิดอย่างเป็ นระบบ
ในการแสงหาข้อมู ล เกี่ ย วกับ ประเด็นที่ ตนสนใจให้ไ ด้ม ากที่ สุ ด และนํา ข้อมูล ที่ แสวงหาได้ม า
ประมวลผล จนเกิดความคิดที่ตกผลึกด้วยความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าํ กับความคิดที่มีอยูเ่ ดิม จากนั้น
จึงนําความคิดนั้นมาขยายประเด็นรายละเอียดในมิติต่าง ๆ มาเชื่อมโยง ปรับแต่งให้เข้ากับประเด็นที่
สนใจจนเกิ ด ความชัดเจนที่ จะนําความคิดนั้นไปสู่ การสร้ างสรรค์ผลงานให้เป็ นรู ปธรรม และมี
คุณค่า
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับแผนผังความคิดของ Buzan
สาระสํ า คัญ แนวคิ ดเกี่ ยวกับ แผนผัง ความคิ ด (Buzan, 2003) เป็ นรู ป แบบของ
การจัดกลุ่มระบบเพื่อเชื่อมโยงความคิดแบบแผ่ขยายออก ซึ่ งเป็ นกระบวนการทํางานตามธรรมชาติ
ของจิตใจมนุ ษย์ จัดเป็ นกลวิธีการแสดงด้วยภาพที่มีพลัง ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกุญแจที่จะไขศักยภาพ
ของสมองออกมา ทั้งนี้ แผนผังความคิดสามารถนํามาใช้ได้กบั ทุกแง่มุมของชี วิต เพื่อการเรี ยนรู้ที่
พัฒนาขึ้น และความคิดที่ชดั เจนขึ้น และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานหรื อการใช้ชีวติ
แนวคิดทีน่ ํามาใช้ ในการจัดการเรียนรู้ การนําแนวคิดเกี่ยวกับแผนผังความคิด
มาใช้จดั รู ปแบบการเรี ยนรู ้ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิดแผนผังความคิดมาใช้เป็ นเทคนิคใน
การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่ อง เพื่อนําความคิดที่เกิดจากการตกผลึ ก
อย่างชัดเจนแล้ว นํามาแตกประเด็นเพื่อลงรายละเอียดในแง่มุม และมิติต่าง ๆ อย่างชัดเจน และรอบ
ด้าน เพื่อให้เกิ ดปริ มาณความคิดที่มากเพียงพอในการนําไปเป็ นฐานความคิดในการสร้ างสรรค์
ผลงานเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจน และมีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์ให้มากที่สุด
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แนวคิดเกีย่ วกับการเรี ยนรู้ โดยใช้
แผนผังความคิดของ Buzan

สาระสํ าคัญของแนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรู้
โดยใช้ แผนผังความคิดของ Buzan

รู ปแบบของการจัดกลุ่มระบบเพื่อ
เชื่อมโยงความคิดแบบแผ่ขยายออกด้วยวิธี
การระดมความคิ ด หรื อระดมสมอง
เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ แ น ว คิ ด ห รื อ ท า ง เ ลื อ ก ที่
หลากหลาย จนนํา ไปสู่ การตัด สิ น ใจ
(Buzan, 2551: 135)
การใช้ แ ผนผั ง ความคิ ด อย่ า ง
ถู ก ต้องจะช่ วยให้ผูเ้ ขี ย นแผนผัง ความคิ ด
สามารถสร้ างการคิดสร้ างสรรค์ข้ ึ นมาได้
เป็ นจํา นวนอย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด สองเท่ า ของ
ความคิดที่เกิดจากการระดมสมองทัว่ ๆ ไป
ของคนกลุ่มใหญ่ในเวลาเท่า ๆ กัน (Buzan,
2551: 151)

ผูเ้ รี ยนสามารถสร้ างผลงานเขียน
สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการเขียนแผนผัง
ความคิดด้วยวิธีการแผ่ขยายความคิด หรื อ
ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ อย่า งเป็ นระบบด้ว ยวิธี ก าร
ระดมความคิด หรื อระดมสมองเพื่อให้เกิด
แนวคิ ดที่ หลายหลาย เป็ นความคิ ดที่ เกิ ด
จากการมองอย่างรอบด้านในหลายมิติทาํ
ให้เกิ ดความคิ ด ที่ มี ร ายละเอี ย ดครบถ้ว น
ชัดเจน และสามารถนําความคิดที่ดีสุดไป
ใช้ เ ป็ นฐานความคิ ด เพื่ อ ผลิ ต ผลงาน
สร้ า งสรรค์ใ ห้เ กิ ด เป็ นรู ป ธรรมที่ ชัด เจน
และมีคุณค่าต่อไป

แผนภาพที่ 13 ผลการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับแผนผังความคิดของ Buzan
จากแผนภาพที่ 13 จะเห็ นได้วา่ แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู้โดยใช้แผนผังความคิดของ
Buzan มีสาระสําคัญ คือ ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการเขียนแผนผัง
ความคิดด้วยวิธีการแผ่ขยายความคิด หรื อข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบด้วยวิธีการระดมความคิด
หรื อระดมสมองเพื่อให้เกิ ดแนวคิดที่หลายหลาย ด้วยการคิดที่เกิ ดจากการมองอย่างรอบด้านใน
หลายมิติ จนนําไปสู่ ความคิดที่ดีที่สุด และใช้ฐานความคิดที่ดีสุดนั้นไปผลิตเป็ นผลงานที่มีรูปธรรม
และมีคุณค่าต่อไป
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3. การสั งเคราะห์ ข้ นั ตอนรู ปแบบการเรี ยนรู้
จากสาระสําคัญของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู้
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต
นั้น ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสังเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวสู่ รูปแบบการเรี ยนรู ้ดงั ต่อไปนี้
3.1 ผลการสังเคราะห์สาระสําคัญของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek
สู่ หลักการกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek เพื่อใช้เป็ นแนวทางการสร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้
ดังปรากฏในแผนภาพที่ 14 ดังนี้
สาระสํ าคัญของแนวคิดเกีย่ วกับการเรี ยนรู้
โดยใช้ กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ
Plsek

หลักการ
กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ Plsek

เป็ นการสํ า รวจความคิ ด เกี่ ย วกับ
ประเด็นที่สนใจว่ามีความคิดที่กล่าวเอาไว้
ก่ อ นหน้ า นั้ นแล้ ว อย่ า งไรบ้ า งโดยเป็ น
การมองอย่ า งรอบด้ า นเพื่ อ ให้ ส ามารถ
มองเห็ นความคิ ดในประเด็ นเหล่ า นั้นให้
มากที่สุด จากนั้นจึงลองคิดถึงประเด็นใหม่
ที่ไม่ซ้ าํ กับความคิดเดิมที่ได้สํารวจไว้แล้ว
ในเบื้องต้น

1. การสร้ างความสนใจ ผูเ้ รี ยน
สํารวจความคิดที่เคยมีผอู้ ื่นได้กล่าวถึ งไว้
ในประเด็นที่กาํ หนดให้อย่างรอบด้านเพื่อ
จะได้มีมุมมองที่ไม่ซ้ าํ กับความคิดเดิมที่มี
อยู่ ก่ อ นแล้ ว จากนั้ นผู้ เ รี ยนจึ ง คิ ด ถึ ง
ความคิ ด ใหม่ ๆ ที่ มี ค วามเป็ นไปได้ใ น
ประเด็ น ที่ ก ํา หนดให้ อ ัน จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความคิ ด ที่ แ ปลกใหม่ และไม่ ซ้ ํ าจาก
ความคิ ดที่ เคยมี ก ารกล่ า วถึ ง ไว้ก่ อนหน้า
นั้นแล้ว

1.

แผนภาพที่ 14 หลักการกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้าง
รู ปแบบการเรี ยนรู ้
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สาระสํ าคัญของแนวคิดเกีย่ วกับการเรี ยนรู้
โดยใช้ กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ
Plsek

หลักการ
กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ Plsek

2. เป็ นการสร้ างความคิดใหม่ที่
ต่า งไปจากความคิ ดเดิ ม ที่ มี อยู่แล้ว ซึ่ ง ได้
จากการสํารวจความคิดอย่างรอบด้าน เมื่อ
ได้ ค วามคิ ด ที่ แ ปลกใหม่ แ ล้ ว ก็ จ ะนํ า
ความคิ ด ที่ แ ปลกใหม่ น้ ัน มาพิ จ ารณาถึ ง
ราย ล ะ เอี ย ด ขอ งค วา มคิ ดนั้ นใ นมิ ติ
ต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจนยิง่ ขึ้น

2. การหลบหลีก ผูเ้ รี ยนสร้ าง
ความคิ ด ใหม่ ที่ ต่ า งไปจากเดิ ม ด้ว ยการ
ระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็น หรื อหัวข้อ
ที่จะเขียนให้ได้มากที่สุด จากนั้นคัดเลื อก
ความคิดที่แปลกใหม่ และน่าสนใจมาแตก
ประเด็ น ความคิ ด และขยายความคิ ด ใน
ประเด็ น ต่ า ง ๆ ให้ มี ร ายละเอี ย ดในมิ ติ
ต่าง ๆ อย่างรอบด้านที่มีความชัดเจนยิง่ ขึ้น

3. เป็ นการนําความคิดที่แปลก
ใหม่ซ่ ึ งมีรายละเอียดในมิติต่าง ๆ เรี ยบร้อย
แล้ว มาเชื่ อ มโยงกับ ประเด็ น ความคิ ด ที่
ต้องการ โดยใช้การเชื่ อมโยงให้เกิดความ
สอดคล้องกัน อันจะนําไปสู่ ความคิดที่ตก
ผลึ ก ซึ่ งจะมี ท้ ัง ความแปลกใหม่ และมี
รายละเอียดของความคิ ดที่แปลกใหม่น้ ัน
ในมิ ติ ต่ า ง ๆ อย่ า งชั ด เจนที่ พ ร้ อ มจะ
นํ า ไปสู่ การนํ า ไปใช้ ป ฏิ บ ั ติ หรื อใช้
ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าให้มากที่สุด

3. การลงมือปฏิบัติ ผูเ้ รี ยนนํา
ความคิดที่แปลกใหม่ที่ได้ตกผลึกเรี ยบร้อย
และมีการแตกประเด็นความคิดในมิติต่าง
ๆ มาคิ ด เชื่ อ มโยงกับ ประเด็ น ที่ ต้อ งการ
นํ า เ ส น อ ว่ า มี ค ว า ม เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ
เปรี ยบเทียบกันได้อย่างไรบ้างในแต่ละมิติ
ของแต่ ล ะรายละ เอี ย ดของความคิ ด
เหล่านั้น เพื่อให้เกิ ดความคิดที่แปลกใหม่
มีมิติข องรายละเอียดที่ ชัดเจนซึ่ งสามารถ
นํ า ไ ป ใ ช้ เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร เ ขี ย น
สร้างสรรค์ต่อไป

แผนภาพที่ 14 หลักการกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้าง
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ (ต่อ)

183
จากแผนภาพที่ 14 จะเห็ นได้ว่าหลักการกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ที่ใช้เป็ น
แนวทางในการสร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยหลักการสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ การสร้าง
ความสนใจ การหลบหลีก และการลงมือปฏิบตั ิ ด้วยการเริ่ มต้นสํารวจความคิดที่เคยมีผอู้ ื่นกล่าว
ไว้แล้วในประเด็นที่กาํ หนดให้ เพื่อจะได้ความคิดที่แปลกใหม่ จากนั้นผูเ้ รี ยนสร้างความคิดใหม่ที่
ต่างไปจากเดิ ม ด้วยการระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็น หรื อหัวข้อที่จะเขียนให้ได้มากที่สุด และ
คัดเลือกความคิดที่แปลกใหม่ และน่าสนใจมาแตกประเด็นความคิด และขยายความคิดในประเด็น
ต่าง ๆ ให้มีรายละเอียดในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้านที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และนําความความคิดใน
ประเด็นต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกับประเด็นที่ตอ้ งการนําเสนอเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเขียนสร้างสรรค์
ต่อไป
3.2 ผลการสั ง เคราะห์ ส าระสํ า คั ญ ของแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg สู่ หลักการแนวคิดทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ
Sternberg เพื่อใช้เป็ นแนวทางการสร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ดังปรากฏในแผนภาพที่ 15 ดังนี้
สาระสํ าคัญของแนวคิดเกีย่ วกับการเรี ยนรู้
โดยใช้ ทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสาม
องค์ ประกอบของ Sternberg

หลักการแนวคิด
ทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบ
ของ Sternberg

1. ผูเ้ รี ยนวางแผนความคิดอย่าง
เป็ นระบบโดยเริ่ มต้น จากการแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจให้มากที่สุด
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การตกผลึ ก ความคิ ด ที่ ดี ที่ สุ ด
เหมาะสมที่ สุดที่ จะนําไปใช้เป็ นความคิ ด
หลักในการสร้ างสรรค์ผลงานให้มีคุณค่า
ต่อไป ในขั้นตอนนี้ จะเป็ นการนําข้อมูลที่
ได้จ ากการสํา รวจจากแหล่ ง ต่า ง ๆ อย่า ง
รอบด้ า นมาสร้ า งเป็ นภาพในใจอย่ า ง
ชั ด เจนเพื่ อ มองเห็ น ภาพรวมของการ
ดํา เนิ นการให้สามารถนํา ไปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ
ได้อย่างแท้จริ ง

1. การวางแผนความคิด ผูเ้ รี ยน
จะต้องสร้ า งภาพความคิ ดให้ชัดเจนก่ อน
โดยผูเ้ รี ยนจะเกิดความคิด และเป็ นระบบ
เกี่ ยวกับการกําหนดแนวทางในการเขีย น
ผลงานของตนเองว่า จะมีเนื้ อหากล่ าวถึ ง
ประเด็นใดบ้าง และในแต่ละประเด็นจะมี
รายละเอี ย ดอย่ า งไรบ้า ง ตลอดจนจะมี
กลวิ ธี ห รื อแนวทางในการดํ า เนิ น การ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานในครั้ งนี้ ให้ อ อกมา
ลักษณะใด

แผนภาพที่ 15 หลักการแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้

184
สาระสํ าคัญของแนวคิดเกีย่ วกับการเรี ยนรู้
โดยใช้ ทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสาม
องค์ ประกอบของ Sternberg

หลักการแนวคิด
ทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบ
ของ Sternberg

2. ผูเ้ รี ย นนํา ความคิ ด ที่ เ กิ ด จาก
การประมวลในเบื้ อ งต้น มามองในมุ ม ที่
แปลกใหม่โดยไม่ซ้ าํ กับความคิดเดิมที่มีอยู่
แล้วซึ่ งเกิ ดจากการสํารวจความคิดเดิมที่มี
อยู่มาแล้ว เป็ นความพยายามคิดใหม่ มอง
ใหม่ เพื่อให้เกิดความคิดที่แปลกใหม่ และ
ไม่ซ้ าํ กับความคิดเดิมที่มีอยูก่ ่อนหน้าแล้ว

2. การใช้ ประสบการณ์ ผูเ้ รี ย น
จะนํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการรวบรวมไว้
ทั้ งหมดมาปรั บ แต่ ง และคั ด เลื อ กให้
เหมาะสมกับ ประเด็นที่ ตนเองสนใจด้วย
การนําข้อมูลที่ได้การศึกษามาเปรี ยบเทียบ
กับมุมมองความคิดที่สนใจว่ามีประเด็นที่
เ ห มื อ น กั น อ ย่ า ง ไ ร บ้ า ง แ ล ะ มี
การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ประเด็ น ความคิ ด ที่ ส นใจและต้อ งการ
นํา เสนออย่ า งไรบ้า งเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้อ มู ล ที่
ชัดเจน และเพียงพอในการสร้างสรรค์งาน
เขียนของตนเองได้

แผนภาพที่ 15 หลักการแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างรู ปแบบการเรี ยนรู้ (ต่อ)
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สาระสํ าคัญของแนวคิดเกีย่ วกับการเรี ยนรู้
โดยใช้ ทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสาม
องค์ ประกอบของ Sternberg

หลักการแนวคิด
ทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบ
ของ Sternberg

3. ผู ้เ รี ยนนํ า ความคิ ด ที่ แ ปลก
ใหม่ที่ไม่ซ้ าํ กับความคิดเดิ มที่มีอยู่แล้วซึ่ ง
เกิดจากการสํารวจ และมองอย่างรอบด้าน
จนตกผลึ กเป็ นความคิดที่ ได้คดั สรรแล้วก็
จะ นํ า ค วา มคิ ด นั้ น มา ขย า ย ป ระ เด็ น
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น มิ ติ ต่ า ง ๆ ใ ห้ เ กิ ด
ความชัดเจนยิง่ ขึ้น จากนั้นก็จะนําความคิด
ที่ ผ่ า นการให้ ร ายละเอี ย ดต่ า ง ๆ นั้น มา
เชื่ อ มโยงปรั บ แต่ ง ให้ เ ข้า กับ ประเด็ น ที่
สนใจ เพื่อให้ประเด็นนั้นเกิดความชัดเจน
แปลกใหม่ มี ร ายละเอี ย ดของความคิ ด ที่
มากเพี ย งพอที่ จะนํา ไปสู่ ก ารสร้ า งสรรค์
ผลงานให้เกิดเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน และมี
คุณค่าต่อไป

3. การใช้ บริ บ ทสั ง คม ผู ้เ รี ย น
จะต้องนํา ความคิดที่ ผ่านกระบวนการคิ ด
วิ เ คราะห์ และการคิ ด เชิ ง ประยุ ก ต์ ม า
สร้างสรรค์เป็ นผลงานเขียนของตนเองได้
ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องนําความคิดที่ตกผลึกแล้ว
นั้นมาแตกประเด็นรายละเอียดของแต่ละ
มิติที่ กาํ หนดไว้ให้สอดคล้องกับ เรื่ องราว
ความคิดใหม่ที่ตอ้ งการนําเสนอให้มีความ
เหมาะสม และชัดเจนยิ่งขึ้นโดยงานเขียน
นั้นจะต้องมีความแปลกใหม่ และมีคุณค่า
ด้วยการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์

แผนภาพที่ 15 หลักการแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
จากแผนภาพที่ 15 จะเห็นได้วา่ หลักการของแนวคิดทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ
ของ Sternberg ประกอบด้วยหลักการสําคัญ 3 ประการได้แก่ การวางแผนความคิด การใช้
ประสบการณ์ และการใช้บริ บทสังคม โดยเริ่ มจากการวางแผน คือ ผูเ้ รี ยนจะต้องสร้างภาพความคิด
ของตนเองให้ชดั เจน และเป็ นระบบในการเขียนผลงานของตนเองก่อน จากนั้นผูเ้ รี ยนนําข้อมูลที่ได้
จากการรวบรวมไว้ท้ งั หมดมาปรับแต่ง และคัดเลือกประเด็นที่ตนเองสนใจด้วยการนําข้อมูลที่ได้
จากการศึกษามาเปรี ยบเทียบกับมุมมอง หรื อประสบการณ์ของตนเอง จนนําไปสู่ การสร้างสรรค์
ผลงานเขียนผ่านการใช้บริ บทสังคม
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3.3 ผลการสั ง เคราะห์ ส าระสํา คัญของแนวคิ ดเกี่ ย วกับ แผนผัง ความคิ ดของ Buzan
สู่ หลัก การแนวคิ ดแผนผัง ความคิ ดของ Buzan เพื่อใช้เป็ นแนวทางการสร้ า งรู ป แบบการเรี ย นรู ้
ดังปรากฏในแผนภาพที่ 16 ดังนี้
สาระสํ าคัญของแนวคิดเกีย่ วกับการเรี ยนรู้
โดยใช้ แผนผังความคิดของ Buzan

หลักการแนวคิด
แผนผังความคิดของ Buzan

ผูเ้ รี ยนสามารถสร้ างผลงานเขียน
สร้ างสรรค์โดยใช้เทคนิ คการเขียนแผนผัง
ความคิดด้วยวิธีการแผ่ขยายความคิด หรื อ
ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ อย่า งเป็ นระบบด้ว ยวิธี ก าร
ระดมความคิด หรื อระดมสมองเพื่อให้เกิด
แนวคิ ดที่ หลายหลาย เป็ นความคิ ดที่ เกิ ด
จากการมองอย่างรอบด้านในหลายมิติทาํ
ให้ เกิ ดความคิ ด ที่ มี ร ายละเอี ย ดครบถ้ว น
ชัดเจน และสามารถนําความคิดที่ดีสุดไป
ใช้ เ ป็ นฐานความคิ ด เพื่ อ ผลิ ต ผลงาน
สร้ า งสรรค์ใ ห้ เ กิ ด เป็ นรู ป ธรรมที่ ชัด เจน
และมีคุณค่าต่อไป

การแตกประเด็ น ความคิ ด ด้ ว ย
การระดมสมอง ผู ้เ รี ยนสามารถสร้ า ง
ผลงานเขียนสร้างสรรค์ดว้ ยวิธีการแผ่ขยาย
ความคิด หรื อข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
ซึ่ งเกิดจากวิธีการระดมความคิด หรื อระดม
สมองเพื่อให้เกิดแนวคิดที่หลายหลาย หรื อ
คิ ด ให้ ไ ด้ ป ริ มาณมากที่ สุ ด จากนั้ นนํ า
ความคิดที่ดีสุดไปต่อยอดเป็ นงานเขียนเล่า
เรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยใช้แผงผังความคิดเป็ นแนวทางในการ
แตกประเด็นความคิดที่หลากหลาย เพื่อให้
ผูเ้ รี ย นมองเห็ นโครงร่ า งของความคิ ดใน
การสร้างสรรค์งานเขียนเล่าเรื่ องต่อไป

แผนภาพที่ 16 หลักการแนวคิดเกี่ยวกับแผนผังความคิดของ Buzan เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การสร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้
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จากแผนภาพที่ 16 จะเห็นได้วา่ หลักการแนวคิดแผนผังความคิดของ Buzan เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการสร้ างรู ปแบบการเรี ยนรู้ คือ การจัดระบบความคิดด้วยการระดมสมอง ผูเ้ รี ยน
สามารถสร้างผลงานเขียนสร้างสรรค์ดว้ ยวิธีการแผ่ขยายความคิด หรื อข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
ซึ่ งเกิ ดจากวิธีการระดมความคิ ด หรื อระดมสมองเพื่อให้เกิดแนวคิดที่หลายหลาย หรื อคิดให้ได้
ปริ มาณมากที่สุด จากนั้นนําความคิดที่ดีสุดไปต่อยอดเป็ นงานเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้แผงผังความคิดเป็ นแนวทางในการแตกประเด็นความคิดที่หลากหลายเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนมองเห็นโครงร่ างของความคิดในการสร้างสรรค์งานเขียนเล่าเรื่ องต่อไป
จากหลัก การของรู ป แบบการเรี ยนรู ้ ดัง กล่ า ว กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสริ มสร้ า ง
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต โดยนําผลมา
สังเคราะห์แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ของรู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของ
Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg ได้ ดังปรากฏในตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 ผลการสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถ ในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต
หลักการของรู ปแบบการเรี ยนรู้ วัตถุประสงค์ ของการเรียนรู้
กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ Plsek
1. การสร้ างความสนใจ
ผูเ้ รี ยนสํารวจความคิ ดที่ เคยมี ผอู ้ ื่ น
ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ไ ว้ ใ น ป ร ะ เ ด็ น ที่
กําหนดให้อย่างรอบด้านเพื่อจะได้
ไม่มีมุมมองที่ไม่ซ้ าํ กับความคิดเดิม
ที่ มีอยู่ก่อนแล้ว จากนั้น ผูเ้ รี ย นจึ ง
คิดถึงความคิดใหม่ ๆ ที่มี
ความเป็ นไปได้ ใ นประเด็ น ที่
กําหนดให้อนั จะก่อให้เกิดความคิด
ที่ แ ป ล ก ใ ห ม่ แ ล ะ ไ ม่ ซํ้ า จ า ก
ความคิดที่เคยมีการกล่าวถึงไว้ก่อน
หน้านั้นแล้ว
2. การหลบหลีก ผูเ้ รี ยน
สร้างความคิดใหม่ที่ต่างไปจากเดิม
ด้ว ยการระดมความคิ ด เกี่ ย วกั บ
ประเด็น หรื อ หัวข้อ ที่ จะเขี ย นให้
ได้ ม ากที่ สุ ด จากนั้ นคั ด เลื อก
ความคิดที่แปลกใหม่ และน่าสนใจ
มาแตกประเด็นความคิด และขยาย
ความคิ ด ในประเด็ น ต่ า ง ๆ ให้ มี
รายละเอียดในมิติต่าง ๆ อย่างรอบ
ด้านที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

กลวิธีการจัดการเรียนรู้

ผู ้เ รี ยนสามารถสร้ า ง
ผู ้ เ รี ย น ล ง มื อ สํ า ร ว จ
ประเด็นความคิดใหม่ที่มี
ป ร ะ เ ด็ น ค ว า มคิ ด ที่ ผู ้ ส อ น
ความแตกต่ า งไปจากความคิ ด กําหนดให้ดว้ ยตนเอง โดย
เดิมที่เคยมีอยูก่ ่อนหน้าแล้วได้ การใช้ ใ บความรู ้ ตลอดจน
ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ท า ง
อิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ งผู ้เ รี ยนจะได้
ข้อ มู ล ที่ มี ก ารกล่ า วถึ ง ไว้แ ล้ว
เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ เ ด็ น นั้ น ว่ า มี
อ ะ ไ ร บ้ า ง เ พื่ อ จ ะ ไ ด้ ไ ม่
นํ า เสนอประเด็ น ความคิ ด ที่
ซํ้าซ้อนกับความคิ ดที่ มีอยู่ก่อน
หน้านั้น
ผู ้ เ รี ยนสามารถสร้ า ง
ผู ้ เ รี ยนระดมสมอง
ความคิดที่แปลกใหม่ โดยมี
เกี่ยวกับประเด็นในการเขียนให้
การขยายรายละเอี ยดในแต่ ละ ได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความคิด
ประเด็นที่แตกย่อยออกไปอย่าง ที่ แปลกใหม่ไม่ซ้ าํ กับความคิ ด
ชัดเจน
ที่ มี อ ยู่เ ดิ มจากที่ ไ ด้มี ข ้อมู ล อยู่
แล้ว จากนั้นผูเ้ รี ยนตรวจสอบ
ความคิ ด ที่ ไ ด้ จ ากการระดม
สมอง แล้ว เลื อ กความคิ ด ที่ ดี
ที่ สุ ดเพื่ อเชื่ อมโยงความคิ ดใน
การเตรี ย มข้อ มู ล ในการเขี ย น
เล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
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ตารางที่ 19 ผลการสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถ ในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต (ต่อ)
หลักการของรู ปแบบการเรี ยนรู้

วัตถุประสงค์ ของการเรียนรู้

ผูเ้ รี ยนสามารถเขี ยนเล่า
3. การเคลื่อนไหว ผูเ้ รี ยน
นํา ความคิ ด ที่ แ ปลกใหม่ ที่ ไ ด้ต ก เรื่ องเชิงสร้างสรรค์เป็ น
ผลึ ก เรี ยบร้ อ ย และมี ก ารแตก ความเรี ยงร้ อยแก้วในหัวข้อที่
ประเด็นความคิ ด ในมิ ติ ต่ า ง ๆ มา กําหนดได้
คิ ดเชื่ อมโยงกับประเด็นที่ ตอ้ งการ
นํา เสนอว่า มี ค วามเกี่ ย วข้อ ง และ
เปรี ยบเที ยบกันได้อย่างไรบ้า งใน
แต่ละมิติของแต่ละรายละเอียดของ
ความคิ ดเหล่ า นั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความคิ ด ที่ แ ปลกใหม่ มี มิ ติ ข อง
รายละเอี ย ดที่ ชัด เจนซึ่ งสามารถ
นําไปใช้เป็ นแนวทางในการเขี ยน
สร้างสรรค์ต่อไป

กลวิธีการจัดการเรียนรู้
ผูเ้ รี ยนลงมื อเขี ย นเรื่ อ ง
จากโครงร่ างที่ ว างไว้ ด้ ว ย
การขยายความคิด และเลือกใช้
ภาษาในการเขี ยนให้เหมาะสม
ตามหัวข้อการเขี ยนเล่าเรื่ องเชิ ง
สร้างสรรค์ที่กาํ หนดได้
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ตารางที่ 19 ผลการสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถ ในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต (ต่อ)
หลักการของรู ปแบบการเรี ยนรู้ วัตถุประสงค์ ของการเรียนรู้
ทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบของ Sternberg
ผูเ้ รี ย นสามารถวางแผน
1. ก า ร ว า ง แ ผ น
ความคิด ผูเ้ รี ยนจะต้องสร้างภาพ
ความคิ ดให้ ชั ด เจนก่ อ นโดย
ผู ้ เ รี ยนจะเกิ ดความคิ ดอย่ า ง
ชัด เจน และเป็ นระบบเกี่ ย วกับ
การกําหนดแนวทางในการเขี ยน
ผลงานของตนเองว่า จะมีเนื้ อหา
กล่ าวถึ งประเด็นใดบ้า ง และใน
แต่ ล ะประเด็ น จะมี ร ายละเอี ย ด
อย่างไรบ้าง ตลอดจนจะมี กลวิธี
หรื อแนวทาง ในการดํ า เนิ น
การสร้ า งสรรค์ผ ลงานในครั้ งนี้
ให้ออกมาลักษณะใด
2. การใช้ ประสบการณ์
ผูเ้ รี ยนจะนําข้อมูลที่ได้จาก
ก า ร ร ว บ ร ว ม ไ ว้ ท้ ั ง ห ม ด ม า
ป รั บ แ ต่ ง แ ล ะ คั ด เ ลื อ ก ใ ห้
เหมาะสมกับ ประเด็ น ที่ ต นเอง
สนใจด้ ว ยการนํ า ข้ อ มู ล ที่ ได้
การศึ ก ษามาเปรี ยบเที ย บกั บ
มุ ม มองความคิ ด ที่ สนใจว่ า มี
ประเด็นที่ เหมือนกันอย่างไรบ้าง
แ ล ะ มี ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น ใ ห้
สอดคล้องเหมาะสมกับประเด็น
ความคิดที่สนใจและ

กลวิธีการจัดการเรียนรู้

ผู ้ เ รี ย นว า งโ คร งร่ า ง
ด้ว ยการวางโครงร่ า งงานเขี ย น การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
ก่ อ น ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ ง า น เ พื่ อ จากความคิด หรื อจินตนาการที่
มองเห็นร่ างความคิ ดที่ ชดั เจนได้ ผ่ า น ก า ร คั ด เ ลื อ ก ด้ ว ย
กระบวนการระดมสมอง และ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เชื่ อ มโยงความคิ ด ใหม่ ใ ห้เ ข้า
กั บ ค ว า ม คิ ด ค ว า ม รู ้ แ ล ะ
ประสบการณ์เดิม

ผูเ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยง
ความคิดใหม่ดว้ ย
การเปรี ยบเที ย บกับ ประเด็ น ที่
จ ะ ต้ อ ง นํ า ม า เ ขี ย น ใ ห้ เ กิ ด
ความชัดเจน

ผู ้ เ รี ย นแ ต กป ร ะ เ ด็ น
ความคิ ด ด้ ว ยการเชื่ อมโยง
ความคิดที่แปลกใหม่ในมุมมอง
ต่ า ง ๆ ของสิ่ งนั้ นให้ เ ข้ า กั บ
หั ว ข้ อ ที่ จ ะ เ ขี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง
เ ห มา ะ ส ม โ ด ย มี กา ร แ ต ก
ประเด็นรายละเอี ย ดเพื่ อจะได้
มองเห็ น ความเหมื อ นกัน ของ
ความคิดนั้นกับสิ่ งที่จะเขียนให้
สอดคล้องเหมาะสมในการใช้
เป็ นข้อมูลในการเขียนต่อไป
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ตารางที่ 19 ผลการสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถ ในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต (ต่อ)
หลักการของรู ปแบบการเรี ยนรู้

วัตถุประสงค์ ของการเรียนรู้

กลวิธีการจัดการเรียนรู้

ต้ อ งการนํ า เสนออย่ า งไรบ้ า ง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ที่ ชั ด เจน และ
เพี ย งพอในการสร้ า งสรรค์ง าน
เขียนของตนเองได้

ผูเ้ รี ยนสามารถ
3. การใช้ บริ บทสั งคม
ผูเ้ รี ยนจะต้องนําความคิดที่ผา่ น ปรับแต่งความคิดเดิมให้เข้ากับ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และ ความคิดใหม่ได้อย่างเหมาะสม
ก า ร คิ ด เ ชิ ง ป ร ะ ยุ ก ต์ ม า
สร้ า งสรรค์ เ ป็ นผลงานเขี ย น
ของตนเองได้ ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้อง
นําความคิดที่ตกผลึกแล้วนั้นมา
แตกประเด็ น รายละเอี ย ดของ
แ ต่ ล ะ มิ ติ ที่ กํ า ห น ด ไ ว้ ใ ห้
สอดคล้องกับเรื่ องราวความคิด
ใหม่ ที่ ต้ อ งการนํา เสนอให้ มี
ความเหมาะสม และชัด เจน
ยิ่งขึ้ นโดยงานเขี ยนนั้นจะต้อง
มีความแปลกใหม่ และมีคุณค่า
ด้ ว ย การเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง
สร้างสรรค์

เปิ ดโอกาสให้ ผู้เ รี ยน
ได้ปฏิบตั ิงานในสถานการณ์
ใหม่ ด้ว ยตนเองอย่ า งอิ ส ระ
เพื่อให้เกิดความคล่องใน
การคิ ด และการปฏิ บ ัติ ง าน
โดยนําประสบการณ์ ของตน
ม า ป รั บ เ ข้ า กั บ ป ร ะ เ ด็ น
ควา มคิ ดแ ปล ก ใ หม่ ที่ จ ะ
นําเสนอให้มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกันอย่างน่าสนใจ
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ตารางที่ 19 ผลการสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถ ในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต (ต่อ)
หลักการของรู ปแบบการเรี ยนรู้
แผนผังความคิดของ Buzan

การจั ด ระบบความคิ ด
ด้ วยการระดมสมอง ผู ้ เ รี ยน
ส า มา ร ถ ส ร้ า ง ผ ล ง า น เ ขี ย น
สร้ า งสรรค์ด ้ว ยวิ ธี ก ารแผ่ ข ยาย
ความคิ ด หรื อข้อมูลต่าง ๆ อย่าง
เป็ นระบบ ซึ่ งเกิ ด จากวิ ธี ก าร
ระดมความคิ ด หรื อระดมสมอง
เพื่ อให้เกิ ดแนวคิ ดที่ หลายหลาย
หรื อ คิ ด ให้ ไ ด้ป ริ ม าณมากที่ สุ ด
จากนั้นนําความคิ ดที่ ดีสุดไปต่ อ
ยอดเป็ นงานเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยจะได้แผงผัง
คว ามคิ ด ที่ ผู ้ เ รี ย นจ ะใ ช้ เ ป็ น
แนวทางในการวางโครงร่ าง
การเขี ยนว่าจะมีลกั ษณะอย่างไร
บ้าง

วัตถุประสงค์ ของการเรียนรู้

กลวิธีการจัดการเรียนรู้

ผู ้ เ รี ยนมี ส ามารถแตก
ประเด็ น ความคิ ด ให้ ม องเห็ น
ประเด็นความคิดอย่างชัดเจนด้วย
การใช้แ ผนผัง ความคิ ด เพื่ อ แผ่
ขยายความคิ ด ให้ เ กิ ด มุ ม มองที่
แปลกใหม่ได้

ผู ้ เ รี ย น จ ะ ต้ อ ง แ ส ด ง
ความคิดของตนเองจากหัวข้อที่
กําหนดให้ได้มากที่สุด ด้วย
การใช้แผนผังความคิ ด เพื่อจะ
ไ ด้ ม อ ง เ ห็ น โ ค ร ง ร่ า ง ข อ ง
ความคิดที่จะใช้เป็ นแนวทางใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ด

จากตารางที่ 19 จะเห็ นได้ว่า กลวิธีในการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย การสํารวจประเด็น
ความคิดที่มีอยูก่ ่อนแล้ว ด้วยวิธีการระดมสมองให้ได้รายละเอียดและมุมมองของประเด็นความคิด
ที่แปลกใหม่ จากนั้นจึ งวางโครงร่ างความคิดที่จะเขีย นโดยใช้ขอ้ มูลที่เตรี ยมไว้ใ ห้ชัดเจน ทั้ง นี้
ผูเ้ รี ยนจะใช้ประสบการณ์ ที่มีอยู่มาเปรี ยบเที ยบความเหมื อนกันของประเด็นความคิ ดนั้นให้เกิ ด
ความสอดคล้องกลมกลื น จากนั้นจึงเรี ย บเรี ยงประเด็นความคิ ดที่ ได้ส กัดออกมาเรี ย บแล้ว โดย
ถ่ายทอดออกมาเป็ นผลงานเขียนด้วยการใช้สาํ นวนภาษาที่น่าสนใจ ถูกต้องเหมาะสม และชัดเจน
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จากผลการสังเคราะห์กลวิธีในการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
คิ ดสร้ า งสรรค์ข อง Plsek ร่ วมกับ ทฤษฎี เชาวน์ปั ญ ญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg เพื่ อ
เสริ มสร้ างความสามารถในการเขียนเล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของนักศึก ษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต
สามารถนํามาสังเคราะห์สู่หลักการสําคัญของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ได้ ดังปรากฏในแผนภาพที่
17 ดังนี้
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หลักการสําคัญของรู ปแบบการเรียนรู้ ตามกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ Plsek
ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบของ Sternberg
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 ที่ ผู ้ ส อ น
กําหนดให้ด้วยตนเอง โดยการ
ใช้ใบความรู ้ ตลอดจนเครื่ องมือ
ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อจะได้ขอ้ มูล
ที่มีการกล่าวถึ งไว้แล้วเกี่ ยวกับ
ประเด็นนั้นว่ามี อะไรบ้าง เพื่อ
จ ะ ไ ด้ ไ ม่ นํ า เส น อ ปร ะ เ ด็ น
ความคิดที่ซ้ าํ ซ้อนกับความคิดที่
มีอยูก่ ่อนหน้านั้น

2. ผูเ้ รี ย นระดมสมองเกี่ ย วกับ
ประเด็นในการเขี ยนให้ได้มาก
ที่ สุด ด้ว ยความคิ ดที่ แปลกใหม่
ไม่ซ้ าํ กับความคิดที่มีอยู่เดิ มจาก
ที่ ได้มีขอ้ มูลอยู่แล้ว จากนั้น
ผูเ้ รี ยนตรวจสอบความคิ ด ที่ ไ ด้
จากการระดมสมอง แล้ว เลื อก
ความคิ ด ที่ ดี ที่สุด เพื่ อเชื่ อมโยง
ความคิ ดในการเตรี ยมข้อมูลใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์

3. ผูเ้ รี ย นลงมื อเขี ย นเรื่ องจาก
โครงร่ างที่วางไว้ ด้วยการขยาย
ความคิ ด และเลื อกใช้ภ าษาใน
การเขี ย นให้ เ หมาะสมตาม
หั ว ข้ อ การเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง
สร้างสรรค์ที่กาํ หนดได้

1.
ผูส้ อนกําหนดหัว ข้อการเขี ยนเล่า
เรื่ องเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ผเู้ รี ยน
2. ผูเ้ รี ยนศึกษาหาความรู้ และข้อมูลการ
เขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่ องที่
กําหนด จากใบความรู้ ที่ผสู้ อนแจกให้ และ
จากการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตให้ได้
มากที่สุด
3. ผู้เ รี ยนระดมความคิ ด ในประเด็ น
ความคิ ด ที่ เ กี่ ย วกับ หัว ข้อ ที่ กํา หนด ด้ว ย
ความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าํ กับความคิดที่ มี
อยูเ่ ดิมจากที่ได้มีขอ้ มูลอยูแ่ ล้ว
4. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบความคิดที่ ได้จ าก
การระดมสมอง แล้วเลือกความคิดที่ดีที่สุด
เพื่ อเชื่อ มโยงความคิดในการเตรี ยมข้อ มูล
เพื่อการเขียนเล่าเรื่ องอย่างสรรค์

5.

ผูเ้ รี ย นวางโครงร่ างการเขี ย นเล่ า
เรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ ใ นหั ว ข้ อ เรื่ องที่
กําหนดให้จากความคิด หรื อจิ นตนาการที่
ผ่า นการคัด เลื อ กด้ว ยกระบวนการระดม
สมอง และการเชื่อมโยง
6. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบ ทบทวน โครงร่ างที่
จะเขียนขยายความอีกครั้งหนึ่ง โดยมีผสู้ อน
เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา
7. ผูเ้ รี ยนลงมือเขียนเรื่ องจากโครงร่ างที่
วางไว้ ด้วยการขยายความคิด และเลือกใช้
ภาษาในการเขี ยนให้เ หมาะสมตามหัว ข้อ
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
8. ผูเ้ รี ย นพิ จ ารณาตรวจสอบงานเขี ย น
ของตนเองอี ก ครั้ ง และพยายามหาวิ ธี
ดัดแปลง ปรับเปลี่ยนเนื้อหา ภาษา ความคิด
และการนํา เสนอ ให้ มี ค วามสร้ า งสรรค์
แปลกใหม่

4. ผูเ้ รี ยนวางโครงร่ างการเขียน
เล่ า เรื่ องเชิ ง สร้ า งสรรค์ จ าก
ความคิด หรื อจินตนาการที่ผ่าน
การคัด เลื อ กด้ว ยกระบวนการ
ระดมสมอง และเชื่ อมโยง
ความคิดใหม่ให้เข้ากับความคิด
ความรู ้ และประสบการณ์เดิม

5. ผู ้ เ รี ย น แ ต ก ป ร ะ เ ด็ น
ความคิ ด ด้ ว ยการเชื่ อ มโยง
ความคิดที่แปลกใหม่ในมุมมอง
ต่ า ง ๆ ของสิ่ ง นั้ นให้ เ ข้ า กั บ
หั ว ข้ อ ที่ 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
ประเด็ นรายละเอี ย ดเพื่ อจะได้
มองเห็ นความเหมื อ นกันของ
ความคิดนั้นกับสิ่ งที่จะเขียนให้
สอดคล้องเหมาะสมในการใช้
เป็ นข้อมูลในการเขียนต่อไป
6. เปิ ดโอกาสให้ ผู ้เ รี ยนได้
ปฏิ บตั ิ ง านในสถานการณ์ใหม่
ด้ว ยตนเองอย่ างอิ สระเพื่ อ ให้
เกิ ดความคล่องในการคิ ด และ
การปฏิบตั ิงาน
7. ผู ้ เ รี ย น จ ะ ต้ อ ง แ ส ด ง

ความคิดของตนเองจากหัวข้อที่
กําหนดให้ได้มากที่สุด ด้วยการ
ใช้แผนที่ความคิด

9. ผู ้ส อนตรวจแก้ ง านเขี ย นของ
ผูเ้ รี ย น พร้ อ มทั้ง ให้ ข ้อ เสนอแนะใน
ก า ร ป รั บ แ ต่ ง ง า น เ ขี ย น ใ ห้ เ กิ ด
ความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากขึ้น

หมายถึง เป็ นแนวทางหลักที่นาํ ไปสู่หลักการสําคัญ
หมายถึง เป็ นแนวทางรองที่นาํ ไปสู่หลักการสําคัญ

แผนภาพที่ 17 ผลการสังเคราะห์กลวิธีในการจัดการเรี ยนรู ้สู่หลักการสําคัญของรู ปแบบการเรี ยนรู้
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จากแผนภาพที่ 18 จะเห็นได้วา่ กลวิธีในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์
ของ Plsek ร่ ว มกับ ทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถใน การเขียนเล่ าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต สามารถ
สังเคราะห์เป็ นหลักการสําคัญของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ 9 ประการ คือ 1. ผูส้ อนกําหนดหัวข้อ
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ ให้แก่ผเู ้ รี ยน 2. ผูเ้ รี ยนศึกษาหาความรู ้ และข้อมูลการเขียนเล่าเรื่ อง
เชิงสร้ างสรรค์ในหัวข้อเรื่ องที่กาํ หนด จากใบความรู้ที่ผสู้ อนแจกให้ และจากการสื บค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์ เน็ตให้ได้มากที่สุด 3. ผูเ้ รี ยนระดมความคิดในประเด็นความคิดที่เกี่ยวกับหัวข้อที่กาํ หนด
ด้วยความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าํ กับความคิดที่มีอยูเ่ ดิมจากที่ได้มีขอ้ มูลอยูแ่ ล้ว 4. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบ
ความคิดที่ได้จากการระดมสมอง แล้วเลื อกความคิดที่ดีที่สุดเพื่อเชื่ อมโยงความคิดในการเตรี ยม
ข้อ มู ล เพื่ อ การเขี ย นเล่ า เรื่ อ งอย่ า งสร้ า งสรรค์ 5. ผู้เ รี ย นวางโครงร่ า งการเขี ย นเล่ า เรื่ อ งเชิ ง
สร้ า งสรรค์ ใ นหั ว ข้อ เรื่ องที่ ก ํา หนดให้ จ ากความคิ ด หรื อ จิ น ตนาการที่ ผ่ า นการคัด เลื อ กด้ว ย
กระบวนการระดมสมอง และการเชื่อมโยง 6. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบ ทบทวน โครงร่ างที่จะเขียนขยาย
ความอีกครั้งหนึ่ ง โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา 7. ผูเ้ รี ยนลงมือเขียนเรื่ องจากโครงร่ างที่วางไว้
ด้วยการขยายความคิด และเลื อกใช้ภาษาในการเขียนให้เหมาะสมตามหัวข้อการเขียนเล่าเรื่ องเชิ ง
สร้ างสรรค์ 8. ผูเ้ รี ยนพิจารณาตรวจสอบงานเขียนของตนเองอีกครั้ง และพยายามหาวิธีดดั แปลง
ปรั บ เปลี่ ย นเนื้ อหา ภาษา ความคิ ด และการนํา เสนอ ให้มี ค วามสร้ า งสรรค์ แปลกใหม่ และ
9. ผูส้ อนตรวจแก้งานเขียนของผูเ้ รี ยน พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับแต่งงานเขียนให้เกิ ด
ความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากขึ้น
จากผลการสั ง เคราะห์ ห ลัก การสํ า คัญ ของรู ป แบบการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ก ระบวนการคิ ด
สร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ผูว้ ิจยั ได้นาํ
หลักการสําคัญของรู ปแบบมาใช้เป็ นแนวคิดในการดําเนินการสังเคราะห์เป็ นขั้นตอนการจัด
การเรี ยนรู ้ได้ 5 ขั้นตอน ดังปรากฏในแผนภาพที่ 18 ดังนี้
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หลักการสํ าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการคิดสร้ างสรรค์
ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบของ Sternberg
1. ผูส้ อนกําหนดหัวข้อการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ ให้แก่ผเู ้ รี ยน
2. ผูเ้ รี ยนศึกษาหาความรู ้ และข้อมูลการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ใน
หัวข้อเรื่ องที่ กาํ หนด จากใบความรู ้ ที่ผูส้ อนแจกให้ และจากการสื บค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตให้ได้มากที่สุด

ขั้นตอนการเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการคิด
สร้ างสรรค์ ของ Plsekร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ ปัญญา
สามองค์ ประกอบของ Sternberg

ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มก่ อความคิด

3. ผูเ้ รี ยนระดมความคิ ดในประเด็นความคิ ดที่ เกี่ ย วกับหัวข้อที่ กาํ หนด
ด้วยความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าํ กับความคิดที่มีอยู่เดิ มจากที่ได้มีขอ้ มูลอยู่
แล้ว
4. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบความคิดที่ได้จากการระดมสมอง แล้วเลือกความคิด
ที่ดีที่สุดเพื่อเชื่ อมโยงความคิดในการเตรี ยมข้อมูลเพื่อ การเขียนเล่าเรื่ อง
อย่างสรรค์
5. ผูเ้ รี ยนวางโครงร่ างการเขี ยนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ในหัวข้อเรื่ องที่
กํา หนดให้ จ ากความคิ ด หรื อจิ น ตนาการที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กด้ ว ย
กระบวนการระดมสมอง และการเชื่อมโยง

ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมผลิตผลงาน

ขั้นที่ 3 ขั้นบูรณาการสัมพันธ์

6. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบ ทบทวน โครงร่ างที่จะเขียนขยายความอีกครั้งหนึ่ ง
โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา
7. ผูเ้ รี ยนลงมื อเขี ยนเรื่ องจากโครงร่ างที่ วางไว้ ด้วยการขยายความคิ ด
และเลื อกใช้ภาษาในการเขียนให้เหมาะสมตามหัวข้อ การเขี ยนเล่าเรื่ อง
เชิงสร้างสรรค์
8. ผูเ้ รี ยนพิจารณาตรวจสอบงานเขียนของตนเองอีกครั้ง และพยายามหา
วิธีดัดแปลง ปรั บเปลี่ ยนเนื้ อหา ภาษา ความคิ ด และการนําเสนอ ให้มี
ความสร้างสรรค์แปลกใหม่

ขั้นที่ 4 ขั้นสร้ างสรรค์ งานเขียน

ขั้นที่ 5 ขั้นพากเพียรสร้ างสรรค์

9. ผู ้ส อนตรวจแก้ง านเขี ย นของผู ้เ รี ยน พร้ อ มทั้ง ให้ ข ้อ เสนอแนะ
ในการปรับแต่งงานเขียนให้เกิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากขึ้น

แผนภาพที่ 18 ผลการสังเคราะห์หลักการสําคัญของรู ปแบบการเรี ยนรู้สู่ ข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อ เสริ มสร้างความสามารถในการเขียน
เล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
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จากแผนภาพที่ 18 จะเห็ น ได้ว่า หลัก การในการจัดการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ก ระบวนการคิ ด
สร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถใน การเขียนเล่ าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต สามารถ
สังเคราะห์เป็ นขั้นตอนของการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg ได้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นเริ่ มก่อความคิด
2. ขั้นผลิตผลงาน 3. ขั้นบูรณาการสัมพันธ์ 4. ขั้นสร้างสรรค์งานเขียน และ 5. ขั้นพากเพียร
สร้างสรรค์
จากผลการสั ง เคราะห์ ข้ นั ตอนการเรี ย นรู้ โดยใช้ก ระบวนการคิ ดสร้ า งสรรค์ข อง Plsek
ร่ วมกับ ทฤษฎี เชาวน์ ปั ญญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริ ม สร้ า งความสามารถใน
การเขี ย นเล่ า เรื่ อ งเชิ ง สร้ า งสรรค์ข องนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ผูว้ ิ จ ัย ได้นํา ขั้น ตอนของ
การจัดการเรี ยนรู ้ท้งั 5 ขั้นตอนมาใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นประกอบด้วย กิจกรรมการเรี ยนรู ้ บทบาทผูส้ อน และบทบาทผูเ้ รี ยน
ดังปรากฏในตารางที่ 20 ดังนี้
ตารางที่ 20 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้น
กิจกรรมการเรี ยนรู้
1. ขั้นเริ่มก่ อความคิด
1. ผูเ้ รี ยนศึกษาหาความรู ้ตลอดจน
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ หรื อประ เด็ น ที่
กํา หนดให้ ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด ทั้ง จากใบ
ความรู ้ ที่ผูส้ อนแจกให้ และ การสื บค้นด้วย
ตนเองทางอินเทอร์ เน็ต
2. ผู้เ รี ยนวางแผนความคิ ด เกี่ ย วกับ
ประเด็นหัวข้อที่จะนํามาใช้ในงานเขียนของ
ตนเอง

บทบาทผู้สอน

บทบาทผู้เรียน

กระตุ ้นความสนใจโดย
นํ า เ ส น อ ตั ว อ ย่ า ง
ค ว า ม คิ ด เ กี่ ย ว กั บ
ประเด็นที่กาํ หนดให้ที่มี
อยู่เดิ มให้ผูเ้ รี ยนได้รับรู้
จา ก นั้ น จึ ง ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
สํ า รวจข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ยนเตรี ยม
สร้างความคิดที่แตกต่าง
ไปจากเดิ ม ที่ เ คยมี อ ยู่
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
สื บค้นทางอินเทอร์ เน็ต

บั น ทึ ก ค ว า ม คิ ด
เ กี่ 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
อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ ให้ ไ ด้
ความคิดที่แปลกใหม่ซ่ ึ ง
แตกต่างไปจากเดิมที่เคย
มีอยูแ่ ล้วให้ได้มากที่สุด
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ตารางที่ 20 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้น (ต่อ)
กิจกรรมการเรี ยนรู้
2. ขั้นเตรียมผลิตผลงาน
1. ผูเ้ รี ย นระดมความคิ ด ของตนเอง
เกี่ ย วกับประเด็น หรื อหัวข้อเรื่ องที่ จะเขี ย น
ด้วยความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าํ ความคิดที่มี
อยูเ่ ดิมจากที่ได้มีขอ้ มูลอยูแ่ ล้ว
2. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบความคิดที่ได้จาก
การระดมสมอง พร้ อมกับเลือกความคิดที่ดี
ที่สุดเพื่อเชื่อมโยงความคิดนั้นกับหัวข้อ หรื อ
ประเด็นที่จะเขียน
3. ขั้นบูรณาการสั มพันธ์
1. ผูเ้ รี ยนวางโครงร่ างเรื่ องที่จะเขียน
จากความคิ ด หรื อจิ น ตนาการที่ ผ่ า นการ
คัดเลื อกด้วยกระบวนการระดมสมอง และ
การเชื่ อมโยงความคิ ดใหม่ เข้ากับความคิ ด
ความรู ้ หรื อประสบการณ์เดิม
2. ผูเ้ รี ย นตรวจสอบ ทบทวน โครง
ร่ างที่ จะเขี ยนขยายความอีกครั้ ง หนึ่ ง โดยมี
ผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา

บทบาทผู้สอน

บทบาทผู้เรียน

1. สร้ างบรรยากาศ
และแรงจู ง ใจให้ผูเ้ รี ย น
เกิดความคิดที่แปลกใหม่
ไม่ซ้ าํ กับความคิดเดิมที่มี
ข้อมูลในเบื้องต้นอยูแ่ ล้ว
2. กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
ระดมสมองใช้ค วามคิ ด
ด้วยโดยใช้ผงั ความคิด

1. ระดมความคิ ด
เ รื่ อ ง ที่ จ ะ เ ขี ย น ใ ห้
ได้ม ากที่ สุ ด โดยใช้ผ ัง
ความคิด
2. เลือกความคิดที่
ดี ที่ สุ ด เ พื่ อ นํ า ม า
เชื่ อมโยงกั บ หั ว ข้ อ ที่
ผูส้ อนกําหนดให้

ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่
ผู ้ เ รี ย น ด้ ว ย ก า ร ใ ห้
คํา แนะนํา แก่ ผู้เ รี ย นใน
การเขี ย นโครงร่ างใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
1. ก ร ะ ตุ ้ น แ ล ะ
ขยายความคิดของผูเ้ รี ยน
ในประเด็นต่าง ๆ
2. ตรวจสอบและ
ให้คาํ แนะนําใน
การเชื่ อ มโยงความคิ ด
ต่าง ๆ ให้กบั ผูเ้ รี ยน

นํา เสนอการวางโครง
เรื่ อง โดยการเชื่ อมโยง
ค ว า ม คิ ด ใ ห ม่ เ ข้ า
ความคิ ด ความรู้ หรื อ
ประสบการณ์เดิมดังนี้
1. ผู ้ เ รี ยนขยาย
ความคิ ด จากประเด็ น
ต่าง ๆ ที่ตวั เองเลือก
2. จั ด วางโครง
เรื่ อง ลําดับความสําคัญ
ของความคิดนั้น
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ตารางที่ 20 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้น (ต่อ)
กิจกรรมการเรี ยนรู้
4. ขั้นสร้ างสรรค์ งานเขียน
1. ผูเ้ รี ยนลงมือเขียนเรื่ องจากโครงร่ าง
ที่วางไว้ ด้วยการขยายความคิด และเลื อกใช้
ภาษาในการเขียนให้เหมาะสมกับหัวข้อ หรื อ
ประเด็นที่ต้งั ไว้
2. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบความถูกต้องครบ
สมบูรณ์ของงานเขียนด้วยตนเองว่ามี
ความเหมาะสมชัดเจน หรื อไม่อย่างไร
5. ขั้นพากเพียรสร้ างสรรค์
1. ผูเ้ รี ยนพิจารณาตรวจสอบงาน
เขี ย นของตนเองอี ก ครั้ งหนึ่ ง โดยพยายาม
หาทางดัด แปลง ปรั บ เปลี่ ย นเนื้ อ หา ภาษา
ความคิด และการนําเสนอ ให้มี
ความสร้างสรรค์ แปลกใหม่
2. ผูส้ อนตรวจแก้งานเขียนของผูเ้ รี ยน
พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับแต่งงาน
เขียนให้เกิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามาก
ขึ้น

บทบาทผู้สอน

บทบาทผู้เรียน

ชี้แจงเกณฑ์
ลงมื อ เขี ย นเรื่ อง
การประเมินผล
จากโครงร่ างความคิดที่
การเขียนเล่าเรื่ องเชิง
กําหนดขึ้น
สร้ า งสรรค์ ใ ห้ ผู ้เ รี ยน
ทราบ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น
ผู ้ เ รี ย น ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่
กํ า หนด พร้ อ มกั บ ให้
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ให้
ผู ้เ รี ยนนํา ไปปรั บ ปรุ ง
งานเขียนในครั้งต่อไป

ตรวจสอบงาน
เขียนของตนเองอีกครั้ง
ห นึ่ ง โ ด ย พิ จ า ร ณ า
เนื้ อหา ภาษา ความคิ ด
และการนําเสนอให้มี
ความสร้ า งสรรค์ และ
แปลกใหม่

จากตารางที่ 20 จะเห็ นได้ว่าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของรู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่
พัฒนาขึ้ น ประกอบด้วยกิ จกรรมการเรี ย นรู้ บทบาทผูส้ อน และบทบาทผูเ้ รี ย น โดยมี ก ระบวน
การเรี ยนรู ้ ท้ งั หมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นเริ่ มก่อความคิด ผูส้ อนกําหนดหัวข้อหรื อประเด็นใน
การเขี ย น จากนั้น ผูเ้ รี ย นศึ ก ษาหาความรู้ เกี่ ย วกับ หัวข้อ หรื อประเด็นในการเขี ย นนั้น ตลอดจน
การวางแผนความคิ ด เกี่ ย วกับ ประเด็น หัวข้อ ในการเขี ย นของตนเองโดยความคิ ด นั้น ต้องเป็ น
ความคิดที่ต่างไปจากเดิมที่เคยมีอยูแ่ ล้ว 2. ขั้นเตรี ยมผลิตผลงาน ผูเ้ รี ยนระดมความคิดในประเด็น
หรื อหัวข้อเรื่ องที่ ก าํ หนดด้วยความคิ ดที่ แปลกใหม่ไ ม่ซ้ ํา กับ ความคิ ดที่ มี อยู่เดิ ม พร้ อมกับ เลื อ ก
ความคิดที่ดีสุดเพื่อนําความคิดนั้นมาเชื่ อมโยงกับประเด็นหรื อหัวข้อที่จะเขียน 3. ขั้นบูรณาการ
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สั ม พัน ธ์ ผู ้เ รี ย นวางโครงร่ า งด้ว ยการเชื่ อ มโยงความคิ ด ใหม่ ใ ห้เ ข้า กับ ความคิ ด ความรู้ และ
ประสบการณ์เดิม โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําตลอดจนให้ความช่วยเหลือผูเ้ รี ยนใน
การตรวจสอบโครงร่ า งนั้น ๆ 4. ขั้นสร้ า งสรรค์ง านเขี ย น ผูส้ อนชี้ แจงเกณฑ์ก ารประเมิ นผล
จากนั้นผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิฝึกเขียนงานตามโครงร่ างที่วางไว้ 5. ขั้นพากเพียรสร้างสรรค์ ผูส้ อน
ตรวจแก้งานเขียนของผูเ้ รี ยน พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับแต่งงานเขียนให้เกิด
ความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากขึ้น
ผลจาการสั ง เคราะห์ เอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้องดัง ที่ไ ด้ก ล่ า วมาแล้วข้า งต้นนั้น
สามารถสรุ ปรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับ ทฤษฎีเชาวน์
ปั ญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อสร้ างเสริ มความสามารถในการเขี ยนเล่ า เรื่ องเชิ ง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต ดังปรากฏในแผนภาพที่ 19 ดังนี้

201
หลักการ
1. ความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากการสร้างความคิดที่แปลกใหม่ มีคุณค่า ด้วยการสร้าง
ความคิดแตกต่างไปจากเดิมที่เคยมีอยู่ และถ่ายทอดความคิดที่เป็ นนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรม
2. การเขียนเล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ตอ้ งเกิ ดจากการวางแผนความคิดของผูเ้ รี ยนให้
ชัดเจนก่ อ นที่ จะลงมื อ สร้ างสรรค์ผลงานออกมาด้วยการใช้ค วามคิ ดในเชิ ง วิเ คราะห์ และ
ความคิดเชิงประยุกต์จากข้อมูลที่ได้รับ
3. การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเกิ ดจากการนําความรู ้ และประสบการณ์เดิ มปรั บแต่งให้เข้า
กับความรู ้และประสบการณ์ใหม่เพื่อใช้เป็ นแนวทางให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และถ่ายทอด
ออกมาเป็ นผลงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียน
เล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตด้วยรู ปแบบการเรี ยนรู ้ โดย
ใช้ ก ระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ข อง Plsek
ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg

รู ปแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มก่ อความคิด
1. ผูส้ อนกําหนดหัวข้อ หรื อประเด็นในการเขียนอย่างกว้าง ๆ ให้แก่ผเู ้ รี ยน
2.
ผูเ้ รี ยนศึกษาหาความรู ้ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ หรื อประเด็นนั้น ๆ ให้ได้มากที่สุด ทั้งจากใบความรู ้ที่ผสู ้ อนแจกให้ และการ
สื บค้นด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต
3.
ผูเ้ รี ยนวางแผนความคิดเกี่ยวกับประเด็นหัวข้อในการเขียนของตนเอง
ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมผลิตผลงาน
1.
ผูเ้ รี ยนระดมความคิดของตนเองเกี่ยวกับประเด็น หรื อหัวข้อเรื่ องที่จะเขียน ด้วยความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าํ ความคิดที่มีอยูเ่ ดิมจากที่ได้มี
ข้อมูลอยูแ่ ล้ว
2.
ผูเ้ รี ยนตรวจสอบความคิดที่ได้จากการระดมสมอง พร้อมกับเลือกความคิดที่ดีที่สุดเพื่อเชื่ อมโยงความคิดนั้นกับหัวข้อ หรื อประเด็นที่
จะเขียน
ขั้นที่ 3 ขั้นบูรณาการสั มพันธ์
1.
ผูเ้ รี ยนวางโครงร่ างเรื่ องที่จะเขียน จากความคิด หรื อจินตนาการที่ผ่านการคัดเลื อกด้วยกระบวนการระดมสมอง และการเชื่ อมโยง
ความคิดใหม่ เข้ากับความคิด ความรู ้ หรื อประสบการณ์เดิม
2.
ผูเ้ รี ยนตรวจสอบ ทบทวน โครงร่ างที่จะเขียนขยายความอีกครั้งหนึ่ง โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา
ขั้นที่ 4 ขั้นสร้ างสรรค์ งานเขียน
1.
ผูเ้ รี ยนลงมือเขียนเรื่ องจากโครงร่ างที่วางไว้ ด้วยการขยายความคิด และเลือกใช้ภาษาในการเขียนให้เหมาะสมกับหัวข้อ หรื อประเด็น
ที่ต้ งั ไว้
2.
ผูเ้ รี ยนตรวจสอบความถูกต้องครบสมบูรณ์ของงานเขียนด้วยตนเองว่ามีความเหมาะสมชัดเจน หรื อไม่อย่างไร
ขั้นที่ 5 ขั้นพากเพียรสร้ างสรรค์
1.
ผูเ้ รี ยนพิจารณาตรวจสอบงานเขียนของตนเองอีกครั้งหนึ่ ง โดยพยายามหาทางดัดแปลง ปรับเปลี่ยนเนื้ อหา ภาษา ความคิด และการ
นําเสนอ ให้มี ความสร้างสรรค์ แปลกใหม่
2.
ผูส้ อนตรวจแก้งานเขียนของผูเ้ รี ยน พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับแต่งงานเขียนให้เกิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากขึ้น

การวัดและประเมินผล
1. วัดความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
2. วัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสะท้อนคิดที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น

แผนภาพที่ 19 รู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับ
ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อสร้างเสริ มความสามารถ
ในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต
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4. ผลของกระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
การวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการเรี ย นรู้ โดยใช้กระบวนการคิ ดสร้ างสรรค์ข อง
Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถใน
การเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง สร้ า งสรรค์ข องนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาบัณฑิ ต” เป็ นการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) โดยผูว้ ิจยั ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนรู้ตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1) เป็ นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา
(Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research:
R2) เป็ นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็ น
การประเมินประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ดังจะนําเสนอผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลตามขั้นตอนที่ พ ฒ
ั นา
ดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็ นการศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐาน ด้วยการวิเคราะห์
ปั ญหา และความต้องการจําเป็ นในการสร้างเสริ มความสามารถด้านการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการ
ต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ศึกษาปั ญหา และความต้องการจําเป็ นเพื่อใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้เพื่อ
เสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
1.1.1 สัมภาษณ์ ผูส้ อนเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ การเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์ใ น
ระดับ อุ ดมศึ ก ษาต่ าง ๆ จํา นวน 5 คน และสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นการสอน และเขี ย นเชิ ง
สร้างสรรค์ จํานวน 5 คน
1.1.2 สอบถามความคิดเห็นด้านการเรี ยนรู้ภาษาไทยด้านการเขียนสร้างสรรค์
ในระดับ อุ ด มศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาในระดับ อุ ดมศึ ก ษาจาก 5 สถาบัน จํา นวน 30 คนที่ เคยผ่า น
การเรี ยนรู ้ดา้ นการเขียนเชิงสร้างสรรค์มาแล้ว
1.1.3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับความต้องการในการเรี ยนรู้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเขี ยนเล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของนัก ศึก ษาคณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปี การศึกษา 2558 ชั้นปี ที่ 3 – 5 ที่เคยผ่านการเรี ยนรายวิชาการเขียนเพื่อการสื่ อสารใน
หัวข้อเรื่ อง การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์มาแล้ว จํานวน 280 คน
1.1.4 วิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐานสําหรับการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ และการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้างความสามารถ
ในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
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1.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการจําเป็ นในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผสู ้ อนจํานวน 5 คน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การสอน และการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ จํานวน 5 คน ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปประเด็นความคิดเห็นในหัวข้อ
ต่าง ๆ ที่ได้กาํ หนดไว้จากการสัมภาษณ์ สรุ ปผลได้ ดังนี้
1.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ใน “การเขียนเชิง
สร้างสรรค์” สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตในมุมมองของอาจารย์ผสู ้ อนการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ซ่ ึ งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์สอนในรายวิชานี้ 5 ปี ขึ้นไป จํานวน 5 คน พบว่า
1.2.1.1 นักศึกษาส่ วนมากมักจะยึดติดกับตัวอย่างของงานเขียนที่ผสู ้ อน
นํามาใช้เป็ นเอกสารประกอบการสอนให้นักศึกษาดูเป็ นตัวอย่าง จากนั้นนักศึกษาก็จะดัดแปลง
หรื อคัดลอกงานเขียนตามตัวอย่าง นั้น ๆ ออกมาเป็ นผลงานการเขียนของตนเองจนขาดความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ หรื อขาดจินตนาการของความคิดที่แปลกใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานการเขียนที่
ดี และขาดความเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง
1.2.1.2 นักศึกษาส่ วนมากยังคงยึดติดและกังวลอยู่กบั รู ปแบบ และ
กฎเกณฑ์ ใ นการเขี ย นมากเกิ น ไป จึ ง ไม่ ส ามารถนํา เสนอเนื้ อ สาระที่ มี ค วามแปลกใหม่ ไ ด้
1.2.1.3 นักศึกษาส่ วนมากยังไม่สามารถเชื่ อมโยงความคิดในงานเขียน
หรื อขาดการเรี ยบเรี ยง การลําดับความคิดในการนําเสนอข้อมูลให้มีความต่อเนื่อง หรื อน่าสนใจได้
1.2.1.4 นัก ศึ ก ษาส่ ว นมากไม่ เ ห็ น ความสํา คัญ ของการเขี ย นเชิ ง
สร้างสรรค์ อีกทั้งคิดว่าเป็ นเนื้อหาที่ยาก จึงทําให้เกิดความเบื่อหน่ายได้ง่าย
1.2.1.5 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการบรรยายไม่สามารถทําให้
นักศึกษาเกิดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ อีกทั้งกระบวนการที่จะทําให้นกั ศึกษาเกิด
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์น้ นั ยังไม่ชดั เจน จึงทําให้นกั ศึกษายังไม่สามารถผลิตผล
งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ออกมาได้ดีหรื อมีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร แม้วา่ ผูส้ อนจะพยายามมองหา
วิธีการสอนที่จะทําให้นกั ศึกษาสามารถสร้างสรรค์งานเขียนของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ดา้ น
“การเขียนเชิ งสร้ างสรรค์” สําหรั บนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตในมุมมองของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป
จํานวน 5 คน พบว่า
1.2.2.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ดา้ นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผูส้ อน
จําเป็ นต้องจัดกิจกรรมที่เร้ าความสนใจ และเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้
ให้ม ากที่ สุด และควรเน้นการปฏิ บตั ิม ากกว่าด้านทฤษฎี เนื่ องจากการเขีย นเชิ งสร้ างสรรค์เป็ น
เนื้ อหาที่จาํ เป็ นจะต้องฝึ กให้ผูเ้ รี ยนคิดให้แตกต่าง หรื อสร้ างสรรค์ไปจากของเดิ ม และถ่ ายทอด
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ความคิดนั้นให้เป็ นรู ปธรรม ดังนั้นเมื่อผูเ้ รี ยนสามารถเขียนอย่างสร้างสรรค์ได้ ก็จะช่ วยให้ผเู้ รี ยน
เกิดความรู ้ ทักษะ และเจตคติที่ดี ตลอดจนนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้ ผูส้ อนต้องระลึกไว้
เสมอไว้การเขียนเป็ นเนื้ อหาที่เน้นทักษะ ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการฝึ กฝน เน้นการปฏิบตั ิมากกว่าทฤษฎี
และหากผูเ้ รี ยนได้ฝึกอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะทําให้สามารถเขียนคล่อง และคิดคล่อง
1.2.2.2 การสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ควรมีการจัดกิจกรรมให้
หลากหลายเพื่อผูเ้ รี ยนสามารถถ่ายทอดสิ่ งที่เป็ นนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรมได้ โดยต้องเริ่ มต้นจาก
การคิดง่าย ๆ เช่น ใช้วธิ ี การนําเสนอแบบแผนของข้อมูลลูกโซ่ (Chain of Source) คือ เมื่อผูเ้ รี ยน
เห็นสี แดงแล้วผูเ้ รี ยนจะนึกถึงอะไร ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะคิดออกมาในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น เห็นสี แดง
แล้วคิดถึงไฟไหม้ คิดถึงรถดับเพลิง คิดถึงความรัก จากนั้นจึงให้ผเู ้ รี ยนขยายความคิดนั้น จะเห็นได้
ว่าในการฝึ กเบื้องต้นผูส้ อนยังไม่ควรให้ผเู้ รี ยนฝึ กเขียนในสิ่ งที่ยาก หรื อเขียนในสิ่ งที่เป็ นรู ปแบบ
มากเกินไป เพราะผูเ้ รี ยนยังไม่มีความชํานาญพอ แต่ควรให้ผเู ้ รี ยนฝึ กเขียนแสดงความคิดจากนั้นจึง
ค่อย ๆ ขยายความคิดนั้นให้เป็ นคํา จากคําก็เป็ นประโยค จากประโยคก็จะกลายเป็ นย่อหน้า ในที่สุด
หากผูเ้ รี ยนเขียนได้หนึ่งย่อหน้า ก็แสดงว่าผูเ้ รี ยนเกิดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้
1.2.2.3 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ตอ้ งเริ่ มจากการจัดกิจกรรมที่ใกล้เคียง
กับ ประสบการณ์ ข องผูเ้ รี ย น คื อ การสร้ า งสิ่ ง ที่ เราเห็ น รอบ ๆ ตัว และจากการสั่ ง สมการอ่ า น
จะสังเกตว่า ผูท้ ี่เคยทําวิจยั มาก่อน จะเขียนนวนิ ยายได้ดี เพราะมีขอ้ มูลที่เพียงพอต่อการเขียน และ
สามารถนําข้อมูลเหล่านั้นมาถ่ายทอดงานเขียนของตนได้เป็ นอย่างดี งานเขียนจึงเปรี ยบเสมือน
การเป็ นแม่ครั ว กล่าวคือ ผูเ้ ขียนจะต้องเตรี ยมข้อมูลให้พร้อมก่อนลงมือเขียน เสมือนแม่ครัวจะ
ทําอาหารก็ตอ้ งมีการวัตถุ ดิบให้พร้อมเสี ยก่อน ดังนั้นผูเ้ ขียนจึงต้องสํารวจว่าตนมีขอ้ มูลอะไรบ้าง
เกี่ยวกันสิ่ งที่จะเขียน และเมื่อมีขอ้ มูลเพียงพอแล้วต่อการเขียน ขั้นตอนต่อไปผูเ้ ขียนควรคํานึงว่าจะ
เขียนอย่างไร ซึ่ งเปรี ยบเสมือนแม่ครัวจะทําอาหารอย่างไรให้มีรสชาติที่อร่ อย จะต้องใส่ วตั ถุดิบ
อะไรก่อน อะไรหลัง และขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่า การทําอาหารเพียงครั้งเดียวนั้นคงไม่ได้อร่ อย
เสมอไป งานเขียนของเราก็เช่นกัน คงไม่มีใครได้รางวัลจากงานเขียนชิ้นแรกทุกครั้งไป จะเห็นได้
ว่าการปรุ งตัวอักษรกับการปรุ งอาหารมี ลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน คื อ ต้องปรุ งจนชํานาญจึงจะอร่ อย
และต้องมี ลูกเล่นใน การปรุ ง หรื อมีเทคนิ คในการปรุ ง ถ้าหากผูป้ รุ งรักสบายใส่ ผงชู รสไปใน
งานเขียนให้อร่ อย นัน่ ก็หมายความว่าผูป้ รุ งได้ไปยืมแนวคิด หรื องานเขียนของอื่นมาใส่ ก็จะทําให้
งานเขี ย นนั้นขาดรสชาติ ความเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องตนอง ดัง นั้น ผูเ้ ขี ย นจึ ง ต้อ งหาเทคนิ ค หรื อ
ลักษณะเฉพาะของตนเองให้เจอ ก็จะทําให้อาหารจานนั้นอร่ อยด้วยรสมือของผูเ้ ขียนเอง งานเขียน
จึงเป็ นงานที่ตอ้ งฝึ กฝนอยู่สมํ่าเสมอ เนื่ องจากการฝึ กจะช่วยให้ผูเ้ ขียนสามารถปรุ งรสสร้างเสน่ ห์
งานเขียนของตนเองให้มีแบบฉบับเฉพาะตัวได้
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1.2.2.4 การเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ไม่จาํ เป็ นต้องให้ผูเ้ รี ยนเริ่ มจากงาน
เขียนที่ยาก หรื องานเขียนที่เต็มรู ปแบบอย่างนวนิยาย หรื อเรื่ องสั้น หากแต่ผสู ้ อนควรฝึ กให้ผเู ้ รี ยน
เริ่ มจากการเขียนง่าย ๆ ก่อน สําหรับผูเ้ รี ยนที่ฝึกฝนใหม่ ผูส้ อนอาจให้ผเู้ รี ยนเริ่ มต้นด้วยการฝึ กเขียน
ย่อหน้า ให้ผูเ้ รี ยนเล่ า เรื่ อง หรื อเล่ าประสบการณ์ หรื อเรื่ องที่ อยู่ใกล้ตวั ของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผูเ้ รี ย น
สามารถถ่ายทอดความคิด ข้อมูล หรื อประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนผ่านมุมมองความคิด ทัศนะต่าง ๆ
ดังนั้นผูส้ อนต้องหาวิธี ที่สามารถไปกระตุน้ ผูเ้ รี ยนซึ่ งตัวกระตุ น้ นี้ เปรี ยบเสมื อนกุ ญแจที่ ไปเปิ ด
ลิ้นชักหัวใจของผูเ้ รี ยนออกมาจากนั้นผูเ้ รี ยนก็จะเกิดความคิดหลัง่ ไหลออกมาเป็ นตัวหนังสื อ แต่ก็
จะเขี ย นภาษาออกมาดี หรื อไม่ ดี น้ ัน ก็ข้ ึ นอยู่ที่ ก ารฝึ ก สิ่ ง เหล่ า นี้ ผูส้ อนสามารถขัดเกลาหรื อ ให้
คําแนะนําได้สิ่งสําคัญที่สุดคือ ผูส้ อนจะต้องคิดว่าจะสอนอย่า งไรให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนุ ก และ
เข้าใจง่าย เพราะวิชาภาษาไทยเป็ นวิชาที่เด็กมักจะเบื่ออยูแ่ ล้ว ฉะนั้นผูส้ อนต้องเข้าถึงตัวผูเ้ รี ยน ต้อง
คอยเอาใจใส่ เพื่อให้เขาเกิดความอยากที่จะเรี ยนรู้ การให้กาํ ลังใจก็เป็ นสิ่ งสําคัญถ้าผูเ้ รี ยนทําได้เราก็
ต้องรู ้จกั ชม ก็จะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดกําลังใจและอยากที่จะพัฒนางานเขียนนั้นต่อ แต่ในขณะเดียวกัน
ผูส้ อนก็ตอ้ งชี้ ให้เห็นถึงข้อบกพร่ องในงานเขียนของผูเ้ รี ยนด้วย จึงจะทําให้ผเู้ รี ยนสามารถประสบ
ความสําเร็ จและสามารถเขียนงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้
1.3 ผลการวิเคราะห์การเรี ยนรู้ภาษาไทยด้านการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิ ต จากการสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ดา้ นการเขียนเชิ ง
สร้ า งสรรค์ใ นระดับ อุ ดมศึ ก ษา 5 สถาบัน จํา นวน 30 คนที่ เ คยผ่า นการเรี ย นด้า นการเขี ย นเชิ ง
สร้างสรรค์มาแล้ว พบว่า
1.3.1 นักศึกษาส่ วนมากคิดว่าการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็ นวิชาที่ไม่สําคัญ และ
เป็ นวิชาที่ยาก ต้องฝึ กปฏิ บตั ิตลอดเวลา จนเกิ ดความรู้สึกเบื่อหน่ ายเนื่ องจากไม่สามารถผลิ ตงาน
เขียนนั้นออกมาได้
1.3.2 นักศึ กษาส่ วนมากมักมีความกังวลใจในการเขียน ไม่สามารถผลิตงาน
เขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ เนื่องจากไม่แน่ใจว่าตนควรจะเขียนอย่างไรเพื่อให้เกิดความคิดที่แปลกใหม่
หรื อสร้างสรรค์ได้
1.3.3 นักศึกษาส่ วนมากขาดแรงบันดาลใจในการเขียน ไม่แน่ใจว่าตนเองควร
จะเขียนเรื่ องอะไร หรื อหาแหล่งข้อมูลการเขียนนั้นจากไหน จึงจะเกิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่า
ในงานเขียนนั้น
1.3.4 ผูส้ อนส่ วนมากมักจะใช้วิธีการอธิ บายถึงรู ปแบบของงานเขียนลักษณะ
ต่ า ง ๆ เป็ นหลัก จากนั้น จึ ง นํา เสนอตัว อย่า งของงานเขี ย นประเภทนั้น ๆ ให้นัก ศึ ก ษา และให้
นักศึ กษาผลิ ตผลงานประเภทนั้นเลย โดยขาดกระบวนการ หรื อวิธีการที่จะทําให้นักศึกษาผลิ ต
หรื อสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้
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1.4 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามต้อ งการในการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ มความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา
2558 ชั้นปี ที่ 3 – 5 จํานวน 280 คน ที่เคยผ่านการเรี ยนรายวิชาการเขียนเพื่อการสื่ อสารในหัวข้อ
เรื่ อง การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์มาแล้ว
1.4.1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นในการเรี ยนรู้การเขียนเล่าเรื่ องเชิ ง
สร้ างสรรค์จากการตอบแบบสอบถามแบบมีโครงสร้ า ง ที่ ผูว้ ิจยั ได้ส ร้ า งขึ้ น โดยเก็บข้อมูลจาก
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2558 ชั้นปี ที่ 3 – 5 จํานวน 280 คน
ที่เคยผ่านการเรี ยนรายวิชาการเขียนเพื่อการสื่ อสารในหัวข้อเรื่ อง การเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์
มาแล้ว พบว่า
ตารางที่ 21 ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามความต้องการจําเป็ นในการเรี ยนรู ้
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
ข้ อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
ระดับชั้นปี
- ระดับชั้นปี ที่ 5
- ระดับชั้นปี ที่ 4
- ระดับชั้นปี ที่ 3
รวม
ระดับคะแนนรายวิชาการเขียนเพือ่ การสื่ อสาร
- A
- B+
- B
- C+
- C
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

50
96
134
280

17.86
34.28
47.86
100

64
88
94
28
6
280

22.86
31.43
33.57
10.00
2.14
100
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ตารางที่ 22 แสดงผลการสํารวจความคิดเห็น และความต้องการจําเป็ นในการเรี ยนรู ้
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2558 ชั้นปี ที่ 3 – 5 จํานวน 280 คน
ลักษณะการเรียนรู้
1. การจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์แบบใด
ที่นกั ศึกษาต้องการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.1 การจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้คาํ ถาม
1.2 การจัดการเรี ยนรู ้แบบระดมสมอง
1.3 การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แผนที่ความคิด
1.4 การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรอบมโนทัศน์
1.5 อื่น ๆ โปรดระบุ การจัดการเรี ยนรู ้โดยการยกตัวอย่าง
งานเขียน
2. นักศึกษาคิดว่าวิธีการใดที่จะทําให้ตวั นักศึกษาสามารถเขียน
เล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้
2.1 ผูส้ อนส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนค้นพบวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
จนสามารถเขียนได้
2.2 ผูส้ อนให้นกั ศึกษาศึกษาจากตัวอย่างงานเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์จนสามารถนําไปเขียนได้
2.3 ผูส้ อนเชื่อมโยงความรู ้ หรื อประสบการณ์เดิม
ของนักศึกษาเข้ากับความรู ้ใหม่จนเกิดการพัฒนา
ต่อยอดในงานเขียนได้
3. นักศึกษาต้องการให้ผสู้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื่ อง
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์แบบใด
3.1 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ตวั อย่าง
3.2 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เสริ มสร้างการปฏิบตั ิ
3.3 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นกระบวนการสังเคราะห์

จํานวน
(280 คน)

ร้ อยละ

91
210
156
49
1

17.95
41.42
30.77
9.66
0.20

47

16.79

53

18.93

180

64.28

50
179
51

17.86
63.93
18.21
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ตารางที่ 22 แสดงผลการสํารวจความคิดเห็น และความต้องการจําเป็ นในการเรี ยนรู ้
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2558 ชั้นปี ที่ 3 – 5 จํานวน 280 คน (ต่อ)
ลักษณะการเรียนรู้
4. กระบวนการใดในการจัดกิจกรรมการเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ที่นกั ศึกษาต้องการให้ผสู ้ อนเน้น หรื อ พัฒนาเพื่อ
นําไปสู่ กระบวนการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้ (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
4.1 กระบวนการเขียน
4.2 กระบวนการเชื่อมโยงความคิด
4.3 กระบวนการพัฒนาความคิดที่แปลกใหม่
5. วิธีการเรี ยนรู ้แบบใดที่นกั ศึกษาคิดว่าจะสามารถทําให้
นักศึกษาเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.1 ฝึ กฝนด้วยตนเอง
5.2 ฝึ กฝนแบบเป็ นคู่
5.3 ฝึ กฝนแบบเป็ นกลุ่ม
6. เมื่อนักศึกษาต้องเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ เนื้ อหาประเภท
ใดที่นกั ศึกษาสนใจหรื ออยากเขียน
6.1 เรื่ องเกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์บา้ นเมือง
6.2 เรื่ องเกี่ยวกับประสบการณ์ต่าง ๆ ของนักศึกษา
6.3 เรื่ องบันเทิง หรื อสารคดีต่าง ๆ ที่นกั ศึกษาได้อ่าน หรื อดู
7. นักศึกษาต้องการให้ผสู้ อนประเมินผลงานของนักศึกษาใน
ลักษณะใด
7.1 ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประเมินผลงานของตนเอง
7.2 ให้ผสู ้ อนประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลงานที่นกั ศึกษาได้
ปฏิบตั ิจริ ง
7.3 ให้เพื่อนนักศึกษา หรื อผูอ้ ื่นมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
งานของนักศึกษา

จํานวน
(280 คน)

ร้ อยละ

127
187
198

24.80
36.52
38.68

202
44
34

72.14
15.72
12.14

28
195
57

10.00
69.64
20.36

30

10.71

196

70.00

54

19.29
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ตารางที่ 22 แสดงผลการสํารวจความคิดเห็น และความต้องการจําเป็ นในการเรี ยนรู ้
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2558 ชั้นปี ที่ 3 – 5 จํานวน 280 คน (ต่อ)
ลักษณะการเรียนรู้
8. นักศึกษาต้องการให้ผสู ้ อนให้ขอ้ มูลย้อนกลับ หรื อ
ข้อเสนอแนะในงานเขียนของนักศึกษาด้วยวิธีการใด
8.1 เสนอแนะเป็ นรายบุคคล
8.2 เสนอแนะหน้าชั้นเรี ยนเป็ นภาพรวม
9. การวัด และประเมินผลแบบใดที่นกั ศึกษาต้องการให้ผสู ้ อนจัด
การเรี ยนรู ้ในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
9.1 การทดสอบ
9.2 การมอบหมายงาน
9.3 อื่น ๆ โปรดระบุ
- ให้ทาํ งานโดยมีเวลาให้ทาํ นอกเวลา เพราะจะได้คิดเขียน
ออกมาได้ดี
- การสังเกตจากผลงาน
10. เกณฑ์ประเภทใดที่นกั ศึกษาต้องการให้ผสู ้ อนใช้ในการให้
คะแนน หรื อประเมินผลงาน
10.1 ให้คะแนนโดยดูผลงานในภาพรวม
10.2 มีเกณฑ์การให้คะแนนผลงานชัดเจน
10.3 ให้คะแนนตามองค์ประกอบที่กาํ หนด

จํานวน
(280 คน)

ร้ อยละ

117
163

41.79
58.21

154
124
2

55.00
44.29
0.71

39
189
52

13.93
67.50
18.57
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ตารางที่ 22 แสดงผลการสํารวจความคิดเห็น และความต้องการจําเป็ นในการเรี ยนรู ้
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2558 ชั้นปี ที่ 3 – 5 จํานวน 280 คน (ต่อ)
ลักษณะการเรียนรู้
11. สื่ อประเภทใดที่นกั ศึกษาต้องการให้ผสู ้ อนใช้ประกอบการ
จัดการเรี ยนรู้
11.1 ใบความรู ้
11.2 อินเทอร์ เน็ต
11.3 PowerPoint
11.4 อื่น ๆ โปรดระบุ
- สื่ อมัลติมีเดีย เช่น คลิปวิดีโอสั้น ๆ
- ตัวอย่างงานเขียน
12. นักศึกษาต้องการให้ผสู ้ อนจัดทําการจัดทําสื่ อประเภทใดที่ทาํ
ให้เกิดการเรี ยนรู ้เรื่ องการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ)
12.1 การลําดับความคิดในการเขียน
12.2 การเชื่อมโยงความคิดในการเขียน
12.3 ต้นแบบงานเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
12.4 วิธีการคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่

จํานวน
(280 คน)

ร้ อยละ

75
139
64
2

26.79
49.64
22.86
0.71

139
187
136
202

20.93
28.16
20.48
30.43

จากตารางที่ 22 พบว่า จํา นวน และร้ อยละของความคิ ด เห็ น และความต้องการจํา เป็ น
เกี่ ย วกับ ลัก ษณะการเรี ย นรู ้ ใ นการเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง สร้ า งสรรค์ข องนัก ศึ ก ษาคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2558 ชั้นปี ที่ 3 – 5 จํานวน 280 คน เป็ นดังนี้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ที่นกั ศึกษาต้องการจํานวน
มากที่สุด คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบระดมสมอง จํานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.42
วิธีการสอนที่นกั ศึกษาคิดว่าจะสามารถช่วยให้ตนเองสามารถเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์
ได้คือ ผูส้ อนต้องเชื่อมโยงความรู ้หรื อประสบการณ์เดิมของนักศึกษาเข้ากับความรู ้ใหม่จนเกิด
การพัฒนาต่อยอดในงานเขียนได้ จํานวนมากที่สุด คือ จํานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.28
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ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ นกั ศึกษาต้องการให้ผูส้ อนจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การเขียน
เล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ดว้ ยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เสริ มสร้างการปฏิบตั ิ จํานวนมากที่สุด คือ
จํานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.92
ในการจัดกิ จกรรมการเขี ยนเล่ า เรื่ องเชิ ง สร้ างสรรค์ก ระบวนการที่ นักศึ กษาต้องการให้
ผูส้ อนเน้นหรื อพัฒนาเพื่อนําไปสู่ กระบวนการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้จาํ นวนมากที่สุด คือ
กระบวนการพัฒนาความคิดที่แปลกใหม่ จํานวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.68
วิธีการฝึ กฝนที่นกั ศึกษาคิดว่าจะสามารถทําให้นกั ศึกษาเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพจํานวนมากที่สุด คือ การฝึ กฝนด้วยตนเอง จํานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.14
เนื้อหาในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ที่นกั ศึกษาสนใจ หรื ออยากเขียนจํานวนมากที่สุด
คือ เรื่ องเกี่ยวกับประสบการณ์ต่าง ๆ ของนักศึกษา จํานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.64
วิธีการวัด และประเมินผล นักศึกษาต้องการให้ผสู้ อนประเมินผลงานของนักศึกษาจํานวน
มากที่สุด คือ ให้ผสู ้ อนประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลงานที่นกั ศึกษาได้ปฏิบตั ิจริ ง จํานวน 196 คน
คิดเป็ นร้อยละ 70.00
วิธีที่นกั ศึกษาต้องการให้ผสู ้ อนให้ผสู้ อนให้ขอ้ มูลย้อนกลับ หรื อข้อเสนอแนะในงานเขียน
จํานวนมากที่สุดคือ การเสนอแนะหน้าชั้นเรี ยนเป็ นภาพรวม จํานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.21
การวัด และประเมินผลแบบใดที่นกั ศึกษาต้องการให้ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้ในการเขียนเล่า
เรื่ องเชิงสร้างสรรค์จาํ นวนมากที่สุด คือ การทดสอบ จํานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.00
เกณฑ์ที่นกั ศึกษาต้องการให้ผูส้ อนใช้ในการให้คะแนน หรื อประเมินผลงานจํานวนมาก
ที่สุด คือ มีเกณฑ์การให้คะแนนผลงานชัดเจน จํานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.50
สื่ อ ที่ นั ก ศึ ก ษาต้อ งการให้ ผู้ส อนใช้ ป ระกอบการจัด การเรี ย นรู้ จ ํา นวนมากที่ สุ ด คื อ
สื่ ออินเทอร์ เน็ต จํานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.64
สื่ อ ที่ นัก ศึ ก ษาต้องการให้ผูส้ อนจัดทํา เพื่ อ ให้เกิ ดการเรี ย นรู้ เ รื่ อ งการเขี ย นเล่ า เรื่ อ งเชิ ง
สร้ างสรรค์จาํ นวนมากที่สุด คือ สื่ อที่ทาํ ให้เกิ ดวิธีการคิดสร้ างสรรค์เพื่อให้เกิ ดความแปลกใหม่
จํานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.43
จากการดํา เนิ น การเก็ บ ข้อมู ล ทั้ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญ อาจารย์ผูส้ อน และนัก ศึ ก ษาในภาพรวม
สามารถสรุ ปให้เห็นถึงสภาพปั ญหาของการจัดการเรี ยนรู้ในการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิตได้วา่
ด้านผูเ้ รี ยนพบว่า นักศึกษาส่ วนมากไม่เห็นความสําคัญของเนื้ อหาการเขียนเชิงสร้างสรรค์
เพราะเป็ นเนื้อหาที่ยาก และต้องฝึ กปฏิบตั ิตลอดเวลาจนเกิดความรู ้สึกเบื่อหน่ายเนื่องจากไม่สามารถ
ผลิ ตงานเขี ยนนั้นออกมาได้ ตลอดจนนักศึกษาส่ วนใหญ่ประสบปั ญหา หรื อเกิดความกังวลใจ
เนื่องจากขาดแรงบันดาลใจในการเขียน ไม่แน่ใจว่าตนเองจะเขียนเรื่ องอะไร หรื อหาแหล่งข้อมูล
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การเขียนจากไหน และจะผลิตผลงานอย่างไรให้เกิดความแปลกใหม่ หรื อสร้างสรรค์ได้ ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ของผูส้ อนพบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการบรรยายไม่สามารถทําให้นกั ศึกษา
เกิดความสามารถในการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ นอกจากนี้ งานเขียนของนักศึกษายังยึดติดกับตัวอย่าง
งานเขียนที่ผสู ้ อนนํามาให้ดูเป็ นตัวอย่าง จนขาดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และจินตนาการความคิดที่
แปลกใหม่ ตลอดจนขาดความเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง อีกทั้งยังคงยึดติดกับรู ปแบบ และกฎเกณฑ์
ในการเขี ย นมากจนเกิ น ไป ตลอดจนไม่ ส ามารถเชื่ อ มโยงความคิ ด หรื อ ลํา ดับ ความคิ ด ใน
การนําเสนอได้
จากการเก็บข้อมูลด้านปั ญหาการเขียนเชิงสร้างสรรค์พบว่า ปั ญหาดังกล่าวสอดคล้องกับ
อธิ ก มาส มากจุ ้ย (2553: 3) ที่ ก ล่ า วถึ ง ปั ญหา และอุ ป สรรค์ใ นการจัดการเรี ย นรู้ ก ารเขี ย นเชิ ง
สร้ างสรรค์ว่าเกิ ดจากครู ผสู้ อน และจากตัวผูเ้ รี ยนเอง คือ ผูเ้ รี ยนมีความเห็นว่าการเขียนเป็ นเรื่ องที่
ยาก ไม่รู้วา่ จะเขียนอะไร เขียนอย่างไร เขียนแล้วไม่ประสบความสําเร็ จ จึงเกิดความท้อแท้
เบื่อหน่าย
นอกจากนี้ ตวั ครู หรื อผูส้ อนเองไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรที่จะกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนมีความสุ ข
สนุกสนานกับการเขียนได้ ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวสอดคล้องกับ กมลพัทธ์ โพธิ์ ทอง (2557: 6 – 7) ที่
พบว่าปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นการเขียนเชิงสร้างสรรค์เกิดจาก ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่เขียนไม่ได้เพราะ
ขาดพื้นฐานความรู ้ ขาดความคิดสร้างสรรค์ และขาดแรงจูงในในการริ เริ่ มเขียนเรื่ องราวที่แปลก
ใหม่ อีกทั้งผูส้ อนเองก็ขาดทักษะการจัดการเรี ยนรู้เพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะในการเขียนเชิ ง
สร้างสรรค์ได้
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสรุ ปได้วา่ ปั ญหาทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์เกิดจาก 1. ตัวผูเ้ รี ยน คือ ผูเ้ รี ยน
ขาดแนวความคิดที่จะเขียน ไม่แน่ใจว่าตนเองจะเขียนเรื่ องอะไร หรื อหาแหล่งข้อมูลการเขียนจาก
ไหน และจะผลิตผลงานอย่างไรให้เกิดความแปลกใหม่ หรื อสร้างสรรค์ได้ และ 2. การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ขาดวิธีการกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเกิดแนวคิดในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้
นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ยังดําเนิ นการเก็บข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญ อาจารย์ผสู้ อน ในภาพรวมสามารถ
สรุ ปให้เห็ นถึ งความต้องการจําเป็ นในการจัดการเรี ยนรู้ในการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิ ตได้ว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ด้านการเขีย นเชิ งสร้ างสรรค์ ผูส้ อนต้อง
จําเป็ นต้องจัดกิจกรรมที่เร้า ความสนใจ และมีกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยน
มี ส่วนร่ วมใน การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ให้มากที่สุ ด และควรเน้นให้ผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิ บตั ิ มากกว่า
การให้ผเู ้ รี ยนศึกษาทฤษฎีที่เป็ นภาควิชาการ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ผสู ้ อนควรให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิจากงานเขียนประเภทพื้นฐานก่อน
เช่น การเขียนเล่าเรื่ อง หรื อการเขียนเล่าประสบการณ์ที่ใกล้ตวั กับผูเ้ รี ยน งานเขียนประเภทนี้ จะช่วย
ให้ผูเ้ รี ย นสามารถถ่ า ยทอดความคิ ด และประสบการณ์ ข องผูเ้ รี ย นด้วยความแปลกใหม่ ไ ด้ง่ า ย
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เนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่ ใกล้ตวั และคุ น้ เคยกับผูเ้ รี ยนอยู่แล้วซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนขจัดความรู ้ สึกหรื อ
ทัศ นคติ ใ นด้า นลบว่า การเขี ย นสร้ า งสรรค์เป็ นเรื่ องที่ ย าก และน่ า เบื่ อ เนื่ องจากผูเ้ รี ย นสามารถ
ฝึ กปฏิบตั ิได้
จากการประเมินความต้องการจําเป็ นในการจัดการเรี ยนรู้การเขียน เล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่ผูเ้ รี ยน
ต้องการให้ผสู ้ อนจัดการเรี ยนรู ้ ในเรื่ องการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ได้แก่ นักศึกษาต้องการให้
ผูส้ อนจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ก ารเขี ย นเล่ า เรื่ อ งเชิ ง สร้ า งสรรค์ด้วยการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่
เสริ ม สร้ า งการปฏิ บ ตั ิ โดยมี ก ารจัดการเรี ย นรู้ ด้วยวิธี การระดมสมอง การเชื่ อมโยงความรู้ หรื อ
ประสบการณ์เดิมของนักศึกษาเข้ากับความรู้ใหม่จนเกิดการพัฒนาต่อยอดในงานเขียน และเนื้ อหา
ในการเขี ยนเล่า เรื่ องเชิ งสร้ า งสรรค์ที่ นัก ศึ กษาสนใจ หรื ออยากเขีย นจํา นวนมากที่ สุ ด คือ เรื่ อง
เกี่ยวกับประสบการณ์ต่าง ๆ ของนักศึกษา โดยวิธีการวัดและประเมินผลงานที่ผเู้ รี ยนต้องการได้แก่
ให้ผสู้ อนประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลงานที่นกั ศึกษาได้ปฏิ บตั ิ จริ ง โดยมีการเสนอแนะหน้าชั้น
เรี ยนเป็ นภาพรวม และผูส้ อนควรมีเกณฑ์การให้คะแนนผลงานที่ชดั เจน
ในด้านสื่ อที่นกั ศึกษาต้องการให้ผูส้ อนใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ จาํ นวนมากที่สุด คือ
สื่ ออินเทอร์ เน็ต และสื่ อที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดวิธีการคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ และจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการเรี ยนรู้ในการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตดังกล่าวพบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ควรจัด
กิจกรรที่เหมาะสมกับวัย และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของประทีป
เหมือนนิ ล (2533: 22) ที่กล่าวโดยสรุ ปว่า การสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์น้ นั ควรเริ่ มต้นจาการ
เขียนในสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนรู ้ดีที่สุด เนื่ องจากผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ชีวิตน้อย ประสบการณ์การอ่านน้อย จึง
ไม่สามารถมีขอ้ มูลมาเขียนได้ ถ้าผูส้ อนเริ่ มต้นจากสิ่ งที่ใกล้ตวั ซึ่ งเขารู ้ดีที่สุด ก็จะทําให้เขามีมุมมอง
ที่กว้างขวาง และเห็นแนวทางในการจัดลําดับความคิดได้ง่ายขึ้น เช่นเดียวกับ Goldberg (2544: 81 82) ที่กล่าวว่าผูห้ ดั เขียนใหม่ ๆ ควรเริ่ มเขียนจากข้อมูลที่มีอยู่ หรื อสิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั และหมัน่ เปิ ด
กว้า งทางความคิ ดเสมอ เนื่ องจากการเป็ นนัก เขี ย นที่ ดีต้องรู้ สิ่ ง แวดล้อม รู้ ป ฏิ กิ ริย า รู้ จกั ผูอ้ ่ า น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จึงจะประสบความสําเร็ จเป็ นนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานได้เป็ นอย่างดี
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสรุ ปได้ว่า แนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ในการเขียนเชิ งสร้างสรรค์คือ การ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เสริ มสร้ างการปฏิบตั ิด้วยการเชื่ อมโยงความรู้ หรื อประสบการณ์เดิมของ
นักศึกษาเข้ากับความรู ้ใหม่จนเกิดการพัฒนาต่อยอดในงานเขียน และแนวทางในการกําหนดหัวข้อ
หรื อประเด็นในการเขียนคือ เป็ นเรื่ องที่ใกล้ตวั เหมาะสมกับวัย และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน โดย
หัวข้อหรื อประเด็นในการเขี ยนนั้นต้องเป็ นเรื่ องที่ มีขอ้ มูลเพีย งพอต่อการศึ กษา และเป็ นเรื่ องที่
สามารถใช้การสร้างสรรค์ให้แปลกใหม่ และน่าสนใจได้
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2. ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบ
การเรียนรู้
ในขั้นการพัฒนา (Development: D1) ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบออกแบบ และพัฒนารู ปแบบ
การจัดการเรี ย นรู้ โดยใช้ก ระบวนการคิ ดสร้ า งสรรค์ข อง Plsek ร่ วมกับทฤษฎี เชาวน์ปัญญา
สามองค์ป ระกอบของ Sternberg ในการสร้ างเสริ มความสามารถด้า นการเขีย นเล่ าเรื่ องเชิ ง
สร้ า งสรรค์ ข องนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต และนํา ไปให้ ผู้เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบประเมิ น
ความสอดคล้อ งของรู ป แบบโดยใช้แ บบประเมิ น ความสอดคล้อ งที่ มี ล ัก ษณะเป็ นมาตราส่ ว น
ประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) จํานวน 7 คน และพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ครั้ งนี้ ได้แ ก่ คู่ มื อ การใช้รู ป แบบการเรี ย นรู้ แผนการจัด การเรี ย นรู้
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ และเกณฑ์การวัด แบบสอบถาม
ความพึง พอใจของนัก ศึ กษาระดับ ปริ ญญาบัณฑิ ตที่ มีผลต่อรู ป แบบการเรี ย นรู้ และแบบบันทึ ก
สะท้อ นการเรี ย นรู้ จากนั้น ผูว้ ิ จ ัย จึ ง นํา ไปให้ผู้เ ชี่ ย วชาญจํา นวน 5 คน ตรวจสอบประเมิ น
ความสอดคล้องของเครื่ องมื อโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มี ล ัก ษณะเป็ นมาตราส่ วน
ประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของ
Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
จากการวิเคราะห์ผลการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์
ของ Plsek ร่ ว มกับ ทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญาสามองค์ ป ระกอบของ Sternberg เพื่ อ เสริ มสร้ า ง
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ผูว้ ิจยั สามารถ
แสดงรายละเอียดและแผนภาพของรู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek
ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตดังแผนภาพ 20 ได้ดงั นี้
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1. หลักการของรู ปแบบการเรียนรู้
1. ความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากการสร้างความคิดที่แปลกใหม่ มีคุณค่า
ด้วยการสร้างความคิดแตกต่างไปจากเดิมที่เคยมีอยู่ และถ่ายทอดความคิดที่เป็ นนามธรรมให้เป็ น
รู ปธรรม
2. การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ตอ้ งเกิดจากการวางแผนความคิดของ
ผูเ้ รี ยนให้ชดั เจนก่อนที่จะลงมือสร้างสรรค์ผลงานออกมาด้วยการใช้ความคิดในเชิ งวิเคราะห์ และ
ความคิดเชิงประยุกต์จากข้อมูลที่ได้รับ
3. การเรี ย นรู้ ของผูเ้ รี ยนเกิ ดจากการนําความรู้ และประสบการณ์ เดิ ม
ปรับแต่งให้เข้ากับความรู ้และประสบการณ์ใหม่เพื่อใช้เป็ นแนวทางให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ
ถ่ายทอดออกมาเป็ นผลงาน
2. วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการเรียนรู้
เพื่ อเสริ ม สร้ า งความสามารถในการเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง สร้ า งสรรค์ข อง
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตด้วยรู ปแบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek
ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
3. รู ปแบบกระบวนการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มก่อความคิด
1. ผูส้ อนกําหนดหัวข้อ หรื อประเด็นในการเขียนอย่างกว้าง ๆ ให้แก่
ผูเ้ รี ยน
2. ผูเ้ รี ยนศึกษาหาความรู้ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ หรื อประเด็น
นั้น ๆ ให้ ไ ด้ม ากที่ สุ ด ทั้ง จากใบความรู ้ ที่ ผู ้ส อนแจกให้ และการสื บ ค้น ด้ ว ยตนเองทาง
อินเทอร์ เน็ต
3. ผูเ้ รี ย นวางแผนความคิ ด เกี่ ย วกับ ประเด็ น หัว ข้อ ในการเขี ย นของ
ตนเอง
ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมผลิตผลงาน
1. ผูเ้ รี ยนระดมความคิดของตนเองเกี่ยวกับประเด็น หรื อหัวข้อเรื่ องที่จะ
เขียน ด้วยความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าํ ความคิดที่มีอยูเ่ ดิมจากที่ได้มีขอ้ มูลอยูแ่ ล้ว
2. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบความคิดที่ได้จากการระดมสมอง พร้ อมกับเลื อก
ความคิดที่ดีที่สุดเพื่อเชื่อมโยงความคิดนั้นกับหัวข้อ หรื อประเด็นที่จะเขียน
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ขั้นที่ 3 ขั้นบูรณาการสั มพันธ์
1. ผูเ้ รี ยนวางโครงร่ างเรื่ องที่จะเขียน จากความคิด หรื อจินตนาการที่
ผ่า นการคัดเลื อกด้วยกระบวนการระดมสมอง และการเชื่ อมโยงความคิ ดใหม่ เข้า กับ ความคิ ด
ความรู ้ หรื อประสบการณ์เดิม
2. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบ ทบทวน โครงร่ างที่จะเขียนขยายความอีกครั้งหนึ่ ง
โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา
ขั้นที่ 4 ขั้นสร้ างสรรค์ งานเขียน
1. ผูเ้ รี ยนลงมือเขียนเรื่ องจากโครงร่ างที่วางไว้ ด้วยการขยายความคิด
และเลือกใช้ภาษาในการเขียนให้เหมาะสมกับหัวข้อ หรื อประเด็นที่ต้งั ไว้
2. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบความถูกต้องครบสมบูรณ์ของงานเขียนด้วยตนเอง
ว่ามีความเหมาะสมชัดเจน หรื อไม่อย่างไร
ขั้นที่ 5 ขั้นพากเพียรสร้ างสรรค์
1. ผูเ้ รี ย นพิ จ ารณาตรวจสอบงานเขี ย นของตนเองอี ก ครั้ งหนึ่ ง โดย
พยายามหาทางดัดแปลง ปรับเปลี่ยนเนื้ อหา ภาษา ความคิด และการนําเสนอ ให้มีความสร้างสรรค์
แปลกใหม่
2. ผูส้ อนตรวจแก้ง านเขี ย นของผูเ้ รี ย น พร้ อมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับแต่งงานเขียนให้เกิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากขึ้น
4. เงื่อนไขของการนํารูปแบบไปใช้
การนํารู ปแบบการสอนโดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับ
ทฤษฎี เชาวน์ปั ญญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริ ม สร้ า งความสามารถในการเขี ย น
เล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตไปใช้จะต้องคํานึงถึงส่ วนที่เป็ นเงื่อนไข
ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่จะช่วยส่ งเสริ มให้การดําเนิ นการตามกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตาม
รู ปแบบมี ความเป็ นไปได้สําหรั บการนําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้ น
ดังต่อไปนี้
4.1 ระบบสังคม (Social System) การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ นักศึกษา
ต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนเอง และจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูส้ อนอย่างต่อเนื่อง
4.2 ระบบสนับสนุ น (Support System) การจัดการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบ ผูส้ อน
เป็ นผูจ้ ดั บรรยากาศการเรี ยนรู ้ ท้ งั ด้านกายภาพและจิตภาพในเชิ งบวก จัดเตรี ยมวัสดุ และอุปกรณ์
การเรี ยนรู ้ให้เพียงพอกับความต้องการ รวมทั้งจัดหาตัวอย่างงานเขียนเชิ งสร้างสรรค์ซ่ ึ งมีมุมมอง
ความคิดที่หลากหลายที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการสร้างประเด็นความคิดแปลกใหม่
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4.3 หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) การนํารู ปแบบการสอนโดยใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต
ไปใช้ตอ้ งคํานึงถึงการตอบสนองต่อนักศึกษาในระหว่างการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ ดังต่อไปนี้
1) ผูส้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเรี ยนรู ้
2) ผูส้ อนสนทนา ซัก ถาม เพื่อกระตุ ้นให้นัก ศึ ก ษาเกิ ดความคิ ด และ
การพยายามหลบหนีจากความคิดเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว เพื่อสามารถสร้างสรรค์ความคิดที่แปลกใหม่ได้
3) ผู ้ส อนดู แ ล และติ ด ตามให้นัก ศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ บบสื บ ค้น ข้อ มู ล จาก
ใบความรู ้ สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต จนได้ค วามคิ ด ที่ แ ปลกใหม่ ชัด เจน และสามารถแตกประเด็ น
รายละเอียดได้จนสามารถวางผังความคิดอย่างชัดเจนเพื่อเขียนเป็ นเรื่ องราวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) ผู้ส อนสร้ า งแรงจู ง ใจเพื่ อ ส่ งเสริ มให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความคิ ด ที่
สร้างสรรค์แปลกใหม่ จนสามารถนํามาเขียนเป็ นเรื่ องราวได้อย่างสมบูรณ์
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แผนภาพที่ 20 รู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
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2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จํา นวน 7 คน ด้วยการประเมิ นความสอดคล้องแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert
(Likert Five Rating Scales) พบว่า รู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek
ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg มีความสอดคล้องเชิงโครงสร้างด้าน
ความสอดคล้องของรู ปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.19 ดังปรากฏ
ในตารางที่ 23
ตารางที่ 23 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคล้องของรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อ
เสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิต
รายการประเมิน

1

1. หลักการของรู ปแบบการเรี ยนรู ้น้ ี ได้
แสดงให้เห็นถึงแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ
4
ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง ชั ด เ จ น แ ล ะ
เหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้
มีความสอดคล้องกับหลักการของ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้
3. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้
มีความชัดเจน และแสดงความ
มุ่งหวังที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับ
ผูเ้ รี ยน

4

4

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2 3 4 5 6
4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7
3

4

5

S.D.

แปล
ความหมาย

4.43 0.79

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก

4.57 0.53

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด

4.71 0.49

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด

4. กระบวนการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบมี
ความสอดคล้องกับทฤษฎี และ
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

4

4

5

5

5

4

3

4.29 0.76

5. กระบวนการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบมี
ความเหมาะสมในการจัดการเรี ยนรู ้
ให้แก่ผเู ้ รี ยน

4

5

4

5

5

4

4

4.43 0.53

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
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ตารางที่ 23 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคล้องของรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อ
เสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิต (ต่อ)
รายการประเมิน

1

6. กระบวนการเรี ยนรู ้ ข องรู ปแบบ
แสดงถึ ง ภาพรวม และจุ ด เน้น การ 4
นําไปปฏิบตั ิได้จริ งอย่างชัดเจน
7. ขั้นเริ่ มก่อความคิด มีความเหมาะสม
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถหาข้อมูลเรื่ อง
ที่ จ ะเขี ยนว่า มี ผูก้ ล่า วถึ งเรื่ อ งนั้น ๆ
ไว้ในประเด็นใดบ้าง
8. ขั้นเตรี ยมผลิตผลงาน
มี ค วามเหมาะสมช่ ว ยให้ ผู ้ เ รี ยน
สามารถหลี ก หนี ความคิ ด เดิ ม และ
สร้างสรรค์ความคิดใหม่ที่มีอยูไ่ ด้
9. ขั้นบูรณาการสัมพันธ์
มี ค วามเหมาะสมช่ ว ยให้ ผู ้ เ รี ยน
สามารถวางโครงร่ างเรื่ องที่ จะเขียน
ด้วย การเชื่ อมโยงความรู ้ ความคิ ด
และประสบการณ์เดิ มเข้ากับความรู ้
ความคิด และประสบการณ์ใหม่ได้
10. ขั้นสร้างสรรค์งานเขียน
มี ค วามเหมาะสมช่ ว ยให้ ผู ้ เ รี ยน
สามารถถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวได้อ ย่า ง
เป็ นระบบตามโครงเรื่ อ งที่ ว างไว้
พร้อมทั้งเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาด้วยการใช้
ถ้อยคําที่สละสลวย และเหมาะสม

4

4

4

4

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2 3 4 5 6
4

5

4

4

3

4

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

4

5

7
3

5

5

5

5

S.D.

แปล
ความหมาย

4.14 0.69

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก

4.86 0.38

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด

4.57 0.53

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด

4.57 0.53

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด

4.57 0.79

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
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ตารางที่ 23 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคล้องของรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อ
เสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิต (ต่อ)
รายการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1

11. ขั้นพากเพียรสร้างสรรค์
มีความเหมาะสมช่วยให้ผเู ้ รี ยนแก้ไข
ข้อบกพร่ องของงานเขียนจนได้งาน 4
เขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้อย่าง
สมบูรณ์

2

5

3

4

4

5

5

5

6

5

7

5

S.D.

แปล
ความหมาย

4.71 0.49

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด

12. รู ปแบบการเรี ยนรู ้มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนที่ผสู ้ อนสามารถนําไป
ปฏิบตั ิได้

4

3

5

5

5

5

4

4.43 0.79

13. รู ปแบบการเรี ยนรู ้มีข้ นั ตอน
การสอนที่สามารถนําไปปฏิบตั ิได้
จริ ง

4

4

5

5

5

5

5

4.71 0.49

14. รู ปแบบการเรี ยนรู ้อธิบายขั้นตอน
การสอนได้อย่างเป็ นลําดับขั้น และ
ใช้ภาษาที่ชดั เจน เข้าใจง่าย

4

4

5

5

5

4

5

4.57 0.53

15. รู ปแบบการเรี ยนรู ้ช่วยกําหนดกรอบ
การจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างชัดเจน
เหมาะสม

4

4

4

5

5

4

4

4.29 0.49

16. รู ปแบบการเรี ยนรู ้มีแนวทางการวัด
และประเมินผลที่ชดั เจน

4

4

3

5

5

5

4

4.29 0.76

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
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ตารางที่ 23 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคล้องของรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อ
เสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิต (ต่อ)
รายการประเมิน

1

17. รู ปแบบการเรี ยนรู ้มีส่วนช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความสามารถในการเขียน
เล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้
รวม

4

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2 3 4 5 6
4

5

5

5

5

7
4

S.D.
4.57 0.53

4.51 0.19

แปล
ความหมาย
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด

จากตารางที่ 23 พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญจํา นวน 7 คน พบว่า องค์ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ยนรู้ มี ความสอดคล้องเชิ ง
โครงสร้างซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดคือ ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 และส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐานน้อย
กว่า 1.00 ทั้งภาพรวม และรายข้อ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ให้สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้นดังประเด็นต่อไปนี้
1. ปรับสํานวนภาษาในการเขียนอธิ บายบทบาทของครู ดา้ นโค้ช (Coaching) การให้
ข้อ มู ล ย้อ นกลับ ในการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ และพัฒ นาความสามารถในการเขี ย นเล่ า เรื่ อ งเชิ ง
สร้างสรรค์ให้ชดั เจนมากขึ้น
2. ปรับเกณฑ์การประเมินการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ให้ชดั เจน และสามารถ
นําไปใช้ปฏิบตั ิได้
3. ปรั บ แก้ไ ขหัวข้อ หรื อประเด็นในการเขี ย นเล่ าเรื่ องเชิ ง สร้ า งสรรค์ใ ห้มี ค วาม
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
4. เพิม่ แผนภาพแสดงรายละเอียดของรู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
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ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จากนั้นนําเสนอ
ต่ ออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ พิจารณาถึ ง ความถู ก ต้อง และเหมาะสมอี ก ครั้ งหนึ่ ง ทั้ง นี้ เพื่ อ
นําไปสู่ การนํารู ปแบบการเรี ยนรู ้ไปทดลองใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3 ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบรู ปแบบ
การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ข อง Plsek ร่ ว มกับ ทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญาสาม
องค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ได้แก่
2.3.1 ผลการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
คิดสร้ างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ด้วยการประเมินความสอดคล้องแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับของ
Likert (Likert Five Rating Scales) พบว่า คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิด
สร้ า งสรรค์ข อง Plsek ร่ ว มกับ ทฤษฎี เ ชาวน์ปั ญ ญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg มี
ความสอดคล้องเชิ งโครงสร้ างด้านความสอดคล้องของคู่มือการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.13 ดังปรากฏในตารางที่ 24
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ตารางที่ 24 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคล้องของคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ
ของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
รายการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1

2

3

4

5

S.D.

1. คู่มือฉบับนี้มีองค์ประกอบครบถ้วนที่
ครู ผสู ้ อนควรทราบก่อนนําไปใช้

5

5

4

4

5

4.60 0.55

2. คู่มือฉบับนี้อธิบายถึงองค์ประกอบ
ต่าง ๆ อย่างเป็ นลําดับขั้นตอนที่
เหมาะสม

5

5

4

5

4

4.60 0.55

3. คู่มือฉบับนี้ใช้สาํ นวนภาษาในการ
อธิบายองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่าง
เข้าใจ และชัดเจน

5

4

4

5

4

4.40 0.55

4. คู่มือฉบับนี้สามารถสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ครู ผสู ้ อนที่จะนําไปใช้ได้อย่าง
ชัดเจน และสามารถนําไปสู่การปฏิบตั ิ
ได้
5. คู่มือฉบับนี้กล่าวถึงความเป็ นมาของ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ไว้อย่าง
เหมาะสม และชัดเจน
6. คู่มือฉบับนี้กล่าวถึงความเป็ นมาของ
การสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ได้
อย่าสมเหตุสมผล และมีความ
น่าเชื่อถือ

5

5

5

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

4

5

แปล
ความหมาย
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก

4.60 0.55

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด

4.40 0.55

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก

4.60 0.55

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
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ตารางที่ 24 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคล้องของคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ
ของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต (ต่อ)
รายการประเมิน
7. คู่มือฉบับนี้ ได้กล่าวถึงการนําแนวคิ ด
และทฤษฎีการเรี ยนรู ้มาใช้เป็ นฐานคิด
ที่สาํ คัญในการสร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้
ได้อย่างชัดเจน
8. คู่มือฉบับนี้ ได้นําแนวคิ ด และทฤษฎี
การเรี ย นรู ้ ม าเป็ นฐานสํา คัญ ในการ
สร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้ได้ถูกต้องตาม
ห ลั ก ก า ร แ น ว คิ ด ข อ ง ท ฤ ษ ฎี
นั้น ๆ อย่างครบถ้วนชัดเจน
9. คู่มือฉบับนี้ ได้แสดงสาระสําคัญของ
รู ปแบบการจั ด การเรี ยนรู ้ ไ ด้ อ ย่ า ง
ชัดเจนและครบถ้วนเพียงพอที่ จ ะนํา
รู ปแบบไปใช้
10. คู่มือฉบับนี้ได้นาํ เสนอแนวทางการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม
และชัดเจน
11. คู่มือฉบับนี้มีการแสดงเกณฑ์
การประเมิ นการเขี ย นสร้ า งสรรค์ไ ด้
อย่างชัดเจน และเหมาะสม

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
5

5

5

2
5

5

5

3
4

4

4

4
4

4

5

5
4

5

5

S.D.

แปล
ความหมาย

4.40 0.55

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก

4.60 0.55

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด

4.80 0.45

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด

5

4

4

5

4

4.40 0.55

5

4

3

5

5

4.40 0.89

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
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ตารางที่ 24 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคล้องของคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ
ของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่

รายการประเมิน

1

12. คู่มือฉบับนี้มีการแสดงเกณฑ์
การประเมินการเขียนสร้างสรรค์ที่
สามารถนําไปใช้ในการปฏิบตั ิได้จริ ง
รวม

5

2
4

3
4

4
5

5
5

S.D.
4.60 0.55

4.52 0.13

แปล
ความหมาย
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด

จากตารางที่ 24 พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบ
ของ Sternberg โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พบว่า องค์ประกอบของคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้
มีความสอดคล้องเชิ งโครงสร้างซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดคือ ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 และส่ วน
เบี่ยงเบน มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 ทั้งภาพรวม และรายข้อ ทั้งนี้ผเู้ ชี่ ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะใน
การปรั บปรุ งคู่มือการใช้รูปแบบ การจัดการเรี ยนรู้ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คือ ควรเพิ่มการแปรผล
คะแนนในเกณฑ์การประเมินการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จากนั้นนําเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ พิจารณาถึ ง ความถู ก ต้อง และเหมาะสมอี ก ครั้ งหนึ่ ง ทั้ง นี้ เพื่ อ
นําไปสู่ คู่มือการใช้รูปแบบจัดการเรี ยนรู ้ที่สมบูรณ์
2.3.2 ผลการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์
ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5
คน ด้วยการตอบประเมินความสอดคล้องแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert
Five Rating Scales) พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek
ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg มีความสอดคล้องเชิงโครงสร้างด้าน
ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.58 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.14 ดังปรากฏในตารางที่ 25
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ตารางที่ 25 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในเขียนการเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต
รายการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1

2

3

4

5

S.D.

1. รู ปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้มี
องค์ประกอบครบถ้วน เหมาะสม

5

5

4

4

5

4.60 0.55

2. ขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั

5

5

4

4

5

4.60 0.55

3. แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีการจัดลําดับ
ขั้นตอนอย่างเหมาะสม

5

5

4

4

5

4.60 0.55

4. จํานวนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ครอบคลุม และเพียงพอต่อการสร้าง
เสริ มความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนได้

4

5

4

5

4

4.40 0.55

5. สาระสําคัญในแผนการจัดการเรี ยนรู ้มี
ความชัดเจนและทําให้มองเห็น
เป้ าหมายในการเรี ยนรู ้

5

4

4

5

5

4.60 0.55

6. สาระสําคัญในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา

5

4

4

5

5

4.60 0.55

แปล
ความหมาย
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด

228
ตารางที่ 25 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในเขียนการเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต (ต่อ)
รายการประเมิน

1

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4

5

S.D.

7. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้มีความถูกต้อง
ชัดเจนตามหลักการ

5

5

4

4

5

4.60 0.55

8. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ผเู ้ รี ยนสามารถ
วัดและประเมินได้จริ ง

5

5

4

4

5

4.60 0.55

9. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ครอบคลุม และ
สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้
จริ ง

5

5

4

4

5

4.60 0.55

10. เนื้อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละ
แผนมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน

4

5

4

5

5

4.60 0.55

12. เนื้อหามีความหลากหลาย และ
สอดคล้องกับประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน

4

5

4

5

4

4.40 0.55

13. เนื้อหาเอื้อต่อการเชื่อมโยงความรู ้
หรื อประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน
เพื่อให้เรี ยนรู ้ได้ง่ายขึ้น

5

5

4

5

5

4.80 0.45

14. กิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นการเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ

5

5

4

4

5

4.60 0.55

แปล
ความหมาย
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
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ตารางที่ 25 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในเขียนการเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต (ต่อ)
รายการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1

2

3

4

5

S.D.

15. กิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถตอบสนอง
ได้ตรงตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้

5

4

4

5

4

4.40 0.55

16. กิจกรรมการเรี ยนรู ้เอื้อต่อการมีส่วน
ร่ วมในชั้นเรี ยนของผูเ้ รี ยน

5

5

4

4

4

4.40 0.55

17. กิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถทําให้
ผูเ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง

5

5

4

4

4

4.40 0.55

18. กิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสม
กับระยะเวลาที่ใช้ในการเรี ยนรู ้

5

4

4

5

4

4.40 0.55

19. การวัดและประเมินผลสอดคล้องตรง
ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้

5

5

4

4

4

4.40 0.55

20. การวัดและประเมินผลมีแนวทางการ
ปฏิบตั ิที่ชดั เจน

5

5

4

5

4

4.60 0.55

21. การวัดและประเมินผลมีการกําหนด
เกณฑ์ที่ชดั เจน และเหมาะสม

5

4

4

5

5

4.60 0.55

แปล
ความหมาย
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
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ตารางที่ 25 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในเขียนการเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่

รายการประเมิน

1

2

3

4

5

S.D.

แปล
ความหมาย
มีความ

22. สื่ อการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

5

5

4

5

5

4.80 0.45

5

5

4

5

4

4.60 0.55

24. สื่ อการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมกับวัย
ของผูเ้ รี ยน

5

5

4

5

5

4.80 0.45

รวม

เหมาะสม
มากที่สุด

23. สื่ อการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้

25. สื่ อการเรี ยนรู ้สามารถส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความสามารถในการเขียน
เล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้

สอดคล้อง

5

5

4

5

5

4.80 0.45

4.58 0.14

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด

จากตารางที่ 25 พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรี ย นรู้ โดยใช้ก ระบวนการคิ ดสร้ า งสรรค์ข อง Plsek ร่ วมกับทฤษฎี เชาวน์ปัญญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พบว่า องค์ประกอบของแผนการจัด
การเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องเชิ งโครงสร้างซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดคือ ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50
และส่ ว นเบี่ ย งเบน มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 ทั้ง ภาพรวม และรายข้อ ทั้ง นี้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญได้ใ ห้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ให้สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้นดังประเด็นต่อไปนี้
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1. ปรับสํานวนภาษาในส่ วนของสาระสําคัญให้มีความกระชับมากยิง่ ขึ้น
2. เพิ่มกิ จกรรมการสอนในแต่และแผนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่ น
การดูวดี ิทศั น์ การฟังเพลง เป็ นต้น
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จากนั้นนําเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ พิจารณาถึ ง ความถู ก ต้อง และเหมาะสมอี ก ครั้ งหนึ่ ง ทั้ง นี้ เพื่ อ
นําไปสู่ การนําแผนการจัดการเรี ยนรู้ไปทดลองใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.4 ผลการตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อที่ ใช้ในประเมิ นประสิ ทธิ ผลของ
รู ปแบบ ได้แก่
2.4.1 ผลการประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้ างสรรค์ประกอบด้วย แบบวัดการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนน
โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 5 คน ด้วยการตอบประเมินความสอดคล้องแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5
ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) พบว่า แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
เล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย แบบวัดการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ และเกณฑ์การตรวจให้
คะแนนมีความสอดคล้องเชิ งโครงสร้างด้านความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.08
ดังปรากฏในตารางที่ 26
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ตารางที่ 26 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนเล่าเรื่ อง
เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต

รายการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1

2

3

4

5

S.D.

1. แบบทดสอบมีคาํ ชี้แจงรายละเอียด
การเขียนได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน

5

5

4

4

5

4.60 0.55

2. แบบทดสอบมีการกําหนดระยะเวลา
ในการทําอย่างเหมาะสม

5

5

4

4

5

4.60 0.55

3. แบบทดสอบมีการกําหนดหัวข้อเรื่ อง
ที่ใช้ในการเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
วัย และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน

5

4

4

4

5

4.40 0.55

4. แบบทดสอบมีการใช้ภาษาที่ชดั เจน
และเข้าใจง่าย

5

5

4

4

5

4.60 0.55

5. แบบทดสอบสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการวิจยั

5

5

4

4

5

4.60 0.55

6. แบบทดสอบสามารถวัดความสามารถ
ในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
ของผูเ้ รี ยนได้

5

5

4

4

5

4.60 0.55

7. แบบทดสอบเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้
แสดงความสามารถในการเขียนเล่า
เรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่

5

5

4

4

4

4.40 0.55

แปล
ความหมาย
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
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ตารางที่ 26 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนเล่าเรื่ อง
เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่

รายการประเมิน

1

2

3

4

5

S.D.

8. แบบทดสอบมีการกําหนดเกณฑ์
การประเมินผลได้อย่างชัดเจน

5

5

4

4

5

4.60 0.55

9. แบบทดสอบมีการแบ่งสัดส่วน
คะแนนในแต่ละส่วนอย่างเหมาะสม

5

5

4

4

5

4.60 0.55

10. แบบทดสอบมีการแจ้งสัดส่วนคะแนน
ของ การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
ให้ทราบอย่างชัดเจน

5

5

4

4

5

4.60 0.55

รวม

4.56 0.08

แปล
ความหมาย
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด

จากตารางที่ 26 พบว่า ผลการตรวจสอบคุ ณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเขี ยนเล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ประกอบด้วย แบบวัดการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ และ
เกณฑ์การตรวจให้คะแนน โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจํา นวน 5 คน พบว่า องค์ประกอบของแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการเล่าเรื่ องเขียนเชิงสร้างสรรค์มีความสอดคล้องเชิงโครงสร้างซึ่ งเป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่กาํ หนดคือ ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 และส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 ทั้งภาพรวม
และรายข้อ
นอกจากนี้ ผลการประเมิ นแบบทดสอบวัด ความสามารถในการเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง
สร้ า งสรรค์ ในการประเมิ นรายข้อ ตั้ง แต่ ข้อที่ 1 – 6 พบว่า มี ค่า ความสอดคล้อง ค่า เฉลี่ ย ( )
เท่ากับ 4.80 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 ดังปรากฏในตารางที่ 27
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ตารางที่ 27 การแสดงผลการพิจารณาค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
แบบทดสอบข้ อที่

1

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4

S.D.

5

แปล
ความหมาย

แบบทดสอบก่อนเรียน
1. ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แสน
ประทับใจ

5

5

5

5

5

5

0

2. ผลสําเร็ จแห่งความพยายาม

5

5

5

5

5

5

0

3. เส้นทางชีวติ ของฉัน

5

5

5

5

5

5

0

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสมมาก
ที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสมมาก
ที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสมมาก
ที่สุด

แบบทดสอบหลังเรียน
4. ความประทับใจในการเรี ยนรู ้
ของฉัน

5

5

4

5

5

4.80 0.45

5. ชีวติ ที่มีความสุขของฉัน

5

5

5

4

5

4.80 0.45

6. เมืองไทยในสายตาของฉัน

5

4

4

4

4

4.20 0.45

รวม

4.80 0.31

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสมมาก
ที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสมมาก
ที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสมมาก
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสมมาก
ที่สุด
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จากตารางที่ 27 พบว่า ผลการตรวจสอบคุ ณภาพของ แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ประกอบด้วย แบบวัดการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ และเกณฑ์
การตรวจให้คะแนน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พบว่า แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
เล่าเรื่ อง เชิ งสร้างสรรค์มีความสอดคล้องเชิ งโครงสร้างซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดคือ ค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.50 และส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 ทั้งภาพรวม และรายข้อ
2.4.2 ผลการประเมิ นแบบสอบถามความพึง พอใจของนัก ศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ด้วยการตอบประเมิน
ความสอดคล้องแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) พบว่า
แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ที่ มี ต่ อ รู ป แบบการเรี ย นรู้ โ ดยใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
มีความสอดคล้องเชิ งโครงสร้ างด้านความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.53 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.16 ดังปรากฏในตารางที่ 28
ตารางที่ 28 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิตมีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ
Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
รายการประเมิน

1

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4

5

S.D.

1. ประเด็นในการสอบถามความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยนในแต่ละประเด็นมี
ความเหมาะสม ครบถ้วน

5

4

4

5

4

4.40 0.55

2. ข้อคําถามในแต่ละประเด็นใน
แบบสอบถามมีรายละเอียดครอบคลุม
ครบถ้วน

5

4

4

5

4

4.40 0.55

3. ประเด็นในการสอบถาม
ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการวิจยั

5

5

4

5

4

4.60 0.55

แปล
ความหมาย
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
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ตารางที่ 28 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิตมีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ
Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
(ต่อ)
รายการประเมิน

1

4. ประเด็นในการสอบถาม
ความพึงพอใจสามารถช่วยสะท้อน
ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ได้อย่างแท้จริ ง
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
ประโยชน์ต่อการนําไปปรับปรุ ง
และพัฒนาการใช้รู ปแบบการเรี ย นรู ้
ในครั้งนี้
6. การใช้ภาษาในแบบสอบถาม
ความพึงพอใจมีความชัดเจน เพียงพอ

รวม

5

5

5

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
4

5

4

4

5

5

5

5

5

S.D.

แปล
ความหมาย

4.40 0.55

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก

4.80 0.45

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด

5
4

4

4

4.60 0.55

4.53

0.16

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด

จากตารางที่ 28 พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อรู ป แบบการเรี ย นรู้ โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญจํา นวน 5 คน พบว่า องค์ป ระกอบของ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้ มีความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง
ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดคือ ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 และส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐานน้อยกว่า 1.00
ทั้งภาพรวม และรายข้อ
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2.4.3 ผลการประเมินแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้จากการเรี ยนรู ้ โดย
ใช้ก ระบวนการคิ ดสร้ า งสรรค์ข อง Plsek ร่ วมกับ ทฤษฎี เชาวน์ ปั ญญาสามองค์ป ระกอบของ
Sternberg โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญจํา นวน 5 คน ด้วยการตอบประเมิ นความสอดคล้องแบบมาตราส่ วน
ประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) พบว่า แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้
จากการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg มีความสอดคล้องเชิงโครงสร้างด้านความสอดคล้องของ
แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.10
ดังปรากฏในตารางที่ 29
ตารางที่ 29 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคล้องของแบบสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่มี
ต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
รายการประเมิน

1

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4

5

S.D.

1. ประเด็นในแบบสะท้อนผลการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนในแต่ละประเด็นมี
ความเหมาะสม ครบถ้วน

5

5

4

5

4

4.60 0.55

2. ข้อคําถามในแต่ละประเด็นในแบบ
สะท้อนผลการเรี ยนรู ้มีรายละเอียด
ครอบคลุมครบถ้วน

5

5

4

5

4

4.60 0.55

3. ประเด็นในแบบสะท้อนผลการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการวิจยั

5

5

4

5

4

4.60 0.55

4. ประเด็นในแบบสะท้อนผลการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนสามารถช่วยสะท้อน
ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ได้อย่างแท้จริ ง

5

4

4

5

4

4.40 0.55

แปล
ความหมาย
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
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ตารางที่ 29 การแสดงผลพิจารณาค่าความสอดคล้องของแบบสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่มี
ต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต (ต่อ)
รายการประเมิน

1

5. ประเด็นในแบบสะท้อนผลการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนเป็ นประโยชน์ต่อการนําไป
ปรับปรุ งและพัฒนาการใช้รูปแบบ
การเรี ยนรู ้ในครั้งนี้

5

6. การใช้ภาษาในสะท้อนผลการเรี ยนรู ้มี
ความชัดเจนเพียงพอ

5

รวม

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
5

4

4

4

5

5

5
4

4

S.D.

แปล
ความหมาย

4.60 0.55

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด

4.40 0.55

4.53 0.10

มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มาก
มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสม
มากที่สุด

จากตารางที่ 29 พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้
จาก การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ก ระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ข อง Plsek ร่ ว มกับ ทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 5 คน พบว่า องค์ประกอบของแบบบันทึก
สะท้อนผลการเรี ยนรู ้ จากการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg มีความสอดคล้องเชิงโครงสร้างซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์
ที่กาํ หนดคือ ค่าเฉลี่ ยมากกว่า 3.50 และส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 ทั้งภาพรวม และ
รายข้อ
3. ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การทดลองใช้ รูปแบบการเรียนรู้
การนํา รู ป แบบการเรี ย นรู้ ไ ปใช้ ผูว้ ิจยั ได้นํา รู ป แบบการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ก ระบวนการ
คิ ดสร้ า งสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg ใน
การเสริ มสร้างความสามารถด้านการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
ไปทดลองกับนักศึกษาวิชาชี พครู หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2559 ซึ่ งลงทะเบียนในรายวิชาการเขียนเพื่อการสื่ อสาร มีวธิ ี ดาํ เนินการดังนี้
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3.1 กําหนดกลุ่ มตัวอย่า งสํา หรับ การนํารู ป แบบการเรี ย นรู้ ไ ปศึก ษาผลของการใช้
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิ ลปากร จํานวน 30 คน ในภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2559 ซึ่ ง ได้มาจากการสุ่ มอย่า งง่า ย
(Simple random sampling) โดยใช้สาขาวิชาเป็ นหน่วยสุ่ ม โดยกําหนดเกณฑ์กล่าวคือ เป็ นนักศึกษา
ที่ผา่ นการศึกษารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารมาแล้ว
3.2 กําหนดแบบแผนการวิจยั ในการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ ซึ่ งเป็ นการวิจยั แบบ
การจําลองการทดลอง (Pre- Experimental Designs) ดําเนิ นการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว
มีการทดสอบก่อน และหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) โดยใช้สถิติ
t- test (นิคม ตังคะพิภพ, 2543: 310)
3.3 นํารู ปแบบการเรี ยนรู้ และเครื่ องมือต่าง ๆ ที่พฒั นาขึ้นไปใช้ และรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่าง ในรายวิชา 465 258 การเขียนเพื่อการสื่ อสาร (Writing for Communication) โดย
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชัว่ โมง ตามตารางเรี ยนของนักศึกษา ในระหว่าง
เดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน 2559
4. ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินประสิ ทธิภาพรู ปแบบการเรี ยนรู้
การปรั บปรุ งแก้ไขรู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของ Plsek
ร่ วมกับทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg ในการเสริ มสร้างความสามารถด้าน
การเขีย นเล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของนัก ศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต ดําเนิ นการโดยพิจารณาผล
การใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ ซึ่ งแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพของผลสําเร็ จของรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒั นาขึ้น
เมื่อนําไปปฏิ บตั ิจริ ง จากผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ พบว่า ส่ งผลให้นกั ศึกษามี
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ และมีความพึงพอใจการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบ
การการเรี ยนรู้ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
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ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบประสิ ทธิผลของรู ปแบบการเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ
Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบของ Sternberg เพือ่ เสริมสร้ างความสามารถใน
การเขียนเล่ าเรื่องเชิ งสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
จากการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับ
ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg ในการเสริ มสร้างความสามารถด้านการเขียน
เล่ าเรื่ องเชิ งสร้ า งสรรค์ของนัก ศึก ษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตที่พ ฒ
ั นาขึ้ น ผูว้ ิจยั นํา เสนอผลการหา
ประสิ ทธิ ภาพเชิงประจักษ์เพื่อบรรลุผลของการวิจยั ดังนี้
1. ผลการประเมินความสามารถด้ านการเขียนเล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาก่ อน
และหลังการทดลองใช้ รูปแบบการเรียนรู้ และพัฒนาการเขียนเล่าเรื่องเชิงสร้ างสรรค์
จากการทดลองสามารถเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถด้านการเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ก่อน และหลังการทดลองพบว่า นักศึกษามีความสามารถด้านการเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์หลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง ดังปรากฏในตารางที่ 30 ดังนี้
ตารางที่ 30 แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถด้านการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
(n = 30)
คะแนน
ส่ วนเบี่ยงเบน
คะแนน
เฉลีย่
มาตรฐาน
t
df
p
การทดสอบ
เต็ม
(S.D.)
( )
ก่ อน
15
6.90
.89
การทดลอง
26.115
29
.000
หลัง
15
12.30
.84
การทดลอง
จากตารางที่ 30 พบว่ า คะแนนก่ อ นการทดลองมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 6.90 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ .885 คะแนนหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.30 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
.837 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะเฉลี่ยพบว่า ค่าเฉลี่ ยของคะแนนความสามารถด้านการ
เขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของนักศึกษาหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ สามารถแสดงผลเป็ นแผนภาพแสดงคะแนนเปรี ยบเทียบก่อน และหลัง
การทดลองการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา ดังปรากฏในแผนภาพที่ 21 ดังนี้
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แผนภาพที่ 21 แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
จากแผนภาพที่ 21 พบว่า คะแนนก่อนและหลังการทดลองการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
ของนักศึกษา คือ คะแนนก่ อนการทดลองมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 6.90 และคะแนนหลังการทดลองมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.30
ทั้งนี้ สามารถแสดงผลคะแนนพัฒนาการเขีย นเล่ าเรื่ องเชิ ง สร้ า งสรรค์ข องนักศึ กษาจาก
การฝึ กปฏิบตั ิการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ระหว่างการทดลองได้ ดังปรากฏในตารางที่ 31 ดังนี้
ตารางที่ 31 คะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างการทดลอง
จากการวัด 6 ครั้ง
การเขียนเล่ าเรื่องเชิ งสร้ างสรรค์
ครั้งที่
ครั้งที่ 1 “พ่อที่ฉนั รัก” หรื อ “แม่ที่ฉนั รัก”
ครั้งที่ 2 “ครู ในดวงใจ”
ครั้งที่ 3 “สายนํ้าในความทรงจํา”
ครั้งที่ 4 “ปั ญหาชีวติ ”
ครั้งที่ 5 “เมื่อฉันโกรธ”
ครั้งที่ 6 “ประสบการณ์ความรัก”

คะแนนเฉลีย่
คะแนนเต็ม
( )
15
15
15
15
15
15

8.27
9.40
9.63
10.37
10.83
11.23

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
.17
.14
.16
.16
.15
.18
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จากตารางที่ 31 คะแนนความสามารถในการเขี ยนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของนักศึกษา
ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 6 ครั้ง จํานวน 30 คน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน มีค่าเฉลี่ยสู งขึ้น
ในการวัดแต่ละครั้ง ได้ผลคะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ ดังนี้ ครั้งที่ 1
จากการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ เรื่ อง “พ่อที่ฉนั รัก” หรื อ “แม่ที่ฉนั รัก” ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.27
ครั้งที่ 2 จากการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ เรื่ อง “ครู ในดวงใจ” ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.40 ครั้งที่ 3
จากการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ เรื่ อง “สายนํ้าในความทรงจํา” ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.63 ครั้งที่ 4
จากการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ เรื่ อง “ปั ญหาชี วิต”ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.37 ครั้งที่ 5 จากการ
เขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ เรื่ อง “เมื่อฉันโกรธ” ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.83 ครั้งที่ 6 จากการเขียนเล่า
เรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ เรื่ อง “ประสบการณ์ ความรัก” ได้ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 11.23 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า
นักศึกษามีพฒั นาการความสามารถด้านการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ดีข้ ึ นตามลําดับ โดย
สามารถแสดงผลเป็ นแผนภาพแสดงคะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 6 ครั้ง ดังนี้
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ครัง� ที� 1
ครัง� ที� 2
ครัง� ที� 3
ครัง� ที� 4
ครัง� ที� 5
ครัง� ที� 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

แผนภาพที่ 22 คะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 6 ครั้ง
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15
14
13
12
11
10
9
8

คะแนน

7
6
5
4
3
2
1
0

ครั้ งที่ 1

ครั้ งที่ 2

ครั้ งที่ 3

ครั้ งที่ 4

ครั้ งที่ 5

ครั้ งที่ 6

แผนภาพที่ 23 คะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระหว่าง
การจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 6 ครั้ง
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่า งของคะแนนเฉลี่ ย
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างในแต่ละช่ วงเวลา ด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้า (Repeated Measure ANOVA) ดังปรากฏในตารางที่ 32
ดังนี้
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ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
(N = 30)
แหล่ งความแปรปรวน

ช่วงเวลาใน
การประเมิน

SS

175.111

df

3.576

MS

F

48.974

124.196
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิก และช่วงเวลา

40.889

103.692

.394

p

ผลการทดสอบ

- ครั้งที่ 6 >
ครั้งที่ 5, 4, 3, 2
และ1 (.05)
- ครั้งที่ 5 >
ครั้งที่ 4, 3, 2 และ1
(.05)
.000 - ครั้งที่ 4 >
ครั้งที่ 3, 2 และ1
(.05)
- ครั้งที่ 3 > ครั้งที่ 2
และ1 (.05)
- ครั้งที่ 2 > ครั้งที่ 1
(.05)

จากตารางที่ 32 พบว่า ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ในแต่ละช่วงเวลา
ของการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต้องทําการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ต่อไป อย่างน้อยหนึ่งช่วงเวลา ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงทําการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ซึ่ งผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ พบว่าคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยความสามารถ
ในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างในแต่ละช่วงเวลา มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทําให้ทราบถึงพัฒนาการของค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ในแต่ละช่วง 5 ช่วง ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนจากการวัดซํ้า
6 ครั้ง มีแนวโน้มภาพรวมเพิ่มขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดจากการวัดครั้งที่ 6 รองลงมา ได้แก่ การวัด
ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 1 ตามลําดับ ดังแผนภาพที่ 26
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แผนภาพที่ 24 พัฒนาการความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระหว่าง
การจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 6 ครั้ง
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีต่อรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึน้
2.1 จากผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้ หลังจากได้เรี ยนรู้ดว้ ยรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่ผวู้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการทดลองครบ 6
ครั้ง ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 30 คน สามารถสรุ ปผลการประเมินความ
พึงพอใจได้ ดังปรากฏในตารางที่ 33 ดังนี้
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ตารางที่ 33 แสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้

รายการประเมิน
ด้ านเนือ้ หาสาระ
1. เนื้อหาสาระในการเรี ยนรู ้น่าสนใจ และ
เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักศึกษา
2. เนื้อหาสาระในการเรี ยนรู ้มีความชัดเจน เข้าใจ
ง่าย
3. เนื้อหาสาระในการเรี ยนรู้ส่งเสริ มให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาได้
4. เนื้อหามีความหลากหลาย และเอื้อต่อ
ประสบการณ์เดิมของนักศึกษาได้
5. แบบฝึ กหัดการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์มี
จํานวนเพียงพอต่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษา
รวมด้ านเนือ้ หาสาระ
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้มี
ความเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการเรี ยนรู ้
7. ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้มี
การจัดลําดับขั้นตอนที่จะทําให้นกั ศึกษา
สามารถเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้จริ ง
8. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทา้ ทายความสามารถ และ
เร้าความสนใจของนักศึกษา
9. กิจกรรมการเรี ยนรู ้เปิ ดโอกาสให้คิด และ
สร้างสรรค์ความแปลกใหม่

ค่ าเฉลีย่

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่ าระดับ

4.57

0.57

มากที่สุด

4.60

0.50

มากที่สุด

4.67

0.48

มากที่สุด

4.63

0.49

มากที่สุด

4.47

0.51

มาก

4.59

0.08

มากที่สุด

4.57

0.50

มากที่สุด

4.80

0.48

มากที่สุด

4.53

0.51

มากที่สุด

4.60

0.50

มากที่สุด
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ตารางที่ 33 แสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้ (ต่อ)

รายการประเมิน

ค่ าเฉลีย่

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

10. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบเอื้อต่อ
การพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาได้

4.70

0.47

มากที่สุด

รวมด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4.64

0.11

มากที่สุด

4.50

0.51

มากที่สุด

4.40

0.50

มาก

4.40

0.56

มาก

4.63

0.49

มากที่สุด

4.60

0.50

มากที่สุด

4.51

0.12

มากที่สุด

4.58

0.11

มากที่สุด

ด้ านสื่ อการเรี ยนรู้
11. สื่ อการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมกับกิจกรรม
การเรี ยนรู้
12. สื่ อการเรี ยนรู ้มีความชัดเจน และเหมาะสมกับ
การศึกษาด้วยตัวเอง
13. สื่ อการเรี ยนรู ้สามารถกระตุน้ และเร้าความ
สนใจของนักศึกษาได้
14. สื่ อการเรี ยนรู ้ช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิด
กระบวน การคิดสร้างสรรค์ได้
15. สื่ อการเรี ยนรู้ช่วยให้นกั ศึกษาเกิดแนวทางใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้
รวมด้ านสื่ อการเรียนรู้
รวม

ค่ าระดับ

ตารางที่ 33 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้เรี ยนรู้ด้วยรู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่ผวู้ ิจยั ได้สร้างขึ้นนั้น
มีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.11)
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อยู่
ในลําดับสู งที่สุด ( = 4.64, S.D. = 0.11) ส่ วนด้านเนื้ อหาสาระ ( = 4.59, S.D. = 0.08) และ
ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ ( = 4.51, S.D. = 0.12) นั้นมีความพึงพอใจอยูใ่ นลําดับรองลงมาตามลําดับ
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ดังจะเห็ นได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละด้านในข้อคําถามที่มีค่า
ระดับมากที่สุดในแต่ละด้านดังนี้ 1) ด้านเนื้ อหาสาระ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า เนื้อหา
สาระในการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =
4.67, S.D. = 0.48) 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีการ
จัดลําดับขั้นตอนที่จะทําให้นกั ศึกษาสามารถเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ได้จริ ง อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.80, S.D. = 0.48) และ 3) ด้านสื่ อการเรี ยนรู้ สื่ อการเรี ยนรู้ช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิด
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ได้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D. = 0.49)
2.2 จากผลการเขี ย นแบบบันทึ ก สะท้อนผลการเรี ย นรู้ (Reflective Journal) ของ
นักศึกษาจํานวน 30 คนที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้ พบว่านักศึก ษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างได้สะท้อน
ความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้ในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 นักศึก ษาคิ ดว่า การเรี ยนรู้ ด้วยรู ปแบบการเรี ยนรู้ ครั้ ง นี้ ช่ วยให้
นักศึกษาสามารถเขียนผลงานเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้จริ ง หรื อไม่ อย่างไร
จากการตรวจสอบแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) พบว่า
นักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยรู ปแบบที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึ้นช่วยให้ตนเองเกิดความคิดที่แปลกใหม่ และหลากหลาย ด้วยการระดมสมอง อันช่วย
ให้หลบหลีกความคิดเดิมที่เคยมีอยู่ จากนั้นนําความคิดใหม่ที่ได้ เชื่ อมโยงเข้ากับหัวข้อหรื อประเด็น
ที่กาํ หนดได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยพัฒนาตนเองให้เกิดความคิดที่เป็ นระบบมากขึ้นในการทํางาน และ
สามารถวางแผนความคิดให้ชดั เจนก่อนที่จะลงมือเขียนอันเป็ นปัจจัยสําคัญในการถ่ายทอดความคิด
ที่เป็ นนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรมในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะเห็น
ได้จากการเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) ของนักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ในประเด็นดังกล่าว ดังต่อไปนี้
“รู ปแบบการเรี ยนรู้ นีท้ าํ ให้ สามารถคิ ดคําตอบได้ หลากหลาย ช่ วย
ให้ เรามีความคิ ดสร้ างสรรค์ นาํ สิ่ งต่ าง ๆ มาเชื่ อมโยงเข้ าด้ วยกัน ฝึ กความคิ ดเป็ น
ขั้ น ตอน ทํา ให้ งานที่ อ อกมามี ป ระสิ ทธิ ภ าพ สุ ด ท้ ายยั ง สรุ ป ความคิ ด ที่ เ ป็ น
นามธรรมให้ ออกมาเป็ นรู ปธรรมด้ วยการเขียนเล่ าเรื่ องเรื่ อง ตลอดจนครู ผ้ ูสอนยัง
คอยช่ วยชี ้แนะแนวทางใน การเขี ยนให้ กับนักศึ กษา จึ งทําให้ งานเขี ยนแต่ ละครั้ ง
ออกมามีประสิ ทธิ ภาพ”
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1
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“การเรี ยนรู้ ด้วยรู ปแบบการเรี ยนรู้ นี ้ มีลาํ ดับขั้นตอนที่ ชัดเจน เริ่ ม
ตั้งแต่ การระดมความคิ ดเพื่ อให้ เกิ ดความแตกต่ างจากความคิ ดเดิ มที่ มีอยู่ จากนั้น
อาจารย์ จึ ง ให้ เลื อ กความคิ ด ที่ ดี สุ ด มาขยายประเด็น ความคิ ด นั้ น พร้ อมทั้ ง มี
การจั ดลําดับความคิ ดด้ วยการวางโครงเรื่ อง และทําให้ สามารถเขี ยนเล่ าเรื่ องเชิ ง
สร้ างสรรค์ ได้ ”
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 15
“การเรี ยนรู้ ด้ ว ยรู ปแบบดั ง กล่ า ว มี ป ระโยชน์ อย่ า งมากต่ อ
การเขียนผลงานเล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ เนื่ องจากการเรี ยนรู้ รู ปแบบนี ้ เป็ นการช่ วย
ให้ ผ้ เู รี ยนสามารถแตกประเด็นทางความคิ ด และสามารถที่ จะตีความหั วข้ อเรื่ องได้
หลายแนวคิ ด ทําให้ เกิดความคิ ดสร้ างสรรค์ สามารถนําแนวคิ ดที่ ได้ ไปเรี ยงลําดับ
ความคิ ด ก่ อ นที่ จะเขี ย นเล่ า เรื่ อง ทําให้ การเขี ย นเล่ า เรื่ องนั้ นได้ ผ ลงานที่ ดี และ
ผู้เรี ยนมีการเรี ยนรู้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ”
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 19

ประเด็นที่ 2 นักศึกษาคิดว่า ขั้นตอนในการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ครั้งนี้
เป็ นลําดับขั้นตอนที่มีความชัดเจน และง่ายต่อการเขียนผลงานเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ได้มากน้อย
เพียงใด
จากการตรวจสอบแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) พบว่า
นักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ ว่า ลําดับขั้นตอนของรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ จากใบงานที่ให้ตนฝึ กปฏิ บตั ิมีความชัดเจน และเป็ นขั้นตอนที่ช่วยให้ตนถ่ ายทอดความคิด
มุม มองต่า ง ๆ ได้อย่า งสร้ า งสรรค์ หรื อแตกต่า งไปจากของเดิ มได้ อี กทั้ง ยัง ช่ วยให้ตนสามารถ
วางแผนโครงร่ างงานเขียนในการเรี ยบเรี ยงเรื่ องราว และการเลือกใช้ถอ้ ยคํา หรื อศิลปะในการเขียน
ได้ต รงกับ แนวคิ ด ของตนเองมากที่ สุ ด จะเห็ น ได้จ ากการเขี ย นบัน ทึ ก สะท้อ นผลการเรี ย นรู้
(Reflective Journal) ของนักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในประเด็นดังกล่าว ดังต่อไปนี้
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“การเรี ยนรู้ ด้ ว ยรู ปแบบการเรี ยนรู้ ครั้ งนี ้ ทํ า ให้ เกิ ด การคิ ด
วิเคราะห์ และการวางแผนก่ อนลงมือทํางานจริ ง ช่ วยให้ เกิดความคิ ดที่ หลากหลาย
มีความรอบคอบในการคิ ด และได้ พัฒนาทักษะของตนเองมากยิ่งขึน้ ”
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2
“การเรี ยนรู้ ด้ วยรู ปแบบการเรี ยนรู้ ครั้ งนี ้ ช่ วยให้ เขียนเล่ าเรื่ องเชิ ง
สร้ างสรรค์ ได้ ดียิ่งขึ น้ เพราะการทําใบงานในกิ จกรรมชุ ดนี ้ เป็ นลําดับขั้นตอนที่
ชัดเจน เสมือนการร่ างไว้ ก่อนเขียนจริ ง ทําให้ เขียนได้ ง่ายขึน้ ”
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 10
“มี ขั้ น ตอนที่ เ ป็ นลํา ดั บ จากขั้ น แรกเริ่ มในการเขี ย นไปสู่ ขั้ น
สุดท้ ายของการเขียน โดยเริ่ มจากการระดมความคิ ดการเลือกหั วข้ อที่ ตนถนัด การ
ตีความ จนนําไปสู่ การเรี ยบเรี ยง และเขียนออกมาในรู ปแบบของการเขียนเล่ าเรื่ อง
ทําให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเริ่ มต้ นการเขียนได้ อย่ างถูกต้ อง และเมื่อปฏิ บัติตามขั้นตอน
ดังกล่ าวแล้ วจะอํานวยความสะดวกให้ กับผู้เขียนมากขึน้ ”
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 17
“รู ปแบบการเรี ยนรู้ เป็ นขั้นตอน และทําให้ ง่ายต่ อการเขี ยนมาก
ขึ น้ เพราะมีการเรี ยงลําดับความคิ ดจากหั วข้ อไปสู่ เนื อ้ หาในการเขี ยน โดยเลือก
ประเด็น ที่ ส นใจจากการระดมความคิ ด ของตนเองในช่ วงต้ น และวิ เ คราะห์
รายละเอี ยดของความคิ ดเหล่ านั้น เพื่ อเลือกความคิ ดที่ ตนถนัด และคิ ดว่ าสามารถ
เขียนได้ ดีออกมา จึ งทําให้ ง่ายต่ อการเขียน และทําให้ การเขียนมีความสอดคล้ องกัน
มากขึน้ ”
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 22

ประเด็นที่ 3 นักศึกษาคิดว่า การดําเนินกิจกรรมตามใบงานที่ครู มอบหมายตาม
รู ปแบบการเรี ย นรู ้ ครั้ งนี้ สามารถทํา ให้นัก ศึก ษาเขีย นผลงานเล่ าเรื่ องเชิ ง สร้ างสรรค์ได้ง่า ยขึ้ น
หรื อไม่ อย่างไร
จากการตรวจสอบแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) พบว่า
นักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ วา่ การดําเนินกิจกรรมตามใบงานที่
ครู มอบหมายให้ตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ ช่วยให้นกั ศึกษาเขียนผลงานเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ได้ง่าย
ขึ้ น เนื่ องจากใบงานมีล าํ ดับขั้นตอนที่ชัดเจน แม้ในช่ วงแรกนักศึก ษาจะรู้ สึกว่ายุ่งยาก และต้อง
ทํางานหลายชิ้น หากแต่เมื่อนักศึกษาสามารถปรับตัวได้ ก็จะเห็นว่าใบงานช่วยให้นกั ศึกษาสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้เป็ นระบบ ตลอดจนสามารถเขียนงานได้เร็ วขึ้น เพราะเกิดความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจว่า
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กิจกรรมนี้สามารถนําไปสู่ การพัฒนางานของตนได้ดีข้ ึน จะเห็นได้จากการเขียนบันทึกสะท้อนผล
การเรี ยนรู้ (Reflective Journal) ของนักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในประเด็นดังกล่าว ดังต่อไปนี้
“การดําเนินกิจกรรมตามใบงานที่ ครู มอบหมายให้ ตามรู ปแบบ
การเรี ยนรู้ ครั้ งนี ้ สามารถทําให้ นักศึ กษาเขียนผลงานเล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ ได้ ง่าย
ขึน้ โดยใบงานที่ 1 ช่ วยให้ เกิ ดความคิ ดสร้ างสรรค์ ที่หลากหลาย ใบงานที่ 2 เป็ น
การเชื่ อ มโยงความคิ ด ด้ ว ยการคั ด เลื อ กประเด็น ที่ คิ ด ที่ ดี ที่ สุ ด จากใบงานที่ 1
มาเชื่ อมโยงให้ น่าสนใจและเหมาะสมกับเรื่ องที่ อาจารย์ กาํ หนด ใบงานที่ 3 เป็ น
การขยายประเด็นความคิ ดให้ ชัดเจนมากยิ่ งขึ น้ พร้ อมทั้ งจั ดลําดับว่ าควรกล่ าวถึง
ประเด็นนั้นในส่ วนใดของเรื่ องทําให้ เนื อ้ เรื่ องมีความสมบูรณ์ มากขึน้ และสุ ดท้ าย
ใบงานที่ 4 เป็ นส่ วนที่ เราได้ นาํ ความรู้ ตั้งแต่ ใบงานที่ 1 – 3 มาถ่ ายทอดสานต่ อให้
เกิ ด เป็ นเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ ได้ ซึ่ งหากได้ ท ําตามลําดั บตั้ งแต่ ใ บงานที่ 1 -3 นั้ น
การเขียนในใบงานที่ 4 ก็มิใช่ เรื่ องยากแต่ อย่ างไร”
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 9
“ กา ร ดํ า เ นิ นกิ จ กร ร มต า มใ บ ง า น ที่ ค รู มอ บ ห มา ย ใ ห้ มี
การเรี ยงลําดับขั้นตอนต่ าง ๆ จนนําไปสู่ การเขียนผลงาน ซึ่ งใบงานแต่ ละใบมีการ
จัดวางวิธีต่าง ๆ ในการเขียนอย่ างเป็ นลําดับ ช่ วยให้ เขียนผลงานได้ ง่ายขึน้ ”
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 23
“การดําเนินกิจกรรมตามใบงานที่ ได้ รับมอบหมาย ทําให้ การเขียน
เล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ เป็ นไปได้ ง่ายขึน้ เพราะนักศึกษาจะสามารถฝึ กการลําดับ
ความคิ ดในการเขียนได้ จากใบงานที่ อาจารย์ มอบหมาย ทําให้ มีทักษะที่ ดีขึน้
ตามมา”
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 24
“การดํา เนิ น กิ จ กรรมตามใบงานที่ ค รู ม อบหมายตามรู ป แบบ
การเรี ยนรู้ ครั้ งนี ้ สามารถทําให้ นักศึ กษาเขียนผลงานเล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ ได้ ง่าย
ขึน้ เพราะขั้นตอนต่ าง ๆ ตามใบงานที่ 1 -4 ได้ เรี ยงลําดับวิ ธีเขี ยนเล่ าเรื่ องไว้ แล้ ว
นับตั้งแต่ การระดมความคิ ด การขยายความคิ ด การจั ดลําดับความคิ ด จนกระทั่ ง
นํามาเขียนเล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ ”
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 25
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ประเด็ นที่ 4 นักศึ กษาคิ ดว่า การเรี ยนรู้ ด้วยรู ป แบบการเรี ยนรู้ ครั้ งนี้ ช่ วยให้
นักศึกษาเกิ ดแรงบันดาลใจในการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์เขียนได้มาก
น้อยเพียงใด
จากการตรวจสอบแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) พบว่า
นักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ วา่ การเรี ยนรู้ดว้ ยรู ปแบบการเรี ยนรู ้
ครั้งนี้ ช่วยให้นกั ศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
เขียนได้มาก เนื่ องจากการเรี ยนรู ้น้ ี ช่วยให้นกั ศึกษาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเกิดทัศนคติที่ดี
ต่อการเขียนมากขึ้ น ตลอดจนช่ วยให้นักศึกษาเกิ ดแรงบันดาลใจในการสร้ า งสรรค์ผลงาน หรื อ
พัฒ นางานเขี ย นของตนให้ดี ยิ่ง ขึ้ น ไปอี ก จะเห็ น ได้จ ากการเขี ย นบันทึ ก สะท้อ นผลการเรี ย นรู ้
(Reflective Journal) ของนักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในประเด็นดังกล่าว ดังต่อไปนี้
“การเรี ยนรู้ ด้ วยรู ปแบบการเรี ยนรู้ ในครั้ งนี ้ ช่ วยให้ นักศึ กษาเกิ ด
แรงบั น ดาลใจในการเรี ยนรู้ เพื่ อ สร้ างสรรค์ ผ ลงานเล่ า เรื่ องเชิ ง สร้ างสรรค์ ไ ด้
ค่ อนข้ างมาก เพราะเมื่อเราทราบหลักการเขียนอย่ างเป็ นระบบแล้ ว ทําให้ สามารถ
เขียนออกมาในได้ ง่ายขึน้ ก็จะทําให้ เกิดแรงบันดาลใจอยากเขียนยิ่งขึน้ ”
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 11
“การเรี ยนรู้ ด้ วยรู ปแบบการเรี ยนรู้ ในครั้ งนี ้ ช่ วยให้ ดิฉันสนใจใน
ด้ า นงานเขี ย นมากขึ ้น เกิ ด แรงบั นดาลใจที่ อยากจะสร้ างสรรค์ งานเขี ย นต่ อไป
เพราะการเรี ยนรู้ ด้วยรู ปแบบนี ้ ทําให้ ดิฉันทราบว่ าการเขียนเล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์
ไม่ ได้ ยากอย่ างที่ คิด ใคร ๆ ก็สามารถเขี ยนได้ หากได้ รับการเรี ยนรู้ ที่ เป็ นลําดั บ
ขั้นตอน”
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 16
“ช่ วยให้ เกิดแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ ผลงานมากขึน้
เนื่องจากอาจารย์ ทาํ ให้ ร้ ู สึกว่ าการเขียนเป็ นเรื่ องที่ ง่าย คําชี แ้ นะของอาจารย์ ช่วยให้
เรากล้ าคิ ดต่ างและทําให้ ทราบว่ าควรเขียนอย่ างไรจึ งจะสร้ างสรรค์ ผลงานให้ ดูน่า
อ่ านมากยิ่งขึน้ ”
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 17
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“การเรี ยนรู้ ครั้ งนี ้ ช่ วยสร้ างแรงบันดาลใจในการเขียนเล่ าเรื่ องเชิ ง
สร้ างสรรค์ ค่ อนข้ างมาก เห็นได้ จากใบงานแรกที่ เป็ นการสร้ างความคิ ดในประเด็น
ต่ าง ๆ ที่ จะเขี ยนเล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ ซึ่ งการคิ ดนั้ นถื อเป็ นจุ ดเริ่ มต้ นของแรง
บันดาลใจในการเขียนเล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ ต่อไป”
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 20

ประเด็ นที่ 5 นัก ศึ ก ษาคิ ดว่า การเรี ย นรู้ ด้วยรู ป แบบการเรี ย นรู้ ค รั้ งนี้ สร้ า ง
บรรยากาศในการเรี ยนรู ้ในภาพรวมอย่างไรบ้าง
จากการตรวจสอบแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) พบว่า
นักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ วา่ การเรี ยนรู้ดว้ ยรู ปแบบการเรี ยนรู ้
ครั้งนี้ ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ในภาพรวมได้อย่างสนุ กสนาน ไม่น่าเบื่อ เนื่ องจากเป็ นการ
ท้าทายความสามารถของผูเ้ รี ยนทั้งด้านการคิด และการฝึ กปฏิบตั ิ ในแต่ละขั้นตอนของการฝึ กฝน
โดยมีผสู ้ อนทําหน้าที่ให้กาํ ลังใจ และให้คาํ แนะนํา ปรึ กษา ตลอดจนให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback)
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งงานเขียนของตนเองครั้งต่อไป ซึ่ งทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
พัฒนางานเขียนของตนได้ดีข้ ึน และมีความสุ ขในการเรี ยนรู ้ จะเห็นได้จากการเขียนบันทึกสะท้อน
ผลการเรี ยนรู้ (Reflective Journal) ของนักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในประเด็นดังกล่าว ดังต่อไปนี้
“การเรี ยนรู้ ด้วยรู ปแบบการเรี ยนรู้ ครั้ งนี ้ ช่ วยสร้ างบรรยากาศใน
การเรี ยนรู้ ในภาพรวมให้ มีความน่ าสนใจมากยิ่ งขึ น้ เพราะมิ ได้ เรี ยนแต่ ในตํารา
เรี ยน แต่ ได้ ฝึกปฏิ บัติ และที่ สําคั ญ มี อาจารย์ ประจําวิ ชาที่ ให้ คาํ ปรึ กษา และให้
คําแนะนําอย่ างใกล้ ชิด ช่ ว ยให้ บรรยากาศในห้ องเรี ย นเป็ นกันเองสบาย ๆ และ
อบอุ่นมากยิ่งขึน้ ”
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 14
“การเรี ยนรู้ ด้ ว ยรู ปแบบการเรี ยนรู้ ในครั้ งนี ้ สามารถสร้ าง
บรรยากาศในการเรี ยนรู้ ได้ เป็ นอย่ างดี โดยมีอาจารย์ ผ้ ูสอนคอยให้ คาํ ปรึ กษา และ
แนะนํา เพื่ อ ปรั บปรุ ง แก้ ไ ข ผลงานด้ ว ยความตั้ ง ใจจริ ง ทํา ให้ บรรยากาศใน
การเรี ยนเป็ นภาพรวมที่ อบอุ่นดีมาก และทําให้ ผ้ เู รี ยนสนใจในการเรี ยนรู้ มากขึน้ ”
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 15
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“ช่ วยทํา ให้ ผู้ เ รี ยนได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ที่ ส ร้ างสรรค์ ตาม
จิ นตนาการของผู้เรี ยน ซึ่ งมีความแตกต่ างกันโดยไม่ ปิดกั้นความคิ ดนั้น แต่ ผ้ ูสอน
จะคอยช่ วยเสนอแนะ ปรั บปรุ ง รวมทั้ ง จุ ด ประกายความคิ ด เพิ่ ม เติ ม ทํา ให้
บรรยากาศในการเรี ยนรู้ ไม่ น่าเบื่อ”
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 21
“ทําให้ สนุกสนานในการคิ ด และการเขียน เนื่ องจากอาจารย์ คอย
ให้ คาํ แนะนํา ตลอดจนชี ้แนะในเรื่ องการเขียน การใช้ ภาษาได้ ดีมาก มีการสอนที่
ไม่ น่าเบื่ อ อาจารย์ รับฟั งความคิ ดเห็ นของผม จึ งทําให้ บรรยากาศในภาพรวมมี
ความน่ าเรี ยนมากครั บ”
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 28

จากการสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ (Reflective Journal) ของนักศึก ษาที่ เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน ที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้ครั้งนี้ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรู ปแบบ
การจัดการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก ระบวนการคิ ดสร้ า งสรรค์ข อง Plsek ร่ วมกับ ทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ด้วยนักศึกษาเกิดความมัน่ ใจในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
มากขึ้น เนื่องจากรู ปแบบการเรี ยนรู ้น้ ี ช่วยสนับสนุนให้นกั ศึกษาสามารถถ่ายทอดความคิดที่เป็ น
นามธรรมไปสู่ รูปธรรมได้อย่างชัดเจน โดยเริ่ มตั้งแต่กระบวนการฝึ กคิ ดด้วยวิธีการระดมสมอง
เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าํ ความคิดเดิมที่มีขอ้ มูลอยูแ่ ล้วให้ได้มากที่สุด จากนั้น
ให้นกั ศึกษาเลือกความคิดที่ดีที่สุดเพื่อเชื่อมโยงความคิดกับหัวข้อ หรื อประเด็นที่จะเขียน ด้วย
การนําความคิดใหม่เชื่ อมโยงกับความคิด ความรู้ หรื อประสบการณ์เดิมในหัวข้อ หรื อประเด็นนั้น
ๆ ทําให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกการวางแผนความคิด และการปรับแต่งความคิดนั้นด้วยการจัดวางโครงร่ างใน
การเขียน อันช่ วยให้นกั ศึกษาสามารถมองเห็นภาพร่ างโดยรวมของงานเขียนของตนเองทั้งหมด
ก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ิ หรื อเขียนจริ ง และเมื่อนักศึกษาลงมือปฏิบตั ิก็สามารถสร้างสรรค์งานเขียน
ของตนเองได้ง่าย เนื่ องจากได้มีการจัดระเบียบความคิด และสาระประโยชน์ของเรื่ องให้น่าสนใจ
ไว้แล้วส่ วนหนึ่ง จึงช่วยให้นกั ศึกษาเขียนงานสร้างสรรค์ได้ และมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าเดิม

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของ Plsek
ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สร้าง
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการคิ ดสร้ างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี เชาวน์ปัญญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต และ2) ศึกษาประสิ ทธิ ผลของการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsekร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
การวิจยั ในครั้งนี้ ได้สร้างรู ปแบบการเรี ยนรู้ตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1
การวิจยั (Research: R1) เป็ นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1)
เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) เป็ นการทดลอง
ใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็ นการประเมินประสิ ทธิ ภาพ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีองค์ประกอบหลัก คือ หลักการของรู ปแบบการเรี ยนรู้ วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ
การเรี ยนรู้ กระบวนการเรี ยนรู้ และการวัด และประเมินผลของรู ปแบบการเรี ยนรู ้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ งลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาการเขียนเพื่อการสื่ อสาร ใน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 30 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่ าย (Simple random
sampling) โดยใช้สาขาวิชาเป็ นหน่วยสุ่ ม ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจยั ได้แก่ ตัวแปรอิสระ (Independent
Variables) ได้แก่ รู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg และ ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
1) ความสามารถด้านการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ และ 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู ้ ด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นรู้ ทั้ง นี้ ผูว้ ิจ ัย ได้ก ํา หนดแบบแผนใน
การทดลองแบบการจําลองการทดลอง (Pre- Experimental Designs) ซึ่ งดําเนินการทดลองแบบกลุ่ม
ตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อน และหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design)
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการทดลองด้วยการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้าง และพัฒนาขึ้น
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ผูว้ ิจยั ได้ได้ดาํ เนิ นการทดลองเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวม 16 คาบ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ และเกณฑ์การวัด แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาบัณ ฑิ ต ที่ มี ผ ลต่ อ รู ป แบบการเรี ยนรู ้ และแบบบัน ทึ ก สะท้อ น
ผลการเรี ยนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) เมื่อเสร็ จสิ้ น
การทดลองผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek
ร่ วมกับทฤษฎี เชาวน์ ปัญญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg เพื่อเสริ ม สร้ า งความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต” ผลการวิจยั สามารถสรุ ปผลได้
ดังนี้
1. รู ปแบบการเรี ย นรู ้ โดยใช้ก ระบวนการคิ ดสร้ างสรรค์ข อง Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ประกอบด้วย 1) หลักการของรู ปแบบการเรี ยนรู้
2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนรู้ 3) กระบวนการเรี ยนรู้ ซึ่ งประกอบด้วยขั้นการเรี ยนรู้ 5 ขั้น
ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่ มก่อความคิด ขั้นที่ 2 ขั้นเตรี ยมผลิตผลงาน ขั้นที่ 3 ขั้นบูรณาการสัมพันธ์
ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างสรรค์งานเขียน ขั้นที่ 5 ขั้นพากเพียรสร้างสรรค์ และ4) การวัด และประเมินผล
ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้
ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ก ระบวนการคิ ด
สร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg ที่มีต่อประเด็น
ต่าง ๆ ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยการประเมินความสอดคล้องแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ
ของ Likert (Likert Five Rating Scales) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 7 คน พบว่า ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับ
ทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg มีความสอดคล้องกันในระดับมากที่สุด
และผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการประกอบรู ป แบบการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต
ด้วยการประเมินความสอดคล้องแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five
Rating Scales) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 5 คน พบว่า คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ แผนการจัด
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การเรี ยนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ และเกณฑ์การตรวจให้
คะแนน แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ที่ มี ผ ลต่ อ รู ป แบบ
การเรี ยนรู้ และแบบบันทึกสะท้อนการเรี ยนรู้พบว่า มีความสอดคล้องกันในระดับมากที่สุด
2. ผลการตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการเรี ยนรู้ โ ดยใช้ ก ระบวนการคิ ด
สร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถในการเขี ย นเล่ าเรื่ องเชิ ง สร้ า งสรรค์ของนัก ศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตก่ อน และ
หลัง การทดลองใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู้ พบว่า คะแนนความสามารถในการเขี ย นเล่ า เรื่ อ งเชิ ง
สร้ างสรรค์ของนักศึกษาหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้งั ไว้
3. ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ รู ป แบบ
การเรี ยนรู้ โ ดยใช้ ก ระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ข อง Plsek ร่ ว มกับ ทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญา
สามองค์ประกอบของ Sternberg ที่ผวู้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้นพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจการเรี ยนรู้ตาม
รู ปแบบการเรี ย นรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ผลปรากฏว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจด้านเนื้ อหาสาระ ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อยู่ และด้านสื่ อการเรี ยนรู้
อยูใ่ นระดับมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek
ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต” ผูว้ ิจยั มีประเด็นการอภิปราย
3 ประเด็น ได้แก่ 1) การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ 2) ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ และ
3) ความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. การพัฒนารู ปแบบการเรียนรู้
รู ป แบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้ก ระบวนการคิ ดสร้ า งสรรค์ข อง Plsek ร่ วมกับ ทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้ า งสรรค์ของนัก ศึ กษาระดับ ปริ ญญาบัณฑิ ต เป็ นรู ป แบบการเรี ยนรู้ ที่ ได้รับการพัฒนาอย่างมี
ระบบ และเป็ นลํา ดับ ขั้น ตอน โดยผูว้ ิ จ ัย ได้พ ัฒ นามาจากแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ นัก การศึ ก ษา และ
นักจิตวิทยาการศึกษาหลายท่านได้นาํ เสนอไว้ ซึ่ งสามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางในการเสริ มสร้าง
ความสามารถในการเขี ย นเล่ า เรื่ อ งเชิ ง สร้ า งสรรค์ข องนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ได้แ ก่
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek และทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg ซึ่ ง
เป็ นแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา นํามาผสมผสานกับเทคนิคแผนผังความคิด ของ Buzan ที่มีพ้ืนฐาน
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มาจากรู ปแบบวิธีการเรี ยนรู ้ ทางการศึกษาทําให้ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพความสามารถด้านการเขียน
เล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek (1997) มีรากฐานความเชื่ อ
ที่ ว่า ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ตอ้ งทําให้เป็ นรู ปธรรม และนําไปสู่ การปฏิ บตั ิได้ หรื อ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ จึงจะมีคุณค่า โดยอาศัยหลักการพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ 1) ความสนใจ
(Attention) คือ การนําสิ่ งที่ตนเองสนใจมาพิจารณาในมุมมองต่าง ๆ เพื่อให้มองเห็นรายละเอียด
อย่างชัดเจน 2) การหลบหลีก (Escape) คือ การพยายามหลบหลีกความคิดเดิมที่เราคุน้ เคย และเป็ น
ความคิดที่ มีผอู ้ ื่ นคิ ดไว้แล้วเพื่อก่อให้เกิ ดความคิดใหม่ และ 3) การเคลื่ อนไหว (Movement) คือ
การลงมือปฏิ บตั ิ ด้วยการนําความคิดใหม่มาเชื่อมโยงให้เข้ากับ ความรู้ หรื อประสบการณ์เดิม จน
ก่อเกิ ดเป็ นนวัตกรรมใหม่ ซึ่ งหลักการพื้นฐาน 3 ประการดังกล่าวจัดเป็ นเครื่ องมือช่ วยให้เกิดการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ Plsek ได้เสนอกระบวนการในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์โดยกล่าวว่า กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์น้ นั จะประกอบด้วย 4
กระบวนการด้ว ยกัน ได้แ ก่ 1) ขั้น เตรี ย ม (Preparation) ในขั้น นี้ กล่ า วว่ า กระบวนความคิ ด
สร้างสรรค์ตอ้ งเริ่ มต้นจากการสังเกต (Observation) อย่างรอบคอบ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์
(Analysis) แยกแยะข้อมูลต่าง ๆ ออกจากกันอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล 2) ขั้นจินตนาการ (Imagination)
ในขั้นตอนนี้ กล่าวว่า เมื่อสมองผ่านกระบวนการสังเกตและการคิดวิเคราะห์แล้ว ก็จะนําความรู ้ ที่
ได้น้ ัน ไปเก็ บ ไว้ใ นหน่ ว ยความจํา จากนั้ น จึ ง นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปใช้ใ นการสร้ า งความคิ ด ใหม่
(Generation) โดยเชื่อมโยงกับความคิดที่เดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการเปรี ยบเทียบ (Analogies) การ
ขยายความคิด (Branching out from a given concept) หรื อวิธีการการระดมสมอง (Brainstorming)
เพื่อรวบรวมความคิด (Harvesting) ที่สามารถนําไปพัฒนาได้ 3) ขั้นการพัฒนา (Development)
ในขั้นตอนนี้ จ ะเป็ นกระบวนการพัฒนา และเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพในความคิ ด นั้น (Enhancement)
หลัง จากได้ผ่า นการประเมิ น (Evaluation) เพื่อค้นหาความคิ ดที่ ดีที่ สุ ด หรื อความคิดที่ ส ามารถ
นําไปใช้งานได้ และ 4) ขั้นลงมือกระทํา (Action) ในขั้นตอนนี้ กล่าวว่าจะเป็ นการนําความคิดที่
ผ่านการคัดเลื อก หรื อการประเมิ นแล้วไปทดลองปฏิ บตั ิออกมาเป็ นผลผลิตในรู ปแบบต่าง ๆ ได้
(Implementation) เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อได้นาํ ไปปฏิบตั ิให้เป็ นประโยชน์
ในงานวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek มาเป็ นแนวคิด
ในการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยการสร้างความสนใจ ผูเ้ รี ยนสํารวจความคิดที่เคยมีผอู้ ื่นได้กล่าวถึงไว้ใน
ประเด็ นที่ ก าํ หนดให้ อย่า งรอบด้า นเพื่อ จะได้มี มุ ม มองที่ ไ ม่ ซ้ ํา กับ ความคิ ดเดิ ม ที่ มี อ ยู่ก่ อนแล้ว
จากนั้นผูเ้ รี ยนจึงคิดถึ งความคิดใหม่ ๆ ที่มีความเป็ นไปได้ในประเด็นที่กาํ หนดให้อนั จะก่อให้เกิด
ความคิดที่แปลกใหม่ และไม่ซ้ าํ จากความคิดที่เคยมีการกล่าวถึงไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว
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ผูว้ ิจยั กําหนดหัวข้อการเขียนเล่ าเรื่ องเชิ ง สร้ างสรรค์ให้แก่ ผูเ้ รี ยน จากนั้นให้ผูเ้ รี ย น
ศึกษาหาความรู ้ และข้อมูลการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่ องที่ผวู้ ิจยั กําหนด เพื่อกระตุน้
และเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยนให้วางแผนความคิดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่ องที่ผวู้ ิจยั กําหนดให้ได้มากที่สุด
และความคิดนั้นควรเป็ นความคิดที่ต่างไปจากความคิดที่เคยมีอยูแ่ ล้ว เมื่อผูเ้ รี ยนสร้างความคิดใหม่
ด้วยการหลบหลี ก ความคิ ดเดิ ม ด้วยวิธี ระดมความคิดเกี่ ย วกับประเด็น หรื อหัวข้อที่ จะเขี ยนให้
ได้มากที่สุด ผูเ้ รี ยนก็จะคัดเลื อกความคิดที่แปลกใหม่ และน่ าสนใจมาแตกประเด็นความคิด เพื่อ
เชื่อมโยงความคิดและขยายความคิดในประเด็นต่าง ๆ ให้มีรายละเอียดในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้าน
ในการเตรี ยมข้อมูลเพื่อการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อที่ผวู้ ิจยั กําหนด
จากนั้นผูเ้ รี ยนนําความคิดที่แปลกใหม่ที่ได้ตกผลึ กเรี ยบร้ อย และมีการแตกประเด็น
ความคิ ด ในมิ ติ ต่ า ง ๆ มาคิ ด เชื่ อ มโยงกับ ประเด็ น ที่ ต้อ งการนํา เสนอว่า มี ค วามเกี่ ย วข้อ ง และ
เปรี ยบเทียบกันได้อย่างไรบ้างในแต่ละมิติของแต่ละรายละเอียดของความคิดเหล่านั้น เพื่อให้เกิด
ความคิดที่แปลกใหม่ มีมิติของรายละเอียดที่ชดั เจนซึ่ งสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการเขียนเล่า
เรื่ องสร้างสรรค์ต่อไป โดยผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek 4 ประการคือ 1) ขั้นเตรี ยม คือ
การให้ผเู ้ รี ยนศึกษาข้อมูลที่มีอยูเ่ ดิม ด้วยการสังเกตว่า มีใครกล่าวถึงหัวข้อหรื อประเด็นที่จะเขียนไว้
ในมุมมองใดบ้าง 2) ขั้นจิตนาการ คือ การให้ผเู้ รี ยนสร้างความคิดใหม่ที่ต่างไปจากความคิดเดิมที่มี
อยูด่ ว้ ยวิธีการเปรี ยบเทียบ และขยายความคิดนั้น 3) ขั้นการพัฒนา คือ การคัดเลือกความคิดที่ดีที่สุด
เพื่อนํามาพัฒนาต่อยอดในงานเขียนของตนเอง 4) ขั้นลงมือกระทํา คือ ผูเ้ รี ยนนําความคิดนั้นมา
เขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ดังนั้นผูเ้ รี ยนจึงเกิ ดความคิดแปลกใหม่ซ่ ึ งแตกต่างไปจากความคิดเดิมที่เคยมีอยูก่ ่อน
แล้ว และเป็ นประเด็นความคิดที่มีรายละเอียดในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน ว่าจะกล่าวถึงอะไร
โดยมีรายละเอียดของความคิดที่เปรี ยบเทียบระหว่างประเด็นความคิดที่นาํ เสนอไว้กบั หัวข้อเรื่ องที่
จะเขียนเล่าเรื่ อง จึงพบว่า ผูเ้ รี ยนจึงเกิดความคิดที่แปลกใหม่อย่างแท้จริ ง และเกิ ดความชัดเจนใน
ข้อมูลที่จะนํามาเขียนว่า จะต้องมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง จึงทําให้ผเู้ รี ยนสามารถเขียนเล่าเรื่ องเชิ ง
สร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเนื่องจากมีความคิดในการเขียนที่ชดั เจนนัน่ เอง
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1.2 ทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg (1985) ได้อธิ บายว่า
โครงสร้างทางปั ญญาของมนุษย์ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาํ คัญ 3 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่
1) ทฤษฎีย่อยด้านองค์ประกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory)
จะเป็ นกระบวนการในการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น (Information – Processing Components) ของ
สมองในการวิเ คราะห์ ก ลไก (Mechanism) ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด พฤติ ก รรมทางปั ญ ญา (Intelligence
Behavior)
2) ทฤษฎี ย่อยด้านประสบการณ์ (Experiential Subtheory) จะเป็ นการสร้ าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ของบุคคล และองค์ประกอบในการประมวลผลข้อมูล
3) ทฤษฎี ย่อยด้านบริ บทสังคม (Contextual Subtheory) จะเป็ นกิ จกรรมทาง
สมอง (Mental Activity) ที่บุคคลแสดงการกระทําโดยตรงต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่ งแวดล้อม และเลื อกสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะกับสภาพการดํารงชี วิตของบุคคล ซึ่ งองค์ประกอบทั้ง
3 ด้านนี้ ต่างส่ งผลต่อการทํางานของเชาวน์ปัญญาอย่างอิสระ ในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์กนั
ในระดับสู ง และช่วยในการเสริ มสร้างความสามารถในการคิด 3 ประการ คือ ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการคิดประยุกต์ใช้ ซึ่ งจัดเป็ น
แนวคิดสําคัญในการสร้ างภาพความคิดให้แก่ผูเ้ รี ยนเพื่อให้เกิ ดความชัดเจนก่อนลงมือปฏิบตั ิงาน
จริ งต่อไป
จะเห็ น ได้ ว่า การจัด การเรี ยนรู ้ ต ามทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญาสามองค์ ป ระกอบของ
Sternberg ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสามารถทางปั ญญาได้น้ นั เกิ ดจาก ทฤษฎีย่อยด้านองค์ประกอบ
ทางความสามารถ (Componential Subtheory) ใช้ อ งค์ ป ระกอบกระบวนการคิ ด ขั้น สู ง
(Metacomponents) ทํา หน้ า ที่ ก ระตุ ้ น กระบวนการทํา งานขององค์ ป ระกอบด้า นการปฏิ บ ัติ
(Performance Components) และองค์ประกอบด้านการแสวงหาความรู้ (Knowledge - Acquisition
Components) ในการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ในเบื้องต้น (Information – Processing Components)
และเกิ ดการรายงานผลป้ อนกลับ (Feedback) ที่ ก่อให้เกิ ดพฤติ กรรมทางปั ญญา (Intelligence
Behavior) และการทํางานร่ วมกับทฤษฎียอ่ ยด้านประสบการณ์ (Experiential Subtheory) จนเกิ ด
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ (Abilities to Deal with Novelty) และความสามารถใน
การประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Ability to Automatize Processing) ด้วยการนําประสบการณ์
ของตนปรับตัวให้เข้ากับทฤษฎียอ่ ยด้านบริ บทสังคม (Contextual Subtheory) ในการปรับตัวให้เข้า
กับสิ่ งแวดล้อม (Adaptation)
การปรับแต่งสิ่ งแวดล้อม (Shaping) และ การเลือกสิ่ งแวดล้อม
(Selection) เพื่อก่อให้เกิดความคิดที่เป็ นรู ปธรรมชัดเจน
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งานวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นํา ทฤษฎี เชาวน์ปั ญญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg
มาเป็ นแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยการฝึ กให้ผเู้ รี ยนได้รู้จกั วิเคราะห์วางแผนการดําเนินงานให้
เกิ ดความชัดเจนก่ อนลงมื อปฏิ บตั ิ จริ ง และในขณะเดี ย วกันผูเ้ รี ย นก็จะต้องมีค วามสามารถด้า น
การคิดเชิงประยุกต์ในการเลือกปรับแต่งข้อมูลที่ได้เรี ยนรู้ใหม่ให้เข้ากับประสบการณ์เดิมที่ตนเองมี
อยู่ไ ด้อย่า งเหมาะสม และใช้ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์ถ่ า ยทอดออกเป็ นงานเขี ย นเล่ า เรื่ องได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนใช้ความสามารถการคิดวิเคราะห์ในการตรวจสอบพิจารณาผลงานของ
ตนเองว่ามีความคิดสร้ างสรรค์แปลกใหม่ในด้านใดบ้าง โดยพิจารณาการตรวจสอบด้านเนื้ อหา
ด้านภาษา ด้านความคิด และด้านการนําเสนอในการเลือกปรับแต่งข้อมูลในงานเขียนนั้นให้มี
ความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
ดังนั้นผูเ้ รี ยนจึงนําข้อความรู้ ต่าง ๆ ที่ตนมีอยู่ผสมผสานกับข้อมูล หรื อความรู้ ใหม่
นํามาสร้างผลงานเขียน โดยใช้ความสามารถทางด้านภาษาเป็ นตัวถ่ายทอดความคิดนั้นให้ประสาน
เชื่ อมโยงกันจนถ่ายทอดออกเป็ นงานเขียนเล่าเรื่ องได้ ทั้งนี้พบว่า เมื่อผูเ้ รี ยนรู้จกั การวางแผนก่อน
การลงมือปฏิบตั ิตามโครงร่ างความคิดที่ผเู้ รี ยนได้จดั ทําไว้ก่อนแล้ว จะทําให้สามารถเขียนงานของ
ตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
1.3 แผนผัง ความคิ ด ของ Buzan (2003) เป็ นรู ป แบบของการจัด กลุ่ ม ระบบเพื่ อ
เชื่ อมโยงความคิ ดแบบแผ่ข ยายออก ซึ่ ง เป็ นกระบวนการทํา งานตามธรรมชาติ ของจิ ตใจมนุ ษ ย์
จัดเป็ นกลวิธีการแสดงด้วยภาพที่มีพลัง เปรี ยบเสมือนกุญแจที่จะไขศักยภาพของสมองออกมา ทั้งนี้
Buzan (2551: 134 – 135) ได้กล่าวว่า แผนผังความคิดช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การสร้าง
แผนผังความคิดมิได้เพียงช่วยในเรื่ องของการจดจํา และวิเคราะห์ขอ้ มูลได้เท่านั้น แต่ยงั ช่วยให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยการผสมผสานข้อมูลที่ได้รับจากสภาพภายนอก เช่น การบรรยาย หนังสื อ
วารสาร และสื่ อ ต่ า ง ๆ กับ ข้อมู ล ที่ ส ร้ า งขึ้ นจากสภาพภายใน เช่ น การตัด สิ นใจ การวิเคราะห์
เข้า ด้ว ยกัน ด้ว ยวิ ธี ก ารระดมความคิ ด หรื อ ระดมสมอง เพื่ อ ให้ ไ ด้แ นวคิ ด หรื อทางเลื อ กที่
หลากหลาย จนนําไปสู่ การตัดสิ นใจ
งานวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ เทคนิ คแผนผังความคิดของ Buzan มาเป็ นแนวคิดการ
จัดการเรี ยนรู ้ การแตกประเด็นความคิดด้วยการระดมสมอง ผูเ้ รี ยนจะแสดงความคิดของตนเองจาก
หัวข้อที่กาํ หนดให้ได้มากที่สุด ด้วยการใช้แผนที่ความคิด โดยการผสมผสานข้อมูลที่ได้รับจาก
สภาพภายนอกจากการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต กับข้อมูลที่สร้างภายในที่ผา่ นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์เข้าด้วยกัน จนเกิ ดเป็ นจินตนาการ ความคิดที่แปลกใหม่ และทําให้ผูเ้ รี ย น
มองเห็ น โครงร่ า งของความคิ ดที่ จ ะใช้เป็ นแนวทางในการเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง สร้ า งสรรค์ใ ห้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
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ดังนั้นการให้ผเู ้ รี ยนระดมสมองโดยใช้แผนผังความคิดช่วยให้ผเู้ รี ยนคิดถึงเรื่ องที่จะ
เขียนได้อย่างรวดเร็ วภายในระยะเวลาที่จาํ กัด และเกิดความคิดแปลกใหม่ที่หลากหลาย ซึ่ งแตกต่าง
ไปจากความคิดเดิมที่เคยมีอยูก่ ่อนแล้ว ทําให้ผเู้ รี ยนเกิดแนวคิด หรื อมุมมองใหม่ ๆ ในการเขียนเล่า
เรื่ องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. ผลการใช้ รูปแบบการเรียนรู้
รู ปแบบการเรี ย นรู ้ โดยใช้ก ระบวนการคิ ดสร้ างสรรค์ข อง Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตก่อน และหลังการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ พบว่า
คะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลังการทดลองสู งกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถอธิ บายได้วา่
2.1 เนื่ อ งจากรู ป แบบการเรี ย นรู้ ไ ด้มี ก ารตรวจสอบจากผู้เ ชี่ ย วชาญ ทั้ง นี้ ผล
การตรวจสอบรู ปแบบการเรี ยนรู้ ฉบับร่ างที่ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 7 คน พิจารณาตรวจสอบเพื่อ
ประเมินความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ของรู ปแบบการเรี ยนรู้
พบว่า รู ป แบบการเรี ย นรู ้ มี ค วามสอดคล้อ งเหมาะสมในระดับ มากที่ สุ ด ทั้ง นี้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญได้ใ ห้
ความเห็ น ว่ า 1) รู ป แบบได้แ สดงให้ เ ห็ น แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ ผู้วิ จ ัย ได้นํา มาใช้อ ย่า งชัด เจน
2) กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้มีลาํ ดับขั้นตอนที่สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่นาํ มาใช้ ตลอดจน
เป็ นกระบวนการจัด การเรี ยนรู ้ มี ล ํา ดับ ขั้น ตอนที่ ชัด เจน จนสามารถนํา ไปสู่ ก ารพัฒ นาการ
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ได้ นอกจากนี้ ผเู้ ชี่ ยวชาญยังได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนรู ้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นดังประเด็นต่อไปนี้ 1. ปรับสํานวนภาษาใน
การเขียนอธิ บายบทบาทของครู ด้านโค้ช (Coaching) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับในการส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ และพัฒ นาความสามารถในการเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง สร้ า งสรรค์ ใ ห้ ชั ด เจนมากขึ้ น
2. ปรับเกณฑ์การประเมินการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ให้ชดั เจน และสามารถนําไปใช้ปฏิบตั ิได้
3. ปรั บ แก้ไ ขหัว ข้อ หรื อ ประเด็ น ในการเขี ย นเล่ า เรื่ อ งเชิ ง สร้ า งสรรค์ใ ห้มี ค วามชัด เจนยิ่ง ขึ้ น
4. เพิ่มแผนภาพแสดงรายละเอียดของรู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek
ร่ ว มกับ ทฤษฎี เชาวน์ ปั ญ ญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการปรับปรุ ง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนั้นนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์พิจารณาถึง
ความถู ก ต้อ ง และเหมาะสมอี ก ครั้ งหนึ่ ง เพื่ อ นํา รู ป แบบการเรี ย นรู้ ไ ปทดลองใช้ ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เนื่องจากรู ปแบบการเรี ยนรู้น้ ี ได้พฒั นาขึ้นอย่างเป็ นระบบ(System Approach) และมี
การจัดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กนั อย่างชัดเจน ตามแนวคิด
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และทฤษฎี ที่ ผูว้ ิ จยั สร้ า งขึ้ น ดัง นั้น รู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ ผูว้ ิจยั สร้ า งขึ้ น จึ ง สามารถทํา ให้ผูเ้ รี ย น
สามารถเขียนเล่าเรื่ องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยแท้จริ ง
2.2 รู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตมีข้ นั ตอนที่ชดั เจน และเป็ นระบบ โดยที่ผวู้ ิจยั ได้นาํ
กระบวนการของวิธีระบบ (System Approach) มาใช้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ให้มีคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) หลักการของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ 2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนรู้ 3) กระบวนการเรี ยนรู้
ซึ่ งประกอบด้วยกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่ มก่อความคิด ขั้นที่ 2 เตรี ยม
ผลิ ต ผลงาน ขั้น ที่ 3 ขั้น บู ร ณาการสั ม พัน ธ์ ขั้นที่ 4 ขั้น สร้ า งสรรค์ง านเขี ย น และขั้น ที่ 5 ขั้น
พากเพียรสร้ างสรรค์ และ 4) การวัด และประเมิ นผลผลของรู ปแบบการเรี ยนรู้ จากนั้นกําหนด
เงื่ อนไขของการนํารู ป แบบการเรี ย นรู้ ไปใช้ไ ด้ แก่ ระบบสัง คม ระบบสนับ สนุ น และหลักการ
ตอบสนอง จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์สาระองค์ประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ พบว่า
หลักการของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ตามกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี เชาวน์
ปั ญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg สามารถนําไปสู่ การเชื่ อมโยงวัตถุ ประสงค์ กระบวนการ
เรี ยนรู ้ และการวัดและประเมินผลของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ได้อย่างเป็ นระบบ
ผลการวิจยั ดังกล่าวได้สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2557: 221 – 222)
ที่กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่จะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิด การเรี ยนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้
นั้น จําเป็ นจะต้องจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบการเรี ยนรู้ให้เป็ นระบบ โดยคํานึ งถึงทฤษฎี
และหลักการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต้องจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ให้มีความสัมพันธ์
กัน เพื่อที่จะนําผูเ้ รี ยนสู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการได้ ทั้งนี้ผลจากการสังเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ อันมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ
Sternberg และเทคนิ คแผนผังความคิดของ Buzan เป็ นกรอบแนวคิดหลักในการสังเคราะห์สาระ
ต่าง ๆ ขององค์ประกอบรู ปแบบการเรี ยนรู้
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ก็ ไ ด้ดาํ เนิ นการสัง เคราะห์ ปั ญหา และความต้องการจํา เป็ นใน
การเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต
เป็ นประเด็ นร่ วมในการการสั ง เคราะห์ ส าระขององค์ป ระกอบรู ป แบบการเรี ย นรู้ ใ นครั้ งนี้ ด้วย
เพื่อให้รูปแบบ การเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาความสามารถในการเขียน
เล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตอันเป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายที่ผูว้ ิจยั ต้องการ
พัฒ นาได้อ ย่า งแท้จริ ง ผลคื อ ผูว้ ิ จ ัย สามารถสกัดเป็ นขั้นตอนการดํา เนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ 5
ขั้นตอน ดังนี้
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1. ขั้นเริ่ มก่อความคิด เป็ นขั้นที่กาํ หนดให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่ องที่
จะเขียน โดยผูส้ อนได้กาํ หนดหัวข้อ หรื อประเด็นในการเขียนที่สอดคล้องกับวัย และประสบการณ์
ของผูเ้ รี ยน โดยผูส้ อนทําหน้าที่กระตุน้ ความสนใจโดยนําเสนอตัวอย่างความคิดเกี่ยวกับประเด็นที่
กําหนดให้ที่มีอยูเ่ ดิมให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู้ จากนั้นจึงให้ผเู้ รี ยนสํารวจข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผเู้ รี ยนเตรี ยม
สร้ า งความคิ ดที่ แตกต่ า งไปจากเดิ ม ที่ เคยมี อยู่ด้วยการศึ ก ษาจากใบความรู้ และการสื บ ค้นทาง
อินเทอร์ เน็ต และให้ผูเ้ รี ยนบันทึกความคิดเกี่ยวกับประเด็นในหัวข้อการเขียนจากใบความรู้ และ
การสื บค้นทางอินเทอร์ เน็ต เพื่อให้ได้ความคิดที่แปลกใหม่ซ่ ึ งแตกต่างไปจากเดิมที่เคยมีอยูแ่ ล้วให้
ได้มากที่สุด จะเห็นได้วา่ ในขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู้ข้ นั นี้ช่วยทําให้ผเู้ รี ยนเกิดคลังความรู้ความคิด
จากการศึกษาใบความรู ้ และการสื บค้นทางอินเทอร์ เน็ต ทําให้ผเู้ รี ยนทราบข้อมูลว่ามีใครกล่าวถึง
ประเด็นหรื อหัวข้อที่ตนจะเขียนไว้ในประเด็นใดบ้างเพื่อให้ผเู้ รี ยนหลบหลีกความคิดเดิมที่มีอยูก่ ่อน
ตลอดจนนําข้อมูลที่ศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนางานเขียนของตนได้อีกด้วย ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของสุ ทธิ วงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2522: 2) และไพโรจน์ บุญประกอบ (2539: 12 – 13) ที่กล่าว
ว่า การสั่ ง สมความรู ้ และความคิ ด เปรี ย บเสมือนต้นทุ นที่ จะเขี ย นได้ส ะดวก เนื่ องข้อมูล หรื อ
วัตถุดิบนั้นจะเป็ นประโยชน์ต่อการเขียนของตนได้ตลอดเวลา และสามารถนํามาใช้ได้ทุกเมื่อที่
ต้องการ
2. ขั้นเตรี ยมผลิตผลงาน เป็ นขั้นที่ผูเ้ รี ยนระดมความคิดของตนเองเกี่ ยวกับ
ประเด็น หรื อหัวข้อเรื่ องที่จะเขียน ด้วยความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าํ ความคิดที่มีอยูเ่ ดิม หรื อจากที่ได้
มีขอ้ มูลอยูแ่ ล้วโดยใช้เทคนิ คการระดมสมอง เพื่อช่วยให้ผเู้ รี ยนสามารถมองเห็นแนวทางตลอดจน
การขยายความคิ ดที่ จะนําเสนอให้เกิ ดความชัดเจนยิ่ง ขึ้น ผูส้ อนทําหน้า ที่ สร้ างบรรยากาศ และ
แรงจูงใจให้ผเู้ รี ยนกล้าคิด กล้าแสดงออกในการเชื่ อมโยงความคิดของผูเ้ รี ยนให้เข้ากับประเด็น
ความคิดหรื อหัวข้อที่จะเขียน ตลอดจนคอยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดที่แปลกใหม่โดยให้ผเู ้ รี ยน
ระดมความคิ ด เรื่ องที่ จะเขี ย น ให้ไ ด้ม ากที่ สุ ด โดยใช้ผงั ความคิ ด เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการแผ่ข ยาย
ความคิดที่แปลกใหม่
จากนั้นให้ผเู ้ รี ยนเลือกความคิดที่ดีที่สุดเพื่อนํามาเชื่อมโยงกับหัวข้อที่ผสู้ อน
กําหนดให้ จะเห็ นได้ว่าในขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู้ข้ นั นี้ ช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดการพัฒนาความคิดที่
แปลกใหม่ และไม่ ซ้ ําเดิ ม โดยวิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บสิ่ ง ที่ คุ้น เคยให้ มี ค วามแปลกใหม่ และสื่ อ
ความหมายของคํากับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนจะเปรี ยบเทียบในขณะนั้นอย่างอิสระเสรี ทําให้ผเู้ รี ยนได้มุมมอง
แนวคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าํ ความคิดเดิ มได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ดังที่ Hedge ได้กล่ าวว่า
(2546: 62) ได้กล่าวว่า เทคนิคระดมสมองมีประโยชน์มากในการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ เพราะช่วยให้
เกิดกระแสความคิดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นโดยปราศจากแบบแผนใด ๆ
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3. ขั้น บู ร ณาการสัม พัน ธ์ เป็ นขั้น ตอนที่ ผูเ้ รี ย นสร้ า งความคิ ดใหม่ โดยนํา
ความคิด ความรู ้ หรื อประสบการณ์เดิม เกี่ยวกับประเด็นหัวข้อที่จะเขียนที่มีอยูเ่ ดิมแล้ว มาเชื่อมโยง
กับความคิดใหม่ที่เกิดจากการดัดแปลง ปรับแต่งความคิด หรื อประสบการณ์เดิมให้มีความแปลก
ใหม่ออกไป แต่ยงั คงเป็ นความคิดที่มีคุณค่า และเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมโดยนําความคิดที่แปลก
ใหม่น้ นั มาจัดทําเป็ นโครงร่ างในการเขียนอย่างชัดเจน ผูส้ อนทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผเู้ รี ยน
ด้ว ยการให้ ค าํ แนะนํา กระตุ ้น และขยายความคิ ด ของผูเ้ รี ย นในประเด็ น ต่ า ง ๆ อี ก ทั้ง ยัง ให้
ข้อเสนอแนะในการเชื่ อมโยงความคิดต่าง ๆ ให้กบั ผูเ้ รี ยนเพื่อให้ผเู้ รี ยนนําเสนอการวางโครงเรื่ อง
ด้วยการขยายความคิดจากประเด็นต่าง ๆ ที่ตวั เองเลือกได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งสามารถจัดลําดับ
ความสําคัญของความคิดได้ ด้วยการจัดวางโครงเรื่ องตามใบงานที่ผวู ้ จิ ยั กําหนดให้ได้
จะเห็นได้วา่ ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู้ข้ นั นี้ช่วยให้ผเู้ รี ยนมองเห็นภาพร่ าง
โดยรวมในงานเขี ยนของตนทั้งหมดว่ามี องค์ประกอบทั้งหมดของเนื้ อหามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
ก่ อ นที่ จ ะลงมื อ ปฏิ บ ัติ จ ริ ง ด้ว ยการนํา ความคิ ด ที่ ก ระจัด กระจายมาจัด วางให้ต่ อ เนื่ อ ง และมี
การกําหนดประเด็นความคิดในเรื่ องที่จะกล่าวถึง จากนั้นจึงค่อยขยายประเด็นความคิดนั้น แนวคิด
ดังกล่าวสอดคล้องกับประทีป เหมือนนิ ล (2533: 23) ที่กล่าวว่า โครงเรื่ องเปรี ยบเสมือนเข็มทิศ
ลายแทงที่ สํา คัญ แต่ ไ ด้รับ ความใส่ ใ จจากนัก เขี ย นหน้า ใหม่ ๆ น้อยมาก เพราะอาจรู้ สึ ก ว่า เป็ น
ความยุ่งยากเกิ นจําเป็ น หรื อแท้ที่จริ งก็แยกไม่ออกด้วยซํ้าว่าเนื้ อเรื่ อง (Story) กับโครงเรื่ อง (Plot)
นั้นต่า งกันอย่า งไร ทํา ให้การเขี ยนเกิ ดความวกวน หลงทิ ศทาง ขาดเอกภาพ สัม พันธภาพ และ
สารัตถภาพอยู่เสมอ เช่ นเดียวกับแนวคิด ประดับ จันทร์ สุขศรี (2551: 34) ซึ่ งกล่าวว่า การจัดกลุ่ม
ความคิดในการวางโครงเรื่ องจะช่ วยให้ผูอ้ ่านเข้าใจความคิดแต่ละเรื่ องของผูเ้ ขียนได้อย่างชัดเจน
ดังนั้นการสอนให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ฝึ กฝน และวางโครงเรื่ องในงานเขียนในแต่ละครั้ง จึงเป็ นการช่ วยจัด
ระเบียบความคิด และสารประโยชน์ของเรื่ องให้น่าสนใจ โดยเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ ของเรื่ องให้
มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
4. ขั้นสร้ างสรรค์งานเขี ยน เป็ นขั้นตอนที่ผเู้ รี ยนลงมือเขียนงานอย่างอิสระ
ตามโครงร่ างความคิดที่ได้จดั ทําไว้แล้วเป็ นอย่างดี ในขั้นนี้ผเู ้ รี ยนลงมือเขียนเรื่ องจากโครงร่ างที่วาง
ไว้ ด้วยการขยายความคิด และเลือกใช้ภาษาในการเขียนให้เหมาะสมกับหัวข้อ หรื อประเด็นที่ต้ งั ไว้
จากนั้นจึงตรวจสอบความถูกต้องครบสมบูรณ์ของงานเขียนด้วยตนเองว่ามีความเหมาะสมชัดเจน
หรื อไม่อย่างไร ผูส้ อนทําหน้าที่ช้ ี แจงเกณฑ์การประเมินผลการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ให้
ผูเ้ รี ย นทราบก่ อ นจะลงมื อ เขี ย นเรื่ องจากโครงร่ า งความคิ ด ที่ ก ํา หนดขึ้ น จะเห็ น ได้ว่า ขั้น ตอน
การจัดการเรี ยนรู ้ข้ นั นี้ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการฝึ กฝน และเรี ยบเรี ยงความคิดตลอดจนการเลือกใช้ภาษา
ให้เหมาะสมกับเรื่ องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นซึ่ งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับวิจารณ์ พานิ ช
(2557: 164 – 165) ซึ่ งได้สรุ ปว่า การเรี ยนรู้ทกั ษะที่ดีตอ้ งเกิ ดจากการลงมือทํา ผูส้ อนควรมอบ
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เกณฑ์ประเมินผลงานพร้อมกับการมอบหมายงานเพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะ และเปิ ดโอกาสใน
การให้ผเู ้ รี ยนตรวจสอบและประเมินผลงานของตนเองจากเกณฑ์ที่ครู มอบให้
5. ขั้นพากเพียรสร้างสรรค์ เป็ นขั้นตอนที่ผเู้ รี ยนตรวจสอบ พิจารณางานของ
ตนเองว่ามี ความสร้ างสรรค์ แปลกใหม่ในด้านใดบ้าง โดยตรวจสอบด้านเนื้ อหา ด้านภาษา ด้าน
ความคิ ด และด้านการนําเสนอ ผูส้ อนจะประเมินผลงานผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ที่กาํ หนด พร้อมกับให้
ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผเู ้ รี ยนนําไปปรับปรุ งงานเขียนในครั้งต่อไป
จะเห็นได้วา่ ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู้ข้ นั นี้เมื่อผูส้ อนให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ทํา
ให้ผเู้ รี ยนได้รับทราบข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพื่อนําไปพัฒนางานเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ของ
ตนเองในครั้ งต่อไป ผูเ้ รี ยนนําข้อดี และข้อบกพร่ องในงานเขียนของตนไปพัฒนางานเขียนชิ้ น
ต่อไปได้เป็ นอย่างดี ทั้งด้านเนื้ อหาสาระ ด้านการนําเสนอ และการใช้ภาษาได้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น ดังเช่น Fleming (1991: 25) กล่าวว่า ผูส้ อนจําเป็ นต้องให้ขอ้ แนะนําที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานของผูเ้ รี ยน เพราะทุกข้อแนะนําของครู ผสู ้ อนมีผลต่อการพัฒนางานของเด็ก ดังนั้นการให้
คําชี้ แนะที่เหมาะสมมี เหตุ มีผลจะช่ วยให้ผเู้ รี ยนเห็นข้อบกพร่ อง หรื อจุดเด่นในการพัฒนาตนเอง
ไปสู่ เป้ าหมายที่วางไว้ได้
จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น จะเห็ นได้ว่า รู ป แบบการเรี ย นรู ้ โดยใช้ก ระบวนการคิ ด
สร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต สามารถช่วย
เสริ มสร้ างความสามารถการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ได้จริ ง ดังจะเห็นได้จากคะแนนระหว่าง
การทดลองทั้ง 6 ครั้ง ซึ่ งแต่ละครั้งจะมีคะแนนเต็ม 15 คะแนน ได้มีการพัฒนาขึ้นตามลําดับ ดังนี้
ครั้งที่ 1 จากการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ เรื่ อง “พ่อที่ฉันรัก” หรื อ “แม่ที่ฉนั รัก” ได้ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 8.27 ครั้งที่ 2 จากการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ เรื่ อง “ครู ในดวงใจ” ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
9.40 ครั้งที่ 3 จากการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ เรื่ อง “สายนํ้าในความทรงจํา” ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
9.63 ครั้งที่ 4 จากการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ เรื่ อง “ปั ญหาชีวิต”ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.37 ครั้ง
ที่ 5 จากการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ เรื่ อง “เมื่อฉันโกรธ” ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.83 ครั้งที่ 6
จากการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ เรื่ อง “ประสบการณ์ความรัก” ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.23
จากผลคะแนนแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ของ
ผูเ้ รี ยนที่มีพฒั นาการที่ สูงขึ้ นตามลําดับ และผลของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการ
ทดลองสู ง กว่า ก่อนการทดลองสามารถอภิป รายได้ว่า 1) รู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่พ ฒ
ั นาขึ้ นเน้นให้
ผูเ้ รี ย นเกิ ดความคิ ดสร้ า งสรรค์ สามารถถ่ ายทอดความคิดที่เป็ นนามธรรมให้เป็ นรู ป ธรรม และ
นํา ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ไ ด้ด้ว ยวิ ธี ก ารให้ผู้เ รี ย นลงมื อ สํ า รวจประเด็ น ความคิ ด ที่ ผู้ส อนกํา หนดให้
โดยมีหัวข้อที่ใกล้ตวั และตรงกับประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนโดยการให้ผเู้ รี ยนศึกษาจากใบความรู้
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ตลอดจนการสื บค้นข้อมูลทางอิ นเทอร์ เน็ ตซึ่ งผูเ้ รี ยนจะได้ขอ้ มูลที่ มีการกล่ าวถึ งไว้แล้วเกี่ ยวกับ
ประเด็นนั้นว่ามีอะไรบ้าง เพื่อจะได้ไม่นาํ เสนอประเด็นความคิดที่ซ้ าํ ซ้อนกับความคิดที่มีอยู่ก่อน
หน้านั้น จากนั้นผูเ้ รี ยนระดมสมองเพื่อให้เกิดความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าํ กับความคิดที่มีอยูเ่ ดิมจาก
ที่ได้มีขอ้ มูลอยูแ่ ล้วเกี่ ยวกับประเด็นในการเขียนให้ได้มากที่สุด ประการสุ ดท้ายผูเ้ รี ยนตรวจสอบ
ความคิดที่ได้จากการระดมสมอง แล้วเลื อกความคิดที่ดีที่สุดเพื่อเชื่ อมโยงความคิดในการเตรี ยม
ข้อมูลในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ จนนําไปสู่ การลงมือปฏิบตั ิ
2) รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น สามารถช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด การวางแผน และ
เชื่ อมโยงความคิดในการสร้ างสรรค์งานเขียนได้อย่างชัดเจน โดยผูเ้ รี ยนวางโครงร่ างการเขียนเล่า
เรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์จากความคิด หรื อจินตนาการที่ผ่านการคัดเลือกด้วยกระบวนการระดมสมอง
และเชื่ อมโยงความคิดใหม่ให้เข้ากับความคิด ความรู้ และประสบการณ์เดิม จากนั้นผูเ้ รี ยนแตก
ประเด็นความคิดด้วยการเชื่อมโยงความคิดที่แปลกใหม่ในมุมมองต่าง ๆ ของสิ่ งนั้นให้เข้ากับหัวข้อ
ที่จะเขียนได้อย่างเหมาะสม มีการขยายประเด็นรายละเอียดเพื่อจะได้มองเห็นความเหมือนกันของ
ความคิ ด นั้น กับ สิ่ ง ที่ จ ะเขี ย นให้ ส อดคล้อ งเหมาะสมในการใช้เ ป็ นข้อ มู ล ในการเขี ย นต่ อ ไป
ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิ บตั ิงานในสถานการณ์ ใหม่ด้วยตนเองอย่างอิสระเพื่อให้เกิ ด
ความคล่ อ งในการคิ ด และการปฏิ บ ัติง านโดยนํา ประสบการณ์ ข องตนมาปรั บ เข้า กับ ประเด็ น
ความคิดแปลกใหม่ที่จะนําเสนอให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกันอย่างน่าสนใจ
จากกระบวนการดังกล่าว ผูว้ จิ ยั พบว่า เมื่อผูเ้ รี ยนได้วางแผนร่ างความคิดที่ชดั เจน
สามารถนําความคิ ดที่ ถ่ายทอดนั้นมาจัดทําโครงร่ างตามใบงานที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น แล้วลงมือเขียน
มีส่วนช่วยให้ผเู ้ รี ยนเห็นองค์ประกอบทั้งหมดในการสร้างสรรค์ผลงานเขียนของตน ตั้งแต่การผลิต
หรื อคิดค้นส่ วนที่เป็ นเนื้อหาสาระของงานเขียน ความสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงความคิดทั้งใจความ
หลัก และใจความรอง จนทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพในการสร้างสรรค์
งานเขียนของตนได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงใจ ไทยอุบุญ
(2550: 20) ที่กล่าวว่า ไม่วา่ ผูเ้ ขียนจะเขียนเรื่ องใดก็ตาม สิ่ งแรกก็คือ เรื่ องของความคิดซึ่ งถือเป็ น
เรื่ องที่สําคัญที่สุด ก่อนลงมือเขียนเรื่ องใดจําเป็ นต้องคิดเรื่ องนั้นให้แจ่มแจ้งเสี ยก่อน เมื่อคิดได้จึง
เลือกใช้ถอ้ ยคําตามความหมายที่ตอ้ งการ
ดังที่ ปรี ชา ช้างขวัญยืน (2517: 104) ได้กล่าวถึงขั้นตอนก่อนจะลงมือเขียนโดย
สรุ ปได้ว่า ผูเ้ ขียนจะลงมือเขียนได้น้ ันจําเป็ นต้องคิดให้เข้าจุด คือ คิดให้อยู่ในวงจํากัด และคิดถึ ง
จุดประสงค์ที่สาํ คัญเพียงจุดเดียว จากนั้นจึงจัดระเบียบความคิดเพื่อไม่ให้การเขียนนั้นวกวนสับสน
และแสดงความคิดนั้นอย่างแจ่มแจ้ง คือการเขียนที่เสนอความคิดได้อย่างชัดเจน โดยผูอ้ ่านสามารถ
สื่ อได้ตรงกับความคิ ดของผูเ้ ขี ยน ซึ่ งจากการฝึ กปฏิ บตั ิ ครั้ ง นี้ พบว่า เมื่อผูเ้ รี ย นได้วางแผนร่ า ง
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ความคิดที่ดว้ ยการวางโครงร่ างงานเขียนให้เป็ นรู ปธรรมแล้ว สามารถทําให้ผเู้ รี ยนเขียนเรื่ องได้ง่าย
ขึ้น และผูเ้ รี ยนคิดว่า การเขียนเรื่ องนั้นไม่ใช่เรื่ องยากอีกต่อไป
3) การสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ที่อบอุ่น เป็ นกันเองระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ด้วย
การสนับสนุนเสริ มสร้างความที่แปลกใหม่ และแตกต่างไปจากของเดิมด้วยการให้อิสระในการคิด
และคอยประสานเชื่ อมโยงความคิ ดของผูเ้ รี ยนให้เกิ ดการเรี ยนรู้อย่างเหมาะสมด้วยการให้ขอ้ มูล
กระตุน้ การเรี ยนรู้ (Feed – up) และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) ทําให้ผเู้ รี ยนเกิดแรงบันดาล
ใจการเรี ย นรู ้ (Inspiration) และมี ค วามมุ่ง มัน่ ในการปฏิ บ ตั ิ ง านจนนํา ไปสู่ ก ารพัฒ นา หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน ดังที่ Fleming (1991: 14) ได้กล่าวว่า ผูเ้ รี ยนจะสามารถเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้
ต้องอาศัย การเรี ย นรู ้ ที่ ส นุ ก สนาน และเป็ นกันเองของครู ผูส้ อนในการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่
เหมาะสม ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของคณะอนุ ก รรมการการปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 31) ที่กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้ในบรรยากาศที่ผอ่ นคลาย
มีอิสระ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล และมีความหลากหลายในวิธีการเรี ยนรู้ สามารถพัฒนาให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุจุดมุ่งหมายได้
จะเห็ นได้ว่า รู ป แบบการเรี ย นรู้ โดยใช้ก ระบวนการคิ ดสร้ า งสรรค์ข อง Plsek
ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการ
เขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต เป็ นการเรี ยนรู้ที่เป็ นระบบ และเน้น
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูช้ ้ ี แนะ ด้วยการให้ขอ้ มูลกระตุน้ การเรี ยนรู ้ (Feed – up)
และการให้ ข ้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ย้ อ นกลั บ (Feedback) ผ่ า นการสื่ อสารเชิ งบวก (Positive
Communication)ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงบันดาลใจ และมุ่งมัน่ ในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนผูเ้ รี ยนนํา
ข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่ งสอดคล้องกับความคิดของ Krauss (1996: 195) ที่กล่าวว่า
การแนะนํา ชี้ แนะโดยการพูดคุ ยสนทนากับผูเ้ รี ยน เพื่อให้แนวทางแก้ไขปรับปรุ ง การเรี ยนรู้งาน
นั้นจะช่วยพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนได้
การดําเนิ นการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ดงั ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ได้ดาํ เนิ นการอย่าง
เป็ นระบบ ซึ่ งประกอบด้วยการสังเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบให้มีความสอดคล้องกันทั้งด้าน
หลักการวัตถุประสงค์ เนื้ อหา กิจกรรม การวัดและประเมินผล ตลอดจนนําผลสํารวจปั ญหา และ
ความต้องการจําเป็ นในการจัดการเรี ยนรู ้มาพัฒนาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กันและมีแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเป็ นกรอบพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยผ่าน
การตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทําให้รูปแบบการเรี ยนรู้ครั้งนี้ สามารถพัฒนานําไปสู่ วตั ถุประสงค์
ที่ต้ งั ไว้คือ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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3. ความพึงพอใจในการใช้ รูปแบบการเรียนรู้
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ รู ป แบบ
การเรี ย นรู้ โดยใช้ก ระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ข อง Plsek ร่ วมกับ ทฤษฎี เชาวน์ปั ญญาสาม
องค์ประกอบของ Sternberg จากการตอบแบบวัดความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
3.1 ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้วพบว่า ความคิดเห็นที่อยูใ่ นระดับค่าเฉลี่ยสู งที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1) ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีการจัดลําดับขั้นตอนที่จะทําให้นกั ศึกษาสามารถเขียนเล่า
เรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ได้จริ ง 2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบเอื้อต่อการพัฒนาการเขียนเชิ ง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาได้ และ 3) กิจกรรมการเรี ยนรู้เปิ ดโอกาสให้คิด และสร้างสรรค์
ความแปลกใหม่ ทั้งนี้เนื่องมาจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความสามารถใน
การเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง สร้ า งสรรค์ไ ด้ม ากขึ้ น เพราะกิ จกรรมการเรี ย นรู้ ส ามารถทํา ให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด
ความคิ ดสร้ างสรรค์ และมุมมองความคิดได้หลากหลายมากขึ้ น ถ่ายทอดความคิดจากนามธรรม
เป็ นรู ปธรรมได้อย่า งชัดเจน ตลอดจนฝึ กให้ผูเ้ รี ยนจัดลํา ดับ ความคิ ด และเชื่ อมโยงความคิ ดใน
ประเด็นต่าง ๆ ด้านการวางโครงเรื่ อง จึงทําให้ผูเ้ รี ยนรู้ สึกว่างานเขียนเป็ นงานที่ไม่ยาก และเกิ ด
ทัศ นคติ ที่ ดีใ นการปฏิ บ ตั ิ ง าน จนสามารถพัฒนางานของตนเองได้ดีข้ ึ น ดัง ที่ศิ วกานท์ ปทุม สู ติ
(2548: 71, 88 – 89) กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การฝึ กคิดด้วยกระบวนการคิดไม่ซ้ าํ แบบนี้ จะช่วยกระตุน้
การเคลื่อนที่ความคิดแก่ผเู ้ รี ยนตลอดเวลา เพราะจะคิดซํ้าหรื อยํ่าอยูก่ บั ที่ไม่ได้ แต่ท้ งั นี้โจทย์เริ่ มต้น
ที่นาํ มาเพื่อฝึ กคิดไม่ควรยากจนเกิ นไป การฝึ กคิดอย่างสร้างสรรค์น้ ี ควรมีการบูรณาการกับการฝึ ก
เขียน เพราะจะทําให้ความคิดสร้างสรรค์ก่อเกิดเป็ นรู ปธรรมของความคิด ยิง่ ฝึ กคิดฝึ กเขียนบ่อย ๆ ก็
จะยิง่ พัฒนาความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ได้มากขึ้นเรื่ อย ๆ
จะเห็ นได้ว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ ตามกระบวนการคิ ด
สร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg สามารถส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง สร้ า งสรรค์ไ ด้ เนื่ องจากผูเ้ รี ย นเกิ ดความคิ ดสร้ า งสรรค์
อันประกอบด้วยความคิ ดที่ แปลกใหม่ไม่ซ้ ํา กับ ความคิ ดที่ มีอยู่เดิ ม จาก อี กทั้งยังช่ วยเสริ ม สร้ า ง
ความคิดเป็ นระบบให้แก่ผเู ้ รี ยนด้วยการวางแผนโครงร่ างความคิดให้ชดั เจนก่อน ด้วยการเชื่อมโยง
ความคิดใหม่ให้เข้ากับความคิด ความรู้ และประสบการณ์เดิมให้สัมพันธ์กบั งานเขียนหรื อประเด็น
ที่ตอ้ งการนําเสนอ จากนั้นจึงจัดลําดับความรู้ความคิดด้วยการกําหนดประเด็นความคิดของเรื่ องว่า
ความคิดใดเป็ นความคิดหลัก และความคิดใดเป็ นความคิดย่อย ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวช่วยให้เกิด
เอกภาพ สั ม พันธภาพ และสารั ตถภาพในการเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง สร้ า งสรรค์ไ ด้เป็ นอย่า งดี ดัง ที่
Sternberg (1998) กล่ า วว่า เมื่ อผูเ้ รี ย นสามารถสร้ า งภาพความคิ ดของตนให้ชัดเจน(Meta -
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Components) เพื่อวางแผนการทํางานก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ิ (Performance Components) จะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนนําข้อมูลความรู ้ที่มีอยูม่ าเชื่อมโยงความสัมพันธ์ดว้ ยการปรับแต่งความคิดนั้นให้เชื่ อมโยงกับ
สิ่ งแวดล้อม (Shaping) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.2 ด้านเนื้ อหาสาระ พบว่าผลการประเมินอยูใ่ นระดับรองลงมา เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อแล้วพบว่า ความคิดเห็นที่อยูใ่ นระดับค่าเฉลี่ยสู งที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) เนื้ อหาสาระใน
การเรี ยนรู ้ส่งเสริ มให้เกิ ดความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาได้ 2) เนื้ อหามีความหลากหลาย และ
เอื้อต่อประสบการณ์เดิมของนักศึกษาได้ 3) เนื้อหาสาระในการเรี ยนรู้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ทั้งนี้
เนื่องมาจากเนื้อหาที่ผวู ้ จิ ยั ใช้น้ นั เป็ นเรื่ องใกล้ตวั และเป็ นเรื่ องที่ผเู้ รี ยนมีประสบการณ์ตรง จึงทําให้
มีขอ้ มูล หรื อเรื่ องราวที่สามารถใช้ในการสร้างสรรค์ได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ
อัจฉรา ชีวพันธุ์ (2548: 6) ได้กล่าวว่า การเขียนนั้น ควรเริ่ มจากสิ่ งที่ใกล้ตวั เด็ก นับเป็ นการเริ่ มต้นที่
สําคัญ เพราะจะช่วยเร้าความสนใจของเด็กให้อยากเขียน อยากเล่าในสิ่ งที่เขามีประสบการณ์ของเขา
เอง ทําให้เกิ ดแรงบันดาลใจที่จะเขียนงานต่าง ๆ อย่างสบายใจ เช่นเดียวกับ ชมัยภร แสงกระจ่าง
(สัมภาษณ์, 2559) ได้กล่าวว่า การสอนเขียนเรื่ องที่ตรงกับประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน จะช่วยให้ผเู้ รี ยน
เขี ย นเรื่ อ งได้ เพราะเขามี ข ้อ มู ล หรื อวัต ถุ ดิ บ อยู่ใ นตัว แล้ว ผู ้ส อนมี ห น้ า ที่ เ ติ ม เต็ ม และแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องในงานเขียนของผูเ้ รี ยน ก็จะทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนางานเขียนเชิ งสร้างสรรค์ของ
ตนเองออกมาได้ดีข้ ึน
3.3 ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ พบว่าผลการประเมินอยูใ่ นลําดับถัดมา เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อแล้วพบว่า ความคิดเห็นที่อยูใ่ นระดับค่าเฉลี่ยสู งที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) สื่ อการเรี ยนรู้ช่วย
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ได้ 2) สื่ อการเรี ยนรู ้ช่วยให้นกั ศึกษาเกิดแนวทาง
ในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้ 3) สื่ อการเรี ยนรู้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทั้งนี้
เนื่ องมาจากผูว้ ิจยั สามารถเลื อกใช้สื่อได้สอดคล้องกับเนื้ อหา กิจกรรมการเรี ยนรู้ จึงทําให้พฒั นา
ผูเ้ รี ยนได้ตรงตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2559:
105) ที่กล่าวว่า การใช้สื่อการเรี ยนรู ้ตอ้ งมีการวางแผน เนื่องจากสื่ อการเรี ยนรู ้คือเครื่ องมือใน
การสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูส้ อนจะต้องดําเนินการใช้
สื่ อการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างมีระบบ หากผูส้ อนมีความรู ้ความเข้าใจ และดําเนิ นการใช้สื่อตามแผน
ที่วางไว้แล้ว ก็จะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาการเรี ยนรู้ต่อไป
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ข้ อสั งเกตทีไ่ ด้ จากการดําเนินการทดลอง
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ป แบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ข อง Plsek
ร่ ว มกับ ทฤษฎี เชาวน์ ปั ญ ญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถใน
การเขี ย นเล่ า เรื่ องเชิ ง สร้ า งสรรค์ข องนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาบัณฑิ ต ผูว้ ิจยั มี ข ้อสั ง เกตที่ ไ ด้จาก
การดําเนินการทดลอง ดังนี้
1. การให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมด้วยการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตทําให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความสนุ กสนานในการเรี ยนรู ้ มากกว่าให้ผเู้ รี ยนศึกษาข้อมูลจากใบงาน ดังนั้นหากผูส้ อนกําหนด
หัวข้อที่ ชัดเจน และให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ศึกษาจากทางอิ นเทอร์ เน็ ตก็ จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสนุ กสนานกับ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั มากขึ้น
2. การสร้ า งบรรยากาศในการเรี ยนรู้ ที่ดีมีผลต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ คื อ
ผูส้ อนต้องให้ความเป็ นกันเอง และแสดงถึงความเอาใจใส่ ผเู ้ รี ยนทุกคนอย่างทัว่ ถึงด้วยการให้
ความช่วยเหลือ ข้อแนะนําต่าง ๆ ด้วยการสื่ อสารทางวาจา สี หน้า ท่าทางที่ยมิ้ แย้ม และอบอุ่น ช่วย
ให้ ผู ้เ รี ยนเอาใจใส่ ใ นการเรี ยนรู้ และพร้ อ มที่ จ ะแก้ ไ ขจุ ด บกพร่ อ ง หรื อพัฒ นาตนเองให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3. การแจ้งเกณฑ์การประเมินผลงานให้กบั ผูเ้ รี ยนทราบก่อนลงมือปฏิบตั ิงาน มีส่วนช่วย
ให้ ผูเ้ รี ย นประเมิ นผลงานของตนเองก่ อน ทํา ให้ผูเ้ รี ย นได้ต รวจสอบว่า งานเขี ย นของตนเองมี
ข้อผิดพลาดอะไรบ้าง ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถปรับปรุ งพัฒนางานเขียนของตนได้ดีข้ ึน
4. การให้ ข ้อมู ล ย้อนกลับ (Feedback) จากผูส้ อน ช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นมองเห็ นข้อดี และ
ข้อบกพร่ องของตนเองในการพัฒนางานเขียนของตนในครั้งต่อไป ดังนั้นการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
(Feedback) จึงเปรี ยบเสมือนเข็มทิศในการเดินทางและพัฒนาทักษะผูเ้ รี ยนให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์
ที่ต้ งั ไว้ได้เป็ นอย่างดี
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ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ป แบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ข อง Plsek
ร่ ว มกับ ทฤษฎี เชาวน์ ปั ญ ญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนํารู ปแบบการเรี ยนรู ้ไปใช้
จากผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบการเรี ยนรู ้น้ ีสามารถเสริ มสร้างความสามารถการเขียน
เล่ า เรื่ อ งเชิ ง สร้ า งสรรค์ข องนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณฑิ ตได้น้ ัน ผูว้ ิจ ัย มี ข้อเสนอแนะสํา หรั บ
ครู ผสู ้ อนที่สนใจนําผลการวิจยั ไปใช้ ดังนี้
1.1 ข้อเสนอแนะสําหรับครู ผสู ้ อน ผูส้ อนจะต้องศึกษา และทําความเข้าใจขั้นตอน
การจัดการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นก่อน และนําไปใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
นั่นคื อ ผูส้ อนจะต้องอธิ บายจุ ดประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนรู้ ใ ห้ผูเ้ รี ยนทราบ และประโยชน์ที่
ผูเ้ รี ยนจะได้รับจากการศึกษาด้วยรู ปแบบการเรี ยนรู ้น้ ี เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เห็นคุณค่า ที่จะได้รับจาก
การฝึ กปฏิบตั ิในการเรี ยนรู ้ครั้งนี้ ซึ่ งจะช่วยให้ผเู้ รี ยนเห็นความสําคัญ และเอาใจใส่ (Attention) ต่อ
การศึกษาในรู ปแบบนี้
1.2 การนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบที่ผวู้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้น ครู ผสู้ อนควรมี
การเตรี ยมสื่ อทางด้านอินเทอร์ เน็ต หรื อ Wifi ให้พร้อมก่อน นอกจากนี้ ควรศึกษา และทําความเข้าใจ
สื่ อจากต้นแบบ ให้ชดั เจนก่อนนําไปใช้
1.3 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึ้น สิ่ งสําคัญที่สุด
คือการให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิ และการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนด้วยบรรยากาศ
ผ่อนคลาย อบอุ่น เป็ นกันเอง และให้อิสระในการคิดกับผูเ้ รี ยน จะสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุ
จุดหมายได้
1.4 เมื่อผูเ้ รี ยนเขียนงานส่ งแล้ว ผูส้ อนควรให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อให้คาํ
ชี้แนะพร้อมทั้งให้กาํ ลังใจในการทํางานทุกครั้ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนําข้อบกพร่ อง มาปรับปรุ งใน
การทํางานครั้งต่อไป ซึ่ งจัดเป็ นการช่วยให้พฒั นาศักยภาพของตนเองไปสู่ เป้ าหมายที่วางไว้ได้
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ผลการวิจยั ในครั้งนี้มีประเด็นที่น่าจะศึกษาค้นคว้าต่อไป ดังนี้
2.1 การวิจยั ครั้งต่อไปควรพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรู ปแบบ
อื่ น เช่ น การเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ใ นรู ป แบบการเขี ย นความเรี ย ง การเขี ย นบทความ การเขี ย น
ร้อยกรอง เป็ นต้น
2.2 การนํารู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับ
ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternbergในการวิจยั ครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กบั การเขียนใน
รายวิชาอื่น เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษ ศิลปะ เป็ นต้น
2.3 การนํารู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับ
ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternbergในการวิจยั ครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กบั การเขียนใน
ระดับการศึกษาอื่น ๆ เช่น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เป็ นต้น
2.4 ควรทําการวิจยั อย่างต่อเนื่ องในระยะยาว และเก็บข้อมูลแบบอนุ กรมเวลา (Time
Series) โดยเพิ่มการวัดความสามารถด้านการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ จากนั้นเว้นระยะหลังจาก
ทดลองไปประมาณ 2 – 4 สั ป ดาห์ เพื่ อทราบถึ ง พัฒ นาการของความสามารถในการเขี ย นเชิ ง
สร้างสรรค์ และเพื่อติดตามความคงอยูข่ องผลจากการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้การเขียนเล่าเรื่ องเชิ ง
สร้างสรรค์
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สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสู ตร และการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาจารย์ ดร.กมลพัทธ์ โพธิ์ ทอง
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารย์พิณเพชร บูรณภิญโญ
อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์เนตรนภา วรวงษ์
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์จริ ญญาพร สวยนภานุสรณ์
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญให้ ข้อมูลด้ านความต้ องการจําเป็ นในการจัดการเรียนรู้
ด้ านการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุ จริ ต เพียรชอบ
2.
3.
4.
5.

ข้าราชการบํานาญ คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ทวีศกั ดิ์ ปิ่ นทอง
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาจารย์ ดร.พรธาดา สุ วธั นวนิช
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง
ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจําปี 2557
อาจารย์โชคชัย บัณฑิต
นักเขียนรางวัลซี ไรต์ ประจําปี 2544
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รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบ และประเมินเครื่องมือวิจัย
การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการคิด
สร้ างสรรค์ ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบของ Sternberg เพือ่ เสริมสร้ าง
ความสามารถในการเขียนเล่าเรื่องเชิงสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุ จริ ต เพียรชอบ
2.

3.
4.

5.

6.

7.

ข้าราชการบํานาญ คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร. สมศักดิ์ ภู่วภิ าดาวรรธน์
ภาควิชาหลักสู ตรการสอน และการเรี ยนรู ้ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.วัลลภา วิทยารักษ์
ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
สาขาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล
ข้าราชการบํานาญ ภาควิชาภาษาไทย และภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประธานคณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการตัดสิ นรางวัลซี ไรต์ปี 2559
ผศ.ดร.มารุ ต พัฒผล
สาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ ส่ งเสริ ม
สาขาหลักสู ตร และการนิเทศ ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบ และประเมินเครื่องมือวิจัย
ด้ านการศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐาน (Analysis : A) ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยใช้
กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบของ Sternberg
เพือ่ เสริมสร้ างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่องเชิงสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1. ผศ.ดร. ภาณุ พงศ์ อุดมศิลป์

2.

3.

4.
5.

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย และภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริ ฐ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย และภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผศ.มณฑนา วัฒนถนอม
ข้าราชการบํานาญ ภาควิชาหลักสู ตร และวิธีสอน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน
อาจารย์ ดร.ยุวรี ผลพันธิ น
อาจารย์ประจําภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร. ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
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รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบ และประเมินเครื่องมือวิจัย
การพัฒนา (Development: D1) การพัฒนาเครื่องมือทีม่ ีต่อรู ปแบบการเรียนรู้
โดยใช้ กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบ
ของ Sternberg เพือ่ เสริมสร้ างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่องเชิงสร้ างสรรค์
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1. รศ. ผกาศรี เย็นบุตร

2.

3.
4.
5.

ข้าราชการบํานาญ ภาควิชาภาษาไทย และภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูลย์
สาขาวิชาวิทยาการศึกษา และการจัดการเรี ยนรู ้ (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.ยุวรี ผลพันธิ น
อาจารย์ประจําภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร. ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
อาจารย์ ดร.กมลพัทธ์ โพธิ์ ทอง
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ภาคผนวก ข
ข้ อมูลแสดงความสอดคล้องของเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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ตารางที่ 34 การแสดงผลพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
สําหรับอาจารย์ผสู ้ อนด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ระดับปริ ญญาบัณฑิตเกี่ยวกับ
สภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์

1

2

3

4

5

ดัชนีความ
สอดคล้ อง

ผู้เชี่ยวชาญ

แปล
ความหมาย

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

ประเด็นการประเมิน
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มี
ความเหมาะสมครบถ้วน
2. ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จะเป็ น
ประโยชน์ต่อข้อมูลที่ได้รับ
3. ประเด็นในการสัมภาษณ์มีรายละเอียด
ครบถ้วน
4. ประเด็นในการสัมภาษณ์ช่วยให้เข้าใจ
สภาพปั ญหาในการสอนรายวิชาการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์
5. ประเด็นในการสัมภาษณ์ช่วยให้เข้าใจ
ความต้องการจําเป็ นของผูส้ อนใน
รายวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์
6. ประเด็นในการสัมภาษณ์จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการนําไปเป็ นแนวคิดใน
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้การเขียน
เชิงสร้างสรรค์ได้จริ ง
7. การใช้ภาษาในข้อคําถามมีความ
ชัดเจนเพียงพอ
8. ในแต่ละประเด็นของข้อคําถามมี
รายละเอียดครอบคลุมครบทุกด้าน
รวม
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ตารางที่ 35 การแสดงผลพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
สําหรับผูท้ รงคุณวุฒิในเนื้อหาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ระดับปริ ญญาบัณฑิตเกี่ยวกับ
ความต้องการในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์

1

2

3

4

5

ดัชนีความ
สอดคล้ อง

ผู้เชี่ยวชาญ

แปล
ความหมาย

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

ประเด็นการประเมิน
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มีความ
เหมาะสมครบถ้วน
2. ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จะเป็ น
ประโยชน์ต่อข้อมูลที่ได้รับ
3. ประเด็นในการสัมภาษณ์ช่วยให้เข้าใจ
ความต้องการจําเป็ นของผูส้ อนใน
รายวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์
4. ประเด็นในการสัมภาษณ์จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการนําไปเป็ นแนวคิดใน
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้จริ ง
5. ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มี
ความเหมาะสมครบถ้วน
6. ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จะเป็ น
ประโยชน์ต่อข้อมูลที่ได้รับ
รวม
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ตารางที่ 36 การแสดงผลพิจารณาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็น
แบบคําถามปลายเปิ ดของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตเกี่ยวกับสภาพปั ญหา
ในการจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นการเขียนเชิงสร้างสรรค์

1

2

3

4

5

ดัชนีความ
สอดคล้ อง

ผู้เชี่ยวชาญ

แปล
ความหมาย

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

ประเด็นการประเมิน
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นมีความเหมาะสม
2. ประเด็นในการสอบถามความคิดเห็นมี
ความเหมาะสมครบถ้วน
3. ประเด็นในการสอบถามความคิดเห็น
ช่วยให้เข้าใจสภาพปั ญหาการจัดการ
เรี ยนรู ้ในรายวิชาการเขียนเชิง
สร้างสรรค์
4. ประเด็นในการสอบถามความคิดเห็น
ช่วยให้เข้าใจความต้องการจําเป็ นของ
การจัดการเรี ยนรู ้ในรายวิชาการเขียน
เชิงสร้างสรรค์
5. ประเด็นในการสอบถามความคิดเห็นจะ
เป็ นประโยชน์ต่อการนําไปเป็ นแนวคิด
ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้การ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ได้จริ ง
6. การใช้ภาษาในข้อคําถามมีความชัดเจน
เพียงพอ
7. ในแต่ละประเด็นของข้อคําถามมี
รายละเอียดครอบคลุมครบทุกด้าน
รวม
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ตารางที่ 37 การแสดงผลพิจารณาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็น
แบบมีโครงสร้างของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการจําเป็ น
ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์

1

2

3

4

5

ดัชนีความ
สอดคล้ อง

ผู้เชี่ยวชาญ

แปล
ความหมาย

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

0

+1

0.8

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

0.97

สอดคล้อง

ประเด็นการประเมิน
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสํารวจความ
ต้องการจําเป็ น มีความเหมาะสม
2. ประเด็นในการสํารวจความต้องการ
จําเป็ นมีความเหมาะสมครบถ้วน
3. ประเด็นในการสํารวจความต้องการ
จําเป็ นช่วยให้เข้าใจสิ่ งที่ผทู ้ ี่เรี ยน
ต้องการเรี ยนรู ้
4. ประเด็นในการสํารวจความต้องการ
จําเป็ นช่วยให้เข้าใจความต้องการจําเป็ น
ของการจัดการเรี ยนรู ้ในหัวข้อเรื่ องการ
เขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
5. ประเด็นในการสํารวจความต้องการ
จําเป็ นจะเป็ นประโยชน์ต่อการนําไป
เป็ นแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนรู ้การเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ได้จริ ง
6. การใช้ภาษาในข้อคําถามมีความชัดเจน
เพียงพอ
7. ในแต่ละประเด็นของข้อคําถามมี
รายละเอียดครอบคลุมครบถ้วน
รวม
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ตารางที่ 38 การแสดงผลพิจารณาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร
ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์

1

2

3

4

5

ดัชนีความ
สอดคล้ อง

ผู้เชี่ยวชาญ

แปล
ความหมาย

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

ประเด็นการประเมิน
1. แบบวิเคราะห์เอกสารสามารถบอก
รายละเอียดของการศึกษาเอกสารใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้
2. แบบวิเคราะห์เอกสารสามารถบอก
แหล่งที่มาของการศึกษาค้นคว้าได้
3. แบบวิเคราะห์เอกสารสามารถบอกปี ที่
พิมพ์ของเอกสาร หรื อบอกวัน เดือน ปี
ที่เข้าถึงข้อมูลนั้นได้
4. แบบวิเคราะห์เอกสารสามารถบอก
รายละเอียดของประเด็นที่ผวู ้ จิ ยั ศึกษาได้
5. แบบวิเคราะห์เอกสารสามารถสรุ ป
ประเด็นสําคัญของเอกสารนั้น ๆ ได้
รวม
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ตารางที่ 39 แสดงผลคะแนนความสามมารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ก่อน และหลัง
การทดลอง
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
รวม

คะแนนก่อนการทดลอง
6
6
9
6
6
7
7
8
7
7
6
6
7
6
7
8
7
7
7
6
9
6
6
7
7
8
7
6
8
7
207
6.90

คะแนนหลังการทดลอง
12
12
14
12
13
12
12
12
13
14
11
13
13
13
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
12
12
11
12
14
12
369
12.30

พัฒนาการที่เพิม่ ขึน้
+6
+6
+5
+6
+7
+5
+5
+4
+6
+7
+5
+7
+6
+7
+4
+3
+5
+5
+5
+6
+3
+6
+7
+6
+5
+4
+4
+6
+6
+5
+162
5.40
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ตารางที่ 40 แสดงผลคะแนนความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ระหว่างการทดลอง
จํานวน 6 ครั้ง
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
รวม

ครั้งที่ 1
7
6
9
8
7
9
8
8
8
9
7
7
8
10
7
9
9
8
9
8
8
9
9
10
8
8
9
9
8
9
248
8.27

ครั้งที่ 2
9
8
9
9
8
9
10
9
9
9
9
9
10
11
9
10
10
9
9
9
10
11
11
10
9
9
10
10
9
9
282
9.40

ครั้งที่ 3
9
8
10
10
8
9
10
9
10
10
10
9
11
11
8
10
10
9
9
10
9
11
11
10
10
10
10
10
9
9
289
9.63

ครั้งที่ 4
9
10
11
10
9
10
11
10
10
10
10
10
12
12
9
11
11
10
10
9
10
11
12
11
12
11
10
10
10
10
311
10.37

ครั้งที่ 5
10
10
11
11
10
10
11
10
11
11
11
10
12
12
10
11
11
11
10
10
10
12
12
11
13
11
11
11
11
10
325
10.83

ครั้งที่ 6
9
10
11
11
10
11
10
11
11
12
11
11
13
13
11
12
12
11
11
10
12
12
12
13
12
12
11
11
11
10
337
11.23
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ตารางที่ 41 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่คะแนนพัฒนาการเฉลี่ยความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างในแต่ละช่วงเวลา
ช่ วงเวลา
ระหว่าง
การทดลอง
ครั้งที่ 1

ระหว่าง
การทดลอง
ครั้งที่ 2

ระหว่าง
การทดลอง
ครั้งที่ 3

ระหว่าง
การทดลอง
ครั้งที่ 4

ระหว่าง
การทดลอง
ครั้งที่ 5

ระหว่าง
การทดลอง
ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5

Mean Difference
(I-J)

Std. Error

p

-1.133*
-1.367*
-2.100*
-2.567*
-2.967*
1.133*
-.233*
-.967*
-1.433*
-1.833*
1.367*
.233*
-.733*
-1.200*
-1.600*
2.100*
.967*
.733*
-.467*
-.867*
2.567*
1.433*
1.200*
.467*
-.400*
2.967*
1.833*
1.600*
.867*
.400*

.133
.148
.168
.177
.162
.133
.104
.131
.133
.145
.148
.104
.117
.101
.149
.168
.131
.117
.093
.124
.177
.133
.101
.093
.141
.162
.145
.149
.124
.141

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.032
.000
.000
.000
.000
.032
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.008
.000
.000
.000
.000
.008
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คู่มอื การใช้ รูปแบบการเรียนรู้
เพือ่ สร้ างเสริมความสามารถในการเขียนเล่ าเรื่องเชิงสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตโดยใช้
กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบของ Sternberg
______________________________________________________________________________

คําชี้แจง

คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้ างเสริ มความสามารถในการเขี ยนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของ
นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาบัณ ฑิ ต โดยใช้ก ระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง Plsek ร่ ว มกับ ทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญาสาม
องค์ประกอบของ Sternberg ฉบับนี้ เป็ นเอกสารที่จดั ทําขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรู ปแบบการรู ้เพื่อสร้าง
เสริ มความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต โดยเป็ นคู่มือสําหรับผูส้ อน ที่
จะนํารู ปแบบดังกล่าวไปใช้ ดังนั้นผูส้ อนสามารถศึกษาเพื่อทํา ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบ การ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ให้ชดั เจนก่อนที่จะนํารู ปแบบการ
เรี ยนรู ้น้ ีไปปฏิบตั ิจริ งเพื่อให้เกิดประสิ ทธิผลสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้น
คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้ างเสริ มความสามารถในการเขี ยนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของ
นักศึกษาปริ ญญาบัณฑิตประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

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

คําชี้แจงการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้
ความเป็ นมาของรู ปแบบการเรี ยนรู ้
ทฤษฎี และแนวคิดพื้นฐานที่รองรับรู ปแบบการเรี ยนรู ้
สาระสําคัญของรู ปแบบการเรี ยนรู ้
เกณฑ์การประเมินการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
เอกสารประกอบการเรี ยนรู้
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1. คําชี้ แจงในการใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ า งเสริ มความสามารถในการเขี ยนเล่ าเรื่ องเชิ ง
สร้ างสรรค์ ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตโดยใช้ กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบ ของ Sternberg มีขอ้ ควรปฏิบตั ิก่อนดําเนินการใช้รูปแบบ
การเรี ยนรู้
1. ศึกษารายละเอียดในส่ วนต่าง ๆ ของคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1.1 ศึกษาคําชี้แจงการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ประกอบกับการศึกษาส่ วนอื่น ๆ ในคู่มือ
การใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้
1.2 ศึกษาความเป็ นมาของรู ปแบบการเรี ยนรู้ ทฤษฎี และแนวคิดพื้นฐานที่รองรับ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีอนั เป็ นที่มาของรู ปแบบการเรี ยนรู้น้ ี
ซึ่ งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวม ตลอดจนมองเห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในรู ปแบบ
การเรี ยนรู้
1.3 ศึกษาลักษณะของรู ปแบบการเรี ยนรู้ ซึ่ งประกอบด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู้
ทั้งหมด จํานวน 6 แผน โดยมีลกั ษณะดังนี้
1) แผนการจัดการเรี ยนรู้แต่ละแผนประกอบไปด้วย หัวข้อเรื่ องการเขียน
เล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ ระยะเวลา สาระสําคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหา กิจกรรมการเรี ยนรู้
สื่ อการเรี ยนรู ้ และการวัดและประเมินผล
2) แผนการจัดการเรี ยนรู้แต่ละแผนมุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนสามารถเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้ า งสรรค์ตามหัวข้อที่ ก าํ หนดให้ไ ด้อย่า งเหมาะสม ซึ่ ง กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ป รากฏในแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่ มก่อความคิด ขั้นที่ 2
ขั้นเตรี ยมผลิตผลงาน ขั้นที่ 3 ขั้นบูรณาการสัมพันธ์ ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างสรรค์งานเขียน และขั้นที่ 5
ขั้นพากเพียรสร้างสรรค์
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในแผน
จัด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ ค รบถ้ว น และเมื่ อ ได้ศึ ก ษาส่ ว นต่ า ง ๆ ในคู่ มื อ การใช้รู ป แบบครบแล้ว
ควรดําเนินการก่อนการสอน ดังนี้
2.1 ศึกษารู ปแบบการเรี ยนรู ้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความแม่นยํา
ชัดเจน
2.2 ศึกษา และจัดเตรี ยมสื่ อการสอนที่เสนอไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้เพียงพอ
กับ จํานวนนักศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน ประกอบด้วย ใบความรู ้หวั ข้อต่าง ๆ และ
ใบงานที่ 1 -4 ได้แก่ ใบงานที่ 1 การระดมสมองโดยใช้ผงั ความคิด ใบงานที่ 2 การแตกประเด็น
ความคิด ใบงานที่ 3 การวางโครงร่ างการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ และใบงานที่ 4 การเขียน
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เล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ผสู้ อนควรจัดเตรี ยมเครื่ องฉายภาพแผ่นทึบ (Overhead Projector)
หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อนําเสนอหลักการ และแสดงตัวอย่างงานเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์
ของผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยน
2.3
ศึ กษา และจัดเตรี ยมเครื่ องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการสอนจาก
องค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผล ทั้งนี้ การวัดและประเมินผลตามหลักการการเรี ยนตาม
รู ปแบบการเรี ยนรู ้น้ ี ผูส้ อนควรให้อิสระผูเ้ รี ยนในการสร้างสรรค์งานเขียนตามหัวข้อที่กาํ หนด ใน
แต่ละแผนการเรี ยนรู ้ พร้อมทั้งชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลให้ผเู้ รี ยนได้ทราบตามขั้นตอนกิจกรรมที่
กําหนด หากผูส้ อนประสงค์จะสอนเนื้ อหาตามตัวอย่างนี้ ก็สามารถนํารู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบวัด
ความสามารถ และเกณฑ์การประเมินความสามารถทางการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ได้
โดยศึกษาตามคําแนะนําที่ให้ไว้
3. แนวทางในการดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู้
เมื่อได้ศึกษาและจัดเตรี ยมเอกสารและสื่ ออุปกรณ์ สิ่งจําเป็ นต่าง ๆไว้พร้ อมแล้ว ผูส้ อน
สามารถดําเนิ นการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่เตรี ยมไว้ โดยการดําเนินการจัดการเรี ยนรู้ ตามที่
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสําหรับบทบาทครู ผสู ้ อนไว้ดงั นี้
3.1 ผูส้ อนเป็ นผูเ้ ตรี ยมความพร้อม และเป็ นผูค้ อยให้การสนับสนุ น หรื อช่ วยเหลื อ
เพียงเท่านั้น ควรให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถ
สร้างองค์ความรู ้ ดว้ ยในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ได้ดว้ ยตนเอง โดยผูส้ อนคอยแนะนํา และ
ปรับแต่งความคิดของผูเ้ รี ยนในแต่ละกิจกรรมที่ทาํ จนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างสรรค์ผลงานเขียน
เล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของตนออกมาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.2 ผูส้ อนจะต้องชี้ ให้ผเู้ รี ยนเห็นความสําคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จากนั้นจึง
ดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ ตามขั้นตอนที่กาํ หนด เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถฝึ กความคิดสร้ างสรรค์ และ
สามารถเชื่ อมโยงความคิด ความรู ้ ประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนผสานเข้ากับความคิดที่แปลกใหม่
ไม่ซ้ ํา เดิ ม ได้ ตลอดจนสามารถถ่ า ยทอดความคิ ดนั้นผ่า นการวางโครงร่ า งความคิ ดจนสามารถ
สร้างสรรค์เป็ นงานเขียนของตนเองได้อย่างมีศิลปะ และมีคุณค่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูอ้ ่านได้
3.3 ผูส้ อนต้องคํา นึ งถึ ง ความแตกต่า งระหว่างบุ คคลของผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ และ
ในขณะเดี ย วกัน ผูส้ อนควรคํา นึ ง ถึ ง วิธี ก ารที่ เ หมาะสมในการช่ ว ยเหลื อ ผูเ้ รี ย นด้ว ยการสร้ า ง
บรรยากาศที่เป็ นกันเองให้กบั ผูเ้ รี ยนที่กาํ ลังประสบปั ญหาการสร้างสรรค์งานเขียนของตน และไม่
สามารถจะดําเนินการให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ได้
3.4 ผูส้ อนจะต้องมีความรู้ ความชํานาญ แม่นยําในด้านขั้นตอน และกลวิธีการเขียน
เล่ า เรื่ องเชิ ง สร้ า งสรรค์ เพื่ อจะได้ให้ค วามช่ วยเหลื อผูเ้ รี ย นในสภาพการณ์ ต่า ง ๆ กันได้อย่า ง
เหมาะสม

310
3.5 ผูส้ อนควรส่ งเสริ มการสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ให้เกิดความเป็ นกันเองให้
มากที่สุด เพื่อให้ผเู ้ รี ยนกล้าพูดคุย สอบถามและขอรับความช่วยเหลือจากผูส้ อนได้ตลอดเวลาของ
การดําเนินกิจกรรมในชั้นเรี ยน
2. ความเป็ นมาของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้
ในบรรดาทักษะต่าง ๆ ทางภาษาไทยนั้น การเขียนจัดเป็ นทักษะหนึ่ งที่สําคัญมากในการ
สื่ อสารเพราะการเขียนจะเป็ นหลักฐานที่คงทนถาวรยิ่งกว่าทักษะอื่น ๆ เนื่องจากจะมีการบันทึกไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อการนําเสนอข้อมูลความรู้ ความคิด และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผูส้ ่ งสาร
ไปสู่ ผรู ้ ับสาร ดังนั้นถ้าผูส้ ่ งสารบกพร่ องด้านความรู ้ ความคิดในการเขียนแล้วการถ่ายทอดใน
การสื่ อสารก็บกพร่ องด้อยคุณค่าตามไปด้วย ดังนั้นการเขียนจึงจัดเป็ นทักษะที่ยาก และซับซ้อนมาก
ที่สุด เนื่องจากในการเขียนแต่ละครั้งจําเป็ นต้องอาศัยกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
ตลอดจนการสรุ ปความคิดก่อนที่จะลงมือเขียน รวมถึงการเลือกใช้ถอ้ ยคํา และการนําถ้อยคํา ความรู้
ประสบการณ์ ต่า ง ๆ มาเรี ย บเรี ย งเพื่ อลํา ดับ ความคิ ด ให้ต่อ เนื่ อ ง ด้วยเหตุ น้ ี การเขี ย นจึ ง ต้อ ง
ประกอบด้วยกระบวนการ 2 ขั้นตอนที่สําคัญด้วยกัน ได้แก่ ขั้นตอนการคิด และขั้นตอนการเขียน
ซึ่ งทั้งสองขั้นตอนนี้จะไม่สามารถแยกจากกันได้ (สิ ทธา พินิจภูวดล, 2526: 1)
นอกจากนี้ การเขี ย นยัง เป็ นทัก ษะที่ ต้อ งใช้ท้ ัง ศาสตร์ และศิ ล ป์ ในการสื่ อ สาร เพราะ
จําเป็ นต้องอาศัยหลักวิชาการด้านการใช้ภาษาที่ดีถูกต้องตามแบบแผน แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้อง
อาศัยความสามารถในการใช้หลักสุ นทรี ยศาสตร์ เพื่อปรุ งแต่งให้เกิ ดความงดงามทางวรรณศิลป์
หรื อศิลปะการใช้ถอ้ ยคําให้สละสลวย ดังที่ ชนะ เวชกุล (2524: 5) ได้กล่าวว่า การเขียนเป็ นวิชาที่
เป็ นศาสตร์ และศิลป์ เพราะศาสตร์ จะหมายถึงวิชาที่มีหลักการ มีทฤษฎี ซึ่ งจําเป็ นต้องศึกษาหา
ความรู ้ จึงจะเขียนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนศิลป์ นั้นจะหมายถึง ความงดงามในการใช้ภาษาอัน
จะทําให้ภาษานั้นเกิดรส และการที่ผเู้ ขียนจะสามารถใช้ศิลป์ ในการสร้างผลงานการเขียนออกมาให้
เกิ ดความงดงาม และสร้ างอารมณ์ สะเทือนใจให้แก่ผูอ้ ่านได้น้ นั จําเป็ นอย่างยิ่งที่ผเู้ ขียนจะต้องมี
ความคิดที่แปลกใหม่ สามารถดัดแปลง ปรับเปลี่ยนจากประเด็น หรื อมุมมองเดิม ๆ ที่เคยมีอยูแ่ ล้ว
ให้เกิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่า ทั้งด้านกลวิธีการนําเสนอ รู ปแบบ ตลอดจนการเลือกใช้ถอ้ ยคํา
กล่าวคือ ผูเ้ ขียนจําเป็ นจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนนัน่ เอง
การเขียนเชิ งสร้างสรรค์ จัดเป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่ งที่จะต้องแสดงปั ญญา และจะต้องแสดง
ออกมาอย่างฉลาด และการที่ผเู ้ ขียนจะแสดงปั ญญาได้น้ นั ก็จะต้องทําตัวเป็ นพหูสูตอยูต่ ลอดเวลา ใน
ขณะเดียวกันผูเ้ ขียนจะแสดงความฉลาดได้โดยการใช้ศิลปะในการถ่ายทอดปั ญญาออกมาได้ตรงกับ
ที่คิดอย่างชัดเจนจนคนอ่านสามารถเข้าใจได้ถูกต้อง และเกิ ดความรู้ สึกนิ ยมยกย่องนับถื อ (ชนะ
เวชกุล, 2524: 1) ดังนั้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์จึงเป็ นการการถ่ายทอดความคิด และเรื่ องราว โดย
อาศัยความรู ้ ประสบการณ์ จินตนาการของผูเ้ ขียน ด้วยสํานวนภาษาที่สละสลวย มีเอกลักษณ์เป็ น
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ของตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์ และ มีคุณค่าแก่ผอู ้ ่าน (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2557: 6; ณรงค์ฤทธิ์ ศักดา
รณรงค์, 2537: 53; ถวัลย์ มาศจรัส, 2545: 4; ประภาศรี สี หอําไพ, 2531: 1; อัจฉรา ชี วพันธ์, 2548:
2; ประภาศรี สี หอําไพ, ผูแ้ ปล, 2544: 24)
ในขณะเดี ย วกัน การเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์จะต้อ ง มี ล ัก ษณะสํา คัญ 3 ประการด้ว ยกัน
(กรรณิ การ์ พวงเกษม, 2533: 33; กรมวิชาการ, 2536: 311; กองเทพ เคลือบพณิ ชกุล, 2542: 23;
เกศินี จุฑาวิจิตร, 2557: 8 -16; ประภาศรี สี หอําไพ, 2531: 2-3) กล่าวคือ (1) ความคิดใน
การนําเสนอเนื้อหาที่แปลกใหม่ หรื อ เกิดจากการนําเสนอต่อยอดเนื้อหาเดิม หรื อที่มีอยูเ่ ขียนต่อกัน
ไปแบบความเรี ยง แต่นาํ มาผสมผสานกับความคิดใหม่ดว้ ยจินตนาการผ่านความคิด ความรู ้สึก และ
ประสบการณ์ของผูเ้ ขียน (2) การใช้ภาษา ผูเ้ ขียนต้องรู้จกั เลือกใช้ถอ้ ยคําที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับรู ปแบบ หรื อประเภทของงานเขียนนั้น ๆ สื่ อความหมายได้ชดั เจน และทําให้ผอู ้ ่านเกิดจินตภาพ
หรื อความรู ้ สึกร่ วมกับผูเ้ ขียนได้ โดยผ่านท่วงทํานองการเขียนที่เป็ นลักษณะเฉพาะตัวของผูเ้ ขียน
(3) เกิ ดคุ ณค่า และคุ ณประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน งานเขียนที่สร้างสรรค์ควรสรรสร้างคุณค่าทางอารมณ์
หรื อความคิดให้ให้กบั ผูอ้ ่าน
ดังนั้นการพัฒนาทักษะการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ จึงเป็ นความจําเป็ นแก่ชีวิต และเป็ นส่ วน
หนึ่งของกลไกในการพัฒนาการศึกษาในปั จจุบนั (บันลือ พฤกษะวัน, 2533: 9) เนื่องจากการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ตอ้ งอาศัยทั้งทักษะในการเรี ยนรู ้ และความกล้าที่จะทําให้เกิดความแตกต่างใน
การแสดงออกในการถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาได้อย่างมีคุณค่า และเกิ ดประโยชน์ต่อสังคมใน
ภาพรวมได้ ซึ่ งสอดคล้องกับความเห็นของ ไพฑูรย์ สิ ลลารัตน์ (2557: 40 - 41) ที่กล่าวไว้ว่า
การศึกษาไทยในยุคปั จจุบนั ควรเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ ตระหนักในความสําคัญ
ของการเข้าใจในสิ่ งต่าง ๆ อย่างลึ กซึ้ ง เพื่อสร้างประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิ ดเป็ นนวัตกรรม
ใหม่ โดยมีความเป็ นตัวของตัวเอง ไม่ตอ้ งตามทุกอย่างจากประเทศที่เจริ ญแล้ว ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะเกิด
ได้ต้อ งอาศัย คนในสั ง คมที่ มี ค วามกล้า ที่ จ ะคิ ด สิ่ ง ใหม่ อ ย่า งสร้ า งสรรค์ การคิ ด สิ่ ง ใหม่ อ ย่า ง
สร้างสรรค์ได้น้ นั ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในศาสตร์ น้ นั ๆ ดังนั้นบทบาทของครู ผสู้ อนจึง
จําเป็ นจะต้องฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาไปในระดับที่สูงขึ้น โดยจําเป็ น
จะต้องสอดแทรกอยูใ่ นการสอนในทุกเนื้อหารายวิชาที่ปรากฏอยูใ่ นหลักสู ตรการเรี ยนการสอน ซึ่ ง
ในการเรี ยนรู ้ในรายวิชาภาษาไทยนั้น ความคิดสร้างสรรค์ของคนเราจะสามารถฝึ กฝน และพัฒนา
ให้เกิดขึ้นได้โดยผ่านการเรี ยนรู ้ในหัวข้อการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ งจะปรากฏอยูใ่ นเนื้อหาบทเรี ยน
ที่เกี่ยวกับการฝึ กทักษะการเขียนของผูเ้ รี ยนในทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับอุดมศึกษา
การเขียนเชิ งสร้างสรรค์จดั เป็ นทักษะที่มีความยาก และง่ายอยู่ในตัว (Sharples, 1999: 3)
เพราะต้องเชื่อมโยงความคิด และถ่ายทอดความคิดนั้นให้ชดั เจนด้วยสํานวนการใช้ภาษาของตนเอง
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับณัฐกาญจน์ นาคนวล (2552: 208) ที่กล่าวว่า การคิดเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
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การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะการคิดจําเป็ นสําหรับการพัฒนาทักษะการเขียน เมื่อผูเ้ ขียน
มีขอ้ มูลอยูใ่ นคลังมากเพียงพอ ก็จะนําข้อมูลเหล่านั้นมาคิดต่อยอด และสามารถจัดลําดับเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ให้เป็ นระบบระเบียบได้ เช่นเดียวกับที่ Sharples (1999: 3) ได้กล่าวว่า การเขียนเชิ ง
สร้างสรรค์ คือ การถ่ายทอดความคิดออกมาเป็ นคําได้อย่างรวดเร็ ว ลงบนกระดาษ โดยการเขียนเชิง
สร้างสรรค์น้ ี ผเู ้ ขียนจะต้องก้าวข้ามผ่านโลกชีวิตประจําวันเพื่อให้งานเขียนมีความแตกต่างไปจาก
เดิมด้วยการผลิตผลงานที่มีคุณค่า และมีพลัง ดังนั้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์จึงมิได้เป็ นเรื่ องของ
การใช้ความคิดเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งอาศัยวิธีการต่าง ๆ ในการถ่ายทอดความคิดจนนําไปสู่
การเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ในขณะที่ Appletgated (1949: 3 – 6) ได้
เสนอแนะว่ า การเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ ค วรบรรจุ ไ ว้ใ นหลั ก สู ตรการเรี ยนการสอนของ
สถาบันการศึกษา ต่าง ๆ เนื่องจาก การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็ นเครื่ องมือทางสังคมที่จาํ เป็ น และช่วย
ให้ผสู้ อนเข้าใจผูเ้ รี ยน อีกทั้งเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้แสดงความคิดอย่างอิสระทําให้ผเู้ รี ยนเกิดความ
ภาคภู มิ ใ จในผลงานของตนเอง รวมถึ ง เป็ นเครื่ องมื อ ในการช่ ว ยให้ ผู ้ส อนสามารถค้น พบ
ความสามารถ และกระตุน้ พรสวรรค์ที่มีอยูใ่ นตัวผูเ้ รี ยนได้
แม้ ว่ า หลั ก สู ตรในรายวิ ช าภาษาไทยที่ เ ปิ ดสอนในระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษา และ
ระดับอุดมศึกษาจะบรรจุรายวิชาการเขียนเชิ งสร้างสรรค์มาเป็ นระยะเวลายาวนาน แต่พบว่า การ
จัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาดังกล่าวยังไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าที่ควร จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั พบว่า ปั ญหาในรายวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์เกิดจาก ปั ญหาที่เกิด
จากตัวผูเ้ รี ยน ได้แก่ ผูเ้ รี ยนมีความเห็นว่าเป็ นวิชาที่ยาก (Sternberg, 2009: XV) ผูเ้ รี ยนขาดการ
เชื่ อมโยงทางความคิด และการลําดับความคิดที่ดี ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไร เขียนอย่างไร เขียนแล้วไม่
ประสบความสําเร็ จทําให้เกิดความท้อแท้ เบื่อหน่าย และถูกบังคับให้อยู่ในกรอบของรู ปแบบคํา
ประพันธ์ที่ตนเองไม่ถนัด (Bedell, 2015) ในขณะที่ปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนการเขี ย นในลัก ษณะต่ า ง ๆ ที่ จ ะนํา ไปสู่ ก ารเขี ย นที่ เ สริ ม สร้ า งจิ น ตนาการ และความคิ ด
สร้างสรรค์น้ นั ยังขาดเครื่ องชี้ นาํ และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย และระดับชั้นของผูเ้ รี ยน (บันลื อ
พฤกษะวัน, 2533: 3) นอกจากนี้ ยงั พบว่า ผูส้ อนขาดวิธีการอธิ บาย และวิธีการที่จะช่วยพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้เกิ ดความสามารถในการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ได้อย่างชัดเจน (Sharples, 1999: 4 - 5)
ตลอดจนผูส้ อนส่ วนมากยัง คงเลื อกใช้วิธีส อนที่ เน้นการบรรยาย และการท่ องจํา เป็ นส่ วนใหญ่
ทําให้ผเู ้ รี ยนขาดการแสดงออกทางความคิด และขาดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ไม่สามารถ
หาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา หรื อนําองค์ความรู ้ตลอดจนวิทยาการต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
จึงเป็ นเหตุให้สังคมไทยนิยมการเลียนแบบ หรื อการคล้อยตามเป็ นส่ วนมาก (ชาญณรงค์
พรรุ่ งโรจน์, 2546: 183)
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ทั้ง นี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้เ ก็ บ ข้อ มู ล เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ความคิ ดเห็ น ของผูส้ อนในด้า นการเขี ย นเชิ ง
สร้างสรรค์ในระดับปริ ญญาบัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ (กมลพัทธ์ โพธิ์ ทอง, จริ ญญาพร
สวยนภานุสรณ์, เด่นดาว ชลวิทย์, เนตรนภา วรวงษ์ และพิณเพชร บูรณภิญโญ, สัมภาษณ์, 2559)
พบว่า ปัญหาการจัดการเรี ยนรู้เกิดจากการที่ผเู ้ รี ยนยังไม่เห็นความสําคัญของรายวิชานี้ มักคิดว่าเป็ น
วิชาที่ยาก และน่าเบื่อ เนื่องจากต้องมีการฝึ กปฏิบตั ิทุกชัว่ โมง ผูเ้ รี ยนขาดแรงจูงใจ และจินตนาการ
ในการเขียนเรื่ องราวที่แปลกใหม่ โดยยังคงยึดติดกับโครงเรื่ องเดิม หรื อจะต้องมีผลงานต้นแบบจึง
เป็ นผลให้เกิดการคัดลอกงานเขียนของผูอ้ ื่นเป็ นส่ วนมาก ส่ วนในด้านการใช้ภาษาพบว่า ผูเ้ รี ยน
ยัง คงยึ ด ติ ด กับ รู ป แบบ และกฎเกณฑ์ ท างภาษามากเกิ น ไป ทํา ให้ ไ ม่ ส ามารถใช้ค ํา ที่ มี ค วาม
หลากหลายได้ และยังไม่สามารถเชื่อมโยงความคิด หรื อลําดับความคิดได้ และประเด็นสําคัญที่สุด
เกิ ดจากการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการรู้ ข องผูส้ อนยัง เน้นแต่วิธี ก ารบรรยายเพีย งอย่า งเดี ย ว ขาด
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ชัดเจนอันจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ข้ ึนมาได้ ดังนั้น
ผูเ้ รี ยนจึงไม่สามารถผลิตผลงานการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของตนเองได้ นอกจากนี้ ผวู้ ิจยั ได้สอบถาม
ความคิดเห็นนักศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาการเขียนเชิ งสร้างสรรค์
ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร นิสิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ นิสิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ พระนคร นิ สิ ตมหาวิท ยาลัย ราชภัฎ นครปฐม และนิ สิ ตมหาวิท ยาลัย ราชภัฎ บ้า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา จํานวน 30 คน เกี่ ยวกับความคิดเห็ นที่มีต่อการเรี ยนในด้านการเขียนเชิ งสร้างสรรค์น้ ี
พบว่า ผูเ้ รี ยนเองไม่สามารถเขียนงานเขียนเชิ งสร้างสรรค์ได้ เนื่องจากขั้นตอนกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ไม่สามารถทําให้ตนเกิ ดความคิดสร้างสรรค์จนนําไปสู่ การเขียนได้ และไม่แน่ ใจว่าจะเขียน
อย่างไรจึงจะจัดเป็ นการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ จากข้อมูลเหล่านี้ทาํ ให้ผวู้ ิจยั มองเห็นว่าปั ญหาของ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์น้ นั ผูส้ อนจําเป็ นจะต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ และให้ความสําคัญกับผูเ้ รี ยน ในลักษณะที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญอย่างแท้จริ ง
กล่าวคือ การให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิ และสร้างองค์
ความรู ้ ได้ด้วยตนเองโดยมี ข้ นั ตอน หรื อกระบวนการในการปฏิบตั ิ และเขียนสร้ างสรรค์ได้อย่าง
แท้จริ ง ในขณะเดียวกันจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการจากเอกสาร และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การจัด การเรี ย นรู ้ ด้า นการเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์น้ ัน จํา เป็ นจะต้อ งมี รู ป แบบ และ
กระบวนการขั้น ตอนในการเรี ย นรู้ ที่ เป็ นระบบ และชัดเจน ทั้ง นี้ ผูว้ ิจยั พบว่า กระบวนการคิ ด
สร้างสรรค์ของ Plsek และทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg สามารถนํามาใช้ใน
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ได้
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กระบวนการคิ ดสร้ างสรรค์ของ Plsek (1997) เป็ นแนวความคิดที่เกิ ดจากความเชื่ อที่ว่า
ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวเอง และสามารถทําความคิดสร้างสรรค์น้ ันให้เป็ นรู ปธรรม
จนสามารถนําไปสู่ การปฏิบตั ิ หรื อพัฒนาเป็ นนวัตกรรมได้ โดยอาศัยกระบวนการทางจิตของมนุ ษย์
ซึ่ งเริ่ มจากกระบวนการรับรู ้ และเข้าใจความหมายภายใต้โครงสร้างความรู้ หรื อประสบการณ์เดิม
จากนั้นสมองก็จะเกิ ดกระบวนการแปรผล เพื่อนําไปสู่ การจดจําโดยนําความรู้ หรื อประสบการณ์
เดิมมาเชื่อมโยงเข้ากับความรู ้ หรื อประสบการณ์ใหม่ และจัดเก็บข้อมูลใหม่ที่ได้น้ นั ไว้ใช้ใน
การตัด สิ นใจ โดยกระบวนการดัง กล่ า วจะก่ อ ให้เกิ ด ความคิ ดสร้ า งสรรค์ไ ด้น้ ัน ต้องอาศัย หลัก
พื้นฐาน 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ ความสนใจ (Attention) กล่าวคือ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้
เมื่อมนุษย์ให้ความสนใจ หรื อมุ่งเน้นบางสิ่ งบางอย่าง โดยทัว่ ไปมักเป็ นสิ่ งที่ถูกมองข้าม หรื อไม่เคย
คํานึงถึง หากได้ทบทวนก็จะมองเห็นประเด็นสําคัญ หรื อจุดที่มองข้ามไป เมื่อพินิจพิจารณาอีกครั้ง
ดังนั้น หรื อสนใจในประเด็นหนึ่ง ๆ ภาพในจิตก็จะก่อเกิดขึ้นในสมอง จากนั้นจึงพยายามขยาย และ
จัดองค์ป ระกอบต่า ง ๆ ของประเด็นที่ส นใจให้ชัดเจนมากยิ่ง ขึ้ น ส่ วนหลัก ประการที่ สองก็ คื อ
การหลบหลี ก (Escape) กล่าวคือจะต้องหลบหลีกจากรู ปแบบความคิดเดิมที่มีอยู่ในขณะนั้น หรื อ
หลีกหนี จากกฎเกณฑ์ของกรอบที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั หากแต่ ความสนใจ (Attention) หรื อการหลบ
หลีก (Escape) นั้นก็ยงั ไม่เพียงพอต่อความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากตามธรรมชาติของกระบวนการ
ทางจิ ตคนเรามัก จะปฏิ เ สธความคิ ดใหม่ ที่ ไ ม่ก่ อให้เกิ ดประโยชน์ จึ ง จํา เป็ นจะต้องมี ก ารหลัก
ประการที่สาม นัน่ ก็คือ การเคลื่อนไหว (Movement) ซึ่ งจะเป็ นกระบวนการขับเคลื่อนความคิดด้วย
การค้น หา และเชื่ อ มโยงความคิ ด จากความรู้ หรื อ ประสบการณ์ เ ดิ ม ให้เ ข้า กับ ความรู้ หรื อ
ประสบการณ์ใหม่ เพื่อจัดการ หรื อดําเนิ นการให้ความคิดนั้นผลิตผลงานออกมาให้เป็ นนวัตกรรม
หรื อเกิดผลผลิตจากการคิดสร้างสรรค์ในครั้งนั้น ๆ ได้ในที่สุด
นอกจากนี้ Plsek (1997: 71 - 72) ยังได้นาํ เสนอวงจรของกระบวนการที่ทาํ ให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ที่เปรี ยบเสมือนนาฬิกา โดยเริ่ มจากตําแหน่ง 9.00 น. ซึ่ งคล้ายกับชีวิตประจําวันของเรา
ทัว่ ๆไป โดยกระบวนการเริ่ มต้นของการคิดสร้างสรรค์จะต้องเริ่ มต้นจากการสังเกต (Observation)
พร้อมกับการวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นว่าสิ่ งใดที่ทาํ ให้ประสบความสําเร็ จ หรื อสิ่ งใดที่ทาํ ให้เกิด
ความล้มเหลว ซึ่ งกระบวนการทางจิต จะสร้างแหล่งเก็บมโนทัศน์ต่าง ๆไว้ในความจําของคนเรา
จากนั้นเราจะสร้างความคิดใหม่ให้ตรงกับความต้องการของเราโดยการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง
มโนทัศน์ต่าง ๆ ที่เก็บในแหล่งเก็บข้างต้น เช่น ความคล้ายคลึงกัน การขยายจากมโนทัศน์ที่กาํ หนด
การใช้คาํ สุ่ ม การระดมความคิดแบบดั้งเดิม เป็ นต้น จากนั้นก็จะเกิดจากรวบรวมความคิดเพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของความคิ ดนั้น ให้ ชัด เจนมากขึ้ น ก่ อ นที่ จ ะตัดสิ น ใจประเมิ นความคิ ด ที่ ดีที่ สุ ด
ที่ สามารถนํามาใช้ง านได้ แต่ก็มิ ใช่ ทุกความคิ ดที่จะนําไปสู่ ก ารปฏิ บตั ิ หรื อนําไปใช้ได้ท้ งั หมด
แต่จะเป็ นความคิดที่มีคุณค่า หรื อก่อให้เกิดประโยชน์เท่านั้นจึงจะจัดได้วา่ เป็ นความคิดสร้างสรรค์
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ดังนั้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek จึงประกอบด้วยกระบวนการสําคัญ 4 ขั้นตอน
ด้วยกัน ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยม (Preparation) ซึ่ งกระบวนความคิดสร้างสรรค์ตอ้ งเริ่ มต้นจาก
การสังเกต (Observation) อย่างรอบด้าน โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Analysis) แยกแยะข้อมูล
ต่าง ๆ อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล 2) ขั้นจินตนาการ (Imagination) เมื่อสมองผ่านกระบวนการสังเกต
และการคิดวิเคราะห์เรี ยบร้ อยดีแล้ว ก็จะนําความรู้ ที่ได้กกั เก็บไว้ในหน่ วยความจํา ไปใช้ในการ
สร้างความคิดใหม่ (Generation) โดยเชื่อมโยงกับความคิดเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการเปรี ยบเทียบ
(Analogies) การขยายความคิด (Branching out from a given concept) หรื อวิธีการการระดมสมอง
(Brainstorming) เพื่อรวบรวมความคิด (Harvesting) ที่สามารถนําไปพัฒนาได้ 3) ขั้นการพัฒนา
(Development) จะเป็ นกระบวนการพัฒนา และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในความคิดนั้น (Enhancement)
หลังจากนั้นประเมิน (Evaluation) เพื่อค้นหาความคิดที่ดีที่สุด หรื อความคิดที่ใช้งานได้แล้ว และ
4) ขั้นลงมือกระทํา (Action) จะเป็ นการนําความคิดที่ผ่านการคัดเลื อก หรื อการประเมินแล้วไป
ทดลองปฏิบตั ิ (Implementation) เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อได้นาํ ไปปฏิบตั ิให้
เกิดประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง
จะเห็ น ได้ว่ า กระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง Plsek ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ระหว่ า ง
จินตนาการ และการวิเคราะห์ อีกทั้งยังเปิ ดกว้างทางความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากแหล่งการเรี ยนรู้
ต่าง ๆ จนสามารถนําความคิด หรื อจินตนาการนั้นไปพัฒนาต่อยอดเป็ นนวัตกรรมได้ ทั้งนี้ผวู้ ิจยั จึง
นํากระบวนการคิดสร้ า งสรรค์ของ Plsek มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเขียนเชิ ง
สร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนเพื่อสร้างขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อทําให้ผเู้ รี ยนเกิดความคิด
สร้ างสรรค์ได้ หากแต่กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของ Plsek เพียงแนวคิดเดียวนั้นยังไม่สามารถ
นําไปพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิ ตได้ ผูว้ ิจยั เห็ นว่า ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เป็ น
ทฤษฎี ที่กล่าวถึ งความสามารถในการคิดของคนเราเพื่อก่อให้เกิดผลผลิ ต หรื อนวัตกรรมที่แปลก
ใหม่ออกมาได้ในที่สุด ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เป็ น
แนวทางร่ วมกับ กระบวนการคิ ดสร้ า งสรรค์ข อง Plsek ในการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู ้ เพื่ อ
เสริ มสร้ างความสามารถในการเขีย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ข องนักศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาบัณฑิ ตด้วยอี ก
แนวคิดหนึ่ง
ทฤษฎี เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg (1997) ประกอบด้วยทฤษฎีย่อย 3
ส่ วน คือ ทฤษฎี ย่อยด้านองค์ประกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory) ซึ่ งเป็ น
ความสามารถทางเชาวน์ปั ญญาที่ เกี่ ย วข้องกับ กระบวนการคิ ด ทฤษฎี ย่อยด้า นประสบการณ์
(Experiential Subtheroy) ซึ่ งอธิ บายถึงผลของประสบการณ์ที่มีต่อความสามารถทางปั ญญา และ
ทฤษฎียอ่ ยด้านบริ บทสังคม (Contextual Subtheory) ซึ่ งอธิ บายถึงความสามารถในทางเชาวน์ปัญญา
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ที่เกี่ยวข้องกับบริ บททางสังคม และวัฒนธรรมของบุคคล โดยทฤษฎีดงั กล่าวนี้ เป็ นทฤษฎีที่อธิ บาย
เกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองของมนุ ษย์ได้อย่างครอบคลุมซึ่ งนับว่าเป็ นก้าวใหม่ที่สําคัญในการ
เข้าใจลักษณะการปฏิ บตั ิทางสมอง (Intelligent Function) ของมนุ ษย์ ในการประมวลผลข้อมูล
(Information Processing Perspective) (กมล โพธิ เย็น, 2547: 6) ทั้งนี้ Sternberg (1997) ได้ให้
ความสําคัญการปฏิบตั ิการทางสมอง โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ได้จากการฝึ กคิดในการดําเนิน
ชีวติ เพื่อเสริ มสร้างความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดประยุกต์ใช้ได้
จึงเป็ นเหตุให้ผูว้ ิจยั นําแนวคิดดังกล่าวนี้ มาเป็ นพื้นฐานทฤษฎีเพื่อพัฒนาเป็ นแนวทางในการสร้าง
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตให้เป็ นระบบ และมีข้นั ตอนที่ชดั เจนมากขึ้น
นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาํ เทคนิ คแผนผังความคิด (Mind map) ที่เป็ นรู ปแบบของการจัดกลุ่ม
ระบบเพื่อเชื่ อมโยงความคิดแบบแผ่ขยายออก มาช่วยในขั้นตอนของการคิดสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการ
ระดมสมอง โดยใช้จินตนาการเชื่ อมโยงกับความคิด เพื่อให้ผเู้ รี ยนถ่ายทอดความคิดจากนามธรรม
เป็ นรู ปธรรม และสามารถตรวจสอบความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็ นไปได้ และแตกต่างจากเดิม
จากสิ่ งที่เป็ นอยู่ภายในระยะเวลาอันสั้น ดังที่ Buzan (2551: 134 – 135, 143) กล่าวว่าการสร้าง
แผนผังความคิดมิได้เพียงช่วยในเรื่ องของการจดจํา และวิเคราะห์ขอ้ มูลได้เท่านั้น แต่ยงั ช่วยให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยการผสมผสานข้อมูลที่ได้รับจากสภาพภายนอก เช่น การบรรยาย หนังสื อ
วารสาร และสื่ อต่าง ๆ กับข้อมูลที่สร้างขึ้นจากสภาพภายใน เช่ น การตัดสิ นใจ การวิเคราะห์ เข้า
ด้วยกัน ด้วยวิธีการระดมความคิด หรื อระดมสมอง เพื่อให้ได้แนวคิด หรื อทางเลือกที่หลากหลาย
จนนําไปสู่ การตัดสิ นใจ
ทั้ง นี้ ผูว้ ิจ ัย ได้ใ ห้นัก ศึ ก ษาเริ่ ม ต้นฝึ กฝนการเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ด้วยการเขี ย นเล่ า เรื่ อ ง
เนื่ องจากการเริ่ มต้นการฝึ กเขี ยนเชิ งสร้างสรรค์ที่ได้ผลที่สุดวิธีหนึ่ งคือ การเริ่ มต้นจากการฝึ กเล่า
เรื่ อง ด้วยการเขี ยนเล่ าเรื่ องแบบอิ สระ โดยเลื อกจากสิ่ งใกล้ตวั ผูเ้ รี ยน หรื อสิ่ งที่ผูเ้ รี ยนมีความรัก
ความผู ก ผัน หรื อ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งทางใจอะไรบางอย่า งจะทํา ให้ ผู้เ รี ย นฝึ กเขี ย นและพัฒ นา
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้เป็ นอย่างดี (ศิวกานท์ ปทุมสู ติ, 2548: 37 - 40) โดยผูว้ ิจยั
เชื่อว่า แนวคิด และทฤษฎีดงั กล่าวข้างต้นนี้จะสามารถใช้เป็ นหลักการในการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ได้ และนําไปสู่ การพัฒนาความความสามารถด้าน
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนในระดับปริ ญญาบัณฑิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้
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3. แนวคิด ทฤษฎีพนื้ ฐานทีร่ องรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
3.1 การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ เพื่อ เสริ ม สร้ า งความสามารถการเขี ยนเล่ า เรื่ องเชิ ง
สร้ างสรรค์ ในครั้ งนี้ ผู้วิจัยได้ ใช้ แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยามาเป็ นฐานในการสร้ างรู ปแบบการเรียนรู้ 3
ประการด้ วนกัน ดังนี้
3.1 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ของ Plsek (1997) แนวคิดนี้ เชื่อว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ตอ้ งทําให้เป็ นรู ปธรรม และนําไปสู่ การปฏิบตั ิ หรื อนําไปใช้ได้จึงจะมี
คุณค่า โดยอาศัยหลักการพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ ความสนใจ (Attention) การหลบหลีก (Escape)
และการเคลื่อนไหว (Movement) ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องมือช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยกระบวนการพัฒนา 4 กระบวนการ ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยม (Preparation) กระบวน
ความคิดสร้างสรรค์ตอ้ งเริ่ มต้นจากการสังเกต (Observation) อย่างรอบรอบ โดยใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ (Analysis) แยกแยะข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล 2) ขั้นจินตนาการ (Imagination)
เมื่ อ สมองผ่า นกระบวนการสั ง เกตและการคิ ด วิเ คราะห์ แ ล้ว ก็ จ ะนํา ความรู้ ที่ ไ ด้ก ัก เก็ บ ไว้ใ น
หน่วยความจํา จากนั้นจึงนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการสร้างความคิดใหม่ (Generation) โดยเชื่ อมโยง
กับความคิดที่เดิ มที่มีอยู่ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการเปรี ยบเทียบ (Analogies) การขยายความคิด (Branching
out from a given concept) หรื อวิธีการการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อรวบรวมความคิด
(Harvesting) ที่สามารถนําไปพัฒนาได้ 3) ขั้นการพัฒนา (Development) เป็ นกระบวนการพัฒนา
และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในความคิดนั้น (Enhancement) หลังจากนั้นประเมิน (Evaluation) เพื่อค้นหา
ความคิดที่ดีที่สุด หรื อความคิดที่ใช้งานได้และ 4) ขั้นลงมือกระทํา (Action) นําความคิดที่ผา่ นการ
คั ด เลื อ ก หรื อการประเมิ น แล้ ว ไปทดลองปฏิ บ ั ติ ด้ ว ยการลงมื อ เขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ ไ ด้
(Implementation) เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อได้นาํ ไปปฏิบตั ิให้เป็ นประโยชน์
3.2 ทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามองค์ ประกอบของ Sternberg (1985) ได้อธิ บายว่า โครงสร้าง
ทางปั ญญาของมนุ ษย์ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ทฤษฎียอ่ ยด้าน
องค์ประกอบทางความสามารถ (Componential Subtheory) เป็ นกระบวนการในการประมวลผล
ข้อมูลเบื้องต้น (Information – Processing Components) ของสมองในการวิเคราะห์กลไก
(Mechanism) ที่ ก่อให้เกิ ดพฤติกรรมทางปั ญญา (Intelligence Behavior) 2. ทฤษฎี ย่อยด้า น
ประสบการณ์ (Experiential Subtheory) คือ ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ของบุคคล และ
องค์ประกอบในการประมวลผลข้อมูล 3. ทฤษฎียอ่ ยด้านบริ บทสังคม (Contextual Subtheory) เป็ น
กิ จ กรรมทางสมอง (Mental Activity) ที่ บุ ค คลแสดงการกระทํา โดยตรงต่อ สิ่ ง แวดล้อ มเพื่ อ
การปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม และเลือกสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะกับสภาพการดํารงชีวิตของบุคคล
ซึ่ งองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านนี้ ต่างส่ งผลต่อการทํางานของเชาวน์ปัญญาอย่างอิสระ ในขณะเดียวกันก็
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง และช่วยในการเสริ มสร้างความสามารถในการคิด 3 ประการ คือ
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิ ดสร้ า งสรรค์ ความสามารถในการคิ ด
ประยุกต์ใช้ ซึ่ งจัดเป็ นแนวคิ ดที่สําคัญในการสร้ างภาพความคิดให้กบั ผูเ้ รี ยนให้เกิ ดความชัดเจน
ก่อนลงมือปฏิบตั ิงาน โดยในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้ใช้เป็ นทฤษฎีสําคัญในการสร้างแผนผังโครง
ร่ างความคิดของผูเ้ รี ยนให้เกิดความชัดเจนก่อนที่จะลงมือสร้างสรรค์ผลงานเขียน
3.3 แผนผังความคิดของ Buzan (2003) เป็ นรู ปแบบของการจัดกลุ่มระบบเพื่อเชื่ อมโยง
ความคิดแบบแผ่ขยายออก ซึ่ งเป็ นกระบวนการทํางานตามธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ จัดเป็ นกลวิธี
การแสดงด้วยภาพที่ มีพ ลัง เปรี ยบเสมื อนกุ ญแจที่ จะไขศัก ยภาพของสมองออกมา ทั้ง นี้ แผนผัง
ความคิดสามารถนํามาใช้ได้กบั ทุกแง่มุมของชีวิต เพื่อการเรี ยนรู้ที่พฒั นาขึ้น และความคิดที่ชดั เจน
ขึ้น และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานหรื อการใช้ชีวติ โดยผูว้ จิ ยั ได้นาํ มาใช้เป็ นเทคนิคใน
การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่ อง เกิ ดประกายความคิดสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ
4. สาระสํ าคัญของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ คือ แบบแผนในการจัดการเรี ยนรู้ ที่ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้ นโดยอาศัย
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek (1997) ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ
Sternberg (1985) เพื่อเสริ ม สร้ างความสามารถในการเขี ยนเล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ของนักศึกษา
ปริ ญญาบัณฑิต โดยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ครั้งนี้มีข้นั ตอนในการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่ มก่ อความคิด เป็ นขั้นตอนในการศึกษาหาข้อมูลในเรื่ องที่จะเขียน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
4. ผูส้ อนกําหนดหัวข้อ หรื อประเด็นในการเขียนอย่างกว้าง ๆ ให้แก่ผเู้ รี ยน
5. ผูเ้ รี ยนศึกษาหาความรู้ตลอดจนข้อมูลเกี่ ยวกับหัวข้อ หรื อประเด็นนั้น ๆ ให้ได้มาก
ที่สุด ทั้งจากใบความรู ้ที่ผสู ้ อนแจกให้ และการสื บค้นด้วยตนเองทางอินเทอร์ เน็ต
6. ผูเ้ รี ยนวางแผนความคิดเกี่ยวกับประเด็นหัวข้อในการเขียนของตนเอง
ขั้นที่ 2 ขั้นเตรี ยมผลิตผลงาน เป็ นขั้นตอนของการระดมสมอง โดยใช้แผนผังความคิด
เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถมองเห็นแนวทางตลอดจนการขยายความคิดที่จะนําเสนอนั้นให้เกิดความ
ชัดเจนยิง่ ขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3. ผูเ้ รี ย นระดมความคิ ด ของตนเองเกี่ ย วกับ ประเด็ น หรื อหัว ข้อ เรื่ องที่ จ ะเขี ย น ด้ว ย
ความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าํ ความคิดที่มีอยูเ่ ดิมจากที่ได้มีขอ้ มูลอยูแ่ ล้ว
4. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบความคิดที่ได้จากการระดมสมอง พร้ อมกับเลื อกความคิดที่ดีที่สุด
เพื่อเชื่อมโยงความคิดนั้นกับหัวข้อ หรื อประเด็นที่จะเขียน
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ขั้นที่ 3 ขั้นบูรณาการสั มพันธ์ เป็ นขั้นตอนที่ผูเ้ รี ยนสร้างความคิดใหม่ โดยนําความคิด
ความรู ้ หรื อประสบการณ์ เดิ ม เกี่ ย วกับ ประเด็นหัวข้อที่จะเขี ยนที่ มีอยู่เดิ มแล้ว มาเชื่ อมโยงกับ
ความคิดใหม่ที่เกิดจากการดัดแปลง ปรับแต่งความคิด หรื อประสบการณ์เดิมให้มีความแปลกใหม่
ออกไป แต่ยงั คงเป็ นความคิดที่มีคุณค่า และเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมโดยนําความคิดที่แปลกใหม่
นั้นมาจัดทําเป็ นโครงร่ างในการเขียนอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้
3. ผูเ้ รี ยนวางโครงร่ างเรื่ องที่จะเขียน จากความคิด หรื อจินตนาการที่ผา่ นการคัดเลือกด้วย
กระบวนการระดมสมอง และการเชื่อมโยงความคิดใหม่ เข้ากับความคิด ความรู้ หรื อประสบการณ์
เดิม
4. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบ ทบทวน โครงร่ างที่จะเขียนขยายความอีกครั้งหนึ่ ง โดยมีผสู้ อนเป็ น
ผูใ้ ห้คาํ แนะนํา
ขั้นที่ 4 ขั้นสร้ างสรรค์ งานเขียน เป็ นขั้นตอนที่ ผูเ้ รี ยนลงมื อเขี ยนงานอย่างอิ สระ ตาม
โครงร่ างความคิดที่ได้จดั ทําไว้แล้วเป็ นอย่างดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3. ผูเ้ รี ยนลงมือเขียนเรื่ องจากโครงร่ างที่วางไว้ ด้วยการขยายความคิด และเลือกใช้ภาษา
ในการเขียนให้เหมาะสมกับหัวข้อ หรื อประเด็นที่ต้ งั ไว้
4. ผู ้เ รี ย นตรวจสอบความถู ก ต้อ งครบสมบู ร ณ์ ข องงานเขี ย นด้ว ยตนเองว่า มี ค วาม
เหมาะสมชัดเจน หรื อไม่อย่างไร
ขั้นที่ 5 ขั้นพากเพียรสร้ างสรรค์ เป็ นขั้นตอนที่ผเู้ รี ยนตรวจสอบ พิจารณางานของตนเอง
ว่ามี
ความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ในด้านใดบ้าง โดยพิจารณาการตรวจสอบด้านเนื้ อหา ด้าน
ภาษา ด้านความคิด และด้านการนําเสนอ โดยผูส้ อนจะช่วยเสนอแนะแนวทางในการปรับแต่งงาน
เขียนให้เกิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3. ผูเ้ รี ย นพิ จ ารณาตรวจสอบงานเขี ย นของตนเองอี ก ครั้ งหนึ่ ง โดยพยายามหาทาง
ดัดแปลง ปรับเปลี่ยนเนื้อหา ภาษา ความคิด และการนําเสนอ ให้มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่
4. ผูส้ อนตรวจแก้งานเขี ยนของผูเ้ รี ย น พร้ อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับ แต่ง งาน
เขียนให้เกิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากขึ้น
ในการดําเนิ นการแต่ละขั้นตอนตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ดงั ที่กล่าวไปแล้วนั้น ผูส้ อน
ควรดํา เนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตามขั้นตอนดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด และเป็ นไปตามลําดับ
ขั้นตอนตามที่ได้นาํ เสนอไว้ทุกประการ เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้ที่ผวู้ ิจยั ได้ต้ งั
ไว้คือ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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5. การวัด และประเมินผล
การจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในครั้ งนี้มีการประเมินผลการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์อนั เกิดจากการสังเคราะห์เกณฑ์การประเมินผลจากนักวิชาการ และงานวิจยั ต่าง
ๆโดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้ 3 ประเด็น
ได้แก่ เนื้ อหา ความคิด และการใช้ภาษา โดยกําหนดประเด็นละ 5 คะแนน รวมทั้งสิ้ น 15 คะแนน
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 ความสามารถในการสร้างสรรค์เรื่ องราวได้แปลกใหม่
มีคุณค่า และเป็ นประโยชน์
5 คะแนน
1.2 ความสามารถในการลําดับเนื้อหาเรื่ องราวให้น่าสนใจ ชวนติดตาม
5 คะแนน
1.3 ความสามารถในการเลือกสรรถ้อยคํา สํานวนภาษาในการเขียน
ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
5 คะแนน
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เกณฑ์ การประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
องค์ ประกอบ
1. ด้ าน

เนือ้ หา
สาระ

5
มีการนําเสนอ
ความคิดหลัก
ที่แปลกใหม่
ไม่ซ้ าํ กับ
ความคิดเดิมที่
เคยมีอยู่ โดย
สามารถขยาย
ประเด็นย่อยที่
สัมพันธ์ และ
สนับสนุน
ประเด็นหลัก
ได้อย่าง
เหมาะสม
ชัดเจนทั้ง 4
ประเด็น

เกณฑ์ การให้ คะแนน
4
3
2
มีการนําเสนอ มีการ
มีการ
ความคิดหลัก นําเสนอ
นําเสนอ
ที่แปลกใหม่ ความคิด
ความคิด
หลักที่
ไม่ซ้ าํ กับ
หลักที่
แปลกใหม่ ความคิดเดิมที่ แปลกใหม่
เคยมีอยู่ โดย ไม่ซ้ าํ กับ
ไม่ซ้ าํ กับ
ความคิดเดิม สามารถขยาย ความคิดเดิม
ที่เคยมีอยู่ ประเด็นย่อยที่ ที่เคยมีอยู่
โดยสามารถ สัมพันธ์ และ หากแต่ไม่
สามารถ
สนับสนุน
ขยาย
ประเด็นย่อย ประเด็นหลัก ขยาย
ประเด็นย่อย
ที่สัมพันธ์ ได้อย่าง
ที่สัมพันธ์
เหมาะสม
และ
สนับสนุน ชัดเจนทั้ง 2 และ
สนับสนุน
ประเด็น
ประเด็น
ความคิด
หลักได้
หลักได้
อย่าง
อย่าง
เหมาะสม
เหมาะสม
ชัดเจนทั้ง 3
ชัดเจนน้อย
ประเด็น
กว่า 2
ประเด็น

1
มีการนําเสนอ
ความคิดหลัก
ที่แปลกใหม่
ไม่ซ้ าํ กับ
ความคิดเดิมที่
เคยมีอยู่
หากแต่ไม่
สามารถขยาย
ประเด็นย่อยที่
สัมพันธ์ และ
สนับสนุน
ความคิดหลัก
ได้นอ้ ยกว่า2
ประเด็น และ
ความคิดนั้น
สับสนไม่
ชัดเจน
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องค์ ประกอบ
2. ด้ านการ

5

มีการ
นําเสนอ นําเสนอและ
และการ เรี ยบเรี ยง
เรียบเรียง สาระที่เขียน
เนือ้ หาที่ ในแต่ละย่อ
หน้าอย่าง
เขียน
สมบูรณ์ และ
มีลกั ษณะ
ของย่อหน้าที่
ดี คือมี
เอกภาพ
สัมพันธภาพ
และ
สารัตถภาพ
ทุกย่อหน้า

เกณฑ์ การให้ คะแนน
4
3
2
มีการ
มีการ
มีการ
นําเสนอและ นําเสนอและ นําเสนอและ
เรี ยบเรี ยง
เรี ยบเรี ยง
เรี ยบเรี ยง
สาระที่เขียน สาระที่เขียน สาระที่เขียน
ในแต่ละย่อ ในแต่ละย่อ ในแต่ละย่อ
หน้าอย่าง
หน้าอย่าง
หน้าอย่าง
สมบูรณ์ และ สมบูรณ์ และ สมบูรณ์ และ
มีลกั ษณะ
มีลกั ษณะ
มีลกั ษณะ
ของย่อหน้าที่ ของย่อหน้าที่ ของย่อหน้าที่
ดี คือมี
ดี คือมี
ดี คือมี
เอกภาพ
เอกภาพ
เอกภาพ
สัมพันธภาพ สัมพันธภาพ สัมพันธภาพ
และสารัตถ และสารัตถ และสารัตถ
ภาพ หากแต่ ภาพ หากแต่ ภาพ หากแต่
มีขอ้ บกพร่ อง มีขอ้ บกพร่ อง มีขอ้ บกพร่ อง
ในบาง
ในบาง
ในบาง
ประเด็น 3
ประเด็น 2
ประเด็น 1
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น

1

มีการ
นําเสนอและ
เรี ยบเรี ยง
สาระที่เขียน
ในแต่ละย่อ
หน้าอย่าง
สมบูรณ์ และ
มีลกั ษณะ
ของย่อหน้าที่
ดี คือมี
เอกภาพ
สัมพันธภาพ
และ
สารัตถภาพ
หากแต่มี
ข้อบกพร่ อง
ในบาง
ประเด็น 4
ประเด็น
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
5
4
3
2
มีการใช้
มีการใช้
มีการใช้
3. ด้ านการ มีการใช้
ถ้อยคําที่
ถ้อยคําที่
ถ้อยคําที่
ใช้ ภาษา ถ้อยคําที่
สามารถสะกด
สามารถสะกด สามารถ
สามารถ
ได้ถูกต้อง สื่ อ
ได้ถูกต้อง สื่ อ สะกดได้
สะกดได้
ความหมายได้
ถูกต้อง สื่ อ ความหมายได้ ถูกต้อง สื่ อ
ความหมายได้ ชัดเจน
ความหมาย ชัดเจน
สามารถใช้
ชัดเจน
สามารถใช้
ได้ชดั เจน
คําเชื่อม และ
สามารถใช้ คําเชื่อม และ สามารถใช้
คําเชื่อม และ ถ้อยคําได้
คําเชื่อม และ ถ้อยคําได้
ถูกต้อง
ถ้อยคําได้
ถูกต้อง
ถ้อยคําได้
เหมาะสมตาม
เหมาะสมตาม ถูกต้อง
ถูกต้อง
แบบแผนการ เหมาะสมตาม แบบแผนการ
เหมาะสม
ใช้ภาษาไทย แบบแผนการ ใช้ภาษาไทย
ตามแบบ
ใช้ภาษาไทย ตลอดจน
แผนการใช้ ตลอดจน
สามารถเขียน
สามารถเขียน ตลอดจน
ภาษาไทย
รู ปประโยคได้ สามารถเขียน รู ปประโยคได้
ตลอดจน
รู ปประโยค ถูกต้องตาม
สามารถเขียน ถูกต้องตาม
รู ปประโยค หลักไวยากรณ์ ได้ถูกต้องตาม หลัก
ไวยากรณ์ไทย
หลัก
ไทย โดยมี
ได้ถูกต้อง
ข้อผิดพลาดได้ ไวยากรณ์ไทย โดยมี
ตามหลัก
ข้อผิดพลาด
ไม่เกิน 4 – 6 โดยมี
ไวยากรณ์
ข้อผิดพลาด ได้ไม่เกิน 10
ไทย โดยมี แห่ง
ได้ไม่เกิน 7 – – 12 แห่ง
ข้อผิดพลาด
9 แห่ง
ได้ไม่เกิน 1 –
3 แห่ง
องค์ ประกอบ

1
มีการใช้
ถ้อยคําที่
สามารถ
สะกดได้
ถูกต้อง สื่ อ
ความหมาย
ได้ชดั เจน
สามารถใช้
คําเชื่อม และ
ถ้อยคําได้
ถูกต้อง
เหมาะสม
ตามแบบ
แผนการใช้
ภาษาไทย
ตลอดจน
สามารถ
เขียนรู ป
ประโยคได้
ถูกต้องตาม
หลัก
ไวยากรณ์
ไทย โดยมี
ข้อผิดพลาด
ได้ไม่เกิน 13
– 15 แห่ง
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เกณฑ์การพิจารณาผลการประเมิน และการแปลความหมายของคะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
คะแนน 13 – 15
มีความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ในระดับดีมาก
คะแนน 9 -12
มีความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ในระดับดี
คะแนน 5 – 8
มีความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ในระดับพอใช้
คะแนน 1 – 4
มีความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิง
สร้างสรรค์ในระดับควรปรับปรุ ง
6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
การใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างเสริ มความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์
ของนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิตใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา
สามองค์ประกอบของ Sternbergในครั้งนี้มีเครื่ องมือทั้งหมด 5 ชิ้น ได้แก่
1. คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ ง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิตโดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek ร่ วมกับทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ประเภทอัตนัยก่อน
เรี ยน และหลังเรี ยน
3. แผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
จํานวน 6 แผน ประกอบด้วย ใบความรู ้ และใบงาน
4. แบบสอบถามความความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่มีต่อรู ปแบบ
การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ก ระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ข อง Plsek ร่ ว มกับ ทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญาสาม
องค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต
5. แบบสะท้อนผลการเรี ยนรู้ ดว้ ยรู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดสร้ างสรรค์
ของPlsek ร่ วมกับทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามองค์ประกอบของ Sternberg เพื่อเสริ มสร้างความสามารถ
ในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
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ทั้งนี้ เครื่ องมือทุกชิ้นได้ผา่ นขั้นตอนการพัฒนาเครื่ องมือตามหลักการทางการศึกษา โดยมี
พื้นฐานจากการวิเคราะห์หาความต้องการจําเป็ น ตามหลักการทางวิจยั อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่ วยการจัดการเรียนรู้
สั ปดาห์ /
เนือ้ หา
หน่ วย
1
1. ปฐมนิเทศ ชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้นให้ผเู ้ รี ยนรับทราบกฎเกณฑ์ กติกา
การเรี ยนรู้
2. ทดสอบก่อนเรี ยน (pre-test)
2
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่ อง “พ่อที่ฉนั รัก” หรื อ
“แม่ที่ฉนั รัก”
3
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่ อง “ครู ในดวงใจ”
4
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่ อง “สายนํ้าในความทรงจํา”
5
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่ อง “ปัญหาชีวิต”
6
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่ อง “เมื่อฉันโกรธ”
7
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่ อง “ประสบการณ์ความรัก”
8
1. ทดสอบหลังเรี ยน (post-test)
2. ทําแบบสอบถามความพึงพอใจ
3. ทําแบบสะท้อนผลการเรี ยนรู ้
รวม

คาบ
เรียน
2

2
2
2
2
2
2
2

16
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กรอบของแผนการจัดการเรียนรู้
กรอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้น้ ี เป็ นแผนที่จดั ทําขึ้นโดยใช้กระบวนการคิดสร้ างสรรค์
ของ Plsek ร่ ว มกับ ทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญ ญาสามองค์ป ระกอบของ Sternberg เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการเขียนเล่ าเรื่ องเชิ ง สร้ างสรรค์ข องนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต ที่ผูว้ ิจยั ได้
พัฒนาขึ้น จํานวน 6 แผน ในแต่ละแผนประกอบด้วยสาระสําคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู้ เนื้ อหา
สาระ กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อการสอน และการวัดและประเมินผล ทั้งนี้ในส่ วนของกิจกรรม
การเรี ยนการสอนประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเริ่มก่ อความคิด ระยะเวลา 15 นาที
1. ผูส้ อนกําหนดหัวข้อ หรื อประเด็นในการเขียนอย่างกว้าง ๆ ให้แก่ผเู้ รี ยน
2. ผูเ้ รี ย นศึ ก ษาหาความรู้ ต ลอดจนข้อ มูล เกี่ ย วกับ หัว ข้อ หรื อ ประเด็นนั้น ๆ ให้
ได้มากที่สุดทั้งจากใบความรู ้ที่ผสู ้ อนแจกให้ และการสื บค้นด้วยตนเองทางอินเทอร์ เน็ต
3. ผูเ้ รี ยนวางแผนความคิ ดเกี่ ยวกับประเด็นหัวข้อในการเขี ยนของตนเองที่ ต่างไป
จากความคิดที่เคยมีอยูแ่ ล้ว
บทบาทผู้สอน
กระตุน้ ความสนใจโดยนําเสนอตัวอย่าง
ความคิดที่มีอยู่ให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้จากนั้นจึงให้
ผู ้เ รี ยนศึ ก ษาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ หัว ข้อ ที่ ผู้ส อน
กําหนดโดยให้ผเู ้ รี ยนสร้างความคิดที่แตกต่าง
ไปจากเดิ มที่เคยมีอยู่ดว้ ยการพิจารณาจากใบ
ความรู ้ และการสื บค้นทางอินเทอร์ เน็ต

บทบาทผู้เรียน
บัน ทึ ก ความคิ ด เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ใน
หัวข้อการเขียนจากใบความรู ้ และการสื บค้น
ทางอิ นเทอร์ เน็ ต เพื่อให้ได้ความคิ ดที่ แปลก
ใหม่ซ่ ึ งแตกต่างไปจากเดิ มที่เคยมีอยู่แล้วให้
ได้มากที่สุด

2. ขั้นเตรียมผลิตผลงาน ระยะเวลา 15 นาที
1. ผูเ้ รี ยนระดมความคิดของตนเองเกี่ยวกับประเด็น หรื อหัวข้อเรื่ องที่จะเขียน ด้วย
ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ าํ กับความคิดเดิมที่มีขอ้ มูลอยูแ่ ล้ว
2. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบความคิดที่ได้จากการระดมสมอง พร้อมกับเลือกความคิดที่ดีที่สุด
เพื่อเชื่อมโยงความคิดนั้นกับหัวข้อ หรื อประเด็นที่จะเขียน
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บทบาทผู้สอน
บทบาทผู้เรียน
1. สร้ า งบรรยากาศ และแรงจูง ใจ
1. ระดมความคิดเรื่ องที่จะเขียน โดยใช้
ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความคิ ดที่ แปลกใหม่ไม่ซ้ าํ กับ ผังความคิดให้ได้มากที่สุด
ความคิดเดิมที่มีขอ้ มูลในเบื้องต้นอยูแ่ ล้ว
2. เลื อ กความคิ ด ที่ ดี ที่ สุ ดเพื่ อ นํ า มา
2. กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนระดมสมองใช้ เชื่อมโยงกับหัวข้อที่ผสู้ อนกําหนดให้
ความคิดด้วยโดยใช้ผงั ความคิด
3. ขั้นบูรณาการสั มพันธ์ ระยะเวลา 15 นาที
1. ผูเ้ รี ยนวางโครงร่ างเรื่ องที่จะเขียน จากความคิด หรื อจินตนาการที่ผา่ นการคัดเลือก
ด้ว ยกระบวนการระดมสมอง และการเชื่ อ มโยงความคิ ด ใหม่ เข้า กับ ความคิ ด ความรู้ หรื อ
ประสบการณ์เดิม
2. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบ ทบทวน โครงร่ างที่จะเขียนขยายความอีกครั้งหนึ่ ง โดยมีผสู้ อน
เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา
บทบาทผู้สอน
ให้ความช่วยเหลือแก่ผเู้ รี ยน ด้วยการให้
คําแนะนําแก่ ผเู ้ รี ยนในการเขียนโครงร่ างใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
1. กระตุน้ และขยายความคิดของผูเ้ รี ยน
ในประเด็นต่าง ๆ
2. ตรวจสอบและให้ ค ํ า แนะนํ า ใน
การเชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ ให้กบั ผูเ้ รี ยน

บทบาทผู้เรียน
นํา เสนอการวางโครงเรื่ อง โดยการ
เชื่ อ มโยงความคิ ดใหม่ เ ข้า ความคิ ด ความรู้
หรื อประสบการณ์เดิมดังนี้
1. ผู ้เ รี ยนขยายความคิ ด จากประเด็ น
ต่าง ๆ ที่ตวั เองเลือก
2. จัดวางโครงเรื่ อง ลําดับความสําคัญ
ของความคิดนั้น
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4. ขั้นสร้ างสรรค์ งานเขียน ระยะเวลา 45 นาที
1. ผูเ้ รี ยนลงมือเขียนเรื่ องจากโครงร่ างที่วางไว้ ด้วยการขยายความคิด และเลือกใช้
ภาษาในการเขียนให้เหมาะสมกับหัวข้อ หรื อประเด็นที่ต้งั ไว้
2. ผูเ้ รี ยนตรวจสอบความถู กต้องครบสมบูรณ์ ข องงานเขี ย นด้วยตนเองว่า มีความ
เหมาะสมชัดเจน หรื อไม่อย่างไร
บทบาทผู้สอน
บทบาทผู้เรียน
ชี้ แจงเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการเขี ย น
ลงมือเขียนเรื่ องจากโครงร่ างความคิดที่
กําหนดขึ้น
เชิงสร้างสรรค์ให้ผเู ้ รี ยนทราบ
5. ขั้นพากเพียรสร้ างสรรค์ ระยะเวลา 10 นาที
1. ผูเ้ รี ยนพิจารณาตรวจสอบงานเขียนของตนเองอีกครั้ งหนึ่ ง โดยพยายามหาทาง
ดัดแปลง ปรับเปลี่ยนเนื้อหา ภาษา ความคิด และการนําเสนอ ให้มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่
2. ผูส้ อนตรวจแก้งานเขียนของผูเ้ รี ยน พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับแต่งงาน
เขียนให้เกิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากขึ้น
บทบาทผู้สอน
บทบาทผู้เรียน
ประเมิ น ผลงานผู ้ เ รี ยนตามเกณฑ์ ที่
ตรวจสอบงานเขี ย นของตนเองอี ก ครั้ ง
กํา หนด พร้ อ มกับ ให้ ข ้อ เสนอแนะเพื่ อ ให้ หนึ่ง โดยพิจารณาเนื้อหา ภาษา ความคิด และ
ผูเ้ รี ยนนําไปปรับปรุ งงานเขียนในครั้งต่อไป การนําเสนอให้มีความสร้างสรรค์ และแปลก
ใหม่
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยเวลาได้ตามความเหมาะสม
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ภาคผนวก จ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
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แผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 1
การเขียนเล่ าเรื่องเชิ งสร้ างสรรค์ เรื่อง “พ่อทีฉ่ ันรัก”หรือ “แม่ ทฉี่ ันรัก”
รายวิชาการเขียนเพือ่ การสื่ อสาร

เวลา2คาบ
สาขาวิชาภาษาไทย

1. สาระสํ าคัญ
การเขียนเล่าเรื่ องเป็ นการเขียนเพื่อถ่ายทอดสาระเรื่ องราว ตลอดจนความรู้สึกนึ กคิดของ
ผูเ้ ขียนให้ผอู ้ ่านได้รับรู ้ผ่านการเรี ยบเรี ยงตลอดจนการเลือกสรรถ้อยคําด้วยสํานวนภาษาที่ถูกต้อง
สละสลวยตามหลักการใช้ภาษาไทยที่ดี ในขณะเดียวกันการทําให้งานเขียนเล่าเรื่ องของตนน่าสนใจ
ชวนให้ติดตามได้น้ ันจําเป็ นที่จะต้องเขียนเล่าเรื่ องอย่างสร้างสรรค์ กล่าวคือผูเ้ ขียนต้องถ่ายทอด
เรื่ องราว จินตนาการ โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์เดิมของผูเ้ ขียนผสานกับความคิดที่แปลกใหม่
ไม่ซ้ าํ เดิม ด้วยการเชื่อมโยงให้เกิดความกลมกลืน ประกอบกับสํานวนภาษาที่มีศิลปะลักษณะเฉพาะ
หรื อมีเอกลักษณ์ของตนเอง รวมถึงเน้นความคิดริ เริ่ ม แปลกใหม่ มีคุณค่า และก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อผูอ้ ่าน ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องฝึ กฝนให้สามารถมองเห็นแนวทางในการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์
ได้ในที่สุด
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อผูเ้ รี ยนได้เรี ยนบทเรี ยนเรื่ องนี้แล้วผูเ้ รี ยนสามารถ
1. จัดทําผังความคิดในประเด็นเกี่ยวกับ “พ่อที่ฉนั รัก” หรื อ “แม่ที่ฉนั รัก” ได้อย่าง
หลากหลาย และแปลกใหม่จากความคิดเดิมที่มีอยู่
2. วางโครงร่ างของการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์หวั ข้อเรื่ อง “พ่อที่ฉนั รัก” หรื อ “แม่ที่
ฉันรัก” ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
3. เขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์เป็ นความเรี ยงร้อยแก้วในหัวข้อเรื่ อง “พ่อที่ฉนั รัก” หรื อ
“แม่ที่ฉนั รัก” ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดได้อย่างครบถ้วนเหมาะสม
3. เนือ้ หา
การเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่ อง “พ่อที่ฉนั รัก” หรื อ “แม่ที่ฉนั รัก”
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4. กิจกรรมการเรี ยนการสอน
1. ขั้นเริ่มก่ อความคิดระยะเวลา 15 นาที
1) ผูส้ อนกําหนดหัวข้อการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์เรื่ อง “พ่อที่ฉนั รัก” หรื อ “แม่
ที่ฉนั รัก” ให้แก่ผเู ้ รี ยน
2) ผูเ้ รี ยนศึ กษาหาความรู้ และข้อมูลการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่ อง
“พ่อ” หรื อ “แม่” จากใบความรู ้ที่ผสู ้ อนแจกให้ และจากการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตให้ได้มาก
ที่สุด
3) ผูส้ อนกระตุน้ หรื อเร้ าความสนใจของผูเ้ รี ยนให้วางแผนความคิดเกี่ ยวกับคําว่า
“พ่อ” หรื อ “แม่” ให้มากที่สุด โดยความคิดนั้นต้องเป็ นความคิดที่ต่างไปจากเดิมที่เคยมีอยูแ่ ล้ว
2. ขั้นเตรียมผลิตผลงานระยะเวลา 15 นาที
1) ผูเ้ รี ยนระดมความคิดในประเด็นความคิดที่เกี่ ยวกับคําว่า “พ่อ” หรื อ “แม่” ด้วย
ความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าํ กับความคิดที่มีอยูเ่ ดิมจากที่ได้มีขอ้ มูลอยูแ่ ล้วลงในใบงานที่ 1
2) ผูเ้ รี ยนตรวจสอบความคิดที่ได้จากการระดมสมอง แล้วเลือกความคิดที่ดีที่สุดเพื่อ
เชื่อมโยงความคิดในการเตรี ยมข้อมูลเพื่อการเขียนเล่าเรื่ องอย่างสรรค์ในหัวข้อเรื่ อง “พ่อที่ฉนั รัก”
หรื อ“แม่ที่ฉนั รัก”
3. ขั้นบูรณาการสั มพันธ์ ระยะเวลา 25 นาที
1) ผูเ้ รี ยนวางโครงร่ างการเขียนเล่าเรื่ องเชิ งสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่ อง “พ่อที่ฉันรัก”
หรื อ“แม่ที่ฉนั รัก”จากความคิด หรื อจินตนาการที่ผา่ นการคัดเลือกด้วยกระบวนการระดมสมอง และ
การเชื่อมโยงความคิดใหม่ให้เข้ากับความคิด ความรู ้ และประสบการณ์เดิมลงในใบงานที่ 2และ 3
2) ผูเ้ รี ยนตรวจสอบ ทบทวน โครงร่ างที่จะเขียนขยายความอีกครั้ง โดยผูส้ อนเป็ น
ผูใ้ ห้คาํ แนะนําตลอดจนให้ความช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
4. ขั้นสร้ างสรรค์ งานเขียนระยะเวลา 30 นาที
1) ผูส้ อนบอกเกณฑ์การประเมินผลการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ให้ผเู ้ รี ยนทราบ
2) ผูเ้ รี ยนลงมือเขียนเรื่ องจากโครงร่ างที่วางไว้ ด้วยการขยายความคิด และเลือกใช้
ภาษาใน การเขียนให้เหมาะสมตามหัวข้อการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์เรื่ อง “พ่อที่ฉนั รัก” หรื อ
“แม่ที่ฉนั รัก” ลงในใบงานที่ 3
3) ผูเ้ รี ยนตรวจสอบความถูกต้องครบสมบูรณ์ของงานเขียนด้วยตนเองว่าเหมาะสม
ชัดเจน หรื อไม่อย่างไร

332
5. ขั้นพากเพียรสร้ างสรรค์ ระยะเวลา 15 นาที
1) ผูเ้ รี ยนพิจารณาตรวจสอบงานเขียนของตนเองอีกครั้ง และพยายามหาวิธีดดั แปลง
ปรับเปลี่ยนเนื้อหา ภาษา ความคิด และการนําเสนอ ให้มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่
2) ผูส้ อนตรวจแก้งานเขียนของผูเ้ รี ยน พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับแต่งงาน
เขียนให้เกิดความแปลกใหม่ และมีคุณค่ามากขึ้น
5. สื่ อการเรี ยนการสอน
1. ใบความรู ้เรื่ อง “พ่อ” หรื อ “แม่”
2. อินเทอร์ เน็ต
3. ใบงานที่ 1, 2, 3 และ 4
4. แบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู้
6. การวัดและการประเมินผล
1. ตรวจผลงานการเขียนเล่าเรื่ องเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่ อง “พ่อที่ฉนั รัก” หรื อ“แม่ที่
ฉันรัก”
2. ตรวจแบบบันทึกสะท้อนผลการเรี ยนรู ้

333

ใบความรู้ เกีย่ วกับ “พ่อ” หรือ “แม่ ”

เมื่อกล่ าวถึง “พ่ อ”
หรือ “แม่ ” เราจะ
นึกถึงอะไรบ้ าง
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พ่ อแม่
เปรียบเสมือนเทียนไข

พ่อแม่เปรี ยบเสมือนเทียนไขของลูก พ่อแม่บางคนต้องลุกจุดไฟเผาตนเองแต่
เช้ามืด เพื่อออกไปทํางานหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว และเก็บบางส่ วนไว้เพื่ออนาคต
ของลูก พ่อแม่บางคน ทํางานหามรุ่ ง หามคํ่า อาบเหงื่ อต่างนํ้าสุ ดแสนจะเหนื่ อยยาก
ต้องทนลําบากทุกอย่างเพื่อลูก พ่อแม่จึงเปรี ยบดัง่ เทียนไข เมื่อเริ่ มจุดไฟแล้วเทียนเล่ม
นั้นก็จะค่อย ๆ ละลายลงไปทุกวินาที เทียนแต่ละเล่มยังคงสว่างไสวอยูม่ าก เปรี ยบดัง่
พ่อแม่ที่อยูใ่ นวัยกลางคนแล้ว ทว่าเทียนบางเล่มเมื่อถูกลมพัดแสงก็ริบหรี่ ลง เปรี ยบดัง่
พ่อแม่ที่กาํ ลังเจ็บไข้ได้ป่วยหรื อมีปัญหาในการทํางาน แต่ก็พยายามต่อสู้เต็มที่เพื่อลูก
แต่โชคร้ายเทียนบางเล่มได้ถูกพายุพดั ดับลงเสี ยแล้ว นัน่ หมายถึงชีวิตของท่านทั้งสอง
ได้จากเราไปแล้วดังนั้นเราผูเ้ ป็ นลู กจึงควรมีความสํานึ กในพระคุ ณอันยิ่งใหญ่น้ ี ดว้ ย
การตอบแทนพระคุณท่านทั้งสองให้ดีที่สุด
ดัดแปลงจาก : บัณฑิต จามรภูมิ (2559)
http://www.bandhit.com/bandhit/far.htm
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พ่อคือนํา้ เปล่ า

พ่อเปรี ยบเสมือนนํ้าเปล่า เพราะว่า นํ้าเปล่า คือ สิ่ งที่จาํ เป็ นที่สุดสําหรับการ
ดํารงชี วิต ถึงจะไม่มีรสชาติแต่มนุ ษย์เราจะขาดนํ้าเปล่าไม่ได้ และนํ้าเปล่าก็ยงั เป็ น
ส่ ว นผสมหลัก ในการทํา เครื่ อ งดื่ ม ชนิ ด ต่ า งๆเพื่ อ ให้ไ ด้รสชาติ ต ามที่ ถู ก ปากและ
ต้องการ ก็เปรี ยบเหมือนกับพ่อเพราะนอกจากพ่อจะให้ชีวิตแล้ว พ่อยังให้ความรักอีก
ด้วย ความรั ก ของพ่อมี ส่ วนเติ ม เต็ม ในชี วิ ตพ่อ ของแต่ล ะคนก็ อ าจมี วิธี ก ารเลี้ ย ง
การแสดงออกที่แตกต่างกันไปก็เหมือนกับนํ้าที่สามารถประสมได้หลากหลายรสชาติ
ต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะอย่างไรมนุษย์ทุกคนก็ตอ้ งการนํ้าเพื่อให้ชีวิตสามารถดํารงอยู่
และเจริ ญเติบโต
ดัดแปลงจาก: http://www.dek-d.com/board/view/1206337/
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พ่ อเป็ นพระขรรค์

พ่อของฉันคือพระขรรค์พระขรรค์มีดา้ นทั้งสองด้านที่มีความคม พ่อฉันก็เป็ น
เช่นนั้น ท่านสอนฉันให้มองภาพสิ่ งต่าง ๆ สองด้าน คือให้รู้จกั มองโลกในแง่ดีและใน
แง่ร้ายสอนให้ฉนั เลือกที่จะเชื่ อและไม่เชื่ อ พ่อบอกว่าโลกนี้ มีคนจํานวนมากทั้งดีและ
ชัว่ ไม่มีใครเป็ นผูก้ าํ หนดว่าให้คนนั้นเป็ นคนดี หรื อเป็ นคนชัว่ ก็คือ คนที่เป็ นผูก้ ระทํา
นั้นเป็ นคนเลือกเองพ่อยังสอนอีกว่าถ้าหนูเห็นว่าพ่อทําสิ่ งใดไม่ถูกหนูรู้วา่ มันผิดก็อยูท่ ี่
ตัวหนูน้ นั จะสมควรทําตามหรื อไม่อยูท่ ี่ตวั หนูเลือกเองไม่ใช่พ่อเป็ นผูส้ ั่งให้ทาํ ตามทุก
อย่าง
ดัดแปลงจาก: http://www.dek-d.com/board/view/1206337/
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แม่ คอื วีรสตรี

แม่ของฉันเป็ น "วีรสตรี " ที่เก่งที่สุดที่ฉนั เคยรู ้จกั มาเริ่ มจากที่แม่ตอ้ งมีฉนั อยู่
ในท้องตั้งเก้าเดือน ต้องเสี่ ยงชี วิตอย่างมากในวันที่ฉันคลอด แม่เป็ นได้ทุกๆอย่าง
เป็ นทั้งเพื่อนที่คอยเล่นกับฉันและฟั งฉันพูดได้ทุกเรื่ อง เป็ นทั้งแม่ครัวคนเก่งที่คอย
ทํากับข้าวให้ฉนั กินทุกวัน เป็ นคุณครู ที่คอยสอนการบ้านให้เป็ นพยาบาลที่เก่งที่สุด
ตอนที่ ฉันไม่ สบาย และแม่ก็ตอ้ งทํา งานเพื่ อหาเงิ นมาให้ฉันใช้จ่ายทุ กวันแม่ตอ้ ง
เหนื่อยเพื่อฉัน แต่แม่ก็ไม่เคยบ่นไม่เคยเรี ยกร้องอะไรจากฉันเลยแม่จึงเป็ น "วีรสตรี "
คนเก่งของฉัน และฉันก็รัก "วีรสตรี " คนนี้ของฉันที่สุด
ดัดแปลงจาก: http://ffk3955.blogspot.com/2012/07/blog-post_6505.html
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แม่ คอื เกษตรกร

แม่ คือ เกษตรกรที่ ยิ่งใหญ่ที่ลงแรงหว่านเมล็ดพันธุ์ เฝ้ าพรวนดิ นรดนํ้า
ใส่ ปุ๋ ย ปราบศัตรู พื ช คอยฟูม ฟั ก อย่า งทะนุ ถนอมตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เล็ก ๆ และ
อดทนรอคอยเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ที่แม่ต้ งั ใจปลูกเติบโต แข็งแรง และเกิดผลที่งอก
งาม พร้อมที่พ่ งึ พาตนเองได้ และสามารถเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีต่อไปได้ โดยไม่หวัง
สิ่ งตอบแทน เพราะลูกคือเมล็ดพันธุ์ที่แม่สร้างขึ้นด้วยเลือดเนื้อแลชีวติ ของแม่
กิ่งกาญจน์ บูรณสิ นวัฒนกูล
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แล้วคุณคิดว่ายังมีคาํ พูด หรื อ
ข้อความที่กล่าวถึง “พ่อ”
หรื อ “แม่”ไว้เป็ นอย่างอื่นอีก
หรื อไม่
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ใบงานที่ 1 การระดมสมอง โดยใช้ ผงั ความคิดเกีย่ วกับคําว่ า “พ่อ” หรือ “แม่ ”
เมื่อกล่ าวถึงคําว่ า “พ่ อ” หรือ “แม่ ” ท่านจะนึกถึงอะไร ที่มีความแตกต่ างไปจากสิ่ งทีเ่ คยมีผ้กู ล่าว
เอาไว้ แล้ วจงระดมความคิดเกีย่ วกับคําว่ า “พ่อ” หรือ “แม่ ” ทีท่ ่านนึกถึงให้ มากทีส่ ุ ดเท่ าทีจ่ ะทําได้

“พ่อ” หรือ “แม่ ”

341
ใบงานที่ 2การสร้ างความชั ดเจนทางความคิด
จากการระดมความคิดเกี่ยวกับคําว่ า “พ่ อ” หรือ “แม่ ” ของท่ านตามใบงานที่ 1 ขอให้ ท่าน
เลือกความคิดที่ท่านเห็นว่ าเป็ นความคิดที่ดีที่สุด หรื อเหมาะสมที่สุดของคําว่ า “พ่ อ” หรื อ “แม่ ”
โดยให้ ดําเนินการขยายความคิดนั้นให้ เกิดความชั ดเจนตามใบงานต่ อไปนี้

“พ่อ” หรื อ “แม่”

ในประเด็นที่นึกถึงคือ

รายละเอียดของประเด็นความคิดที่เกี่ยวข้องกับ _____________________________
มีลกั ษณะคือ ...

นํามาเปรี ยบเชื่ อมโยงกับ
“พ่อ” หรื อ “แม่”
คือ_________________

ความสํ าคัญ คือ ...

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
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ใบงานที่ 3 การวางโครงร่ างการเขียนเล่าเรื่องเชิงสร้ างสรรค์ เรื่อง “พ่อทีฉ่ ันรัก” หรือ“แม่ ทฉี่ ันรัก”
1. ประเด็นที่ 1
___________________________________________________________________________
1.1 _______________________________________________________________________
1.2 _______________________________________________________________________
1.3 _______________________________________________________________________
1.4 _______________________________________________________________________
2. ประเด็นที่ 2 _________________________________________________________________
2.1 _______________________________________________________________________
2.2 _______________________________________________________________________
2.3 _______________________________________________________________________
2.4 _______________________________________________________________________
3. ประเด็นที่ 3_________________________________________________________________
3.1 _______________________________________________________________________
3.2 _______________________________________________________________________
3.3 _______________________________________________________________________
3.4 _______________________________________________________________________
4. ประเด็นที่ 4_________________________________________________________________
4.1 _______________________________________________________________________
4.2 _______________________________________________________________________
4.3 _______________________________________________________________________
4.4 _______________________________________________________________________
5. ประเด็นที่ 5_________________________________________________________________
5.1 _______________________________________________________________________
5.2 _______________________________________________________________________
5.3 _______________________________________________________________________
5.4 _______________________________________________________________________
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ใบงานที่ 4 การเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ ในการเขียนเล่าเรื่อง “พ่อทีฉ่ ันรัก” หรือ“แม่ ทฉี่ ันรัก”
ให้ ท่านเขียนเล่ าเรื่ องเชิ งสร้ างสรรค์ ความเรี ยงร้ อยแก้ วในหัวข้ อเรื่อง “พ่ อที่ฉันรั ก”หรื อ “แม่ ที่ฉัน
รัก”
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ภาคผนวก ฉ
ตัวอย่ างผลงานการเขียนเล่าเรื่องเชิงสร้ างสรรค์
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+
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347
ประวัติผ้วู จิ ัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทาํ งาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2557
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2548 – 2558
พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั

นางสาวกิ่งกาญจน์ บูรณสิ นวัฒนกูล
720/119 ซ.จันทน์ 45 ถ.จันทน์ สาทร กรุ งเทพ 10120
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาหลักสู ตรและการสอน
กลุ่มวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

