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This research was conducted with the following objective 1) to compare writing 

ability and attitudes towards the writing skills of Matthayomsuksa six students both before and 
after using the process writing approach with the RAFT strategy; 2) to compare writing ability 
and attitudes towards writing skills of Matthayomsuksa six students between using the process 
writing approach along with the RAFT strategy and traditional writing teaching methods. The 
sample used in this research included Matthayomsuksa six students at Sainampeung School 
which consisted of two classrooms. The participants consisted of eighty students selected by 
using Cluster Random Sampling. The classrooms were then randomly assigned to the 
experimental group and the control group. This study was conducted over twelve periods (fifty 
minutes per period). The instruments used in this research included the following: 1) The six 
lesson plans of the process writing approach along with the RAFT strategy; 2) The six lesson 
plans of traditional writing teaching; 3) the test of writing; 4) The fifteen question test on attitudes 
towards writing. The mean, standard deviation, Hetelling’s T2 and One-Way MANOVA were the 
statistics used in the study. The results showed that 1) writing ability and attitudes towards the 
writing of students who used the process writing approach along with the RAFT strategy at a 
significantly higher level of 0.5 than before studying; 2) the posttest scores from students who 
manage the process writing approach with the RAFT strategy were at a significantly higher level 
than students who used an ordinary writing approach. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การเขียนนับเป็นทักษะกระบวนการอย่างหนึ่งทางภาษาท่ีมีจุดประสงค์เพ่ือส่ือสาร
ระหว่างผู้ส่งสารไปยงัผู้ รับสาร เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้สึก อารมณ์ จินตนาการ ประสบการณ์ 
ข้อเท็จจริง และความคิดเป็นถ้อยค าภาษาผ่านตวัอักษร โดยมีผู้ รับสารคือผู้ อ่าน การเขียนเป็น
ทกัษะการส่ือสารท่ีส าคญัและมีประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากสามารถลดข้อจ ากดั
ทางด้านระยะเวลาและสถานท่ีระหว่างผู้ส่งสารและผู้ รับสารได้ กล่าวคือการเขียนไม่จ าเป็นต้องมี
เง่ือนไขว่าผู้ส่งสารและผู้ รับสารต้องเผชิญหน้ากัน ณ สถานท่ีและเวลาเดียวกัน ผู้ส่งสารสามารถ
สร้างสรรค์งานเขียนและส่งผ่านไปยงัผู้ รับสารได้แม้ว่าจะอยู่คนละสถานท่ีหรือแม้กระทัง่คนละยุค
สมยัก็ตาม อีกทัง้งานเขียนนัน้ยงัเป็นหลักฐานหรือร่องรอยชิน้ส าคญัทางรูปธรรมท่ีหลงเหลืออยู่
ระหวา่งการส่ือสารได้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ได้ให้ความส าคญักับการพฒันาทกัษะการเขียน โดยก าหนดให้การเขียนเป็นหนึ่งใน
สาระการเรียนรู้แกนกลาง โดยมุง่เน้นให้ผู้ เรียนสามารถใช้กระบวนการเขียนเพ่ือเขียนส่ือสาร เขียน
เรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและ
รายงานการศกึษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีไ้ด้มีการระบคุณุภาพของผู้ เรียนเพิ่มเติมอีกวา่ 
เม่ือผู้ เรียนจบระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ผู้ เรียนต้องเขียนส่ือสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สามารถเขียนค าขวญั ค าคม ค าอวยพร โฆษณา คตพิจน์ สนุทรพจน์ ยอ่ความ จดหมาย 
แบบกรอกสมัครงาน รายงาน และโครงงานได้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
(2552: 2, 5) นีเ้ป็นหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าการเขียนเป็นทักษะท่ีส าคัญต่อผู้ เรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทัง้ในบริบทของการศึกษาและการด ารงชีวิต กล่าวคือในบริบทของ
การศึกษา การเขียนเป็นทกัษะท่ีใช้ในการแสดงออกทางความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของ
ผู้ เรียนหลงัได้รับการเรียนรู้ โดยผลิตผลท่ีได้คือรายงานการศึกษาค้นคว้า และการเขียนโครงงาน 
ซึ่งสอดคล้องกบัค ากล่าวของรสริน ดิษฐบรรจง (2552: 2) ท่ีกล่าวถึงความส าคญัของการเขียนใน
มุมมองของการเป็นผลผลิตการค้นคว้าว่า งานเขียนเป็นส่ืออันแสดงถึงการค้นคว้าวิจัยอันเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรท่ีแสดงถึงการสืบค้นท่ีมาหรือความเป็นไป
ทางการศึกษา ส าหรับในบริบทของการด ารงชีวิต กล่าวว่าการเขียนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัคืองาน
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เขียนท่ีต้องใช้เป็นประจ าในการด าเนินชีวิตของมนษุย์ อนัประกอบด้วย การเขียนบนัทึก การเขียน
จดหมาย การเขียนข้อความแสดงไมตรีจิต ซึ่งทัง้หมดนีต้า่งสอดคล้องกบัคณุภาพของผู้ เรียนท่ีระบุ
ไว้ในข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการเขียนเป็นทกัษะท่ีส าคญัส าหรับผู้ เรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ทัง้ในบริบทของการศกึษาและการด ารงชีวิต 

ส าหรับในมุมมองความส าคัญของการเขียนต่อผู้ เขียนนัน้ การเขียนนอกจากจะเป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสารไปยังผู้ อ่ืนแล้ว การเขียนยังช่วยเปิดโลกทัศน์ของผู้ เขียนให้กว้างไกลขึน้ 
เน่ืองจากกระบวนการเร่ิมต้นงานเขียนจะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือผู้ เขียนมีความรู้ ความคดิ ประสบการณ์ 
และจินตนาการท่ีมากเพียงพอในการสร้างสรรค์งานเขียน ดังนัน้แล้วนักเขียนท่ีดีจึงต้องหมั่น
ขวนขวายหาความรู้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอยู่เสมอ เพ่ือให้ตนเองมีข้อมูลส าคญัอนัเป็นวตัถุดิบในการ
ผลิตงานเขียน ดงัท่ีดวงใจ ไทยอบุญุ (2554: 18-19) ได้กลา่วถึงการเขียนว่า สิ่งส าคญัท่ีชว่ยให้การ
เขียนประสบผลส าเร็จคือ การอ่านหนงัสือให้มากและขวนขวายหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพ่ือน า
ข้อมูลเปล่านัน้มาใช้ประกอบหรืออ้างอิงในงานเขียน รวมทัง้การรู้จักสังเกตจดจ าเพ่ือให้เกิด
จินตนาการหลากหลายและกว้างไกลอนัจะเป็นผลให้งานเขียนเกิดความแปลกใหม ่ดงันัน้แล้วการ
เขียนจึงเป็นทกัษะท่ีต้องได้รับการฝึกฝนให้ช านาญ เน่ืองจากผู้ เขียนต้องพยายามสร้างสรรค์งาน
เขียนให้ตรงตามเป้าหมายท่ีตนเองต้องการ และส่ือสารกับผู้อ่านได้อย่างถูกต้องชดัเจนตรงตาม
เปา้ประสงค์ของผู้ เขียน ทัง้นีผู้้ เขียนต้องมีความสามารถและฝึกฝนทกัษะการเขียนมากเพียงพอจึง
จะสามารถส่ือสารกบัผู้อ่านได้อย่างถูกต้องชดัเจนตรงตามท่ีผู้ เขียนต้องการ (บปุผา บญุทิพย์, 2553: 3, 
14) 

อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจสภาพปัญหาปัจจบุนัในภาพรวมระดบัประเทศ พบว่าผล
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 
2560 (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ, 2560) แสดงให้เห็นวา่นกัเรียนไทยมีผลการทดสอบ
วิชาภาษาไทยเฉล่ียระดบัประเทศ 46.58 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน ซึง่เป็นคะแนนท่ีต ่า
กว่าระดบัคร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็ม นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาถึงผลการสอบในมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านการเขียนจากผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2560 
พบวา่มีผลคะแนนเฉล่ียเพียง 47.35 คะแนน อีกทัง้จากการพิจารณาสภาพปัญหาในระดบัโรงเรียน
จากผลการสมัภาษณ์ถึงปัญหาการเรียนการสอนจากครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน
สายน า้ผึง้ในพระอปุถมัภ์ฯ พบว่าเม่ือผู้สอนเลือกประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนด้วย
การให้นกัเรียนเขียนรายงาน เขียนตอบค าถามอตันยั หรือเขียนถ่ายทอดความรู้เป็นบทความเชิง
วิชาการ ผลปรากฏว่านกัเรียนไม่สามารถเขียนได้ถูกต้องตามแบบแผน เนือ้หาวกวน ไม่มีความ
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สอดคล้องกนั ฯลฯ หลกัฐานนีส้อดคล้องกบัค ากลา่วของดวงใจ ไทยอบุญุ (2554: 1-11) ท่ีกลา่วว่า
นักเรียนจ านวนหนึ่งประสบปัญหาการใช้ภาษาในการเขียน ทัง้ในด้านการเขียนไม่ตรงประเด็น 
เขียนวกวน เขียนไม่ถกูต้องและสละสลวยตามหลกัภาษาไทย เขียนผิดแบบแผน หรือเขียนโดยใช้
ค าฟุ่ มเฟือย ปัญหาเหลา่นีส้ง่ผลให้นกัเรียนไมมี่ทกัษะการเขียนท่ีเพียงพอในการส่ือสารทัง้ในบริบท
การศกึษาและการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

ปัญหาดงักล่าวข้างต้น อาจเกิดขึน้จากสาเหตหุลายประการ อาทิ ผู้ เรียนขาดแรงจงูใจใน
การฝึกฝนทกัษะการเขียน เน่ืองจากไม่เห็นความส าคญัหรือประโยชน์ของการฝึกฝนการเขียนใน
บริบทและรูปแบบท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้ เรียนไม่มีความรู้  ประสบการณ์ หรือจินตนาการมาก
เพียงพอเพ่ือเป็นวตัถดุิบในการสร้างสรรค์งานเขียน ส่ือการเรียนการสอนด้านการเขียนไม่ดงึดดูให้
นกัเรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ รวมทัง้ผู้สอนยงัขาดทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลายหรือทนัสมยั ขาดเทคนิคหรือวิธีการสอนท่ีเป็นกระบวนการ เน้นวิธีสอนด้วยการ
บรรยาย การอธิบาย และการยกตัวอย่าง โดยไม่ได้ให้นักเรียนลงมือฝึกฝนปฏิบัติจริง ปัญหา
ทัง้หลายเหล่านีล้้วนสอดคล้องกบัท่ีนฤมล ฟิตประยูร (2547: 78) ได้กล่าวไว้ถึงสภาพปัญหาของ
การจดัการเรียนการสอนภาษาไทยในมมุมองบริบทของการส่ือสารว่า ทกุส่วนล้วนเป็นอปุสรรคใน
การจดัการเรียนการสอนทัง้สิน้ ทัง้ในมมุมองของเนือ้หาภาษาไทยในฐานะของสารท่ีมีระดบัความ
ยากง่ายไม่เหมาะสมกบัผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในบทเรียน ขณะท่ีผู้ เรียนในฐานะ
ผู้ รับสารอาจมีทศันคติท่ีไมดี่ตอ่เนือ้หา ไม่เห็นความจ าเป็นของการเรียนภาษาไทย นอกจากนีส่ื้อท่ี
ใช้ส าหรับส่งสารอันเป็นตวักลางน าข้อมูล ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของผู้สอนไปยัง
ผู้ เรียนไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยทัว่ไปมกัยึดแต่ต าราเป็นส่ือหลกัในการเรียนการสอน จึงท า
ให้ผู้ เรียนขาดความสนใจได้ง่าย แต่เหนือสิ่งอ่ืนใด สาเหตสุ าคญัของอุปสรรคในการจดัการเรียน
การสอนคือผู้สอนในฐานะผู้ส่งสารมกัออกแบบวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ไม่กระตุ้น
ให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และโดยเฉพาะ
ปัญหาการจดัการเรียนการสอนด้านการเขียนท่ีบางครัง้ผู้สอนเน้นท่ีผลผลิตทางงานเขียนมากกวา่
วิธีการคิดเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิต กล่าวคือผู้สอนมกับอกให้ผู้ เรียนลงมือเขียนทนัทีโดยเพียงแค่ให้
ค าชีแ้นะหรือยกตวัอย่างรูปแบบงานเขียนให้ดเูพียงเล็กน้อย หากแต่ไม่อธิบายวิธีการสร้างกรอบ
แนวคิดทางการเขียน ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดปัญหาในการเร่ิมต้นงานเขียน ด้วยสาเหตุทางด้าน  
การจดัการเรียนการสอนดงัท่ีได้กลา่วไว้แล้ว จงึท าให้ผู้ เรียนประสบปัญหาด้านการเขียน 

ทัง้นีท้ัง้นัน้ทักษะการเขียนมิใช่เร่ืองของพรสวรรค์แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่สามารถ
ฝึกฝนและพฒันาได้ด้วยกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันัน้สิ่งส าคญัท่ีสดุใน
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การสนับสนุนให้ผู้ เรียนเป็นผู้ เขียนท่ีดีจึงมี 2 ประการด้วยกัน ประการท่ี 1 คือ การจัดการเรียน 
การสอนท่ีเสริมสร้างความรู้ ความคดิ ประสบการณ์ รวมถึงจินตนาการให้มากเพียงพอท่ีจะส่ือสาร 
และประการท่ี 2 คือการฝึกฝนผู้ เรียนให้มีทกัษะความสามารถในการวางแผนเค้าโครงหรือก าหนด
ขอบเขต หลงัจากนัน้จึงฝึกฝนให้ถ่ายทอดสิ่งท่ีมีอยู่ในข้างต้นให้เป็นภาษาได้อย่างถูกต้อง ชดัเจน 
สละสลวย หากผู้ ใดผ่านกระบวนการฝึกฝนในลักษณะดงักล่าวแล้วก็ย่อมเป็นผู้ เขียนท่ีสามารถ
ส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและตรงตามจดุมุง่หมายท่ีตนเองต้องการ 

ด้วยเหตนีุ ้การจดัการเรียนการสอนท่ีจะสามารถสง่เสริมความสามารถในการเขียนความ
เรียงให้แก่ผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนจึงต้องจัดกระบวนการสอนเขียนท่ีเน้นฝึกฝน
กระบวนการคิดวางแผนเค้าโครงและก าหนดขอบเขตเพ่ือแปรเปล่ียนข้อมูล ความรู้ ความคิด 
ประสบการณ์ ฯลฯ เรียงร้อยภาษามาสู่ลายลกัษณ์อกัษรได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน ทัง้นีจ้าก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการจากเอกสารงานวิจัยเก่ียวกับการเขียนความเรียง ผู้ วิจัย
พบวา่ วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ และกลวิธี RAFT เป็นวิธี
หนึ่งท่ีน่าจะสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเขียน
ความเรียงให้แก่ผู้ เรียนได้ 

การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นการสอนเขียนท่ีไม่เน้นท่ีผลงานเพียงอย่างเดียว 
หากแตเ่น้นให้ผู้ เรียนฝึกฝนในการวางแผน การถ่ายทอดความคิด การอ่านทบทวน และการแก้ไข 
ทัง้นีเ้น่ืองจากความเช่ือท่ีว่าการเขียนนัน้มีลกัษณะเป็นกระบวนการขัน้ตอน ซึ่งผู้ ท่ีเขียนได้ดีจะมี
กระบวนการขัน้ตอนต่างจากผู้ ท่ีเขียนได้ไม่ดี ดังนัน้ผู้ สอนจึงควรฝึกฝนผู้ เรียนในทุกขัน้ตอน
กระบวนการเขียนนอกเหนือจากเน้นท่ีผลงานแต่เพียงอย่างเดียว โดยขัน้ตอนการสอนเขียนแบบ
เน้นกระบวนการมี 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ก่อนการเขียน คือ ขัน้ตอนการเตรียมความพร้อมก่อน
การเขียน โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการรวบรวมความคิดและข้อมลูท่ีจะใช้ในการเขียน ทัง้นี ้
ยังเป็นการก าหนดเร่ืองราวเนือ้หา รูปแบบ และวัตถุประสงค์ของงานเขียน ผ่านกิจกรรมอัน
หลากหลาย 2) ขัน้การเขียน คือ ขัน้ตอนการเรียบเรียงความคิดและข้อมูลจากขัน้ก่อนการเขียน
เพ่ือน ามาเขียนเป็นงานฉบบัร่าง โดยผู้สอนเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าแตไ่ม่ตดัสินว่างานเขียนนัน้ถูก
หรือผิด เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 3) ขัน้หลงัเขียน คือ ขัน้ตอนการตรวจทาน แก้ไข และปรับปรุง
งานเขียนผ่านกิจกรรมการแลกเปล่ียนอ่านงานเขียนกบัผู้ อ่ืน การแสดงความคิดเห็นตอ่งานเขียน ฯลฯ 
เพ่ือพฒันาให้งานเขียนมีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 

ในขณะท่ีกลวิธี RAFT เป็นวิธีการสอนเขียนท่ีเน้นกระบวนการในขัน้ก่อนเขียน โดยฝึกฝน
ให้ผู้ เรียนดึงเอาความรู้ ความคิด ประสบการณ์ จินตนาการ ฯลฯ จากตนเองมาใช้เป็นวตัถุดิบใน
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การเขียน จากนัน้จึงฝึกฝนให้ผู้ เรียนสร้างเค้าโครงหรือก าหนดขอบเขตการเขียนผ่านค าถาม 4 ข้อ 
คือ ผู้ เขียนสวมบทบาทเป็นใคร ผู้อ่านคือใคร เขียนในรูปแบบใด และ เขียนเร่ืองอะไรซึ่งกลวิธีการ
จดัการเรียนรู้ RAFT นีไ้ด้รับการพฒันาโดยแวนเดอเวนเทอร์ครูผู้สอนท่ีต้องการค้นหากิจกรรมการ
สอนท่ีช่วยพฒันาความสามารถในการเขียนของผู้ เรียนให้ดียิ่งขึน้ ทัง้นีจ้ากการศึกษาในเบือ้งต้น 
แวนเดอเวนเทอร์พบว่าขัน้ก่อนเขียนถือว่าเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัท่ีสุด เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนท่ีช่วย
ก าหนดขอบเขต เป้าหมาย และรูปแบบของการเขียน หากขัน้ก่อนเขียนไม่ถูกก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพย่อมท าให้ขัน้ตอนตอ่มาของการเขียนมีความยาก ซบัซ้อน และสบัสนมากยิ่งขึน้ แต่
ปัญหาท่ีพบคือผู้สอนมกัก าหนดหรือสัง่งานให้ผู้ เรียนเขียนขึน้โดยไม่มีแนวทางในการเร่ิมต้นงาน
เขียนให้แก่ผู้ เรียน จึงท าให้ผู้ เรียนเกิดความสบัสน ไม่รู้ว่าควรเร่ิมต้นงานเขียนอย่างไร หรือลงมือ
เขียนโดยข้ามขัน้ก่อนเขียน ส่งผลให้งานเขียนนัน้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ขาดเป้าหมายท่ี
ชดัเจน และไมน่า่สนใจ (Vandeventer, 1979: 4-8) 

จากท่ีได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่า การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการประกอบไปด้วย 3 
ขัน้ตอน คือ ขัน้ก่อนการเขียน ขัน้การเขียน และขัน้หลงัการเขียน โดยการสร้างงานเขียนควรเร่ิมต้น
จากขัน้ตอนของการจดัระเบียบ ควบคมุ ก าหนด หรือตีกรอบความคิด ซึ่งอยู่ในช่วงขัน้ตอนก่อน
การเขียน ผู้ เรียนจะไมส่ามารถสร้างงานเขียนได้อยา่งมีคณุภาพหากข้ามขัน้ตอนดงักล่าวไปในช่วง
ของการเร่ิมต้นงานเขียน (Irmscher, 1972: 27-28) ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้วา่ ขัน้ตอนก่อนการเขียน
ถือเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญั หากผู้ เรียนได้รับการฝึกฝนกระบวนการคิดในขัน้ตอนนีก็้จะชว่ยให้ขัน้ตอน
ตอ่ไปของกระบวนการเขียนประสบความส าเร็จได้ง่ายยิ่งขึน้ด้วยเหตนีุก้ารน ากลวิธี RAFT ซึ่งเป็น
กลวิธีท่ีช่วยก าหนดขอบเขตและทิศทางของการสร้างงานเขียนมาใช้ในขัน้ตอนเร่ิมต้นในการสร้าง
งานเขียน ร่วมกับแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการก็จะช่วยท าให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนให้มีคณุภาพและขจดัปัญหาท่ีได้กล่าวไว้ในข้างต้นได้ 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้น
กระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT อนัจะเป็นแนวทางส าคญัในการปรับปรุงและพฒันาการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึน้ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
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1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติตอ่การเขียน
ความเรียงของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้
แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติตอ่การเขียน
ความเรียงของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบ
เน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT กบันกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียน
แบบปกต ิ

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลของการวิจยัในครัง้นีจ้ะท าให้ทราบความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติ
ตอ่การเขียนความเรียงของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการ
สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนวิชาภาษาไทย
ในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยให้ผู้ เรียนมีความสามารถ
ในการเขียนความเรียงและเจตคตติอ่การเขียนความเรียงท่ีดียิ่งขึน้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสายน า้ผึง้ 

ในพระอปุถมัภ์ฯ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 
จ านวน 12 ห้องเรียน 

 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาย
น า้ผึง้ ในพระอปุถมัภ์ฯ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 
2561 จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มาด้วยวิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)  โดยพิจารณาจากห้องเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทยอยู่ในระดบัใกล้เคียงกัน 
จากนัน้จบัสลากห้องเรียนเพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT จ านวน 1 ห้องเรียน (40 คน) และกลุ่มควบคุมท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ จ านวน 1 ห้องเรียน (40 คน) 
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เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเนือ้หาวิชาภาษาไทย 5 (รายวิชาพืน้ฐาน) ระดบัชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสายน า้ผึง้ 
ในพระอปุถมัภ์ฯ ประกอบด้วยเนือ้หา 4 เร่ือง ได้แก่ 1) พนัธกิจของภาษา 2) ภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจ 
3) สงัคมออนไลน์กบัภาษา 4) ภาษากบัเหตผุล 

 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 

ด าเนินการวิจยัในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 ใช้เวลาในการทดลองสปัดาห์ละ 
2 คาบ คาบละ 50 นาที จ านวน 10 คาบ และทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 2 คาบ รวมจ านวน 12 
คาบ ระยะเวลา 6 สปัดาห์ 

 
ตวัแปรท่ีศกึษา 

1. ตวัแปรอิสระ คือ วิธีการจดัการเรียนรู้ แบง่เป็น 2 วิธี ดงันี ้
1.1 การจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี 

RAFT 
1.2 การจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ 

2. ตวัแปรตาม ได้แก่ 
2.1 ความสามารถในการเขียนความเรียง 
2.2 เจตคตติอ่การเขียนความเรียง 

 
นิยามศพัท์เฉพาะ 

1. แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ หมายถึง การสอนเขียนท่ีให้ความส าคญั
กบักระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการรวบรวมเนือ้หา เรียบเรียงข้อมลู ตรวจสอบความถกูต้อง 
และปรับแก้ไขงานเขียนประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนส าคญั ได้แก่ ขัน้ก่อนการเขียน ขัน้การเขียน และ
ขัน้หลงัการเขียน ซึง่สามารถย้อนกลบัไปมาเพ่ือพฒันางานเขียนให้มีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 

2. กลวิธี RAFT หมายถึง กลวิธีการสอนเขียนท่ีเสริมสร้างให้ผู้ เ รียนเกิดทักษะ
กระบวนการคิดในขัน้ตอนก่อนการเขียน ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ Role (บทบาท
ผู้ เขียน) Audience (บทบาทผู้อา่น) Form (รูปแบบ) และ Topic (หวัข้อ) 
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3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี 
RAFT หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีให้ความส าคญักบักระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือใช้ในการ
รวบรวมเนือ้หา เรียบเรียงข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับแก้ไขงานเขียน เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการเขียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยประกอบไปด้วย 3 ขัน้ตอนหลกัดงันี ้

1) ขัน้ก่อนการเขียนด้วยกลวิธี RAFT คือ ขัน้ตอนการเตรียมความพร้อมก่อน 
การเขียน โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้ เรียนตอบค าถาม 4 ข้อ ได้แก่ ผู้ เขียนสวมบทบาทเป็นใคร (Role of 
Writer) ผู้อา่นคือใคร (Audience) เขียนในรูปแบบใด (Form) และเขียนเร่ืองอะไร (Topic) เพ่ือเป็น
การก าหนดขอบเขต จดุประสงค์ และทิศทางของของงานเขียนและสามารถรวบรวมความคิดและ
ข้อมลูท่ีจะใช้ในการเขียนงานได้ 

2) ขัน้การเขียน คือ ขัน้ตอนการเรียบเรียงความคิดและข้อมลูตามองค์ประกอบ
ของ RAFT เพ่ือน ามาเขียนเป็นงานฉบบัร่าง โดยผู้สอนเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า 

3) ขัน้หลงัการเขียน คือ ขัน้ตอนการตรวจทาน แก้ไข และปรับปรุงงานเขียนผ่าน
กิจกรรมการแลกเปล่ียนอ่านงานเขียนกับผู้ อ่ืน การแสดงความคิดเห็นต่องานเขียน ฯลฯ โดยเน้น
การตรวจสอบงานเขียนตามองค์ประกอบของ RAFT เพ่ือพฒันาให้งานเขียนมีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 

4. การจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ หมายถึง การจดัการเรียนรู้
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มีวิธีการ
จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับผู้ เรียนและเนื อ้หาวิชา อีกทัง้มีการใช้ส่ือและแหล่ง 
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม รวมทัง้มีการวัดและประเมินผลตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศกัยภาพและบรรลมุาตรฐานการเรียนรู้ตามท่ีหลกัสตูรได้ก าหนดไว้ 
ทัง้นีก้ารจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 มีการ
ก าหนดขัน้ตอนไว้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) ขัน้น า คือขัน้ตอนการน าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและ  
ความพร้อมในการเรียน 

2) ขัน้สอน คือขัน้ตอนการเข้าสูเ่นือ้หาบทเรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
3) ขัน้สรุป คือขัน้ตอนสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้เพ่ือสรุปเนือ้หาทัง้หมดท่ี

ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในขัน้สอน 
5. ความสามารถในการเขียนความเรียง หมายถึง ความสามารถในการน าเสนอ

ข้อมูลได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ เ ขียน การด าเนินเ ร่ืองมี 
ความสอดคล้องและเป็นไปตามล าดบัท่ีดี สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างชัดเจน มีเหตุผล 
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เลือกใช้ถ้อยค าได้อย่างถกูต้องเหมาะสม อีกทัง้สามารถเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้องตามหลักการ
ใช้ภาษา ซึ่งวดัได้จากเกณฑ์การประเมินการเขียนความเรียงท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ โดยปรับจากเกณฑ์
การประเมินการเขียนความเรียงของอภิรักษ์ อนะมาน (2546: 205-212) และแนวคิดของ 
จาคอปส์ (Jacobs, 1981: 89-96) ครอบคลมุองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านเนือ้หา คือ ความสามารถในการน าเสนอเนือ้หาได้อย่างชัดเจน ตรง
ประเดน็ มีจดุมุง่หมาย และเขียนความเรียงได้ถกูต้องตามรูปแบบของงานเขียนแตล่ะประเภท 

2) ด้านการเสนอความคิด คือ ความสามารถในการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็น
ระบบ มีการแสดงความคิดอย่างชัดเจน สามารถใช้เหตุผลสนับสนุนได้อย่างสมเหตุสมผล 
เช่ือมโยงความคดิในแตล่ะสว่นได้อย่างสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งดี 

3) ด้านการใช้ภาษา คือ ความสามารถในการเลือกใช้ค าได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
เนือ้หา สามารถเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้องตามรูปแบบ และเลือกใช้ระดับภาษาได้ถูกต้อง
เหมาะสมกบังานเขียน 

4) ด้านกลไกภาษา คือ ความสามารถในการสะกดค า เว้นวรรคตอน และใช้
เคร่ืองหมาย วรรคตอนได้อยา่งถกูต้อง 

6. เจตคติต่อการเขียนความเรียง หมายถึง ความรู้สึกของผู้ เรียนท่ีมีต่อการเขียน
ความเรียงทัง้ในทางด้านบวกและทางด้านลบซึ่งวดัได้จากแบบวดัเจตคติต่อการเขียนความเรียง
แบบมาตราส่วนประมาณคา่ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยปรับจากแนวคิดของประภาเพ็ญ สวุรรณ (2546: 
34) ทัง้นีมี้การแบ่งข้อค าถามออกเป็นองค์ประกอบด้านการวัดเจตคติต่อการเขียนความเรียง
ทัง้หมด 3 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านความคิดเก่ียวกับการเขียนความเรียง คือ ความรู้ ความเข้าใจ และ
ความคดิของบคุคลนัน้ ๆ ท่ีมีตอ่การเขียนความเรียง 

2) ด้านความรู้สึกเก่ียวกับการเขียนความเรียง คือ ความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีมีต่อ
การเขียนความเรียง ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ 

3) ด้านพฤติกรรมเก่ียวกับการเขียนความเรียง คือ แนวโน้มการแสดงออกของ
บคุคลนัน้ ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเขียนความเรียง 

 
กรอบแนวคดิของการวิจยั 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT ผู้วิจยัจงึได้สร้างกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้
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1. วิธีการจดัการเรียนรู้ 
1.1 การจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบ

เน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT 
1.2 การจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบ

ปกต ิ

 

 
1. ความสามารถใน 

การเขียนความเรียง 

2. เจตคตติอ่การเขียน
ความเรียง 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 
สมมตฐิานในการวิจยั 

1.  นักเ รียนท่ีไ ด้ รับการจัดการเ รียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียน
ความเรียงหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

2.  นักเ รียนท่ีไ ด้ รับการจัดการเ รียนรู้ โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียน
ความเรียงสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 

1.1 ความหมายของแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
1.2 แนวคดิส าคญัของแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
1.3 ขัน้ตอนการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
1.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักลวิธี RAFT 
2.1 ท่ีมาและความหมายของกลวิธี RAFT 
2.2 องค์ประกอบของกลวิธี RAFT 
2.3 ขัน้ตอนการสอนเขียนตามกลวิธี RAFT 
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักลวิธี RAFT 

3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการเขียนความเรียง 
3.1 ความหมายของความเรียง 
3.2 ความส าคญัของการเขียนความเรียง 
3.3 องค์ประกอบของความเรียง 
3.4 ความสามารถในการเขียนความเรียง 
3.5 การประเมินงานเขียนความเรียง 
3.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการเขียน 

4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคติตอ่การเขียน 
4.1 ความหมายของเจตคต ิ
4.2 องค์ประกอบของเจตคต ิ
4.3 การวดัและการประเมินเจตคต ิ
4.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคตติอ่การเขียน 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
ความหมายของแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 

การเขียนเป็นทักษะการส่ือสารอย่างหนึ่ง ท่ี มีความเก่ียวข้องและต้องอาศัย
กระบวนการคิดเข้ามาเป็นส่วนประกอบในระหว่างการเขียนทกุขัน้ตอน ดงันัน้การจดัการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนมีความสามารถในการเขียนท่ีสูงขึน้จึงต้องอาศัยการสอนทักษะการเขียนและกระบวน  
การคิดร่วมกัน แนวการสอนเขียนท่ีสอดคล้องกับแนวคิดดงักล่าวคือแนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการ ดงัท่ีนกัวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการไว้ 
ดงันี ้

กันนิ่ง (Gunning, 1998: 85) ได้กล่าวถึงความหมายของการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการสรุปได้ว่า การเขียนคือกระบวนการในการค้นหา เรียบเรียง และพัฒนาข้อมูลจาก
ความคิด ทัง้นีก้ระบวนการดังกล่าวมีการเกิดขึน้สลับไปมา อันประกอบไปด้วย การวางแผน  
การเขียน การคาดการณ์สิ่งท่ีจะเขียน การตรวจทานแก้ไข และการทบทวน นอกจากนีท้ิศนา แขมมณี 
(2547: 294) ยังได้กล่าวถึงความหมายของการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการว่าเป็นการสอน
เขียนท่ีพัฒนามาจากแนวคิดพืน้ฐานท่ีว่า การเขียนเป็นกระบวนการทางสติปัญญาและภาษา 
(Intellectual-Linguistic) การเรียนการสอนจึงควรมุ่งเน้นท่ีกระบวนการทัง้หลายท่ีใช้ในการสร้าง
งานเขียน โดยใช้วิธีการเสนอแนะแนวทางการสร้างและเรียบเรียงความคิดมากกว่าท่ีจะสอน
รูปแบบและโครงสร้างของภาษา โดยเร่ิมต้นตัง้แต่ก่อนเขียน โดยผู้ เรียนต้องฝึกทักษะการคิด  
การค้นหาข้อมลู และการวางแผนการเรียบเรียงความคิดรวมทัง้ข้อมลูท่ีจะน าเสนอ ในขณะท่ีลงมือ
เขียนนัน้ ผู้ เรียนต้องฝึกฝนการร่างงานเขียนซึง่ต้องอาศยักระบวนการจดัความคิดหรือข้อมลูตา่ง  ๆ 
ให้เป็นข้อความท่ีต่อเ น่ือง และในตอนท้ายของขัน้ตอนการปรับปรุงแก้ไขงานเขียนให้มี 
ความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้นัน้ ผู้ เขียนจ าเป็นต้องมีการแก้ไขด้านเนือ้หาให้สามารถส่ือความหมายได้
ชดัเจน และมีการแก้ไขด้านภาษาให้มีความถูกต้องของไวยากรณ์และการเลือกใช้ค า ในขณะท่ี
ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์ (2561: 290) ได้กล่าวถึงแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการไว้ว่า การสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนคือการสอนให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนทกัษะการเขียนอย่างเป็นกระบวนการโดยเร่ิม
ตัง้แต่การรวบรวมข้อมูลท่ีจะใช้ในการเขียน และน ามาใช้เขียนรวมทัง้อ่านทบทวนอีกหลายครัง้ 
เพ่ือตรวจทานแก้ไขงานเขียนให้ดียิ่งขึน้และส่ือสารได้อย่างชดัเจน ซึ่งในระหว่างกระบวนการเขียน
นัน้ ผู้ เรียนมีโอกาสท่ีจะพฒันาตนเองในการฝึกฝนกระบวนการคิด และทักษะอ่ืน  ๆ เช่น ทักษะ 
การพดูและการอ่านไปพร้อม ๆ กนั นอกจากนีผู้้ เรียนยงัมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือน
หรือผู้สอนผ่านการให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความมั่นใจและสร้างงานเขียนท่ีมี
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ความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับท่ี  ดวงตา ลักคุณะประสิทธ์ิ (2548: 2) ได้กล่าวถึง
ความหมายของแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการสรุปได้ว่า การสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการเป็นการสอนเขียนท่ียึดหลักความส าคญัของขัน้ตอนการคิดท่ีเป็นระบบอันเกิดขึน้
ในช่วงระหว่างการเขียน โดยเน้นการรวบรวมเนือ้หา การเรียบเรียงข้อมูล การตรวจสอบ  
ความถูกต้องด้านเนือ้หาและไวยากรณ์ รวมทัง้การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน เพ่ือให้เกิดแนวคิดท่ี
หลากหลายอนัจะน าไปสูก่ารพฒันางานเขียนให้มีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 

จากการศึกษานิยามของแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการท่ีมีนกัวิชาการได้
กล่าวเอาไว้ ผู้ วิจัยจึงสรุปได้ว่า การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ คือการสอนเขียนท่ีให้
ความส าคญักบักระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือใช้ในการรวบรวมเนือ้หา เรียบเรียงข้อมลู และ
ตรวจสอบความถกูต้อง เพ่ือพฒันางานเขียนให้มีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 

 
แนวคิดส าคญัของการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 

แนวคิดการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเกิดจากพืน้ฐานความเช่ือท่ีว่า การเขียน
เป็นกระบวนการ และผู้ ท่ีเขียนเก่งจะมีกระบวนการเขียนแตกต่างจากผู้ ท่ีเขียนไม่เก่ง ดงันัน้แนว
ทางการสอนเขียนจึงไม่ควรมุ่งเน้นท่ีการพฒันาทักษะทางด้านภาษาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ 
หากแต่ควรเน้นท่ีการสอนกระบวนการด้วย (ศุภวรรณ สัจจพิบูล, 2553: 40) เพ่ือให้ผู้ เรียนไม่
เพียงแต่ได้รับการสอนเขียนเพ่ือให้ได้ผลงานเท่านัน้ แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
กระบวนการในการสร้างสรรค์งานเขียนเพ่ือให้งานเขียนมีคณุภาพท่ีดียิ่งขึน้ ทัง้นีบ้ราวน์ (Brown & 
Hood, 1989: 320) กลา่วถึงแนวคดิส าคญัของการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ ดงันี ้

1. การเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นรูปแบบการเขียนท่ีให้ความส าคัญกับ
กระบวนการอนัจะน าไปสู่การเขียน โดยฝึกฝนให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า
การเขียนเกิดขึน้ได้อยา่งไร โดยผา่นกระบวนการตา่ง ๆ 

2. การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการจะใช้กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการระดม
ความคิดซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถสร้างความจ าระยะยาว (Long Term Memory) และ
สามารถตอบค าถามตนเองได้ว่าผู้ เรียนต้องการจะเขียนอะไรเพ่ือน าเสนอแก่ใคร 

3. การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นการท างานร่วมกนัระหว่างผู้สอนและ
ผู้ เรียน ผู้ สอนไม่ใช่ผู้ ให้ค าตอบหรือตัดสินเด็ดขาด แต่เป็นผู้ ช่วยในการค้นหาค าตอบพร้อมกับ
ผู้ เรียน โดยผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศท่ีดีในการสอน และกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น ไม่
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ปิดกัน้ความคิดของผู้ เรียน อีกทัง้ให้ข้อมลูย้อนกลบัและเสริมแรง ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ เรียนมีเจตคติท่ีดีตอ่
การเขียนและเป็นพืน้ฐานการเขียนในอนาคต 

4. การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการท างานร่วมกนัระหว่าง
ผู้ เรียนแตล่ะคนในห้องเรียน โดยการแลกเปล่ียนข้อมลูซึ่งกนัและกนั ทัง้ในด้านการระดมความคิด 
การอา่นเพ่ือตรวจทานความถกูต้อง หรือการให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ เขียน 

5. การเขียนแบบเน้นกระบวนการมกัจะเกิดการเขียนหลายครัง้ ทัง้นีเ้พ่ือปรับปรุง
งานเขียนให้มีคณุภาพสงูสดุ 

6. การเขียนแบบเน้นกระบวนการส่งเสริมให้มีการค้นคว้าข้อมลูจากแหล่งตา่ง  ๆ 
ท่ีหลากหลาย เพ่ือท่ีจะน าเสนอข้อมลูได้อยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ 

7. การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการถือว่าการท าแบบฝึกหัดในการเขียนเป็น
สิ่งจ าเป็น ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะกระบวนการ 

พูนรัตน์ แสงหนุ่ม (2540: 65-79) ได้กล่าวถึงแนวคิดส าคญัของการสอนเขียนแบบ
เน้นกระบวนการ ซึง่มีลกัษณะส าคญั ดงันี ้

1. เน้นกระบวนการเขียนมากกว่าผลงานเขียน โดยกระบวนการเขียนประกอบไป
ด้วยขัน้ตอนหลกั 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนการวางแผนก่อนการเขียน ขัน้ตอนการลงมือเขียนฉบบัร่าง 
และขัน้ตอนหลงัการเขียน ซึง่ประกอบไปด้วยกิจกรรมการอ่าน การอภิปราย เพ่ือให้ข้อมลูย้อนกลบั
สูง่านเขียนฉบบัร่างและสง่ผลให้พฒันางานเขียนให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

2. ให้ความส าคญัตอ่งานเขียนวา่เป็นผลงานของผู้ เรียนเอง ดงันัน้ผู้ เรียนจงึเป็นผู้
ก าหนด ค้นหา รวบรวมข้อมูล และเรียบเรียงความคิดของตนเอง โดยผ่านกระบวนการสร้างและ
ค้นหาข้อมลู จากนัน้จงึเลือกข้อมลูท่ีจะน ามาใช้ในการเขียนเอง โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน า 

3. พฒันากระบวนการจดัระเบียบความคิด โดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคญัใน
การเขียน 2 ประการ ได้แก่ ความพร้อมในการเขียน และความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือถ่ายทอด
หรือเช่ือมโยงความคดิ 

4. ใช้กิจกรรมในการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ เรียนภายในห้องเรียน เพ่ือ
สง่เสริมการท างานร่วมกนัผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ เชน่ การวางแผนก่อนการเขียนร่วมกนั การอภิปราย 
การแสดงความคดิเห็นหลงัอา่นงานเขียนฉบบัร่าง 

5. กระบวนการทางความคิดและการใช้ภาษาถือเป็นสิ่งท่ีควบคู่กันในระหว่าง
กระบวนการเขียน ทัง้นีใ้ห้เน้นท่ีเนือ้หาสาระและการเรียบเรียงความคิดก่อน แล้วจึงค่อยแก้ไข
ภาษาในภายหลงั 
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6. ผู้สอนและผู้ เรียนภายในห้องเรียนตา่งสามารถแลกเปล่ียนกนัอา่นงานเขียนได้ 
7. บรรยากาศภายในห้องเรียนควรเป็นไปในทางบวก ผู้ เ รียนควรมีความ

กระตือรือร้นและเกิดความมัน่ใจในการเขียน มีอิสระทางความคิด เกิดความสบายใจในงานเขียน
เพราะสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้อยู่เสมอ นอกจากนีผู้้สอนควรลดความวิตกกังวลท่ีเกิดขึน้แก่
ผู้ เรียนโดยการเสริมแรงในทางบวก เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดเจตคตท่ีิดีตอ่การเขียน 

8. ข้อผิดพลาดอนัเกิดจากการเขียนเป็นสิ่งท่ีสามารถแก้ไขได้อยู่เสมอ ผู้สอนจึง
ควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้อยู่เสมอ เพ่ือให้ผู้ เรียนไม่เกิดความพะวงอยู่
กบัข้อผิดพลาดทางด้านภาษามากกว่าด้านเนือ้หา 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีแนวคิดส าคญั 4 ประการ 
ดงันี ้

1. เน้นการพฒันากระบวนการคดิของผู้ เรียนเพ่ือฝึกฝนให้ผู้ เรียนเกิดการเลือกสรร 
เรียบเรียง และตรวจสอบข้อมลูอยา่งเป็นระบบมากกวา่การฝึกฝนด้านทกัษะภาษา  

2. ผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบตัิและมีส่วนร่วมในทุกขัน้ตอนของกระบวนการเขียน 
โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้ ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในระหว่างกระบวนการเขียนเท่านัน้ และต้องไม่
ตดัสินวา่สิ่งท่ีผู้ เรียนได้ลงมือท านัน้เป็นสิ่งถกูหรือผิด ทัง้นีต้้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีผู้สอนจดัขึน้ 

3. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในห้องเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
แลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ รวมทัง้สามารถอ่านและประเมินงานเขียนของผู้ อ่ืนได้ 
กระบวนการดงักล่าวจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ทัง้ในขณะวิจารณ์งานเขียนของผู้ อ่ืนหรือ
กระทัง่การรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืนท่ีมีตอ่งานเขียนของตนเอง 

4. บรรยากาศภายในห้องเรียนต้องเป็นไปในทางบวก ผู้สอนต้องไม่กดดนัผู้ เรียน
และพึงระลึกไว้เสมอว่า งานเขียนของผู้ เรียนสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้อยู่เสมอในทุกขัน้ตอน
ของกระบวนการเขียน 

 
ขัน้ตอนการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 

การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นการสอนเขียนท่ีไมไ่ด้เน้นให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะ
การเขียนเทา่นัน้ แตย่งัสนบัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการฝึกฝนทกัษะการคิดในระหวา่งการสร้าง
งานเขียนด้วย โดยขัน้ตอนการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ มีดงัตอ่ไปนี ้
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ชัยวัฒน์ สุทธิ รัตน์  (2561: 291) ไ ด้กล่าวถึงขัน้ตอนการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการ ซึง่ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1.  ขัน้ก่อนการเขียน (Prewriting) คือขัน้ตอนการเตรียมความพร้อมก่อน 
การเขียน โดยร้อยละ 75 ของเวลาท่ีใช้ในการสร้างงานเขียนอยู่ในขัน้ตอนนี ้เน่ืองจากเป็นขัน้ตอน
ส าคญัท่ีผู้ เขียนจะค้นพบว่าอะไรคือสิ่งท่ีต้องการจะน าเสนอแก่ผู้อ่าน ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนในการ
ระดมความคิดและค้นคว้าหาข้อมลูเพ่ือใช้ในการเขียน ทัง้นีผู้้สอนสามารถให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมท่ี
สง่เสริมกระบวนการคดิร่วมกบัผู้ อ่ืนในห้องเรียนได้ เชน่ 

1.1 ผู้สอนให้ผู้ เรียนเขียนหวัข้อท่ีตนเองสนใจหรือต้องการเขียน จากนัน้จึงน า
หวัข้อดงักลา่วมาอภิปรายร่วมกนัเพ่ือตกลงเลือกหวัข้อใดหวัข้อหนึง่ 

1.2 ผู้สอนให้ผู้ เรียนระดมความคิดเพ่ือหาข้อมลู รวมทัง้ค าศพัท์และส านวนท่ี
เก่ียวข้องกบัหวัข้อท่ีจะเขียน 

1.3 ผู้ สอนให้ผู้ เรียนวางแผนล าดับขัน้ตอนการเขียนงานของตนเอง โดย
ค านงึถึงกลุม่เปา้หมายท่ีผู้ เขียนต้องการน าเสนอผลงาน 

2. ขัน้การเขียนร่าง (Drafting) คือขัน้ตอนท่ีผู้ เขียนน าความคิดและข้อมลูท่ีได้จาก
ในขัน้ก่อนการเขียนมาเรียบเรียงเป็นตัวอักษร โดยมีการจัดเนือ้หาในแต่ละส่วนให้สอดคล้อง
เหมาะสมกนั ในขัน้ตอนนีผู้้สอนควรใช้วิธีการสาธิตการสร้างงานเขียนร่าง เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจ
จุดประสงค์ของการเขียนร่าง โดยผู้สอนอาจใช้ค าถามกระตุ้นเพ่ือให้ผู้ เรียนถ่ายทอดของตนเอง 
โดยผู้สอนจะไมเ่ป็นผู้ตดัสินวา่ถกูหรือผิด แตผู่้สอนจะท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้แนะน าเทา่นัน้ 

3. ขัน้การอ่านทบทวน (Revising) คือขัน้ตอนท่ีผู้ เขียนจะอ่านทบทวนเพ่ือแก้ไข
งานเขียนของตนเองเพ่ือให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ โดยอาจใช้วิธีการลบค า เพิ่มเติม หรือแทนท่ี 
ตลอดจนอาจมีการจัดเรียงใหม่ ทัง้นีผู้้ เรียนสามารถท ากิจกรรมในขัน้ตอนนีร่้วมกับผู้ อ่ืนใน
ห้องเรียนได้ โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความชว่ยเหลือหรือให้ค าแนะน า เชน่ 

3.1 การอ่านทบทวนและประเมินงานเขียนโดยผู้ เขียนเอง กิจกรรมนีผู้้ เขียน
จะอ่านงานเขียนของตนเอง หลงัจากนัน้จึงวิพากษ์วิจารณ์งานเขียนของตนว่ามีข้อดีและข้อเสีย
อยา่งไร 

3.2 การอ่านทบทวนโดยผู้ อ่ืน กิจกรรมนีผู้้ เขียนจะพบปัญหาหรือจดุบกพร่อง
ในงานเขียนร่างของตนเองหลงัจากได้ฟังผู้ อ่ืนอ่านงานเขียนร่างนัน้ และสามารถตดัสินได้ว่างาน
เขียนร่างของตนเองดีมากน้อยเพียงใด อีกทัง้ยงัได้รับฟังความคดิเห็นจากผู้อา่นอีกด้วย 
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4. ขัน้การแก้ไข (Editing) คือขัน้ตอนการแก้ไขเพ่ือให้งานเขียนอยู่ในรูปแบบท่ี
ถูกต้องสมบูรณ์ ในขัน้ตอนนีจ้ะเก่ียวข้องและเน้นในด้านของกลไกภาษา เช่น การตรวจสอบการ
สะกดค า การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน ฯลฯ ในขัน้การแก้ไขนีผู้้สอนควรฝึกให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์
ในการตรวจแก้งานหลาย ๆ วิธี เช่น การให้ผู้ เรียนอ่านออกเสียงเพ่ือตรวจสอบการเว้นวรรคตอน
และประเมินวา่ประโยคแตล่ะประโยคสมบรูณ์หรือไม ่ฯลฯ 

5. ขัน้การน าเสนองานเขียนขัน้สุดท้าย / ขัน้สนองต่อการเขียน (Presenting / 
Responding) คือขัน้ตอนการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเองผ่าน
งานเขียน ตลอดจนการน าเสนอผลงานเขียนของตนเองให้แก่ผู้ อ่ืนเพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจ โดย
อาจเผยแพร่งานเขียนของผู้ เรียนผ่านการกระจายเสียงตามสายในโรงเรียนหรือการจดัปา้ยนิเทศ
ตา่ง ๆ 

พิตรวลัย์ โกวิทวที (2537: 65) ได้เสนอขัน้ตอนในการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ
แตกตา่งจากท่ีได้กลา่วไว้ในข้างต้นเล็กน้อย โดยลดลงเหลือเพียง 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้ก่อนการเขียน (Prewriting) เป็นการเร่ิมต้นพืน้ฐานด้านแนวคิดท่ีใช้ในการ
เขียนให้กบัผู้ เรียนก่อนท่ีจะต้องลงมือเขียน ขัน้ตอนนีส้ามารถท าให้หลากหลายวิธี เชน่ 

1.1 การฟัง (Guided Listening) ผู้ เรียนฟังเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีจะ
เขียน พร้อมทัง้ศึกษาภาษาและส านวน รวมทัง้ปรึกษาหารือร่วมกับผู้ อ่ืนในห้องเรียนเพ่ือระดม
ความคดิและหาข้อสรุป 

1.2 การจินตนาการ (Guided Imaging) วิธีการนีค้ล้ายกบัวิธีการฟัง เพียงแต่
มุง่เน้นให้ผู้ เรียนสนใจเฉพาะความคิดในสิ่งท่ีผู้ เรียนจะเขียน โดยผู้ เรียนต้องชว่ยกนัคิดรายละเอียด
ของเร่ืองท่ีจะเขียนจากประสบการณ์ของผู้ เรียนเองมากกวา่จากการฟังเพียงอยา่งเดียว 

1.3 การท าผังค า (Words Webs) ผู้ เรียนคิดท าผังค าเพ่ือขยายความคิดให้
กว้างไกลออกไป 

1.4 การจดัท าหมวดหมู ่(Clustering) ผู้ เรียนระดมความคดิร่วมกบัผู้ อ่ืนโดยมี
ผู้สอนให้แนวคิดหลกัแก่ผู้ เรียนในการหาค าศพัท์หรือรูปประโยคท่ีสามารถอธิบายแนวคิดหลักได้ 
ทัง้นีผู้้ สอนไม่ต้องยึดติดกับความถูกต้องของค าศพัท์หรือโครงสร้างรูปประโยค เพียงแต่เน้ นถึง
แนวความคิดเท่านัน้ และให้ผู้ เรียนเขียนถ่ายทอดความคิดออกมาในรูปแบบของแผนท่ีความคิด 
(Mind Mapping) ซึง่วิธีนีค้ล้ายกบัวิธีการเขียนเค้าโครงเร่ือง 

2. ขัน้การเขียน (Writing) หลังจากผู้ เ รียนรวบรวมแนวคิด ค าศัพท์ และรูป
ประโยคท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีจะเขียนได้ ผู้ เรียนจะทดลองเขียนงานฉบบัร่างเพ่ือถ่ายทอดความคิด
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นัน้ โดยไม่ต้องกังวลเร่ืองการเขียนสะกดค าผิด หรือการใช้หลกัไวยากรณ์ท่ีไม่ถกูต้อง เพราะหาก
ผู้ เรียนกงัวลตอ่สิ่งดงักล่าวก็จะท าให้ผู้ เรียนเกิดอาการติดขดัในการเขียน หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งคือ
ผู้ เรียนจะคดิไมอ่อกเขียนไมไ่ด้ 

3. ขัน้การอ่านทบทวน (Revising) ผู้ เรียนอ่านงานเขียนของตนเองจากนัน้จะ
ปรึกษาหารือร่วมกบัผู้ อ่ืนในห้องเรียนเพ่ือแก้ไขผลงานของตนเองผ่านการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ อ่ืน ในทางกลบักนัผู้ เรียนจะมีโอกาสได้รับฟังงานเขียนของผู้ อ่ืนและร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย 

4. ขัน้การเขียนใหม่ (Rewriting) คือขัน้ตอนสุดท้ายซึ่งผู้ เรียนจะต้องรวมรวบ
ความคิดเห็นและข้อติชมตา่ง ๆ จากขัน้การอ่านทบทวนเพ่ือน ามาปรับปรุงและเขียนงานเขียนใหม่
เพ่ือให้เป็นงานเขียนท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุ 

นอกจากนีเ้คลล่ี (Kelly, 1984: 55-70) รวมทัง้โพรเอท และจิล (Proett & Gill, 1986: 
2-4) มีความเห็นท่ีสอดคล้องกันเก่ียวกับขัน้ตอนการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนว่าสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้เตรียมหรือขัน้ก่อนการเขียน คือขัน้ตอนท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความคิด 
และสามารถรวบรวมหรือเรียบเรียงความคิดดังกล่าวไว้ใช้ในขัน้การเขียนซึ่งเป็นขัน้ต่อไปได้ 
กิจกรรมท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความคิดในขัน้นี ้เช่น การอ่าน การอภิปราย การระดมสมอง 
การสงัเกต การร่างรายการ การท าผงัความสมัพนัธ์ ฯลฯ 

2. ขัน้เขียน คือขัน้ตอนท่ีเรียบเรียงความคดิออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. ขัน้หลังการเขียน คือขัน้ตอนท่ีผู้ เรียนจะน างานเขียนของตนเองมาแก้ไข 

ทบทวน ปรับปรุง หลงัจากท่ีผู้ อ่ืนวิจารณ์และแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาแล้ว เพ่ือปรับปรุง
ให้งานเขียนของตนเองสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

แนวคิดดงักล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดของศุภวรรณ สัจจพิบูล (2553: 43-44) ท่ี
กลา่วถึงขัน้ตอนการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ ซึง่ประกอบไปด้วยขัน้ตอนการสอน 3 ขัน้ตอน
หลกั ดงันี ้

1. ขัน้ก่อนการเขียน (Prewriting) คือ ขัน้การค้นหาข้อมลูความคิดในการก าหนด
เนือ้หาท่ีจะเขียน การจดัเรียบเรียงเนือ้เร่ือง การก าหนดวตัถุประสงค์ในการเขียน และการพฒันา
โครงร่างงานเขียน ผา่นกิจกรรมท่ีจะชว่ยกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความคดิท่ีหลากหลายและครอบคลมุ
เร่ืองท่ีจะเขียน เชน่ การระดมสมอง การสงัเกต การร่างรายการ การท าแผนภมูิ และการท าโครงร่าง 
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2. ขัน้การเขียน (Writing) คือ ขัน้การเลือกสรรข้อมูลความคิดมาใช้ในการเรียบ
เรียงเขียนงานฉบบัร่าง โดยผู้สอนจะเป็นผู้ คอยให้ค าแนะน าในด้านการใช้ภาษาท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม 

3. ขัน้หลงัการเขียน (Postwriting) คือ ขัน้การตรวจทานแก้ไขและปรับปรุงงาน
เขียนผ่านการพูดคยุ แลกเปล่ียนกันอ่านงาน และแสดงความคิดเห็นกับผู้ อ่ืน เพ่ือให้ได้รับข้อมูล
ย้อนกลบัท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาคณุภาพงานเขียน 

อย่างไรก็ตามศุภวรรณ สัจจพิบูล (2553: 44) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่ากระบวน 
การเขียนเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อน ฉะนัน้แล้วขัน้ตอนการสอนเขียนในแต่ละขัน้นัน้จึงสามารถ
สลบัสบัเปล่ียนหรือย้อนกลบัไปมาได้ตลอดกระบวนการเขียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เขียนมีโอกาสใน
การปรับปรุง แก้ไข และพฒันางานเขียนของตนให้มีคณุภาพสงูสดุ ทัง้นี ้บราวน์และฮดู  (Brown & 
Hood, 1989: 6) ยงัได้เสนอแนวคดิในลกัษณะเดียวกนันี ้โดยสรุปได้วา่ ขัน้ตอนการสอนเขียนแบบ
เน้นกระบวนการนัน้มี 3 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้เตรียมการการเขียน กิจกรรมในขัน้นีป้ระกอบด้วยการ
ระดมสมอง การถามค าถามตวัเองด้วยค าถาม WH ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความคิดและข้อมูลท่ี
ต้องการ 2) ขัน้การเขียนงานฉบบัร่าง คือขัน้ตอนในการร่างงานเขียนโดยเว้นพืน้ท่ีไว้บางสว่นเพ่ือให้
สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขงานเขียนนัน้ได้ 3) ขัน้ทบทวน คือ ขัน้ตอนการตรวจงานเขียนเพ่ือ
ปรับแก้ให้งานเขียนมีคุณภาพท่ีดียิ่งขึน้ โดยบราวน์และฮูด  (Brown & Hood, 1989: 6) ได้เสนอ
แผนผงัประกอบขัน้ตอนการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการดงันี ้

 
เตรียมการเขียน  เขียนงานฉบบัร่าง  ทบทวน 

 
ภาพประกอบ 2 แผนผงัขัน้ตอนการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 

ท่ีมา: Brown, Kristine; & Hood, Susan.  (1989).  Writing Matters.  p. 6. 
 

แตท่ัง้นี ้เม่ือลงมือปฏิบตัแิล้ว ขัน้ตอนจะมีลกัษณะดงันี ้
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ภาพประกอบ 3 แผนภมูิแสดงขัน้ตอนการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
ท่ีมา: Brown, Kristine; & Hood, Susan.  (1989).  Writing Matters.  p. 6. 
 

แผนผังดงักล่าวนีแ้สดงให้เห็นว่าขัน้ตอนการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการไม่มี
ขัน้ตอนท่ีเป็นกฎเกณฑ์แนน่อน สามารถย้อนกลบัไปมาได้ตลอดเวลา 

จากการศึกษาขัน้ตอนการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการจากนกัวิชาการ จึงกล่าว
โดยสรุปได้วา่ การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ ประกอบไปด้วยขัน้ตอนทัง้หมด 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1. ขัน้ก่อนการเขียน คือขัน้ตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการเขียน โดยผู้สอน
กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการรวบรวมความคิดและข้อมูลท่ีจะใช้ในการเขียน ทัง้นีย้งัเป็นการก าหนด
เร่ืองราวเนือ้หา รูปแบบ และวัตถุประสงค์ของงานเขียน ผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย เช่น การ
อภิปรายร่วมกบัผู้ อ่ืน การระดมสมอง การร่างรายการ การท าโครงร่าง การท าผงัความคดิ ฯลฯ 

2. ขัน้การเขียน คือขัน้ตอนการเรียบเรียงความคิดและข้อมูลจากขัน้ก่อนการ
เขียนเพ่ือน ามาเขียนเป็นงานฉบบัร่าง โดยผู้สอนเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าแต่ไม่ตดัสินว่างานเขียน
นัน้ถกูหรือผิด เหมาะสมหรือไมเ่หมาะสม 

3. ขัน้หลงัการเขียน คือขัน้ตอนการตรวจทาน แก้ไข และปรับปรุงงานเขียนผ่าน
กิจกรรมการแลกเปล่ียนอา่นงานเขียนกบัผู้ อ่ืน การแสดงความคดิเห็นตอ่งานเขียน ฯลฯ เพ่ือพฒันา
ให้งานเขียนมีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 

เตรยีม    

การเขยีน

เขยีนงาน 

ฉบบัร่าง

ทบทวน

เตรยีม    

การเขยีน

เขยีนงาน 

ฉบบัร่าง

ทบทวน
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ทัง้นีท้ัง้ 3 ขัน้ตอนสามารถสลบัสบัเปล่ียนหมุนเวียนไปมาได้ เพ่ือให้เกิดการพฒันา
งานเขียนอยา่งสงูสดุ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
มาลี รุ่งไหรัญ (2550: 38-39) ได้ท าการศึกษาการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฒันาการด้านความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษของนกัศกึษาท่ีฝึก
เขียนแบบเน้นกระบวนการ กลุ่มตวัอย่างคือนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะนิเทศศาสตร์ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนเรียงความภาษาองักฤษ 1 English Composition 1 ในภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2548 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 35 คน ด าเนินการวิจัยโดยเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนก่อนและหลังการทดลอง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแผนการจัด  
การเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ แบบทดสอบวัดความสามารถด้าน  
การเขียน และเกณฑ์การประเมินงานเขียนซึง่ดดัแปลงจากแนวคิดของจาคอบส์และคณะ วิเคราะห์
ด้วยสถิติ t-test for Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่าผู้ เรียนท่ีได้รับการฝึกเขียนแบบเน้น
กระบวนการมีความสามารถด้านการเขียนหลังการทดลองเพิ่มขึน้จากก่อนการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

อุ่นเรือน เน่ืองจ านง (2550: 107-113) ได้ท าการศึกษาผลการใช้วิธีการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการท่ีมีตอ่ความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลการใช้วิธีการสอนเขียนแบบ
เน้นกระบวนการท่ีมีต่อความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตวัอย่างคือนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2548 จ านวน 40 คน 
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ แบบทดสอบความสามารถ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการ สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉล่ีย และการทดสอบค่าที ( t-test) ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัการเรียนด้วยวิธีการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และนกัเรียนมี
ความคดิเห็นในระดบัมากเก่ียวกบัวิธีการสอนเขียนภาษาองักฤษแบบเน้นกระบวนการ 

ขวัญชีวา ว่องนิติธรรม (2551: 55) ได้ศึกษาการใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการและเว็บบล็อกเพ่ือเพิ่มพูนความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษและแรงจูงใจใฝ่
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สมัฤทธ์ิในการเรียนของนกัเรียนระดบัก้าวหน้า โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ
ในการเขียนภาษาองักฤษและแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเขียนของนกัเรียนระดบัก้าวหน้าก่อนและ
หลังเรียนโดยการใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการและเว็บบล็อก กลุ่มเป้าหมายคือ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีเรียนวิชา
ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2550 จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
ประกอบไปด้วยแผนการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการและเว็บบล็อก แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ และแบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการเขียนภาษาองักฤษ 
ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยการใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการและ
เว็บบล็อกมีความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษและแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการเขียนหลงัการ
ทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

นงเยาว์ ปรีพลู (2551: 72-76) ได้ศกึษาการพฒันาทกัษะการเขียนวิชาภาษาองักฤษ
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนทกัษะการเขียนภาษาองักฤษโดยการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการและพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนโดยการฝึกเขียนแบบ
เน้นกระบวนการให้นกัเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีคะแนนตัง้แตร้่อยละ 75 ขึน้ไป กลุ่มเปา้หมาย
คือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนกดุสะเทียนวิทยาคาร จ านวน 25 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยัประกอบไปด้วยแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการเขียนตามแนวการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการ แบบสงัเกตและแบบบนัทึกพฤตกิรรมของครู แบบสงัเกตและแบบสมัภาษณ์
นกัเรียน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิด้านการเขียน วิเคราะห์ข้อมูลทัง้ในเชิงปริมาณด้วยสถิติ
พืน้ฐาน (คา่ร้อยละ) และเชิงคณุภาพ ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะการ
เขียนสูงสุด 84 คะแนน และคะแนนต ่าสุด 69 คะแนน มีนกัเรียนท่ีคะแนนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
ทัง้หมด 21 คน คดิเป็นร้อยละ 84 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้จงึสรุปได้วา่สงูกวา่เกณฑ์ 

วรุณรัตน์ จิตต์รุจิพงษ์; เสาวลกัษณ์ สินสมทุร์; และ อรวรรณ เดชขนุทด (2551: 38-
40) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้สอนระดบัช่วงชัน้ท่ี 4 โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาสระบรีุตอ่แนวการสอนเขียนภาษาองักฤษแบบเน้นกระบวนการ โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาองักฤษท่ีมีต่อการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ และ
ศึกษาระดบัการปฏิบตัิเก่ียวกับขัน้ตอนหรือวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการของครูผู้ สอน
ภาษาองักฤษ กลุ่มเป้าหมายคือครูผู้สอนภาษาองักฤษในระดบัช่วงชัน้ท่ี 4 โรงเรียนมธัยมศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสระบรีุ ประจ าปีการศกึษา 2550 จ านวน 80 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
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ในการวิจัยประกอบไปด้วยแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นท่ี 2 ความคดิเห็นของครูตอ่การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ และสว่น
ท่ี 3 การปฏิบตัิของครูผู้สอนเก่ียวกับขัน้ตอนหรือวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติพืน้ฐาน (ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ผลการวิจยัด้านความ
คิดเห็นของครูผู้สอนตอ่แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการพบวา่ก่อนเขียนต้องมีการวางแผน
รวบรวมความคิด และครูไม่ควรแก้ไขโครงสร้างทางไวยากรณ์ในงานเขียนช่วงแรก และเม่ือ
พิจารณาโดยรวมพบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นตอ่การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการอยู่ในระดบั
เห็นด้วยมาก ส าหรับด้านการปฏิบตัิเก่ียวกับขัน้ตอนหรือวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ
พบว่าครูให้นกัเรียนเขียนโครงร่างก่อนเขียนจริงและจดัให้มีกิจกรรมประเมินงานเขียนโดยเพ่ือน
เป็นผู้ประเมินงานเขียนของผู้ เรียน เพ่ือปรับปรุงงานเขียน และเม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว่าครูมี
การปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปฏิบตัิบ้างบางครัง้ 

ศภุวรรณ สจัจพิบลู (2553: 191-198) ได้ท าการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดย
บูรณาการแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ เนือ้หา และประเภทงานเขียน เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนว  
การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ เนือ้หา และประเภทงานเขียน และเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้ กลุ่มตวัอย่างคือนิสิตระดบัปริญญาบณัฑิต ชัน้ปีท่ี 4 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร สาขาวิชาเอกภาษาไทย ท่ีเรียน
วิชา ทย431 การเขียนเชิงวิชาการ ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2553 ด าเนินการวิจยั 2 ขัน้ตอน 
คือขัน้การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีได้จากการศึกษาปัญหาการเขียนเชิงวิชาการของ
ผู้ เรียน และขัน้การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน โดยน าไปทดลองใช้กับนิสิต
ปริญญาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จากนัน้
น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้ เรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test Dependent) และ 
การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเ ดียวแบบวัดซ า้  (One-way Analysis of Variance with 
Repeated Measures) ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนมีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการและการคดิอย่างมีวิจารณญาณ แบง่รูปแบบท่ีพฒันาขึน้เป็น 
2 ระยะ คือการวางแผนการจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้เรียน และ 2) 
ผลการทดลองประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนพบว่า 2.1) กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉล่ีย
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ความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการในภาพรวมสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือร้อยละ 70 และสงูกวา่
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 2.2) กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสงูกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 

อัญชลี อุดมสุขถาวร (2553: 58-62) ได้ศึกษาผลการใช้วิธีการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการท่ีมีต่อความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการใช้วิธีการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการท่ีมีต่อความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน  
35 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัประกอบไปด้วย แผนการเรียนรู้การสอนเขียนภาษาองักฤษ
แบบเน้นกระบวนการ 5 ขัน้ตอน สร้างตามกรอบของไรแลนท์ ด าเนินการวิจยัโดยท าการทดสอบ
ความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง และสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกับการสอนเขียนภาษาองักฤษแบบเน้นกระบวนการหลงัการสอน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที ( t-test) ผลการวิจัยพบว่า 
นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษหลงัการทดลองด้วยวิธีการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
นักเรียนส่วนมากมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการอยู่ใน
ระดบัเห็นด้วยมาก 

พัทธมน ภิงคารวัฒน์ (2557: 102-104) ได้ศึกษาผลของการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการเพ่ือพฒันาความสามารถทางการเขียนความเรียง ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
4 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความสามารถทางการเขียนความเรียงของนกัเรียนท่ีได้รับการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2556 จ านวน 25 คน ได้มา
โดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Cluster Sampling Random) ด าเนินการวิจยั
โดยเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนระหว่างก่อนและ
หลงัการทดลอง ด้วยเคร่ืองมืออนัประกอบไปด้วย แผนการสอนการเขียนความเรียง แบบทดสอบ
วดัความรู้ความสามารถ และเจตคตติอ่การเขียนความเรียง วิเคราะห์ด้วยคา่ที (t-test) ผลการวิจยั
พบว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีความรู้ ความสามารถ 
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และเจตคตสิงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีความสามารถในการเขียน
ความเรียงอยูใ่นระดบัดีมาก 

สามารถ ประเสริฐโส (2557: 157-160) ได้ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการและการสอนแบบปกติ โดยมีวตัถปุระสงค์
ดงันี ้1) เพ่ือพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการและการสอนแบบ
ปกติให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพ่ือศกึษาดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้ 
3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการและการสอนแบบปกติ ก่อนและหลังเรียน 4) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการและแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านแตงโพงค าแก้ว จ านวน 14 คน และโรงเรียนบ้านนา
ฝาย จ านวน 17 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบไปด้วย แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการ แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบวดัเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ วิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pair Signed-Rank 
Test) และสถิติทดสอบแมน-วิทยนีย ย ู(The Man-Whitny U Test) ผลการวิจยัพบว่า 1) แผนการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการและแบบปกติมีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ 
75/75 2) การจดัการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมี
คา่ดชันีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้เทา่กบั 0.6733 แสดงวา่ผู้ เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 67.33 และการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้เท่ากับ 0.6594 แสดงว่าผู้ เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิด
เป็นร้อยละ 65.94 3) นักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการมีค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 4) นักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการและการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษไมแ่ตกตา่งกนั 

กราแฮมและแซนด์เมล (Graham & Sandmel, 2011: 396-407) ได้ศึกษาวิธีการ
สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการด้วยการวิเคราะห์ โดยกล่าวถึงความส าคญัของวิธีการสอนเขียน
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แบบเน้นกระบวนการท่ีก าลงัได้รับความสนใจ ทัง้นีผู้้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูจากการทดลอง
กับผู้ เรียนจ านวน 29 คน โดยเป็นผู้ เรียนตัง้แต่ระดบัเกรด 1-12 เพ่ือทดสอบพัฒนาการของการ
เขียนและแรงจงูใจตอ่การอ่าน ผลการวิจยัพบว่าผู้ เรียนสว่นใหญ่มีพฒันาการทางการเขียนอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติ แต่ค่าความแปรปรวนการพัฒนาของผู้ เรียนโดยรวมอยู่ท่ีระดบั 0.34 ซึ่งไม่
ขึน้อยู่กับระดับของผู้ เรียน ความเช่ือมั่น คุณภาพการประเมิน และประสิทธิภาพในการสอน 
นอกจากนัน้การสอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการไม่ส่งผลตอ่แรงจงูใจในการเขียนและคณุภาพ
การสร้างงานเขียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ

 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวการสอนเขียนแบบเน้น

กระบวนการ พบว่าแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการให้ความส าคญักับกระบวนการคิดใน
ทกุขัน้ตอนของกระบวนการเขียน ทัง้นีเ้พ่ือพฒันาให้ผู้ เรียนมีทกัษะด้านกระบวนการคิดควบคู่ กับ
ทกัษะการใช้ภาษา อนัจะส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาความสามารถในการเขียนมากยิ่งขึน้ โดย
กระบวนการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนส าคญั คือ ขัน้ก่อนการเขียน 
ขัน้การเขียน และขัน้หลงัการเขียน ซึ่งจากการศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า 
ขัน้ก่อนเขียนเป็นขัน้ท่ีมีความซับซ้อนและค่อนข้างยากในการท่ีจะช่วยกระตุ้ นให้ผู้ เรียนเกิด
ความคิดในการเขียนงานได้ ด้วยเหตนีุ ้ผู้วิจยัจึงได้ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับกลวิธีการสอนตา่ง  ๆ ท่ี
สามารถน ามาใช้กระตุ้นความคิดของผู้ เรียนในขัน้ก่อนเขียน ตามแนวคิดของการสอนเขียนแบบ
เน้นกระบวนการ และค้นพบว่ากลวิธี RAFT สามารถตอบสนองและเสริมสร้างกระบวนการคิดใน
ขัน้ก่อนการเขียนได้เป็นอยา่งดี โดยกลวิธี RAFT มีรายละเอียดดงัท่ีจะได้กลา่วตอ่ไป 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกลวิธี RAFT 

ท่ีมาและความหมายของกลวิธี RAFT   
แนวทางการสอนให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการเขียน ประกอบไปด้วย 3 ขัน้ตอน 

คือ ขัน้ก่อนการเขียน (Prewriting) ขัน้การเขียน (Writing) และขัน้หลงัการเขียน (Postwriting) โดย
ขัน้ก่อนการเขียนถือเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัเน่ืองจากเป็นขัน้ตอนท่ีประกอบด้วยกิจกรรมอนัสง่เสริมให้
ผู้ เรียนเกิดกระบวนการคิดเพ่ือหาแนวทางในการส่ือสารความคิดของตนเองก่อนจะเขียนออกมา
เป็นลายลกัษณ์อกัษร หากผู้ เรียนมีกระบวนการคิดท่ีดีย่อมส่งผลให้ขัน้ตอนต่อไปในการเขียนนัน้
ง่ายขึน้ (Kytle, 1970: 80-85) ทัง้นีแ้วนเดอเวนเทอร์ (Vandeventer, 1979: 2) ได้พัฒนาแนวคิด
กลวิธี RAFT ขึน้เพ่ือใช้เป็นกิจกรรมเสริมการสอนเขียนในขัน้ตอนก่อนการเขียน โดย RAFT ย่อมา
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จาก Role (บทบาทผู้ เขียน) Audience (บทบาทผู้อ่าน) Form (รูปแบบ) และ Tense (รูปกริยาตาม
กาล) หรือ Topic (หวัข้อ) และอธิบายเพิ่มเติมว่า RAFT เป็นกลวิธีท่ีช่วยเสริมสร้างประสบการณ์
และจดักระบวนการคิดเพ่ือเตรียมการเขียนให้กับผู้ เรียน โดยปกติแล้ว RAFT มกัจะปรากฏอยู่ใน
งานเขียนต่างๆ เพียงแต่ส่วนใหญ่แล้วมกัมีการพูดถึง RAFT ในลกัษณะท่ีแยกออกจากกัน ไม่ได้
น ามารวมกัน อีกทัง้อาจไม่ได้ให้ความสนใจในการจัดระบบความคิดให้อยู่ภายใต้ลักษณะของ 
RAFT 

แนวคดิดงักลา่วสอดคล้องกบัท่ีอาร์มเชอร์ (Irmscher, 1972: 27-28) เช่ือวา่การสร้าง
งานเขียนควรเร่ิมต้นจากขัน้ตอนของการจดัระเบียบ ควบคมุ ก าหนด หรือตีกรอบความคิด ผู้ เรียน
จะไม่สามารถสร้างงานเขียนได้อย่างมีคณุภาพหากข้ามขัน้ตอนดงักล่าวไปในช่วงของการเร่ิมต้น
งานเขียน ซึ่งสอดคล้องกับท่ีบริตัน (Britton, 1975) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจากรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับภาษานัน้ พบว่าโดยส่วนมากผู้ สอนมักมอบหมายงานให้
ผู้ เรียนสร้างงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือแสดงสิ่งท่ีตนเองเรียนรู้จากรายวิชานัน้ ๆ แต่ปัญหาท่ี
พบคือผู้สอนในรายวิชานัน้ ๆ มกัไม่สอนวิธีการเขียนหรืออาจจะสอนแต่ยงัคงไม่เพียงพอต่อการ
สร้างงานเขียนให้มีคณุภาพได้  

จากการศึกษาท่ีมาและความหมายของกลวิธี RAFT จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า RAFT 
หมายถึง กลวิธีการสอนเขียนท่ีเสริมสร้างให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการคิดในขัน้ตอนก่อนการเขียน 
เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดประสบการณ์และวตัถดุิบในการเขียนงานอย่างเป็นระบบ โดยอกัษรทัง้ 4 ตวั มา
จากค าวา่ Role (บทบาทผู้ เขียน) Audience (บทบาทผู้อา่น) Form (รูปแบบ) และ Tense (รูปกริยา
ตามกาล) หรือ Topic (หวัข้อ) 

 
องค์ประกอบของกลวิธี RAFT 

กลวิธี RAFT เป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีเสริมสร้างให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการคิดในขัน้ตอน
ก่อนการเขียน เพ่ือก าหนดกรอบความคิดและแนวทางการเขียน ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ 
(Vandeventer, 1979: 2-6) ได้แก่ 

1. Role (บทบาทผู้ เขียน) คือ การก าหนดบทบาทของผู้ เขียนอนัเป็นการช่วยให้
ผู้ เขียนตระหนกัรู้ถึงความรู้สกึร่วมระหว่างการเขียนในฐานะท่ีสวมบทบาทเป็นผู้ เลา่เร่ืองนัน้ ๆ ทัง้นี ้
การก าหนดบทบาทผู้ เขียนมีลกัษณะส าคญั 2 ประการ คือ 1) เปิดโอกาสให้ผู้ เขียนได้ลองผิดลอง
ถกูเพราะบทบาทของผู้ เขียนนัน้สามารถเปล่ียนแปลงได้เสมอ ไม่ก าหนดตายตวัถาวร และ 2) เปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างจากตวัเองออกไปซึ่งท าให้การ
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เขียนมีความหมายและความส าคญัมากยิ่งขึน้ ซึ่งการก าหนดบทบาทของผู้ เขียนจะมีอิทธิพลตอ่
การก าหนดบทบาทผู้อา่น รูปแบบและหวัข้องานเขียนในองค์ประกอบตอ่ไป 

2. Audience (บทบาทผู้ อ่าน) คือ การก าหนดบทบาทของผู้ อ่านหรือผู้ รับสาร 
ทัง้นีผู้้อา่นอาจเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไมมี่ชีวิตก็ได้ อาจเป็นคนเดียว สิ่งเดียว หรือหลายคนหลายสิ่งก็
ได้ หรือในบางครัง้ผู้อา่นอาจก าหนดให้เป็นตวัผู้ เขียนเองก็ได้ 

3. Form (รูปแบบ) คือ การก าหนดรูปแบบของงานเขียนให้เป็นประเภทใด
ประเภทหนึง่ เชน่ ข้อความสัน้ จดหมาย โทรเลข บทสนทนา บทละคร โฆษณา ฯลฯ 

4. Tense (รูปกริยาตามกาล) คือ การก าหนดรูปของค ากริยาหรือรูปประโยคตาม
หลกัไวยากรณ์ โดยปกติแล้ว Tense แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ Past (อดีต) Present (ปัจจบุนั) 
Future (อนาคต) ทัง้นี ้Tense จะมีความสมัพนัธ์กบั Form เป็นหลกั กล่าวคือการเล่าเร่ืองราวหรือ
ถ่ายทอดความคิดในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัย่อมส่งผลตอ่การเลือกใช้ Tense ท่ีแตกตา่งกนัด้วย เชน่ 
การเขียนในรูปแบบนิทานซึ่งเป็นการส่ือสารเพ่ือให้ผู้อ่านรับรู้และเข้าใจเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในอดีตไป
แล้ว ดังนัน้รูปแบบนิทานจึงเป็นตัวก าหนดให้ผู้ เขียนต้องใช้ Past Tense (รูปค ากริยาหรือรูป
ประโยคในแบบอดีตกาล) เป็นต้น 

ในขณะท่ี The National Bahavior Support Service (2017) กล่าวว่ากลวิธี RAFT 
สามารถช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในความคิดของตวัเองก่อนการเขียนงาน และมุ่งความสนใจ
ไปท่ีองค์ประกอบของ การเร่ิมต้นงานเขียนทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 

1. The Writer’s Role คือ การก าหนดบทบาทของผู้ เขียน เช่น นักหนังสือพิมพ์ 
ทหาร วิศวกร หวัใจของมนุษย์ สตัว์ใกล้สูญพนัธุ์ ฯลฯ ทัง้นีห้ากสงัเกตให้ดีจะพบว่าบทบาทของ
ผู้ เขียนเป็นได้ทัง้มนษุย์ รวมถึงสตัว์และสิ่งของด้วย 

2. The Audience คือ การก าหนดว่าใครเป็นผู้อ่าน เช่น ผู้อ่านหนงัสือพิมพ์ สนุขั
มีเจ้าของ นกัวิทยาศาสตร์ หรือแม้กระทัง่พิพิธภณัฑ์ ฯลฯ เชน่เดียวกบั The Writer’s Role กลา่วคือ 
Audience สามารถก าหนดให้เป็นได้ทัง้คน สตัว์ หรือสิ่งของ 

3. Formats for Writing คือ การก าหนดรูปแบบของงานเขียน เช่น จดหมาย บท
สนทนา บนัทกึสว่นตวั แผนผงั ฯลฯ 

4. Topic คือ การก าหนดหวัข้อหรือจดุประสงค์ของงานเขียน 
แนวคดิเร่ืององค์ประกอบของ RAFT ทัง้ 4 ประการดงัท่ีได้กลา่วมานี ้ยงัสอดคล้องกบั

แนวคิดของมิ เชล (Mitchell, 1996: 93-97) และซานต้า (Santa, 2004) กล่าวโดยสรุปได้ว่า 
องค์ประกอบทัง้ 4 ประการของกลวิธี RAFT คือ 1) Role of the Writer คือการถามว่าคณุคือใคร  
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2) Audience คือการถามว่าคณุเขียนถึงใคร 3) Format คือการถามว่ารูปแบบท่ีใช้ในการเขียนคือ
อะไร และ 4) Topic คือการถามวา่คณุก าลงัเขียนเก่ียวกบัอะไร 

หากเปรียบเทียบระหว่างองค์ประกอบของ RAFT ระหว่างแนวคิดของแวนเดอเวนเทอร์
กบัแนวคดิของนกัวิชาการอ่ืน ๆ พบวา่ แนวคดิดงักล่าวมีจดุร่วมท่ีเหมือนและแตกตา่งกนั กลา่วคือ
แนวคิดทัง้หมดแบง่องค์ประกอบของกลวิธี RAFT ออกเป็น 4 องค์ประกอบ โดยมี 3 องค์ประกอบ
แรกท่ีเหมือนกนั ได้แก่ 1) บทบาทผู้ เขียน 2) บทบาทผู้อา่น และ 3) รูปแบบ แตใ่นด้านองค์ประกอบ
ท่ี 4 นัน้ แวนเดอเวนเทอร์ได้ให้ความส าคญัท่ี Tense หรือรูปกริยาตามกาล ด้วยเหตวุา่แวนเดอเวน
เทอร์พบปัญหาและจุดบกพร่องของงานเขียนของผู้ เรียนว่า ผู้ เรียนมกัเกิดข้อผิดพลาดในด้านการ
ใช้รูปกริยาตามกาล (Tense) ท่ีไม่สัมพันธ์กับรูปแบบของงานเขียน นอกจากนีง้านเขียนใน
ความหมายของแวนเดอเวนเทอร์นัน้ เน้นในด้านของงานเขียนเชิงวิชาการ ซึ่งงานเขียนดงักล่าวให้
ความส าคญักบัการใช้รูปกริยาตามกาล (Tense) ท่ีถกูต้อง ด้วยเหตนีุ ้จงึสง่ผลให้แวนเดอเวนเทอร์
ก าหนดให้ผู้ เรียนค านึงถึงการก าหนดรูปกริยาตามกาล (Tense) ในขัน้ตอนก่อนการเขียน เพ่ือให้
ผู้ เขียนสามารถสร้างงานเขียนท่ีถกูต้องตามรูปแบบงานเขียน ในขณะท่ีแนวคิดของนกัวิชาการอ่ืน  
ๆ ให้ความส าคญักับการก าหนด Topic (หวัข้อ) เพราะเป็นส่วนท่ีจะช่วยก าหนดจุดประสงค์และ
เนือ้หาสาระของงานเขียน ไมใ่ห้ผู้ เรียนเกิดความสบัสนและแก้ไขปัญหาการเขียนอยา่งไมมี่ทิศทาง 
โดยใช้ในบริบทของงานเขียนทัว่ ๆ ไป ไมใ่ชเ่ฉพาะแตง่านเขียนเชิงวิชาการ 

ด้วยความแตกต่างขององค์ประกอบข้อ 4 ของกลวิธี RAFT นีเ้อง ผู้ วิจัยจึงได้ตัง้
ข้อสงัเกตวา่ การก าหนดองค์ประกอบ Topic (หวัข้อ) นัน้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกบับริบท
ของงานเขียนความเรียงท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีม้ากกว่าการก าหนด Tense (รูปกริยาตามกาล) 
เน่ืองจากความเรียงเป็นงานเขียนร้อยแก้วท่ีไม่มีรูปแบบ ลีลาการใช้ภาษา วิธีการเรียบเรียง หรือ
ศิลปะการเขียนท่ีแน่นอน ซึ่งตรงกับบริบทของ Topic ท่ีเก่ียวข้องกับงานเขียนทัว่ ๆ ไป ในขณะท่ี 
Tense (รูปกริยาตามกาล) เน้นในด้านของงานเขียนเชิงวิชาการมากกว่า ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจงึสรุปได้
ว่า RAFT ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) Role of Writer (บทบาทผู้ เขียน) คือการ
ก าหนดบทบาทสมมุติว่าผู้ เขียนคือใคร 2) Audience (บทบาทผู้อ่าน) คือการก าหนดบทบาทว่า
ผู้อ่านงานเขียนนีคื้อใคร 3) Form (รูปแบบ) คือการก าหนดว่ารูปแบบของงานเขียนนีคื้อรูปแบบใด 
4) Topic (หวัข้อ) คือการก าหนดวา่งานเขียนนีเ้ขียนเก่ียวกบัอะไร 
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ขัน้ตอนการสอนเขียนตามกลวิธี RAFT 
กลวิธี RAFT ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะกระบวนการคิด

ในการสร้างขอบเขตทิศทางงานเขียนของตนเอง ผ่านการก าหนดองค์ประกอบของ RAFT ทัง้ 4 
องค์ประกอบ ทัง้นีก้ารจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดในการก าหนด
องค์ประกอบของ RAFT ได้นัน้ นกัวิชาการเสนอไว้อย่างสนใจหลายแนวคิด ทัง้นีไ้ซม่อน (Simon, 
2017) มิเชล (Mitchell, 1996: 93-97) และซานต้า (Santa, 2004) ได้แนะน าขัน้ตอนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กลวิธี RAFT ในการเสริมสร้างความสามารถในการเขียนโดยสรุปขัน้ตอนได้ 6 ขัน้ตอน 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. อธิบายให้ผู้ เรียนทราบและเข้าใจว่าในมุมมองของผู้ เขียนนัน้ สิ่งใดบ้างท่ีต้อง
ค านึงถึงเพ่ือให้สามารถสร้างงานเขียนท่ีมีคณุภาพ พร้อมทัง้ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ RAFT 
วา่มีสว่นชว่ยอยา่งไรในการสร้างงานเขียน และมีองค์ประกอบใดบ้าง 

2. ก าหนดให้ผู้ เรียนเลือกเนือ้หาสาระหรือหวัข้อ (Topic) ท่ีตนเองสนใจ โดยส่วน
ใหญ่มกัให้ผู้ เรียนเลือกเนือ้หาสาระท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผู้ เรียน หรือผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจกบั
สิ่งนัน้พอสมควร อาจเป็นเนือ้หาสาระท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาอ่ืนท่ีผู้ เรียนก าลงัศกึษาอยูก็่ได้ 

3. อธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจว่า โดยปกติแล้วการน า RAFT มาใช้ในการสร้างงาน
เขียนนัน้ จะท าให้ผู้ เรียนเกิดมุมมองใหม่ในการเขียนว่าบทบาทของผู้ เขียนและผู้ อ่านนัน้ ไม่
จ าเป็นต้องเป็น “นักเรียน” และ “ครู” เสมอไป รวมทัง้รูปแบบงานเขียนก็ไม่จ าเป็นต้องเป็น 
“รายงาน” ทัง้นีผู้้สอนควรยกตวัอย่าง Role of Writer (บทบาทผู้ เขียน) Audience (บทบาทผู้อ่าน) 
และ Form (รูปแบบ) ท่ีสามารถก าหนดได้ภายใต้หวัข้อท่ีผู้ เรียนเลือกไว้ในขัน้ตอนท่ี 2 โดยเน้นให้
เห็นถึงตวัอยา่งท่ีหลากหลาย 

4. แบ่งกลุ่มผู้ เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย จากนัน้ก าหนดให้ผู้ เรียนระดมความคิด
ภายในกลุม่ แล้วเลือกหวัข้อยอ่ย (Topic) จากหวัข้อหลกัในขัน้ตอนท่ี 2 

5. ให้ผู้ เรียนร่างค าตอบท่ีเป็นไปได้ของ RAFT ภายใต้หวัข้อยอ่ยนัน้ โดยให้ผู้ เรียน
เสนอความคิดได้อย่างหลากหลาย จากนัน้จึงให้อภิปรายภายในกลุ่มร่วมกันเพ่ือหาข้อสรุปว่า
ค าตอบของ RAFT ค าตอบใดเป็นค าตอบท่ีนา่สนใจท่ีสดุ 

6. ผู้ สอนแสดงตวัอย่างงานเขียนท่ีสร้างสรรค์ขึน้ภายใต้ RAFT ท่ีถูกก าหนดไว้
แล้วให้ผู้ เรียนอ่านหรือฟัง เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็นแนวทางความเป็นไปได้ในการสร้างงานเขียนจาก
ค าตอบของ RAFT ท่ีก าหนดขึน้ในข้างต้น 
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ในขณะท่ีแวนเดอเวนเทอร์ (Vandeventer, 1979: 10) กล่าวถึงขัน้ตอนของการน า
กลวิธี RAFT มาใช้ในการพฒันาความสามารถในการสอนเขียนแตกต่างออกไปจากนักวิชาการ
ข้างต้น เน่ืองจากบริบทของการน ากลวิธี RAFT ไปใช้เก่ียวข้องกับงานเขียนเชิงวิชาการ โดยสรุป
ขัน้ตอนได้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ผู้ เรียนนกึค าถามท่ีมกัจะถกูถามอยูเ่สมอ ๆ ในขณะท่ีเรียนรายวิชาตา่ง ๆ  
2. ผู้ เรียนก าหนดค าตอบของ RAFT ภายใต้เนือ้หาสาระท่ีสอดคล้องกบัค าถามใน

ขัน้ตอนท่ี 1 
3. ผู้ เรียนพิจารณาค าตอบของ RAFT ในรายวิชาต่าง ๆ จากนัน้เลือกค าตอบใด

ค าตอบหนึง่ตามความเหมาะสมและความสมคัรใจของผู้ เรียนเอง 
4. ผู้ เรียนสร้างงานเขียนภายใต้ค าตอบของ RAFT นัน้ 

 
ทัง้นีจ้ากการศกึษาขัน้ตอนการสอนเขียนตามกลวิธี RAFT จากนกัวิชาการตา่ง ๆ จึง

สรุปได้ว่า การสอนเขียนตามกลวิธี RAFT สามารถน าไปใช้ในช่วงขัน้ก่อนการเขียน (Prewriting) 
ตามแนวทางการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้1) ผู้ สอนอธิบายให้ผู้ เรียน
เข้าใจว่า RAFT คืออะไร สามารถน ามาใช้ในการสร้างงานเขียนได้อย่างไรบ้าง 2) ผู้ เรียนพิจารณา
หาหัวข้องานเขียนท่ีตนเองสนใจ 3) ผู้ สอนแสดงตัวอย่างความเป็นไปได้ของค าตอบ RAFT ท่ี
หลากหลายให้ผู้ เรียนดเูป็นแนวทาง 4) ผู้สอนแบง่ผู้ เรียนออกเป็นกลุม่ยอ่ยและมอบหมายให้ผู้ เรียน
เสนอแนวค าตอบของ RAFT ภายใต้หัวข้อท่ีตกลงร่วมกันไว้ จากนัน้จึงเลือกเฉพาะค าตอบท่ีมี
ความเป็นไปได้และน่าสนใจมากท่ีสุด 5) ผู้ เรียนน าค าตอบของ RAFT มาเป็นแนวทางในการเข้าสู่
กระบวนการเขียน (Writing) ตอ่ไป 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักลวิธี RAFT 

แวนเดอเวนเทอร์ (Vandeventer, 1979: 10) ได้ศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กลวิธี RAFT เพ่ือพฒันางานเขียนเชิงวิชาการกับนกัเรียนจ านวน 36 คน เปรียบเทียบผลของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี RAFT ก่อนและหลังการทดลองในประเด็นท่ีเ ก่ียวกับรายวิชา
วิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จากนัน้จึงได้แบง่ผู้ เรียนออกเป็น 2 ระดบั ได้แก่ 1) ระดบัมาตรฐาน
และสูงกว่า 2) ระดบัต ่ากว่ามาตรฐาน ผลปรากฎว่าผู้ เรียนหลังการทดลองมีระดบัผลการเขียน
สงูขึน้ 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการเขียนความเรียง 
ความหมายของความเรียง 

การเขียนความเรียงเป็นทกัษะอย่างหนึ่งท่ีต้องอาศยัความรู้และการฝึกฝนอยู่เสมอ
เพ่ือให้เกิดความช านาญ การเรียนรู้ความหมาย องค์ประกอบ และความส าคญัของการเขียนความ
เรียงจะช่วยให้ผู้ เขียนมีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกับการเขียนอนัจะส่งผลให้ความสามารถ
ในการเขียนความเรียงเพิ่มขึน้ จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัจากนักวิชาการศึกษา
พบวา่มีการให้ความหมายของความเรียงไว้ในแนวทางเดียวกนั ดงันี ้

พงษ์จันทร์ คล้ายสุบรรณ์ (2522: 8) กล่าวถึงความหมายของความเรียงว่า ความ
เรียงคือเร่ืองท่ีเขียนขึน้อย่างมีจดุมุง่หมาย และจบสมบรูณ์ ประกอบด้วยอนเุฉทหลาย ๆ อนเุฉทท่ีมี
ใจความสมัพนัธ์เก่ียวข้อง และเป็นเร่ืองเดียวกนั ซึ่งสอดคล้องกบัท่ี ไพฑรูย์ สินลารัตน์ (2533: 12) 
ได้ให้นิยามของความเรียงว่า ความเรียงเป็นงานเขียนร้อยแก้วท่ีมีการเลือกสรรถ้อยค ามาผูกเป็น
ประโยคหรือเป็นข้อความอย่างสวยงาม ทัง้นี ้สิทธา พินิจภูวดล (2516: 106-108) และ อคัรา บญุ
ทิพย์ (2535: 134) ได้ให้ความหมายของความเรียงไว้เพิ่มเติมและสอดคล้องกนั กล่าวโดยสรุปได้
ว่า ความเรียงคืองานเขียนร้อยแก้วท่ีมีการเรียบเรียงถ้อยค าเพ่ือแสดงความคิด ความเข้าใจ และ
ความรู้สกึของผู้ เรียบเรียงให้ผู้ อ่ืนทราบ ด้วยภาษาท่ีสละสลวยแตมี่อิสระในการเลือกใช้ถ้อยค า โดย
เน้นคุณค่าด้านความคิดและจินตนาการมากกว่าคุณค่าด้านความรู้ นอกจากนี  ้โชษิตา มณีใส 
(2555: 191-192) ยงัเพิ่มเติมนิยามของความเรียงท่ีแตกต่างจากนกัวิชาการอ่ืนในแง่มุมของงาน
เขียนร้อยแก้วท่ีมีการมีข้อมลูอ้างอิงหรือสนบัสนนุในลกัษณะของเชิงวิชาการ 

จากแนวคิดของนกัวิชาการศกึษาท่ีได้ให้ความหมายของความเรียงไว้ข้างต้น สรุปได้
ว่า ความเรียงคืองานเขียนร้อยแก้วท่ีมีการเลือกสรรถ้อยค าน ามาผูกเป็นประโยคอย่างสวยงาม 
สละสลวย เพ่ือแสดงความคดิ ความรู้สกึ และความเข้าใจของผู้ เขียนให้ผู้ อ่ืนทราบ 

นอกจากนี ้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีชดัเจน ผู้วิจยัยงัได้ศกึษานิยามของค าว่า “ความ
เรียง” และ “เรียงความ” เพิ่มเติม และพบว่ามีนักวิชาการกล่าวถึงความเหมือนและความต่าง
ระหวา่งค าทัง้สอง โดย เก๋ แดงสกลุ; และ ชนกพร พวัพฒันกลุ (2560: 2-3) กลา่ววา่ความเรียงและ
เรียงความมีความเหมือนในด้านท่ีทัง้สองเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วซึ่งน าเสนอเนือ้หาสาระใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง แตต่า่งกนัท่ี ความเรียงคืองานเขียนท่ีพยายามอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจเร่ืองราวใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างถ่องแท้ (ตามศัพท์เดิมมาจากภาษาอังกฤษค าว่า Essay แปลว่า ความ
พยายาม) โดยส่วนมากมกัเป็นการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเพ่ือตอบค าถาม ให้ความรู้ และ
แสดงทัศนะของผู้ เขียนเก่ียวกับเร่ืองนัน้  ๆ ทัง้นีส้ามารถเลือกใช้รูปแบบและภาษาได้อย่าง
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หลากหลาย สามารถสอดแทรกท่วงท านองการเขียนท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของผู้ เขียนแตล่ะคนเข้า
ไปได้มาก ในขณะเดียวกนั เรียงความมกัเขียนขึน้ตามหวัข้อท่ีถูกก าหนดไว้ โดยมีจดุเน้นท่ีวิธีการ
เรียบเรียง ศิลปะการเขียน และการใช้ภาษาเป็นส าคญั รูปแบบการเขียนมีลกัษณะเฉพาะตายตวั 
คือประกอบไปด้วย ค าน า เนือ้เร่ือง และสรุป นอกจากนีย้งัต้องใช้ภาษาในระดบัทางการหรือกึ่ง
ทางการ ถกูต้องตามหลกัการใช้ภาษา การให้นิยามดงักลา่วสอดคล้องกบัท่ี เปลือ้ง ณ นคร (2512: 
12) และ วิจิตรา แสงพลสิทธ์ิ (2522: 335) กลา่วถึงความแตกตา่งระหวา่งความเรียงและเรียงความ 
สรุปได้ว่า ความเรียงคืองานเขียนท่ีแสดงความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจ หรือความต้องการให้
ผู้ อ่ืนทราบ โดยไม่จ ากัดลีลา รูปแบบ และลักษณะภาษา ในขณะท่ีเรียงความคืองานเขียนท่ีมี
รูปแบบเฉพาะตายตวั และมกัให้นกัเรียนฝึกหดัเขียนในโรงเรียน โดยครูตัง้หวัข้อการเขียนไว้ ทัง้นี ้
ทัง้นัน้ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2540: 16) ได้เสนอแนวคิดท่ีสอดคล้องกบั เก๋ แดงสกลุ; และ ชนกพร 
พัวพัฒนกุล (2560: 2-3) ไว้ว่างานเขียนทัง้สองอาจมีลักษณะใกล้เคียงกันมากจนยากท่ีจะแยก
ออกจากกันได้อย่างชัดเจน บางครัง้อาจมีผู้ ใช้แทนกันบ้าง ผู้ อ่านจึงต้องพิจารณาจากความมุ่ง
หมาย ศลิปะการใช้ภาษา และลีลาการเขียนเป็นส าคญั 

จากแนวคิดของนกัวิชาการเก่ียวกบัความหมายของความเรียงและเรียงความจงึสรุป
ได้ว่า ความเรียงคืองานเขียนท่ีเรียบเรียงขึน้เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก โดยไม่มี
รูปแบบ ลีลาการใช้ภาษา วิธีการเรียบเรียง หรือศิลปะการเขียนท่ีแน่นอน ในขณะท่ีเรียงความคือ
งานเขียนร้อยแก้วท่ีมีรูปแบบเฉพาะตวั ใช้ภาษาในระดบัทางการหรือกึ่งทางการ และต้องถกูต้อง
ตามหลกัการใช้ภาษา มกัเขียนขึน้โดยก าหนดหวัข้อไว้แล้ว 

 
ความส าคญัของการเขียนความเรียง 

การเขียนความเรียงมีความส าคญัในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการแสดงออกทางความรู้ 
อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ ประสบการณ์ ข้อเท็จจริง และความคิด กลั่นกรองออกมาเป็น
ถ้อยค าภาษาผ่านตวัอักษร นับเป็นทักษะกระบวนการอย่างหนึ่งทางภาษาท่ีมีจุดประสงค์เพ่ือ
ส่ือสารระหว่างผู้ ส่งสารไปยังผู้ รับสาร ซึ่งสอดคล้องตรงกับความส าคัญของการเขียนตามท่ี   
สนิท ตัง้ทวี (2538: 118) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการเขียนไว้ว่า การเขียนเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ส าหรับส่ือสารทัง้เร่ืองราวในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต เพ่ือแสดงออกถึงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกของมนษุย์ อีกทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการวดัความเจริญหรืออารยธรรมของมนษุย์
ในแต่ละยุคแต่ละสมัย นอกจากนีก้ารเขียนยังนับเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สนองความปรารถนาของ
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มนษุย์ เช่น ความรัก ความเข้าใจ และเป็นส่ือท่ีช่วยแพร่กระจายความรู้ความคิดให้กว้างไกลและ
รวดเร็ว 

นอกจากความส าคญัของการเขียนในแง่มุมของการเป็นเคร่ืองมือในการแสดงออก
ของผู้ ส่งสารไปยังผู้ รับสารแล้ว ในอีกแง่มุมหนึ่ง การเขียนความเรียงยังมีความส าคัญในการ
ลดทอนข้อจ ากัดของการส่ือสารด้วยวิธีการพูดได้ นัน้คือ การเขียนสามารถลดข้อจ ากัดทางด้าน
ระยะเวลาและสถานท่ีระหวา่งผู้สง่สารและผู้ รับสารได้ กลา่วคือการเขียนไมจ่ าเป็นต้องมีเง่ือนไขว่า
ผู้ส่งสารและผู้ รับสารต้องเผชิญหน้ากนั ณ สถานท่ีและเวลาเดียวกนั ผู้ส่งสารสามารถเขียนความ
เรียงและส่งผ่านไปยงัผู้ รับสารได้แม้ว่าจะอยู่คนละสถานท่ีหรือแม้กระทัง่คนละยคุสมยัก็ตาม และ
ด้วยเหตุนีจ้ึงท าให้งานเขียนความเรียงนับเป็นหลักฐานหรือร่องรอยชิน้ส าคัญอันเป็นรูปธรรม
ชดัเจนท่ีหลงเหลืออยูร่ะหว่างการส่ือสารได้ ซึง่สอดคล้องตรงกนักบัท่ี ดวงใจ ไทยอบุญุ (2554: 13) 
ได้กล่าวถึงความส าคญัของการเขียนในมุมมองของการส่ือสารท่ีสามารถเป็นหลกัฐานอ้างอิงได้ 
และเป็นการส่ือสารท่ีมีการไตร่ตรอง ใคร่ครวญ และกลัน่กรองเนือ้หาสาระ โดยใช้เวลานานกว่า
การพดูและการฟัง ท าให้ลดปัญหาการเกิดความสบัสนขึน้ในสงัคม 

กล่าวโดยสรุปว่า การเขียนความเรียงมีความส าคญัในด้านของการเป็นเคร่ืองมือใน
การส่ือสารของมนษุย์ งานเขียนความเรียงนบัเป็นร่องรอยรูปธรรมท่ีใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิงของการ
ส่ือสารได้ นอกจากนีก้ารเขียนความเรียงยงัสามารถลดปัญหาของการส่ือสารท่ีผิดพลาดได้ เพราะ
การเขียนความเรียงเป็นการส่ือสารท่ีให้เวลากบัผู้ส่งสารในการพิจารณาไตร่ตรองก่อนสง่สาร 

 
องค์ประกอบของความเรียง 

ความเรียงเป็นงานเขียนร้อยแก้วประเภทหนึ่งท่ีถึงแม้จะมีรูปแบบ ลีลาการใช้ภาษา 
วิธีการเรียบเรียง หรือศิลปะการเขียนท่ีไม่แน่นอน แตค่วามเรียงยงัคงมีองค์ประกอบเพ่ือเป็นแกน
หลกัของงานเขียน การศกึษาเร่ืององค์ประกอบของความเรียงจงึเป็นส่วนหนึง่ท่ีส าคญัอนัจะช่วยให้
ผู้สอนสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ เรียนได้ และยงัเอือ้ประโยชน์ต่อการวดัและประเมินผลผู้ เรียนใน
อีกทางหนึง่ ทัง้นีมี้นกัวิชาการกลา่วถึงองค์ประกอบของความเรียงไว้ ดงันี ้

พงษ์จันทร์ คล้ายสุบรรณ์ (2522: 8-9) แบ่งองค์ประกอบของความเรียงไว้ 3 ส่วน 
ดงันี ้

1. ค าน า หรือการเร่ิมเร่ืองในย่อหน้าแรกเพ่ือให้ผู้ อ่านเกิดความสนใจ โดยมีวิธี
เขียน 3 แบบ คือ 

1.1 แบบตรง ผู้ เขียนเขียนบอกผู้อา่นตรง ๆ วา่จะเขียนเร่ืองอะไร วา่อยา่งไร 
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1.2 แบบอ้อม ผู้ เขียนจะเขียนถึงเร่ืองอ่ืนเพ่ือน าไปสู่เร่ืองท่ีต้องการ แต่ต้อง
เป็นเร่ืองท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนั 

1.3 แบบแสดงความคิด ผู้ เขียนเขียนแสดงแนวคิดเก่ียวกับเร่ืองก่อนแล้วจึง
เขียนอธิบายขยายความแนวคิดนัน้ให้ผู้อา่นเข้าใจชดัเจน 

2. เนือ้เร่ือง หรือส่วนท่ีเป็นรายละเอียดทัง้หมดของเร่ือง ซึ่งอาจแบง่ออกเป็นอนุ
เฉทหลายอนเุฉท โดยเนือ้เร่ืองท่ีดีควรมีลกัษณะ 3 ประการ ดงันี ้

2.1 มีเอกภาพ หรือความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน คือมีความสมัพนัธ์ตรงกบั
หวัข้อเร่ืองท่ีตัง้ไว้ มีเหตผุลประกอบรองรับ ไมอ่อกนอกเร่ือง 

2.2 มีสัมพันธภาพ คือมีความต่อเน่ืองกัน ผู้ เขียนต้องล าดับความคิดและ
ล าดบัเร่ืองราวให้ตดิตอ่กนัโดยวางโครงเร่ืองก่อนลงมือเขียน 

2.3 มีสารัตถภาพ คือการเน้นใจความมากกว่าพลความ ไมเ่ขียนแบบน า้ท่วม
ทุง่ผกับุ้งโหรงเหรง 

3. สรุป คือการแสดงความคิดเก่ียวกับเร่ืองท่ีเขียนไว้ในตอนสุดท้ายของเร่ือง 
เพ่ือให้ผู้อา่นเกิดความประทบัใจ เข้าใจเร่ืองราว แล้วจงึจบเร่ือง 

สนิท ตัง้ทวี (2538: 130-132) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของความเรียงไว้ดงันี ้
1. ค าน า เป็นตอนเปิดเร่ือง กล่าวกันว่าเป็นตอนท่ีเขียนยากท่ีสุด เพราะค าน ามี

ส่วนส าคัญท่ีจะชักจูงใจผู้ อ่านให้ติดตาม หรือท าให้ผู้ อ่านเลิกสนใจท่ีจะติดตามอ่านต่อไปได้ 
เพราะฉะนัน้จงึต้องเขียนค าน าให้นา่สนใจ 

2. เนือ้เร่ือง เป็นใจความส่วนใหญ่ของเร่ือง ก่อนท่ีจะเขียนผู้ เขียนจะต้องวางโครง
เร่ืองเอาไว้ก่อน โดยเรียงล าดบัให้เป็นไปตามขัน้ตอนแล้วเขียนขยายความออกไปทีละตอน เม่ือจบ
ตอนหนึง่ ๆ ก็ขึน้ยอ่หน้าใหม ่โดยยดึหลกั 

2.1 แตล่ะยอ่หน้าต้องมีใจความส าคญัเพียงอยา่งเดียว 
2.2 ต้องมีความสมัพนัธ์ภายในยอ่หน้า 
2.3 ทกุๆ ยอ่หน้าต้องมีการสง่ทอดเนือ้ความกนัเป็นอย่างดี 
2.4 รู้จกัเน้นในสว่นท่ีส าคญั ให้รายละเอียดด้วยประโยคขยาย 
2.5 มีเนือ้ความเข้มข้นเตม็ไปด้วยสาระและมีหลกัฐานนา่เช่ือถือ 
2.6 ต้องเขียนให้มีความขชดัเจน ถกูต้อง มีเหตผุล และมีความคดิดี 

3. สรุป เป็นการปิดเร่ือง การเขียนสรุปต้องฝากข้อคิดหรือความประทับใจแก่
ผู้อ่าน ซึ่งอาจท าได้โดยการยกสภุาษิต ค าพงัเพย ค าคม หรือบทกวีตา่ง  ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตอน
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สรุปต้องใช้ภาษาให้กะทดัรัด ชดัเจน เพ่ือให้ผู้อ่านจบัประเด็นความคิดส าคญัได้ถูกต้อง วิธีเขียน
สรุปท่ีนิยมมีดงันี ้

3.1 สรุปด้วยค าคม สุภาษิต หรือค าประพันธ์ เพ่ือสนับสนุนความคิดให้
เดน่ชดั 

3.2 สรุปด้วยการย า้ให้เห็นความส าคญั 
3.3 สรุปด้วยการฝากข้อคดิ 

ดวงใจ ไทยอุบุญ (2554: 35-38) กล่าวถึงองค์ประกอบของความเรียง โดยให้
รายละเอียดดงันี ้

1. ค าน า คือการเร่ิมเร่ืองในย่อหน้าแรก เพ่ือให้ผู้ อ่านเกิดความสนใจในการ
ตดิตามอา่นเนือ้เร่ืองตอ่ไป โดยมีการเขียนค าน า 3 วิธี คือ 

1.1 เขียนบอกโดยตรง ผู้ เขียนเขียนบอกตรง  ๆ ว่า ต้องการเขียนเร่ืองอะไร 
เพราะอะไร ท าไมจงึเขียน 

1.2 เขียนบอกโดยอ้อม ผู้ เขียนเขียนถึงเร่ืองอ่ืนเพ่ือการน าไปสู่เร่ืองท่ีต้องการ 
เร่ืองท่ีเขียนจงึควรเป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวข้องกนั 

1.3 เขียนโดยแสดงแนวคิด ผู้ เขียนเขียนแสดงแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองก่อน แล้ว
จงึอธิบายแนวคดิให้ผู้อา่นเข้าใจในภายหลงั 

2. เนือ้เร่ืองคือการเขียนรายละเอียดทัง้หมด โดยแบ่งเป็นย่อหน้าหลายย่อหน้า 
เนือ้เร่ืองท่ีดีควรมีลกัษณะดงันี ้

2.1 มีเอกภาพ คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของข้อเขียน แต่ละย่อหน้า
จะต้องมีใจความส าคญัเพียงอย่างเดียว และมีข้อความอ่ืนมาขยายหรือสนบัสนุนใจความส าคญั
นัน้ 

2.2 มีสมัพนัธภาพ คือข้อความตา่ง ๆ ในแตล่ะย่อหน้าต้องด าเนินตามล าดบั 
มีความสมัพนัธ์กนัในแตล่ะยอ่หน้า เพ่ือน าเร่ืองไปสูจ่ดุหมาย 

2.3 มีสารัตถภาพ คือการเน้นใจความส าคญัให้ผู้ อ่านทราบว่าตอนใดเป็น
ใจความส าคญั ตอนใดเป็นรายละเอียด 

3. สรุป คือการเขียนแสดงทศันะหรือข้อคิดเก่ียวกับเร่ืองท่ีเขียนไว้ในตอนต้น วิธี
เขียนสรุปท่ีมกันิยมเขียนกนัมี 5 วิธี ดงันี ้

3.1 สรุปด้วยการฝากข้อคดิ 
3.2 สรุปด้วยการสัง่สอน 
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3.3 สรุปด้วยการให้ค าแนะน าและชกัชวน 
3.4 สรุปด้วยการใช้ค าประพนัธ์ ค าคม หรือสภุาษิต 
3.5 สรุปด้วยการย า้หรือเน้นให้เห็นความส าคญั 

กลา่วโดยสรุปได้วา่ องค์ประกอบของความเรียงมี 3 องค์ประกอบ คือ ค าน า เนือ้เร่ือง 
และสรุป โดยทัง้สามองค์ประกอบต้องมีความสมัพนัธ์สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ค าน า
ต้องเร้าให้ผู้อ่านเกิดความสนใจติดตามอ่านตอ่ไป เนือ้เร่ืองต้องมีเอกภาพ สมัพนัธภาพ และสารัต
ภาพ สรุปต้องสร้างประทบัใจให้กบัผู้อา่น ให้ข้อคดิหรือย า้ให้เห็นถึงความส าคญัของความเรียง 

 
ความสามารถในการเขียนความเรียง 

การเขียนความเรียงท่ีดีนัน้ ผู้ เขียนจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถทัง้ด้าน
กระบวนการคิดและระเบียบวิธีการเขียนท่ีถูกต้อง ดงันัน้จึงมีผู้ เช่ียวชาญกล่าวถึงความหมายของ
ความสามารถในการเขียนความเรียงไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

สภุทัรา อกัษรานเุคราะห์ (2532) ได้กล่าวถึงความสามารถในการเขียนความเรียงไว้
ว่า “ความสามารถในการเขียนความเรียง คือความสามารถในการรวบรวมข้อมูล เลือกสรรสิ่งท่ี
ต้องการ แล้วน ามาถ่ายทอดความคิด ล าดบัความด้วยการเรียบเรียงเป็นตวัอักษรตัง้แต่ระดับ
ประโยคจนถึงระดบัข้อความหรือสงูกว่าข้อความ โดยใช้ความรู้ทางด้านกลไกลการเขียน เช่น การ
สะกดค า การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน ตลอดจนกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ ซึ่งจะต้องให้ผู้อ่านเข้าใจ
สิ่งท่ีผู้ เขียนแสดงออกทางความคิดได้ถูกต้องตรงกับจุดประสงค์ท่ีต้องการ” ซึ่งสอดคล้องกับท่ี 
ชัยนันท์ นันทพันธ์ (2534: 22-24) ได้กล่าวถึงความสามารถในการเขียนความเรียงสรุปได้ว่า 
ความสามารถในการเขียนความเรียงเป็นการน าเสนองานเขียนในรูปแบบท่ีถกูต้องตามแบบแผน มี
เนือ้หาสาระท่ีดีและสมบรูณ์ การจดัเรียงล าดบัเนือ้หาดี เขียนได้ชดัเจน ไม่ออกนอกประเด็น มีการ
น าเสนอความคิดหรือแนวการเขียนท่ีแปลกใหม ่องค์ประกอบของการเขียนครบถ้วนสมบรูณ์ทัง้ค า
น า  เ นื อ้ เ ร่ือง  ส รุป  อีกทั ง้ยัง ต้อง รู้จัก เ ลือกสรร ถ้อยค า ไ ด้อย่าง เหมาะสม ในขณะ ท่ี   
ผะอบ โปษะกฤษณะ (2538: 51) ได้อธิบายเพิ่มเติมสรุปได้ว่า ความสามารถในการเขียนความ
เรียงเป็นการถ่ายทอดข้อมูลท่ีมีความชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจได้ทันที มีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน  
การด าเนินเร่ืองไมว่กวน มีความสมัพนัธ์ท่ีดี เป็นไปตามล าดบัท่ีตอ่เน่ือง การเลือกใช้ถ้อยค าถกูต้อง
เหมาะสม แสดงออกถึงความงดงามทางภาษา และควรมีความกว้างขวาง ผู้ อ่านอ่านแล้วได้
เพิ่มพนูความรู้หรือความบนัเทิง 
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ในขณะท่ีจาคอบส์ (Jacobs, 1981) ได้กล่าวถึงความสามารถในการเขียน โดยสรุป
ได้วา่ผู้ ท่ีมีความสามารถในการเขียนควรจะเป็นผู้ มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองตอ่ไปนี ้

1. เนือ้หา (Content) ได้แก่ ความรอบรู้ในเร่ืองท่ีเขียน ความมีแก่นสาร การเขียน
ขยายใจความได้อยา่งสมบรูณ์ 

2.  การเรียบเรียงเ ร่ืองราว (Organization) ได้แก่  การเรียบเรียงเนือ้หาได้
สมเหตสุมผล มีการใช้ค าหรือวลีเพ่ือแสดงการเช่ือมโยงข้อความ มีข้อความสนบัสนนุความคิดนัน้
ได้อยา่งกะทดัรัดชดัเจน 

3. ค าศพัท์ (Vocabulary) ได้แก่ การเลือกใช้ถ้อยค าส านวนได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกบัเนือ้ความนัน้ ๆ โดยสามารถใช้ค าได้อยา่งถกูต้องตามไวยากรณ์ด้วย 

4. การใช้ภาษา (Language Use) ได้แก่ การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนและการ
สะกดค าได้อยา่งถกูต้อง 

นอกจากนีไ้รมส์ (Raimes, 1983: 6-9) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัความสามารถในการ
เขียนความเรียง โดยสรุปได้วา่ ความสามารถในการเขียนความเรียงมี 5 ด้าน ได้แก่ 

1. จุดประสงค์ (Purpose) คือ การค านึงถึงจุดประสงค์ของงานเขียน โดยต้อง
เลือกให้เหมาะสมกบัผู้ รับสาร 

2. เนือ้หา (Content) คือ การค านงึถึงเนือ้หาท่ีต้องการแสดงความรู้หรือความคิด
โดยต้องสอดคล้องกบัหวัข้อหรือจดุประสงค์ของงานเขียน มีความชดัเจนและสมเหตสุมผล 

3. การเรียบเรียงเนือ้หา (Organization) คือ การค านึงถึงประโยคใจความส าคญั
และประโยคสนับสนุนว่าต้องมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกัน มีความต่อเน่ือง และมีความเป็น
เอกภาพ 

4. การใช้ภาษา (Language Use) คือ การค านึงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างค า วลี 
และประโยค ความซับซ้อนของโครงสร้างประโยค ขอบข่ายของค าศัพท์ และโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ ทัง้หมดนีต้้องเหมาะสมกบัระดบัของภาษาและมีความถกูต้องตามหลกัภาษา 

5. กลไกลทางภาษา (Mechanics) คือ การค านึงถึงลายมือ การสะกดค า การใช้
อกัษรตวัพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ และการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนอนัเป็นบริบทท่ีช่วยให้เข้าใจงาน
เขียนได้ง่ายยิ่งขึน้ 

ผลการศกึษาข้างต้นสรุปได้วา่ ความสามารถในการเขียนความเรียงคือความสามารถ
ในการน าเสนอข้อมลูได้อยา่งชดัเจนและครบถ้วน ตรงตามวตัถปุระสงค์ของผู้ เขียน การด าเนินเร่ือง
มีความสอดคล้องและเป็นไปตามล าดบัท่ีดี สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างชัดเจน มีเหตผุล 
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เลือกใช้ถ้อยค าได้อย่างถกูต้องเหมาะสม อีกทัง้สามารถเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้องตามหลักการ
ใช้ภาษา ทัง้นีค้วามสามารถในการเขียนความเรียงแบง่เป็นองค์ประกอบได้ทัง้หมด 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านเนือ้หา คือความสามารถในการน าเสนอเนือ้หาได้อย่างชัดเจน ตรง
ประเดน็ มีจดุมุง่หมาย และเขียนความเรียงได้ถกูต้องตามรูปแบบของงานเขียนแตล่ะประเภท 

2. ด้านการเสนอความคิด คือความสามารถในการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็น
ระบบ มีการแสดงความคิดอย่างชัดเจน สามารถใช้เหตุผลสนับสนุนได้อย่างสมเหตุสมผล 
เช่ือมโยงความคดิในแตล่ะสว่นได้อย่างสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งดี 

3. ด้านการใช้ภาษา คือความสามารถในการเลือกใช้ค าได้ถูกต้องเหมาะสมกบั
เนือ้หา สามารถเรียบเรียงเป็นประโยคได้ถูกต้องตามรูปแบบ และเลือกใช้ระดบัภาษาได้ถูกต้อง
เหมาะสมกบังานเขียน 

4. ด้านกลไกภาษา คือความสามารถในการสะกดค า เว้นวรรคตอน และใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอนได้อยา่งถกูต้อง 

 
การประเมินงานเขียนความเรียง 

การพฒันาความสามารถในการเขียนความเรียง นอกจากต้องอาศยัแนวทางการสอน
ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกบัผู้ เรียนแล้วนัน้ ยงัต้องอาศยัการประเมินงานเขียนเพ่ือให้ผู้สอนทราบ
ถึงความสามารถในการเขียนความเรียงของผู้ เรียน และเป็นข้อมลูส าคญัในการให้ข้อมลูย้อนกลบั
แก่ผู้ เรียนเพ่ือเสนอแนะแนวทางและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดตา่ง  ๆ ในงานเขียน โดยหวงัผลให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาความสามารถในการเขียนของตนเองให้ดียิ่งขึน้ จากเหตผุลข้างต้น
จึงกล่าวได้ว่า การประเมินงานเขียนความเรียงถือเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ความสามารถในการเขียน ทัง้นีไ้ด้มีผู้ เสนอแนวทางในการประเมินงานเขียนความเรียงไว้ ดงันี ้

กรมวิชาการ (2546: 281) ได้เสนอแนวทางการประเมินงานเขียนความเรียง โดยมี
คะแนนเต็ม 20 คะแนน และแบง่พิจารณาออกเป็น 6 ด้าน แตล่ะด้านมีค าอธิบายการให้คะแนนไว้
อยา่งชดัเจน ดงันี ้

1. ด้านองค์ประกอบ หมายถึง ความถูกต้องตามลักษณะการเขียนความเรียง 
ได้แก่ ค าน า เนือ้เร่ือง และสรุป คะแนนเตม็ 2 คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

0 คะแนน - ไมมี่เนือ้เร่ือง 
1 คะแนน - มีเนือ้เร่ือง แตข่าดองค์ประกอบอ่ืน 
2 คะแนน - มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ ค าน า เนือ้เร่ือง และสรุป 
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2. ด้านเนือ้หา หมายถึง เนือ้หาสาระสัมพันธ์กับช่ือเร่ืองท่ีก าหนด มีประเด็นท่ี
นา่สนใจ และมีข้อมลูสนบัสนนุอยา่งชดัเจน คะแนนเตม็ 4 คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

0 คะแนน - เนือ้หาสาระไมส่มัพนัธ์กบัช่ือเร่ืองท่ีก าหนด 
1 คะแนน - เนือ้หาสาระสมัพนัธ์กบัช่ือเร่ืองท่ีก าหนด 
2 คะแนน - เนือ้หาสาระสมัพนัธ์กบัช่ือเร่ืองท่ีก าหนด มีข้อมลูสนบัสนนุ 
3 คะแนน - เนือ้หาสาระสมัพนัธ์กับช่ือเร่ืองท่ีก าหนด มีประเด็นน่าสนใจ มี

ข้อมลูสนบัสนนุ 
4 คะแนน - เนือ้หาสาระสมัพนัธ์กับช่ือเร่ืองท่ีก าหนด มีประเด็นน่าสนใจ มี

ข้อมลูสนบัสนนุอยา่งชดัเจน 
3. ด้านความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การน าเสนอน่าสนใจ สอดแทรกคติข้อคิด 

ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางปฏิบตั ิมีแนวคดิท่ีแปลกใหม ่มีคณุคา่ตอ่ตนเองและสงัคม คะแนนเตม็ 4 
คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

0 คะแนน - ไมมี่ความคดิสร้างสรรค์ 
1 คะแนน - มีแนวคดิแปลกใหม ่
2 คะแนน - มีแนวคดิแปลกใหม ่และมีคณุคา่ตอ่ตนเองและสงัคม 
3 คะแนน - การน าเสนอนา่สนใจ มีแนวคดิแปลกใหม ่และมีคณุคา่ตอ่ตนเอง

และสงัคม 
4 คะแนน - การน าเสนอน่าสนใจ สอดแทรกคติ ข้อคิด ข้อเสนอแนะ หรือ

แนวทางปฏิบตั ิมีแนวคดิแปลกใหม ่และมีคณุคา่ตอ่ตนเองและสงัคม 
4. ด้านการใช้ภาษา หมายถึง การใช้ภาษาถูกต้องสละสลวย ใช้ส านวน โวหาร 

หรือค าประพนัธ์ประกอบเหมาะสม ส่ือความหมายชดัเจน และล าดบัความไม่วกวน คะแนนเต็ม 4 
คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

0 คะแนน - ใช้ภาษาไมถ่กูต้อง 
1 คะแนน - ใช้ภาษาถกูต้อง 
2 คะแนน - ใช้ภาษาถกูต้อง สละสลวย ส่ือความหมายชดัเจน 
3 คะแนน - ใช้ภาษาถูกต้อง สละสลวย ส่ือความหมายชัดเจน การล าดับ

ความไมว่กวน 
4 คะแนน - ใช้ภาษาถูกต้อง สละสลวย ใช้ส านวนโวหาร หรือค าประพันธ์

ประกอบเหมาะสม ส่ือความหมายชดัเจน การล าดบัความไมว่กวน 



  41 

5. ด้านอักขรวิธี หมายถึง การสะกดค า การใช้อักษรย่อ สัญลักษณ์ และ
เคร่ืองหมายวรรคตอน ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์การใช้ภาษาไทย คะแนนเตม็ 4 คะแนน มีเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดงันี ้

0 คะแนน - สะกดค า ใช้อกัษรย่อ สญัลกัษณ์ และเคร่ืองหมายวรรคตอน ผิด
เกิน 12 แหง่ 

1 คะแนน - สะกดค า ใช้อกัษรย่อ สญัลกัษณ์ และเคร่ืองหมายวรรคตอน ผิด 
10-12 แหง่ 

2 คะแนน - สะกดค า ใช้อกัษรย่อ สญัลกัษณ์ และเคร่ืองหมายวรรคตอน ผิด 
7-9 แหง่ 

3 คะแนน - สะกดค า ใช้อกัษรย่อ สญัลกัษณ์ และเคร่ืองหมายวรรคตอน ผิด 
4-6 แหง่ 

4 คะแนน - สะกดค า ใช้อกัษรย่อ สญัลกัษณ์ และเคร่ืองหมายวรรคตอน ผิด 
1-3 แหง่ 

หมายเหต ุการนบัค าผิด ถ้าผิดซ า้ค าเดียวกนัให้นบัเป็น 1 แหง่ 
6. ด้านความสะอาด หมายถึง ลกัษณะทัว่ไปของชิน้งานโดยภาพรวม ตวัอกัษร

อา่นง่าย สะอาด และเป็นระเบียบ คะแนนเตม็ 2 คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
0 คะแนน - ตวัอกัษรอา่นยาก หรือสกปรก 
1 คะแนน - ตวัอกัษรอา่นง่าย สะอาด ขาดความเป็นระเบียบ 
2 คะแนน - ตวัอกัษรอา่นง่าย สะอาด เป็นระเบียบ 

จาคอบส์ (Jacobs, 1981: 89-96) น าเสนอเกณฑ์การประเมินงานเขียนความเรียง 
ESL Composition Profile โดยแบง่ด้านการประเมินออกเป็น 5 ด้าน คือด้านเนือ้หา ด้านการเรียบ
เรียงความ ด้านการใช้ศพัท์ ด้านการใช้โครงสร้าง/ไวยากรณ์ และด้านกลไกภาษา โดยในแต่ละ
ด้านได้แบง่คะแนนออกเป็น 4 ชว่ง คือ ดีเย่ียม-ดีมาก ดี-ปานกลาง พอใช้-ออ่น และออ่นมาก แตล่ะ
ด้านมีค าอธิบายแตล่ะระดบัอย่างชดัเจน มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนต ่าสดุ 34 คะแนน แต่
ละระดบัความสามารถมีชว่งคะแนนประกอบด้วยคะแนนบน คะแนนลา่ง คะแนนระหวา่งกลาง ท า
ให้ผู้ ประเมินสามารถให้คะแนนได้อย่างละเอียด ค าอธิบายความหมายระดับคะแนนชัดเจน
สามารถน ามาใช้พิจารณาเพ่ือให้ค าแนะน าในการแก้ไขผลงานของผู้ เขียนได้ นอกจากนีย้ังมี
ประโยชน์ต่อการรายงานผลคะแนนท่ีสามารถให้ข้อมูลด้านการเขียนแต่ละแง่มุมของผู้ เรียนได้
อยา่งชดัเจน ทัง้นีจ้าคอบส์ได้ให้เกณฑ์การตรวจงานเขียนไว้ ดงันี ้
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ตาราง 1 เกณฑ์การตรวจงานเขียนและค าอธิบายแตล่ะระดบั 
 

ด้านการ
ประเมิน 

คะแนน ระดับ ค าอธิบายระดับ 

เนือ้หา 30-27 ดีเย่ียม-ดี
มาก 

แสดงความรู้ความเข้าใจได้เนือ้หาสมบรูณ์และไมอ่อก
นอกเร่ือง 

26-22 ดี-ปาน
กลาง 

แสดงความรู้พอประมาณ การด าเนินเร่ืองจ ากดั สว่น
ใหญ่ไมอ่อกนอกเร่ืองแตย่งัขาดรายละเอียด 

21-17 พอใช้-ออ่น แสดงความรู้ท่ีจ ากดั เนือ้หาน้อย การด าเนินเร่ืองอ่อน 
16-13 ออ่นมาก ไมแ่สดงความรู้เลย 

การเรียบ
เรียงความ 

20-18 ดีเย่ียม-ดี
มาก 

แสดงความคิดเห็นอยา่งคล่องและชดัเจน มี
ข้อสนบัสนนุ ไมเ่ยิ่นเย้อ การเรียบเรียงความดี มีการ
จดัล าดบัเหตผุลและความสอดคล้องดี 

17-14 ดี-ปาน
กลาง 

คอ่นข้างไมป่ะติดปะตอ่ ใจความส าคญัชดัเจนดีแต่
ข้อสนบัสนนุน้อยไป การเรียงล าดบัสมเหตสุมผลแต่
ไมส่มบรูณ์ 

13-10 พอใช้-ออ่น ไมป่ะตดิปะตอ่ ขาดการเสนอเหตผุลและการด าเนิน
เร่ือง 

9-7 ออ่นมาก ไมส่ื่อสารเลย ไมมี่การเรียบเรียงความจงึไมเ่พียง
พอท่ีจะประเมินได้ 

การใช้
ค าศพัท์ 

20-18 ดีเย่ียม-ดี
มาก 

วงศพัท์กว้าง มีความรู้ ใช้ค าอยา่งมีประสิทธิภาพ มี
ความสามารถสงูในการใช้รูปแบบภาษาท่ีเหมาะสม 

19-14 ดี-ปาน
กลาง 

ใช้วงศพัท์กว้างพอ มีการใช้ศพัท์และส านวน การ
เลือกค าผิดในบางครัง้ แตค่วามหมายชดัเจน 

13-10 พอใช้-ออ่น ศพัท์มีวงจ ากดั ใช้ศพัท์และส านวน การเลือกค าผิด
บอ่ยๆ ความหมายไมช่ดัเจน สบัสน 

9-7 ออ่นมาก ใช้การแปลค าตอ่ค า รู้ศพัท์และส านวนน้อยมาก 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

การใช้
โครงสร้าง/
ไวยากรณ์ 

25-22 ดีเย่ียม-ดี
มาก 

ใช้โครงสร้างซบัซ้อนอยา่งมีประสิทธิภาพ ผิดน้อยมาก
ในด้านความสอดคล้องของการใช้ประธานและกริยา 
การใช้กาล จ านวน การเรียงค าตามหน้าท่ี สรรพนาม 
ค าบพุบทและค าน าหน้านาม 

17-11 พอใช้-ออ่น มีปัญหาส าคญัๆ ในการสร้างประโยคทัง้ประโยค
ธรรมดาและซบัซ้อน ผิดบอ่ยครัง้ในการใช้ประโยค
ปฏิเสธ ความสอดคล้องของค า กาล จ านวน การ
เรียงค าตามหน้าท่ี ค าน าหน้านาม บพุบท สรรพนาม 
การใช้วลีตอ่เน่ืองและอนปุระโยค การละค า 
ความหมายคลมุเครือ สบัสน 

10-5 ออ่นมาก แทบจะไมส่ามารถสร้างประโยคใดๆ ได้ มีท่ีผิดเตม็ไป
หมด ส่ือความหมายไมไ่ด้ 

กลไกภาษา 5 ดีเย่ียม-ดี
มาก 

แสดงความสามารถในการใช้ระเบียบวิธีการเขียน ผิด
น้อยมากในด้านการสะกดค า การใช้เคร่ืองหมายวรรค
ตอน การใช้อกัษรใหญ่ และการจดัอนเุฉทน้อยมาก 

4 ดี-ปานกลาง ผิดบางครัง้ในด้านการสะกดค า การใช้ตวัอกัษรใหญ่ 
การจดัอนเุฉท แตค่วามหมายยงัชดัเจนดี ไมค่ลมุเครือ 

3 พอใช้-ออ่น ผิดบอ่ยครัง้ด้านการสะกดค า การใช้เคร่ืองหมายวรรค
ตอน การใช้อกัษรใหญ่ ลายมืออา่นได้ยาก 
ความหมายคลมุเครือสบัสน 

2 ออ่นมาก ไมรู้่ระเบียบวิธีการเขียน มีแตท่ี่ผิดทางการสะกดค า 
การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน การใช้อกัษรใหญ่ การจดั
อนเุฉท ลายมืออา่นไมอ่อก 

 
ท่ี มา :  Jacobs, Holly L.; et al.  (1981) .   Testing ESL Composition: A Practical 

Approach.  p. 89-96. 
 



  44 

จาคอบส์ได้ขยายความเกณฑ์การตรวจงานเขียน ESL Composition Profile ดงันี ้
 

ตาราง 2 เกณฑ์การตรวจงานเขียนโดยแสดงค าอธิบายเกณฑ์แตล่ะด้านพร้อมคณุภาพงานเขียน 
 

ด้านการ
ประเมิน 

คุณภาพ เกณฑ์ 

เนือ้หา แสดงความรู้ - มีความเข้าใจเร่ืองท่ีเขียนหรือไม ่

- ใช้ข้อเท็จจริงหรือข้อมลูท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ 
- ทราบแง่มมุตา่งๆ ของเร่ืองท่ีเขียนหรือไม่ 
- แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งแง่มมุตา่งๆ หรือไม่ 

ได้ใจความ - กลา่วถึงประเดน็ส าคญัตา่งๆ หรือไม่ 
- ให้รายละเอียดเพียงพอหรือไม่ 
- แสดงความคิดใหม่ๆ  ในการให้ข้อมลูเชิงรูปธรรมเพื่อ
การยกตวัอยา่ง ให้ค านิยาม เปรียบเทียบข้อเท็จจริงท่ี
ใช้ในการสนบัสนนุสิ่งท่ีน าเสนอหรือไม ่

การน าเสนอเร่ือง
อยา่งสมบรูณ์
ทัว่ถึง 

- เร่ืองท่ีน าเสนอมีการขยายความสมบรูณ์เพียงพอ
หรือไม ่

- มีการใช้วิธีการเขียนอยา่งเฉพาะในการด าเนินเร่ือง 
เชน่ การเปรียบเหมือน/เปรียบตา่ง การยกตวัอย่าง 
การให้นิยาม การบรรยาย การน าข้อเท็จจริงหรือ
ประสบการณ์ของตนเองมาเขียนหรือไม่ 

ความเก่ียวข้องกบั
หวัเร่ืองท่ีก าหนด 

- ข้อมลูทัง้หมดเก่ียวข้องกบัหวัเร่ืองท่ีเขียนหรือไม่ 
- มีการละไมเ่ขียนถึงสิ่งท่ีไมเ่ก่ียวข้องหรือไม่ 

การเรียบ
เรียงความ 

ความคลอ่งในการ
ใช้ภาษา 

- ความคดิตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนัหรือไม่ 
- มีการใช้อนเุฉทท่ีเป็นค าน าและอนเุฉทสรุปลงท้าย
หรือไม ่

- มีการใช้ค า วลี หรือประโยคท่ีเช่ือมความและตอ่เน่ือง
ความภายในอนเุฉทและระหวา่งอนเุฉทหรือไม่ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

 มีการน าเสนอ
ความคดิอยา่ง
ชดัเจนและการ
สนบัสนนุ
ความคดิท่ีเสนอ 

- มีการน าเสนอความคิดท่ีเป็นข้อใหญ่ใจความของเร่ือง
ท่ีเขียนหรือไม ่

- ประโยคหวัเร่ืองของแตล่ะอนเุฉทสนบัสนนุ ก าหนด 
และให้แนวทางของเร่ืองท่ีเขียนหรือไม่ 

ความกะทดัรัด - ความคดิทกุเร่ืองมุง่ไปสูป่ระเดน็ใหญ่ท่ีส าคญัของงาน
เขียนอย่างกระชบัไมเ่ยิ่นเย้อหรือไม่ 

การเรียบเรียง - ความสมัพนัธ์โดยรวมระหวา่งความคิดในอนเุฉทและ
ระหวา่งความอนเุฉทระบไุว้ชดัเจนหรือไม่ 

- มีการตัง้ต้น การด าเนินเร่ือง และการจบลงหรือไม่ 
การล าดบัความ
อยา่ง
สมเหตสุมผล 

- ประเดน็ตา่งๆ มีการด าเนินเร่ืองอยา่งสมเหตสุมผล มี
การล าดบัความ เชน่ ตามล าดบัเวลา ตามท่ีตัง้ หรือ
ตามความส าคญัหรือไม ่

- การด าเนินเร่ืองนีมี้การใช้ภาษาท่ีเป็นตวัเช่ือมอย่าง
เหมาะสมหรือไม ่

ความสมัพนัธ์ของ
เนือ้ความ 

- อนเุฉทแตล่ะอนเุฉทสะท้อนถึงเปา้หมายเดียวหรือไม่ 
- อนเุฉททัง้หลายรวมเข้าเป็นงานเขียนท่ีเนือ้
ความสมัพนัธ์กนัเป็นเร่ืองเดียวกนัหรือไม่ 

การใช้ศพัท์ วงศพัท์ - สามารถใช้ศพัท์และส านวนได้อย่างคล่องเพ่ือการ
เสนอข้อมลูหรือเร่ืองท่ีประสงค์ ทศันคต ิหรือความรู้สึก
หรือไม ่

- จ าแนกความคิดหรือเจตนาอนัละเอียดอ่อนเพ่ือการส่ือ
ความหมายโดยนบัและความหมายท่ีตา่งกนัออกไป 
และเพ่ือการส่ือความสมเหตสุมผลของความคิด
หรือไม ่
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

 การเลือกใช้ศพัท์
และส านวนอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

- เลือกใช้ศพัท์และส านวนถกูต้อง เหมาะสม กระชบั 
และมีประสิทธิผลตามบริบทหรือไม่ 

- กริยาหรือกริยาวลีท่ีใช้ได้ความชดัเจน ตรงไปตรงมา 
และแสดงการกระท าอยา่งชดัเจนมากเท่าท่ีจะเป็นไป
ได้หรือไม่ 

- ใช้ส านวนท่ีเป็นวลีและท่ีใช้บพุบทถกูต้องและส่ือ
ความหมายตามท่ีต้องการหรือไม ่

- วางต าแหนง่ค าสง่สารและจดุเน้นท่ีต้องการหรือไม่ 
- ใช้ค าท่ีมีความหมายพ้อง ความหมายตรงกนัข้าม และ
เสียงพ้องหรือไม ่

- จ าแนกความหมายโดยตรงและโดยนยัของศพัท์
หรือไม ่

- ซ า้ค าหรือวลีท่ีส าคญัๆ อยา่งมีประสิทธิผลหรือไม่ 
- ใช้ค าเช่ือมแสดงการเปล่ียนการน าเสนอความคิด
หรือไม ่

การสร้างค า - ใช้ค าวิภตัิ ปัจจยั รากค า และค าผสมถกูต้องมี
ประสิทธิผลหรือไม่ 

- ใช้ค าถกูต้องตามหน้าท่ีหรือไม ่(แยกค านาม กริยา 
คณุศพัท์ วิเศษได้ถกูต้อง) 

การใช้ท าเนียบ
ภาษา 

- ศพัท์ท่ีใช้เหมาะสมตอ่หวัเร่ืองท่ีเขียน ตอ่ผู้อ่าน ตอ่
น า้เสียงภาษา และตอ่วิธีการด าเนินเร่ืองหรือไม่ 

- ผู้อา่นคุ้นเคยศพัท์ท่ีใช้หรือไม่ 
- ศพัท์ท่ีใช้ส่ือความหมายหรือความรู้สกึท่ีต้องการ
หรือไม ่
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

การใช้
โครงสร้าง/
ไวยากรณ์ 

โครงสร้างซบัซ้อน - ใช้ประโยคถกูต้อง สมบรูณ์ และมีการใช้สว่นขยาย
ประโยคท่ีเหมาะสมหรือไม ่

- ใช้ค าขยายท่ีเป็นค าเด่ียวเหมาะสมตอ่หน้าท่ีภาษา มี
รูปแบบถกูต้อง อยูใ่นท่ีท่ีเหมาะสม และล าดบัค าอย่าง
เหมาะสมหรือไม ่

- ใช้วลีและอนปุระโยคเหมาะสมตอ่หน้าท่ีภาษาอย่าง
สมบรูณ์ และอยูใ่นท่ีท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

- แยกความคิดใหญ่ออกจากความคิดยอ่ยชดัเจน
หรือไม ่

- ใช้ค าสนัธาน ค าวิเศษณ์ และเคร่ืองหมายวรรคตอน
ส าหรับการเช่ือมสว่นประกอบท่ีประสานหรือท่ีเสริม
แตง่สว่นอ่ืนๆ ของข้อความเหมาะสมหรือไม่ 

- ใช้ประโยคประเภทตา่งๆ และมีความยาวแตกตา่งกนั
ออกไปหรือไม่ 

- สว่นประกอบตา่งๆ ของประโยคมีความคูข่นานกนั
หรือไม ่

- ใช้ค าแทน ค าซ า้ และละค าอยา่งได้ผลหรือไม่ 
ความสอดคล้อง
ด้านไวยากรณ์ 

- มีความสอดคล้องพืน้ฐานด้านไวยากรณ์ระหวา่ง
สว่นประกอบของประโยคหรือไม่ 

การใช้กาล - ใช้กาลของค ากริยาถกูต้อง และมีล าดบัท่ีท่ีเหมาะสม
หรือไม ่

- ใช้กริยาชว่ยส่ือความหมายหรือกาลเวลาท่ีต้องการ
หรือไม ่

การใช้จ านวน - ค านาม ค าสรรพนาม และค ากริยาส่ือปริมาณท่ี
ต้องการหรือไม่ 

การเรียงค า/หน้าท่ี
ภาษา 

- เรียงค าตามปกต ิยกเว้นในกรณีท่ีต้องการเน้นเป็น
พิเศษหรือไม่ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

 ค าน าหน้านาม - ใช้ค า a an the ถกูต้องหรือไม่ 
ค าสรรพนาม - ค าสรรพนามท่ีใช้บง่ถึงบคุคล เพศ จ านวน หน้าท่ี

ภาษาของบคุคลหรือสิ่งท่ีถกูกลา่วถึงอยา่งถกูต้อง
เหมาะสมหรือไม ่

กลไกภาษา ค าบพุบท - เลือกใช้ค าบพุบทท่ีน าสว่นขยายความอยา่งถกูต้อง
หรือไม ่

- สามารถส่ือความหมายท่ีต้องการได้หรือไม่ 
ตวัสะกด - สะกดค าถกูต้องหรือไม่ 
เคร่ืองหมายวรรค
ตอน 

- ใช้มหพัภาค จลุภาค อฒัภาค เคร่ืองหมายขีดยาวและ
เคร่ืองหมายค าถามถกูต้องหรือไม่ 

การใช้อกัษรใหญ่ - มีการใช้อกัษรใหญ่ในท่ีจ าเป็นอยา่งเหมาะสมหรือไม่ 
การแยกอนเุฉท - ใช้ยอ่หน้าแบง่ข้อความเป็นตอนๆ ตามล าดบัความคดิ

ท่ีเสนอและการตัง้ต้นล าดบัความคิดใหม่ 
ลายมือ - ลายมืออา่นง่าย ไมเ่ขียนหวดัจนท าให้การส่ือ

ความหมายผิดพลาดไป 

 
ท่ี มา :  Gunning, Holly L.; et al.  (1981) .   Testing ESL Composition: A Practical 

Approach.  pp. 89-96. 
 

อภิรักษ์ อนะมาน (2546: 205-212) กล่าวถึงเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียน
ความเรียง โดยมีคะแนนเตม็ 100 คะแนน และแบง่รายการพิจารณาออกเป็น 5 ด้าน โดยพิจารณา
จากจดุประสงค์ของการวิจยัเป็นพืน้ฐานซึง่ก าหนดไว้เป็นเกณฑ์ ดงันี ้
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ตาราง 3 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนความเรียง 
 

รายการท่ีเป็นเกณฑ์ ค่าคะแนน 
1. เนือ้เร่ือง (Content) 25 
2. การเรียบเรียง/จดัล าดบัความคดิ (Organization) 25 
3. การใช้ภาษา (Language Use) 25 
4. กลไกในการเขียน (Writing Mechanics) 15 
5. การตัง้ช่ือเร่ือง (Title) 10 

รวม 100 

 
ท่ีมา: อภิรักษ์ อนะมาน. (2546). การบรูณาการการสอนเขียนแบบอรรถฐานในรายวิชา

ระดบัอดุมศกึษา: รูปแบบการเรียนการสอน. หน้า 205. 
 

นอกจากนี ้อภิรักษ์ อนะมาน ยงัได้สร้างตารางรูบริคส์ (Rubrics) เพิ่มเติมเพ่ือเป็น
เคร่ืองมือในการให้คะแนนในด้านรายละเอียดแสดงระดบัคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ น้ โดย
ขยายความให้รายละเอียดในเกณฑ์ยอ่ย ๆ ตามรายการเกณฑ์หลกั และระบรุะดบัคา่คะแนนในแต่
ละเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 4 รูบริคส์แสดงคณุภาพและคา่คะแนนในแตล่ะเกณฑ์ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: อภิรักษ์ อนะมาน. (2546). การบรูณาการการสอนเขียนแบบอรรถฐานในรายวิชา

ระดบัอดุมศกึษา: รูปแบบการเรียนการสอน. หน้า 205. 
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จากการศกึษาการประเมินงานเขียนความเรียง กล่าวโดยสรุปได้ว่า การประเมินงาน
เขียนความเรียงโดยทัว่ไปจะแบ่งตามองค์ประกอบของความสามารถในการเขียน จากนัน้จึงให้
รายละเอียดของแตล่ะองค์ประกอบว่ามีองค์ประกอบย่อยใดบ้าง พร้อมทัง้ก าหนดระดบัคา่คะแนน
และระบุคณุภาพของแต่ละองค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ผู้ตรวจมีเกณฑ์การประเมินงานเขียนความ
เรียงในทิศทางเดียว ทัง้นีผู้้วิจยัได้น าแนวคิดการประเมินงานเขียนความเรียงของ อภิรักษ์ อนะมาน 
และแนวคิดของจาคอปส์มาปรับให้สอดคล้องกับบริบทเนือ้หา โดยแบ่งองค์ประกอบในการ
ประเมินงานเขียนความเรียงออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านเนือ้หา ด้านการเสนอความคิด ด้านหลกัการ
ใช้ภาษา และด้านกลไกภาษา จากนัน้จึงสร้างรูบริคส์เพ่ือแสดงระดบัค่าคะแนนและระบุคณุภาพ
ของแตล่ะองค์ประกอบ 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการเขียน 

รจนา ค านึงผล (2542: 86-88) ได้ศกึษาผลของการสอนโดยใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองท่ีมีตอ่ความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยก่อนและหลัง
ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
ความเรียงภาษาไทยระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองกับกลุ่มท่ี
ได้รับการสอนแบบปกติ กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล 
จงัหวดัชยัภมูิ จ านวน 2 กลุม่ กลุม่ละ 40 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองประกอบไปด้วย แผนการ
สอนการเขียนความเรียงภาษาไทยจ านวน 16 แผน แบบสอบการเขียนความเรียงภาษาไทย และ
เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินการเขียนความเรียงภาษาไทย ด าเนินการวิจยัโดยทดสอบความสามารถ
ในการเขียนความเรียงภาษาไทยหลังการทดลองสอนทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากนัน้
วิเคราะห์ทางสถิตด้ิวยคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคา่ที (t-test) ผลการวิจยัพบว่า
ความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
ความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามวิธีปกตอิยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ศศธิร วงศ์ชาลี (2542: 114-117) ได้ศกึษาความเข้าใจในการอ่านและความสามารถ
ในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์
ภาษากับการสอนตามคู่มือครู โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและ
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ความสามารถในการเขียนระหวา่งนกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากบัการสอน
ตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนปากคาดวิทยา จังหวัด
หนองคาย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2541 จ านวน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมอย่างละ 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองประกอบไปด้วย
แผนการแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา แผนการสอนตามคูมื่อครู แบบทดสอบวดัความเข้าใจในการ
อ่านภาษาไทย และแบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียน ด าเนินการวิจัยโดยการทดสอบ
ความเข้าใจในการอ่านและความสามารถทางการเขียนหลงัการทดลองทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ จากนัน้วิเคราะห์ผลข้อมลูด้วยวิธีทางสถิติด้วยคา่เฉล่ีย คา่ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระ ( t-test for Independent Sample) 
ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษามีความเข้าใจในการอ่านและ
ความสามารถทางการเขียนสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

สวุิตรา เศรษฐสมบตัิกลุ (2543: 52-55) ได้ท าการเปรียบเทียบความสามารถในการ
เขียนความเรียงภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ระหวา่งกลุม่ท่ีได้รับการเสริมและไม่ได้
รับการเสริมการเขียนแบบบนัทึกการเรียนรู้ โดยมีจดุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการ
เขียนความเรียงภาษาไทยระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการเสริมและไม่ได้รับการเสริมการเขียนแบบบนัทึก
การเรียนรู้ กลุม่ตวัอยา่งคือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนสนัตริาษฎร์วิทยาลยั ปีการศกึษา 
2543 จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 38 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนเขียนความเรียง
ภาษาไทยโดยได้รับการเสริมการเขียนแบบบนัทกึการเรียนรู้ และกลุม่ควบคมุท่ีได้รับการสอนเขียน
ความเรียงภาษาไทยแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองประกอบไปด้วยแผนการสอนวิชา
ภาษาไทย แบบทดสอบความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทย และเกณฑ์การตรวจความ
เรียงภาษาไทย ด าเนินการวิจยัโดยทดสอบความสามารถในการเขียนความเรียงหลงัการทดลองทัง้
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ จากนัน้วิเคราะห์ทางสถิติด้วยคา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความแตกตา่งด้วยคา่ที (t-test) ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนเขียนความเรียง
ภาษาไทยท่ีได้รับการเสริมการเขียนแบบบนัทึกการเรียนรู้มีความสามารถในการเขียนความเรียง
ภาษาไทยสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนเขียนความเรียงภาษาไทยแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 

ล้วน โพธ์ิพลู (2545: 43-44) ได้เปรียบเทียบผลของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ควบคู่
กบัการวางเง่ือนไขเป็นรายบคุคลกบัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ควบคูก่บัการวางเง่ือนไขเป็นกลุ่ม
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ท่ีมีตอ่ความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนทหารอากาศ
อนสุรณ์ อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ โดยมีจดุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลของการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ควบคูก่บัการวางเง่ือนไขเป็นรายบคุคลกบัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ควบคูก่ับการ
วางเง่ือนไขเป็นกลุ่มท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียน กลุ่มตวัอย่างคือ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนทหารอากาศอนสุรณ์ จงัหวดันครสวรรค์ ท่ีมีความสามารถ
ในการเขียนภาษาไทยต ่า จ านวน 30 คน แล้วสุม่อยา่งง่ายเพ่ือเป็นเป็นกลุม่ทดลอง 2 กลุม่ กลุม่ละ 
15 คน กลุ่มทดลองท่ี 1 ได้รับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ควบคู่กับการวางเง่ือนไขเป็นรายบุคคล 
และกลุ่มทดลองท่ี 2 ได้รับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ควบคูก่บัการวางเง่ือนไขเป็นกลุ่ม เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการทดลองประกอบไปด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทย ได้แก่ การ
เขียนสะกดค า การเขียนประโยค และการเขียนเล่าเร่ือง ทดสอบด้วยค่าสถิติการทดสอบค่าที ( t-
test) ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนทัง้กลุม่ท่ีได้รับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ควบคูก่บัการวางเง่ือนไข
เป็นรายบุคคลและกลุ่มท่ีได้รับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ควบคู่กับการวางเง่ือนไขเป็นกลุ่มมี
ความสามารถในการเขียนภาษาไทยเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเม่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาไทยของทัง้สองกลุม่แล้วพบวา่มีความสามารถในการ
เขียนภาษาไทยไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ปริญญภาษ สีทอง (2557: 226-230) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการเสริมศักยภาพท่ีส่งเสริมความสามารถในการเขียนเพ่ือการ
ส่ือสารภาษาไทยส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี4 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนัด้วยการเสริมศกัยภาพท่ีสง่เสริมความสามารถในการ
เขียนเพ่ือการส่ือสารภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มทดลองคือนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2556 ได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านการเขียนเพ่ือการส่ือสารภาษาไทยเป็นแบบเลือกตอบ 
และแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนเพ่ือการส่ือสารเป็นแบบทดสอบแบบเขียนตอบ ด าเนินการวิจยั
ตามกระบวนการวิจยัและพฒันาโดยแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน คือขัน้ตอนท่ี 1 สร้างและหาคณุภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอน ขัน้ตอนท่ี 2 การใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบไม่อิสระ และการ
ทดสอบทีแบบกลุ่มเด่ียว ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการสร้างและหาคณุภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการเสริมศกัยภาพท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
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เขียนเพ่ือการส่ือสารภาษาไทยพบว่าดชันีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนมีค่าเท่ากับ 
0.63082) ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการเสริม
ศกัยภาพท่ีส่งเสริมความสามารถในการเขียนเพ่ือการส่ือสารภาษาไทยพบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้านการเขียนเพ่ือการส่ือสารภาษาไทยหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และสงูกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีทกัษะการเขียนเพ่ือการส่ือสารภาษาไทย
หลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

สาริณี หนหูมาด (2557: 105) ได้พฒันาความสามารถในการเขียนภาษาไทยโดยการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกบัการเขียนแผนภาพโครงเร่ืองของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปี
ท่ี 4 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู โดยมีจุดประสงค์ดงันี ้1) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนภาษาไทยก่อนและหลงัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกบัการ
เขียนแผนภาพโครงเร่ือง 2) เพ่ือศึกษาทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนหลังเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ร่วมกบัการเขียนแผนภาพโครงเร่ือง 3) เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการเขียนแผนภาพโครงเร่ือง กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนวรรธนะสาร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2556 จ านวน 20 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการทดลองประกอบไปด้วย แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการ
เขียนแผนภาพโครงเร่ือง แบบทดสอบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ แบบสงัเกต
การท างานกลุ่ม และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับ
การเขียนแผนภาพโครงเร่ือง ด าเนินการวิจยัโดยการทดสอบความสามารถในการเขียน สงัเกตการ
ท างานกลุ่ม สอบถามความพึงพอใจ จากนัน้วิเคราะห์ทางสถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบแบบที ( t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการ
เขียนภาษาไทยหลงัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกบัการเขียนแผนภาพโครงเร่ืองสงูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) ทกัษะการท างานกลุ่มของนักเรียนหลงัเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับแผนภาพโครงเร่ืองอยู่ในระดับมาก 3) ความพึงพอใจของ
นกัเรียนตอ่การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกบัการเขียนแผนภาพโครงเร่ืองอยูใ่นระดบัมาก 

เฮย์ส (Hayes, 1989: 52) ศึกษาผลของการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
ความเรียงของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบประเมินผลงานและแบบเน้นกระบวนการของ
นักเรียนเกรด 7 จ านวน 98 คน จากโรงเรียนในเมืองเพเทอร์สัน รัฐนิวเจอร์ซ่ี โดยแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 2 กลุม่ คือกลุม่ทดลองท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการและกลุม่ควบคมุ
ท่ีเรียนแบบเน้นผลงาน ใช้เวลาในการทดลอง 6 เดือน โดยนกัเรียนได้รับการฝึกการเขียนความเรียง
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ต่างชนิดกัน ได้แก่ การเขียนพรรณนาความ การเขียนเล่าเหตุการณ์ การเขียนอธิบาย และการ
เขียนให้เหตุผลโดยมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมี
พฒันาการเขียนความเรียงสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

ซาเมล (Zamel, 1983: 165-184) ท าการเปรียบเทียบกระบวนการเขียนความเรียง
ของนกัเรียนท่ีเรียนการเขียนความเรียงในระดบักลางจ านวน 6 คนของมหาวิทยาลยัแมสซาซูเซทส์ 
ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนท่ีมีและไม่มีทักษะการเขียนความเรียง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการเขียนความเรียงจะคดิ ระดมสมอง หรือจดข้อมลูโดยยอ่ก่อนท่ีจะเขียน และจะ
มีการวางแผนท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดกระบวนการ ดงันัน้ลกัษณะการเขียนจึงมีลักษณะ
เป็นกระบวนการค้นหาความคิด และสร้างความคิดใหม่ โดยการผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้
ใหม่ ในขณะท่ีนกัเรียนท่ีขาดทกัษะในการเขียนความเรียงจะกังวลและเสียเวลากับการใช้ภาษา
และรูปแบบการเขียนท่ีถกูต้องมากกวา่การสร้างเนือ้หา 

  
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการเขียน พบว่า

ความสามารถในการเขียนของผู้ เรียนขึน้อยู่กับการจัดการเรียนรู้เป็นส่วนส าคัญ โดยผู้ สอน
จ าเป็นต้องมีการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ข้อบกพร่องและแก้ไข
ด้วยตนเอง ฝึกฝนผู้ เรียนผ่านการปฏิบตัิเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดพฤติกรรมการเขียนท่ีดี ด้วยเหตนีุผู้้ วิจยั
จึงได้ศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี 
RAFT เพ่ือสง่ผลให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการเรียนและเจตคตติอ่การเขียนท่ีดีขึน้ 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเจตคตต่ิอการเขียน 

ความหมายของเจตคติ 
เจตคติ (Attitude) มีท่ีมาจากค าว่า Aptus ในภาษาลาติน เดิมนิยมใช้ค าว่า ทศันคติ 

แตปั่จจบุนัเปล่ียนเป็นค าว่า เจตคต ิทัง้นีมี้นกัวิชาการได้ให้ความหมายของค าวา่เจตคตไิว้แตกต่าง
กนั ดงันี ้

บุญมี พันธุ์ ไทย (2544: 164) กล่าวถึงความหมายของเจตคติไว้ว่า เจตคติคือ
ความรู้สกึของแตล่ะบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่ทัง้ในทางชอบหรือไมช่อบ ทางบวกหรือทางลบ พอใจ
หรือไมพ่อใจ ซึง่ความรู้สกึเหลา่นีล้้วนเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบคุคลนัน้ 

พร้อมพรรณ อุดมสิน (2538: 84) กล่าวว่า เจตคติคือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งภายหลงัจากมีประสบการณ์ในสิ่งนัน้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นให้บุคคลนัน้แสดงพฤติกรรม
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ตอบสนองตอ่สิ่งเร้าไปในทางใดทางหนึ่งหรือในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง เช่น แสดงออกในทางพึง
พอใจ เห็นด้วย หรือชอบสิ่งนัน้ ซึ่งการแสดงออกในลกัษณะดงักล่าว เราเรียกว่าเจตคติทางบวก 
และในอีกลกัษณะหนึ่งคือการแสดงออกในทางไม่พอพอใจ ไม่เห็นด้วย หรือไม่ชอบสิ่งนัน้ เรียกว่า
เจตคตทิางลบ 

ศกัดิ ์สนุทรเสณี (2531: 2) ให้ความหมายของเจตคตวิ่า เจตคตคืิอความสลบัซบัซ้อน
ของความรู้สึก ความอยาก ความกลัว ความเช่ือมั่น ความล าเอียง และความโน้มเอียงท่ีจะมี
ปฏิกิริยาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางท่ีดีหรือต่อต้าน ครอบคลุมเก่ียวกับการประเมินหรือความรู้สึก
เก่ียวกบัอารมณ์ 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543: 108) กล่าวว่า เจตคติคือความรู้สึกของบคุคลท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้และประสบการณ์อนัจะช่วยกระตุ้นให้บคุคลนัน้แสดงพฤติกรรมตอ่สิ่งตา่งๆ ไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึง่ซึง่อาจเป็นไปในทางสนบัสนนุหรือตอ่ต้านก็ได้ 

สุรางค์ โค้วตระกูล (2552: 246) กล่าวว่า เจตคติเป็นความโน้มเอียงท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งอาจเป็นคน วตัถุสิ่งของ หรือความคิด อาจจะเป็นทางบวก
หรือทางลบก็ได้ 

จากการศกึษาความหมายของเจตคติจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า เจตคติคือความรู้สึกนึก
คิดของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งทัง้ในทางด้านบวกและทางด้านลบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ชอบ
หรือไม่ชอบ อนัเกิดจากมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต ส่งผลให้บคุคลนัน้แสดงออกทาง
พฤติกรรมตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่แตกตา่งกนั ซึ่งในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ศกึษาเก่ียวกบัเจตคติตอ่การเขียน จึง
อาจกล่าวได้ว่า เจตคติตอ่การเขียนคือความรู้สึกนึกคิดของแตล่ะบคุคลท่ีมีตอ่การเขียนซึง่เกิดจาก
การเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ อนัส่งผลให้บุคคลนัน้แสดงออกทาง
พฤตกิรรมในด้านการเขียนท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

 
องค์ประกอบของเจตคติ  

เจตคติคือความคิดหรือความรู้สึกอนัแสดงออกเป็นพฤติกรรมต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทัง้ใน
ด้านบวกและด้านลบ บุคคลแต่ละบุคคลจะเกิดเจตคติต่อสิ่ งใดสิ่งหนึ่งได้นัน้ต้องอาศัย
องค์ประกอบของเจตคติร่วมกันในหลายๆ ด้าน ทัง้นีจ้ึงมีนักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของเจตคตไิว้ ดงันี ้

ศกัดิ ์สนุทรเสณี (2531: 4-5) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของเจตคตไิว้วา่มีองค์ประกอบ
พืน้ฐาน 3 ด้าน คือ 



  60 

1. องค์ประกอบทางด้านการรู้ (Cognitive Component) เป็นเร่ืองของการรู้ของ
บคุคลในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ อาจเป็นการรับรู้เก่ียวกบัวตัถ ุสิ่งของ บคุคล หรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ วา่รู้สิ่ง
ตา่ง ๆ ดงักล่าวนัน้ได้อย่างไร รู้ในทางท่ีดีหรือไม่ดี ทางบวกหรือทางลบ ซึ่งจะก่อให้เกิดเจตคติขึน้ 
ถ้าเรารู้สิ่งใดสิ่งหนึง่ในทางท่ีดี เราก็จะมีเจตคตติอ่สิ่งนัน้ในทางท่ีดี และถ้ารู้สิ่งหนึง่สิ่งใดในทางท่ีไม่
ดี ในทางกลบักนัเราก็จะมีเจตคตไิมดี่ตอ่สิ่งนัน้ด้วย หรือในอีกทางหนึง่คือถ้าเราไมรู้่จกัสิ่งหนึง่สิ่งใด
เลย เจตคตก็ิจะไมเ่กิดขึน้ 

2.  อง ค์ประกอบทาง ด้านความ รู้สึ ก  (Affective Component or Feeling 
Component) เป็นองค์ประกอบทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งถกูเร้าขึน้จากการรู้นัน้ เม่ือเราเกิด
การรู้สิ่งหนึง่สิ่งใดแล้ว จะท าให้เราเกิดความรู้สกึในทางดีหรือไมดี่ ถ้าเรารู้สกึตอ่สิ่งหนึง่สิ่งใดในทาง
ท่ีไม่ดี เราก็จะไม่ชอบหรือไม่พอใจในสิ่งนัน้ ซึ่งความรู้สึกนีจ้ะท าให้เกิดเจตคติในทางใดทางหนึ่ง 
คือชอบหรือไม่ชอบ ความรู้สึกนีเ้ม่ือเกิดขึน้แล้วจะเปล่ียนแปลงได้ยากมาก ไม่เหมือนกบัความจริง
ตา่ง ๆ ซึง่จะเปล่ียนแปลงได้ง่ายกวา่ถ้ามีเหตผุลเพียงพอ 

3. องค์ประกอบทางด้านแนวโน้มในเชิงพฤติกรรมหรือการกระท า (Action 
Tendency Component or Behavioral Component) เป็นความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อสิ่งนัน้ ๆ 
ในทางใดทางหนึง่ คือพร้อมท่ีจะสนบัสนนุ สง่เสริม ชว่ยเหลือ หรือในทางท าลายขดัขวาง ตอ่สู้  เป็น
ต้น 

นอกจากนี ้ศกัดิ์ สุนทรเสณี (2531: 6-7) ยงักล่าวถึงองค์ประกอบของเจตคติในแง่
ของมิติ (Dimensions) วา่ หากสงัเกตเจตคติอย่างลึกซึง้ยิ่งขึน้จะพบว่าเจตคติมีแง่มมุหรือมิติต่าง  
ๆ ท่ีน่าสนใจและสมควรเข้าใจมิติต่าง ๆ ของเจตคตินัน้เพ่ือให้เข้าใจเจตคติได้ดียิ่งขึน้ โดยมิติของ
เจตคตมีิ 7 ประการ คือ 

1. ด้านความเข้มข้น (Intensity) คือมีลกัษณะอ่ืน ๆ ของเจตคตเิข้ามาประกอบท า
ให้เกิดความเข้มข้น ส่วนมากมักจะมีสิ่งอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น ความมั่นใจ ความส าคญัของ
จุดมุ่งหมายท่ีมีต่อวตัถุประสงค์ของเจตคติ เช่น เจตคติท่ีมีต่อบิดามารดาของเราย่อมเข้มข้นกว่า
เจตคตติอ่บดิามารดาของบคุคลอ่ืน 

2. ด้านขนาดหรือปริมาณ (Magnitude) คือปริมาณการชอบหรือไมช่อบวา่รุนแรง
เพียงใด คือ ชอบมาก ชอบน้อย หรือไมช่อบเลย 

3. ด้านความเด่น (Salience) คือความพร้อมท่ีจะแสดงเจตคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เชน่ เราเป็นคนไทยนบัถือศาสนาพทุธ เม่ือมีคนมาวา่พทุธศาสนาไมดี่ เราพร้อมท่ีจะตอบโต้ 
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4. ด้านความเป็นแกนส าคญัของชีวิต (Centrality) เจตคติบางอย่างมีสถานภาพ
ท่ีสูงมาก การท่ีบุคคลมองโลกมองชีวิตจะใช้เจตคตินีเ้ป็นหลักในการมอง เจตคติท่ีว่านีเ้ป็นส่วน
หนึง่ของความคดิรวบยอดของบคุคล (Self-Concept) 

5. ด้านมิติทัง้สามขององค์ประกอบเจตคติ คือด้านความรู้ความเ ข้าใจ ด้าน
ความรู้สึก และด้านการกระท า (The Cognitive, Affective and Action Tendency Trichotomy) 
การมองเจตคติทัง้สามนีเ้ป็นการมองในด้านความเช่ือความคิดเห็น ในความรู้สึก และในด้านการ
กระท าหรือพฤตกิรรมนัน้เอง 

6. ด้านจิตส านึก (Consciousness) ตามมิตินีเ้จตคติจะถูกมองว่าเจตคตินัน้อยู่
ในสภาวะจิตส านกึหรือจิตไร้ส านกึ หรืออยูใ่นส านกึเพียงบางสว่นหรือไมอ่ยา่งไร 

7. ด้านความมัน่คง (Stability) การพิจารณาเจตคติตามมิตินีก็้ดไูด้จากวา่เจตคติ
นัน้ ๆ มีความทนทานยืดหยุน่ หรือจากง่ายตอ่การเปล่ียนแปลงมากน้อยขนาดไหนอย่างไร 

แนวคิดดงักล่าวทัง้ 2 ยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551: 
214) ท่ีได้กลา่วถึงองค์ประกอบของเจตคตไิว้ ดงันี ้

1. ด้านความคิดและความเข้าใจ หมายถึง ความรู้หรือความเช่ือเก่ียวกับ
คณุลกัษณะของสิ่งเร้านัน้ ๆ เพ่ือเป็นเหตผุลท่ีจะสรุปรวมเป็นความเช่ือหรือช่วยในการประเมินผล
ต่อสิ่งเร้านัน้ โดยจะเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ ความคิด ความจ า และข้อเท็จจริงต่าง ๆ รวมทัง้การ
พฒันาความสามารถและทกัษะทางปัญญา 

2. ด้านความรู้สึก หมายถึง สภาพทางอารมณ์หรือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ
ความสมัพนัธ์กับสิ่งเร้าต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลจากการท่ีบุคคลนัน้ประเมินผลต่อสิ่งเร้าแล้วมีความรู้สึก
ชอบหรือไมช่อบ สนใจหรือไมส่นใจ 

3. ด้านพฤติกรรม หมายถึง แนวโน้มของบุคคลนัน้ท่ีจะปฏิบัติต่อสิ่งเร้า โดย
ทิศทางของการตอบสนองหรือการกระท าจะเป็นทิศทางท่ีสนบัสนนุหรือคดัค้าน ขึน้อยูก่บัความคิด 
ความเช่ือ และความรู้สึกของบคุคลท่ีได้จากการประเมินผล พฤติกรรมของคนท่ีมีตอ่สิ่งเร้านัน้มี 2 
ทิศทาง คือ ถอยหนีหลีกหา่ง หรือเข้าหาแสวงหา 

ประภาเพ็ญ สวุรรณ (2546: 34) กลา่วถึงองค์ประกอบของเจตคตไิว้ดงันี ้
1. องค์ประกอบด้านพทุธิปัญญา (Cognitive Component) ได้แก่ ความคดิท่ีของ

มนษุย์ท่ีอาจจะอยูใ่นรูปใดรูปหนึง่ท่ีตา่งกนั โดยขึน้อยูก่บัความคิดของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งเร้านัน้ ๆ 
2. องค์ประกอบด้านท่าทีความรู้สึก (Affective Component) เป็นส่วนประกอบ

ด้านอารมณ์ความรู้สึกซึ่งจะเป็นตัวเร้าความคิดอีกต่อหนึ่ง ถ้าบุคคลท่ีมีความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี
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ขณะท่ีคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แสดงว่าบุคคลนัน้ ๆ อาจมีความรู้สึกในด้านบวกหรือลบตามล าดบัต่อสิ่ง
นัน้ ๆ 

3. องค์ประกอบด้านปฏิบัติ (Behavioral Component) เป็นองค์ประกอบท่ีมี
แนวโน้มในทางปฏิบตัหิรือมีสิ่งเร้าท่ีเหมาะสมจะเกิดการปฏิบตัิอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

ทัง้นีจ้ึงกล่าวสรุปได้ว่า องค์ประกอบของเจตคตินัน้ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ
คือ 1) ด้านความเข้าใจ คือความรู้หรือความคิดท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2) ด้านความรู้สึก คืออารมณ์
ทัง้ด้านบวกและลบท่ีมีต่อสิ่งท่ีบุคคลนัน้รับรู้หรือเข้าใจ 3) ด้านพฤติกรรม คือแนวปฏิบตัิท่ีมีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึง่โดยแสดงออกมาเป็นปฏิกิริยาตอบกลบั 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัศกึษาเจตคติตอ่การเขียนโดยใช้รูปแบบการประมวลผลทัง้ใน
ทางบวกคือเห็นด้วยอย่างยิ่ง และในทางลบคือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพ่ือน าข้อมลูไปพฒันาวิธีการ
สอนเขียนความเรียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยสร้างแบบวดัเจตคติตอ่การเขียนซึ่งปรับจาก
แนวคิดของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2546: 34) ซึ่งมีองค์ประกอบการวัดเจตคติทัง้หมด 3 ด้าน 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ด้านความคิดเก่ียวกับการเขียน คือความรู้ ความเข้าใจ และความคิดของ
บคุคลนัน้ ๆ ท่ีมีตอ่การเขียน 

2. ด้านความรู้สกึเก่ียวกบัการเขียน คือความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีมีตอ่การเขียน ทัง้
ในด้านบวกและด้านลบ 

3. ด้านพฤติกรรมเก่ียวกบัการเขียน คือแนวโน้มการแสดงออกของบคุคลนัน้  ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการเขียน 

 
การวดัและการประเมินเจตคติ 

เจตคตมีิลกัษณะเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม กลา่วคือ เจตคตเิป็นความคดิ ความ
เข้าใจ ความรู้สึก และอารมณ์ท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งของแตล่ะบคุคล ซึ่งโดยปกติแล้วเม่ือเวลาผา่นไป 
เจตคติตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเกิดการเปล่ียนแปลงได้ ด้วยเหตดุงักล่าว การวดัเจตคติจึงไม่สามารถ
วดัโดยได้โดยตรง แต่สามารถวัดจากแนวโน้มของบุคคลนัน้  ๆ ท่ีแสดงออกในรูปแบบของความ
คดิเห็น (ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, 2551: 214-220) ทัง้นี ้ธีรวฒุิ เอกะกลุ (2549: 19-20) และ ศกัดิ์ 
สนุทรเสณี (2531: 16-18) ได้กลา่วถึงวิธีการวดัเจตคตใินรูปแบบตา่ง ๆ ซึง่สรุปได้ดงันี ้

1. การสัมภาษณ์ วิธีการนีเ้ป็นวิธีการท่ีง่ายและตรงไปตรงมามากท่ีสุด ผู้
สมัภาษณ์จ าเป็นต้องเตรียมข้อถามไว้ล่วงหน้าก่อนการสมัภาษณ์ ข้อค าถามนัน้ต้องเก่ียวข้องกับ
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ความรู้สึกท่ีสามารถวัดเจตคติได้อย่างตรงเป้าหมาย ทัง้นีก้ารสมัภาษณ์มีข้อเสียคือผู้สมัภาษณ์
อาจไม่ได้รับค าตอบท่ีเป็นจริงของผู้ตอบ เพราะผู้ตอบอาจบิดเบือนค าตอบอนัเน่ืองมาจากการเกิด
ความเกรงกลัวในการแสดงความคิดเห็น วิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ ผู้ สัมภาษณ์ต้องสร้าง
บรรยากาศในการสมัภาษณ์ให้เป็นกนัเอง ไมก่ดดนัผู้ตอบ ท าให้ผู้ตอบรู้สกึสบายใจ ไมเ่ครียด และ
สร้างความมัน่ใจให้ผู้ตอบวา่ค าตอบของผู้ตอบจะเป็นความลบั ไมถ่กูเปิดเผย 

2. การสงัเกต วิธีการนีเ้ป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยการเฝ้า
มอง สงัเกต และจดบนัทึกพฤติกรรมของบคุคลนัน้ ๆ อย่างมีแบบแผน เพ่ือท่ีจะได้ทราบว่าบุคคล
นัน้มีเจตคติอย่างไร ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตจะถูกต้องหรือน่าเช่ือถือได้เพียงใด ขึน้อยู่กบัหลาย
ประการ เชน่ จ านวนในการสงัเกต เวลาในการสงัเกต การวางตวัเป็นกลางของผู้สงัเกต ฯลฯ 

3. การจินตนาการ วิธีการนีอ้าศยัสถานการณ์หลายอย่างในการทดสอบผู้ถูกวดั
เจตคต ิเชน่ ให้ผู้ถกูวดัเจตคติดภูาพแปลก ๆ ประโยคท่ีไมส่มบรูณ์ หรือฟังเร่ืองราวแปลก ๆ จากนัน้
ให้ผู้ถกูวดัเจตคติจินตนาการแล้วน ามาตีความหมาย ค าตอบของผู้ถกูวดัเจตคติจะท าให้พอทราบ
ได้วา่ผู้นัน้มีเจตคตติอ่สิ่งนัน้ ๆ อยา่งไร 

4. การวดัทางสรีระภาพ วิธีการนีอ้าศยัเคร่ืองมือไฟฟ้า เพ่ือวดัความรู้สกึบางอย่าง
อนัจะท าให้พลงัไฟฟ้าในร่างกายเปล่ียนแปลงไป เช่น เม่ือดีใจเคร่ืองวดัสถานะจะแสดงเข็มชีไ้ป
ทิศทางหนึ่ง เม่ือเสียใจจะแสดงเข็มชีไ้ปอีกทิศทางหนึ่ง แตเ่คร่ืองมือนีย้งัไม่เป็นท่ีนิยมเน่ืองจากยงั
ไมส่ามารถพฒันาให้ดีพอ 

5. การรายงานตนเอง วิธีการนีเ้ป็นวิธีการให้ผู้ถูกวดัเจตคติแสดงความรู้สึกของ
ตนเองตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่ โดยอาศยัการตอบข้อค าถามอย่างตรงไปตรงมาในแบบวดัเจตคต ิคะแนนท่ี
ได้จากการวดัเจตคตจิะแบง่ออกเป็นชว่ง ๆ แตล่ะชว่งมีระยะหา่งเทา่กนั สามารถน ามาเปรียบเทียบ
กนัได้ 

จากการศกึษาวิธีการวดัเจตคตใินรูปแบบตา่ง ๆ แล้วพบวา่ วิธีการรายงานตนเอง
ด้วยแบบวดัเจตคติเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุส าหรับการวดัเจตคติตอ่การเขียน เน่ืองจากสามารถวดั
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีจ านวนมากได้ง่าย สะดวก และแปลผลได้อย่างแม่นย า ผู้วิจยัจึงได้ศึกษาวิธีการ
สร้างแบบวดัเจตคติแบบต่าง ๆ ซึ่ง ล้วน สายยศ (2543: 66-107) อีกทัง้ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543: 
106-109) ได้กลา่วถึงการสร้างแบบวดัเจตคตอินัเป็นท่ีนิยม 3 แบบ ในแนวทางเดียวกนั ดงันี ้

1. มาตรวดัเจตคตขิองเทอร์สโตน โดยเทอร์สโตนได้พฒันาเคร่ืองมือวดัเจตคติขึน้
ครัง้แรกเม่ือ ค.ศ. 1929 ซึ่งมีลกัษณะพิเศษคือไม่แสดงมาตราตวัเลขติดเอาไว้ให้ผู้ตอบเห็น แตจ่ะ
แสดงเฉพาะข้อความอนัเป็นความรู้สึกทางบวกและทางลบตามจ านวนมาตรท่ีก าหนดไว้ก่อนลง
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มือสร้างเคร่ืองมือวดั เช่น กรณีก าหนดให้มีมาตราวดั 11 มาตรา ต้องมีจ านวนข้อความไม่ต ่ากว่า 
11 ข้อ ทัง้นีเ้คร่ืองมือวดัเจตคติตามแนวคิดของเทอร์สโตน ผู้ทดสอบจะต้องตอบในลกัษณะเห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วย โดยในแตล่ะข้อความจะมีน า้หนกัในการแปลผลไม่เท่ากนั แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ แบบ
วัดเจตคติของเทอร์สโตนเป็นแบบวัดท่ีสร้างได้ยาก ต้องอาศัยผู้ เช่ียวชาญจ านวนมากในการ
พิจารณาระดบัความเป็นจริงของข้อความท่ีจะน ามาเป็นแบบวัด และผู้ วดัเจตคติจะไม่สามารถ
แปลคา่ได้หากไม่รู้มาตราประจ าข้อของแตล่ะข้อค าถามในแบบวดัเจตคติฉบบันัน้ เพราะค าตอบ
ท่ีวา่เห็นด้วยในแตล่ะข้อมีน า้หนกัไมเ่ทา่กนั 

2. มาตราวัดเจตคติของออสกูด โดยออสกูดเป็นหัวหน้าคณะในการสร้าง
เคร่ืองมือวดัเจตคตแิบบนยัจ าแนกหรือเทคนิคจ าแนกความแตกตา่งทางภาษาขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1987 
โดยอาศยัทฤษฎีและผลงานวิจยัเก่ียวกบัความหมายของค าในประโยคท่ีแสดงความรู้สึก ทัง้นีแ้บบ
วดัเจตคติของออสกูดจึงมีลกัษณะเป็นการใช้ค าคณุศพัท์ 2 ค าท่ีมีความหมายตรงข้ามกันให้ผู้ ถูก
วดัเจตคติตดัสินใจถ่วงน า้หนกัลงไปในมาตราใดและขีดตอบในมาตรานัน้  ๆ โดยค าคณุศพัท์ท่ีใช้
นัน้จะประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านการตดัสินคณุคา่ เช่น ดี-ชัว่ จริง-เท็จ สวย-น่าเกลียด 2) 
ด้านศกัยภาพ เช่น แข็งแรง-อ่อนแอ หนกั-เบา 3) ด้านกิจกรรม เช่น เร็ว-ช้า กระตือรือร้น-เฉ่ือยชา 
มาตรการวัดตามแนวคิดของออสกูดเกิดจากการน าเอาค าคุณศพัท์ตรงข้ามแต่ละคู่ท่ีผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากผู้ เชียวชาญเกินคร่ึงหนึง่ของจ านวนผู้ เชียวชาญทัง้หมด มาสร้างเป็นมาตรวดั
ความรู้สึกต่อเจตคตินัน้ ๆ ซึ่งมาตรการวัดแบบออสกูดนีเ้รียกว่า มาตราแบบ 2 ขัว้ ทัง้นีอ้าจจะ
ก าหนดระดบัไว้เป็น 3 ระดบั 4 ระดบั หรือ 7 ระดบัก็ได้ตามความต้องการ (เดิมก าหนด 7 ระดบั) 
ซึ่งอาจจะก าหนดให้ค่ามากในค าคณุศพัท์ท่ีเป็นทางบวก และก าหนดให้ค่าน้อยในค าคณุศพัท์ท่ี
เป็นทางลบก็ได้ ในสว่นของการให้คะแนนนัน้ ผู้ทดสอบจะท าการตดัสินใจถ่วงน า้หนกัในระดบัช่วง
ใดช่วงหนึ่งระหว่างค าคุณศัพท์ท่ีตรงข้ามกันนัน้ ซึ่งถ้าตัดสินใจถ่วงน า้หนักในช่องท่ีติดกับ
ค าคุณศพัท์เชิงบวกจะให้คะแนน 7 และในช่องถัดไปจะเป็น 6 5 4 3 2 และ 1 ส าหรับช่วงท่ีติด
ค าคณุศพัท์ทางลบ จากนัน้จึงน าคะแนนของทุกข้อมารวมกันแล้วหาค่าเฉล่ีย ผลท่ีได้คือคะแนน
เจตคตขิองแตล่ะคนหรือแตล่ะฉบบั ทัง้นีส้ามารถแปลผลโดยการน าเสนอแบบเส้นภาพก็ได้ 

3. มาตรวดัเจตคติของลิเคิร์ท โดยลิเคิร์ทสร้างเคร่ืองมือวดัเจตคติขึน้ครัง้แรกเม่ือ 
ค.ศ. 1932 ซึ่งเป็นแบบวดัเจตคติท่ีสร้างได้ง่าย และมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากมาตรวดัเจตคติของ
เทอร์สโตนตรงท่ีว่า มีการก าหนดคา่น า้หนกัความรู้สึกของแตล่ะข้อความ แบบวดัเจตคตินีมี้ความ
เช่ือมั่นสูง และสามารถพัฒนาเพ่ือวัดความรู้สึกได้หลายอย่าง ลิเคิร์ทใช้วิธีประมาณค่าร่วม 
(Summated Rating) เพ่ือใช้วดัเจตคตโิดยยึดหลกัท่ีวา่ เจตคตขิองบคุคลทัง้หลายจะมีการกระจาย
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หรือการแจกแจงอยู่ในลักษณะโค้งปกติ โดยเม่ือน าค่าของหน่วยวัดซึ่งใช้หน่วยความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็นเกณฑ์มาเทียบกับคะแนนท่ีจดัอนัดบัของการตอบสนองแบบ 1, 2, 3, 4, 5 พบว่ามี
สหสมัพนัธ์กนัสงูมากถึง 0.99 ซึ่งสามารถใช้แทนกนัได้ (ศกัดิ์ สนุทรเสณี, 2531: 40) และด้วยเหตุ
นีเ้องมาตรวดัเจตคติของลิเคิร์ทจึงแบ่งความรู้สึกของบุคคลออกเป็น 5 ช่วงหรือ 5 ระดบั คือ เห็น
ด้วยอยา่งยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไมเ่ห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง ทัง้นีข้้อความคดิเห็นท่ีอยูใ่นมาตร
วดัเจตคติต้องแสดงความรู้สึกตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งทัง้ในทางบวกและทางลบในจ านวนพอๆ กนั โดยมี
ประมาณ 18-20 ข้อความ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 107) 

จากการศกึษาการสร้างแบบวดัเจตคติในรูปแบบตา่ง ๆ พบว่ารูปแบบอนัเป็นท่ีนิยม
นัน้มีอยู่ 3 รูปแบบทัง้นีผู้้วิจยัพบว่ามาตรวดัเจตคติของลิเคิร์ทมีความสอดคล้องกับงานวิจยันี ม้าก
ท่ีสุด เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีนิยมได้รับความนิยมมีการแบ่งมาตรวดัได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัยของ
ผู้ เรียน สามารถวดัได้ง่ายและมีความเท่ียงตรง 

วิธีการสร้างแบบวดัเจตคตติามวิธีของลิเคร์ิท 
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543: 107) กล่าวถึงการสร้างแบบวัดเจตคติตามวิธีของลิเคิร์ท

ทัง้หมด 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ตัง้จดุมุง่หมายของการศกึษาวา่ต้องการศกึษาเจตคตขิองใครท่ีมีตอ่สิ่งใด 
2. ให้ความหมายของเจตคติต่อสิ่งท่ีต้องการศึกษาให้ชัดเจนเพ่ือให้ทราบ

คณุลกัษณะของสิ่งนัน้ 
3. สร้างข้อความค าถามให้ครอบคลุมทุกคุณลักษณะส าคญัของสิ่งท่ีต้องการ

ศึกษาและต้องมีจ านวนข้อความค าถามทัง้ทางบวกและทางลบในจ านวนท่ีเท่ากัน ทัง้นีจ้ านวน
ข้อความค าถามทัง้หมดรวมกันควรมีมากกว่าจ านวนข้อค าถามท่ีต้องการใช้จริง เพ่ือท่ีเม่ือน า
ข้อความค าถามไปวิเคราะห์แล้ว จะเหลือจ านวนข้อความค าถามท่ีผ่านการวิเคราะห์ในจ านวนท่ี
เพียงพอตอ่การสร้างแบบวดัเจตคต ิ

4. ตรวจสอบข้อความค าถามท่ีสร้างขึน้ด้วยผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือพิจารณาความ
ครบถ้วนของคณุลกัษณะท่ีต้องการศึกษา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ ตลอดจนลกัษณะการ
ตอบข้อความวา่สอดคล้องกนัหรือไม่ 

5. ทดลองใช้แบบวัดเจตคติตามวิธีของลิเคิร์ทก่อนน าไปใช้จริง เพ่ือตรวจสอบ
ความชัดเจนของข้อความและภาษาท่ีใช้อีกครัง้หนึ่ง และตรวจสอบความเท่ียงตรง ค่าอ านาจ
จ าแนก และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัเจตคติทัง้ฉบบั 
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6. ก าหนดการให้คะแนนการตอบของแตล่ะตวัเลือก โดยก าหนดให้คะแนน 5, 4, 
3, 2, 1 ส าหรับข้อความค าถามในทางบวก และก าหนดให้คะแนน 1, 2, 3, 4, 5 ส าหรับข้อความ
ค าถามในทางลบ ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 5 การให้คะแนนการตอบข้อความค าถามในแบบวดัเจตคตติามวิธีของลิเคร์ิท 
 
ข้อความค าถามในทางบวก ข้อความค าถามในทางลบ 
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 5 คะแนน 
เห็นด้วย 4 คะแนน 
เฉยๆ 3 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย 2 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 1 คะแนน 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 คะแนน 
เห็นด้วย 2 คะแนน 
เฉยๆ 3 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย 4 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 5 คะแนน 

 
ท่ีมา:  พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  (2540).  วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์.  

หน้า 107. 
 

ขณะเดียวกัน ศกัดิ์ สนุทรเสณี (2531: 41-67) เสนอวิธีการสร้างแบบวดัเจตคติตาม
วิธีของลิเคร์ิทไว้ดงันี ้

1. การเลือกค าถามและรวบรวมข้อความคิดเห็น ซึง่ควรมีลกัษณะดงันี ้
1.1 ค าถามต้องเป็นข้อความท่ีเก่ียวกับเจตคติ ไม่ใช่ค าถามท่ีเก่ียวกับ

ข้อเท็จจริงเพราะค าถามเก่ียวกบัข้อเท็จจริงนัน้ไมส่ามารถบอกได้วา่ ผู้ตอบมีเจตคตเิป็นอยา่งไร คือ
จะไมส่ามารถวดัความแตกตา่งของเจตคตไิด้ 

1.2 ค าถามต้องแจ่มแจ้ง ชดัเจน รัดกมุ และตรงประเด็นท่ีต้องการศึกษา แต่
ละข้อค าถามควรถามครัง้ละหนึ่งประเด็นเท่านัน้ เพราะถ้าเขียนค าถามครัง้ละหลายประเด็นจะท า
ให้ผู้ตอบเกิดความสบัสน เพราะผู้ตอบอาจจะเห็นด้วยกบัค าถามเพียงประเด็นเดียว ส่วนประเด็น
อ่ืนผู้ตอบอาจไม่เห็นด้วย เช่น รัฐบาลควรจะส่งเสริมด้านการศึกษาและสาธารณสุข ควรจะแยก
เป็น รัฐบาลควรจะสง่เสริมด้านการศกึษา และ รัฐบาลควรจะสง่เสริมด้านสาธารณสขุ 

1.3 ข้อค าถามนัน้ควรใช้ค าและศพัท์ง่าย ๆ ท่ีทุกคนอ่านแล้วเข้าใจตรงกัน 
พยายามหลีกเล่ียงค าท่ีมีความหมายหลายแง่หลายมมุ 
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1.4 ผลจากการตอบค าถามควรจะกระจายพอสมควรตามแนวของเจตคต ิคือ
มีทัง้กลุม่ท่ีเห็นด้วยและกลุม่ท่ีไมเ่ห็นด้วย 

1.5 ค าถามควรจ าแนกเจตคติของบุคคลได้ กล่าวคือบุคคลท่ีมีเจตคติท่ี
แตกตา่งกนัควรตอบไมเ่หมือนกนั 

1.6 ผลจากการตอบค าถามควรมีการกระจายตามแนวของเจตคติ คือมีทัง้
กลุม่เห็นด้วยและกลุม่ท่ีไมเ่ห็นด้วย 

2. การก าหนดค่าคะแนนเจตคติโดยยึดหลกัว่า ค าถามทัง้ทางบวกและทางลบ
ต้องมีคา่ค าตอบ 5 ลกัษณะ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง ทัง้นีส้ าหรับค าถามในทางบวกให้ก าหนดค่าคะแนนสูงสุดในค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
และก าหนดคา่คะแนนต ่าสุดในค าตอบ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในทางกลบักนั ส าหรับค าถามในทาง
ลบให้ก าหนดค่าคะแนนสูงสุดในค าตอบ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และก าหนดค่าคะแนนสูงสุดใน
ค าตอบ เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

3. การเลือกค าถาม คือการทดสอบว่าค าถามแต่ละข้อนัน้มีความน่าเช่ือถือ
หรือไม ่สามารถจดัเจตคตท่ีิต้องการจะวดัได้หรือไม ่การเลือกค าถามมีวิธีการดงันี ้

3.1 น าค าถามให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบเพ่ือพิจารณาว่าค าถามเหล่านัน้มีข้อ
ควรปรับปรุงหรือไม่ ข้อใดควรเก็บไว้หรือควรตัดทิง้ หรือยังขาดค าถามใดท่ีไม่ครอบคลุม
คณุลกัษณะส าคญัท่ีต้องการศกึษา 

3.2 น าค าถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างแล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาค่า
สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนแตล่ะข้อกบัคะแนนรวมทัง้หมดลบคะแนนข้อนัน้ เป็นการวิเคราะห์โดย
ใช้เกณฑ์ความคงท่ีภายในมาตรวดั ถ้าได้คา่สหสมัพนัธ์สงูแสดงวา่ใช้ได้ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การสร้างแบบวัดเจตคติตามวิธีของลิเคิร์ทนัน้เ ร่ิมต้นจาก
การศึกษาว่าต้องการวัดเจตคติของใครต่อสิ่งใด และให้ความหมายของเจตคติต่อสิ่งท่ีต้องการ
ศึกษาให้ชดัเจน จากนัน้จึงสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมลกัษณะทุกด้านของเจตคติท่ีต้องการวดั 
แล้วจึงให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม และในขัน้ตอนท้ายคือการน าแบบวดัเจตคติไป
ทดลองใช้ก่อนน าไปใช้จริงเพ่ือหาคา่อ านาจจ าแนก และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัเจตคตทิัง้ฉบบั 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคตติอ่การเขียน 

กิตดา ปรัตถจริยา (2540: 116-120) ได้ท าการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน 
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ เจตคติต่อการอ่านและการเขียนของนักเรียนชัน้
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มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนอ่านโดยใช้โครงสร้างระดบัยอด ประกอบกบักลวิธีการเสริมต่อ
การเรียนรู้กบัการสอนอา่นตามคูมื่อครู โดยกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมสาธิต สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา ปีการศกึษา 2539 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 
70 คน กลุ่มทดลองได้รับการสอนอ่านโดยใช้โครงสร้างระดบัยอดประกอบกับกลวิธีการเสริมต่อ
การเรียนรู้ กลุ่มควบคมุได้รับการสอนอ่านตามคู่มือครู ด าเนินการวิจยัโดยการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน จากนัน้น าผลข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ t-test for Independent 
Samples ผลการวิจยัพบวา่ 1) กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมีความเข้าใจในการอา่นภาษาองักฤษ
หลังได้รับการสอนแตกต่างกัน 2) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความสามารถในการเขียน
ภาษาองักฤษหลงัได้รับการสอนแตกตา่งกนั 3) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมีเจตคติต่อการอ่าน
ภาษาองักฤษหลงัได้รับการสอนแตกตา่งกนั 4) กลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุมีเจตคติตอ่การเขียน
ภาษาองักฤษหลงัได้รับการสอนแตกตา่งกนั 

ประหยดั ภูมิโคกรักษ์ (2543: 158-162) ได้ท าการพฒันาชุดการสอนมินิคอร์สวิชา
การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจท่ียึดการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเป็นหลักเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถและเจตคติต่อการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาสถาบนัราชภัฏ 
กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันราชภัฏ
นครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2542 จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 35 คน ด าเนินการ
วิจยัโดยการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนกบักลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุโดยใช้แบบทดสอบวดั
ความสามารถทางการอ่านการเขียนภาษาองักฤษ และแบบสอบวดัเจตคติต่อการอ่านการเขียน
ภาษาองักฤษ จากนัน้จงึน าข้อมลูมาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิต ิ t-test for Independent Group 
ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มทดลองมีความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาองักฤษ และเจตคติต่อ
การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 01 
นอกจากนีก้ลุ่มทดลองยงัมีความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาองักฤษ และเจตคติต่อการ
อ่านการเขียนภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อีก
ด้วย 

พรเพ็ญ พุ่มสะอาด (2543: 64-66) ได้ท าการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน 
ความสามารถในการเขียน เจตคติต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนอ่านด้วยเทคนิคการสร้างผังโยงความสัมพันธ์ความหมาย 
(Semantic Mapping) กบัการสอนตามคูมื่อครู ด าเนินการวิจยัด้วยการทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียนทัง้ในกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนด้วยเทคนิคการสร้างผงัโยงความสมัพนัธ์กับความหมาย 
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และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนตามคู่มือครู ด้วยแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษ แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความบรรยายภาพ และแบบวดัเจต
คติต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ จากนัน้น าผลข้อมูลท่ี ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ t-test 
Difference Score เพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน ความสามารถในการเขียน เจตคติต่อ
การอ่านและการเขียน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และวิเคราะห์ทางสถิติ t-test 
Dependent Group เพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน ความสามารถในการเขียน เจตคติตอ่
การอ่านและการเขียนระหว่างก่อนและหลงัการทดลอง ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการสอน
อ่านด้วยเทคนิคการสร้างผงัโยงความสมัพนัธ์ความหมายและนกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครู
ตา่งมีความเข้าใจในการอา่นภาษาองักฤษ ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ และเจตคติตอ่
การอา่นและการเขียนภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 นอกจากนี ้เม่ือน าผลการทดสอบหลงัการทดลองระหวา่งนกัเรียนท่ีได้รับการสอนด้วย
เทคนิคการสร้างผงัโยงความสมัพนัธ์กับความหมายมาเปรียบเทียบกับนักเรียนท่ีได้รับการสอน
ตามคูมื่อครู พบวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

สมสมยั วิสตูรรุจิรา (2545: 84-85) ได้ท าการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
ภาษาองักฤษ และเจตคติตอ่การเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการ
สอนเขียนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานกับการสอนเขียนตามคู่มือครู กลุ่มตวัอย่างคือ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2544 จ านวน 2 
ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลองได้รับ
การสอนเขียนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน และกลุ่มควบคุมได้รับการสอนเขียนโดย
วิธีการสอนตามคู่มือครู เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษแบบเรียงความ และแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเขียนภาษาอังกฤษ จากนัน้
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ t-test Independent Samples เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษและเจตคติต่อการเขียน และวิเคราะห์ทาง
สถิติ t-test Dependent Samples เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษและ
เจตคติก่อนและหลงัการทดลอง ผลการวิจยัพบว่า 1)ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษและ
เจตคติต่อการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนเขียนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบ
อรรถฐานกับนกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคู่มือครู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 2) ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษและเจตคติตอ่การเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ี
ได้รับการสอนเขียนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 
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แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษและ
เจตคติต่อการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนท่ีได้รับการสอนเขียนตามคู่มือครูก่อนการทดลอง
และหลงัการทดลอง แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

พิชินี เดือนดาว (2552: 57-58) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมการตอบสนองต่องานเพ่ือน
เพ่ือพฒันาความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ ความสามารถในการประเมินงานเขียนของ
ตนเอง และเจตคติต่อการเขียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยใช้กิจกรรมการตอบสนองต่อ
งานเพ่ือน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 2 คณะ
วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 35 คน ท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ศท.248 (การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเบือ้งต้น) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2551 
โดยผู้วิจยัได้ทดสอบความสามารถทางการเขียนและวดัเจตคติตอ่การเขียนก่อนและหลงัการเรียน
การสอนด้วยการใช้กิจกรรมการตอบสนองต่องานเพ่ือนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียน
ภาษาองักฤษ และศกึษาความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของผู้ เรียนระหว่างรับการฝึก โดย
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผู้ เรียนท่ีได้เรียนโดยใช้กิจกรรมการตอบสนองตอ่งานเพ่ือนมีความสามารถทางการเขียน
ภาษาองักฤษเพิ่มขึน้ โดยคา่เฉล่ียของคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษระหวา่งเรียน
สูงขึน้อย่างต่อเน่ืองตามล าดบั 2) ผู้ เรียนท่ีได้รับการเรียนโดยใช้กิจกรรมการตอบสนองต่องาน
เพ่ือนมีความสามารถในการประเมินงานเขียนของตนเองเพิ่มขึน้ระหว่างรับการฝึก 3) ผู้ เรียนท่ีได้
เรียนโดยการใช้กิจกรรมการตอบสนองต่องานเพ่ือนมีเจตคติตอ่การเขียนภาษาองักฤษเพิ่มขึน้ โดย
คา่เฉล่ียของเจตคตติอ่การเขียนภาษาองักฤษหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 

ศิวกร สุวรรณไตรย์ (2552: 129-130) ได้พัฒนาความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ พฤติกรรมการกล้าแสดงออกทางความคิด และเจตคติตอ่การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดย
ใช้แนวคิดพหุสัมผัสและเทคนิคผังความคิด ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีความมุ่ง
หมายเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี
ท่ี 3 ก่อนและหลงัการสอนเขียน โดยใช้แนวคิดพหุสมัผสัและเทคนิคผงัความคิด 2) เปรียบเทียบ
เจตคติต่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัการสอนเขียน 
โดยใช้แนวคิดพหุสมัผสัและเทคนิคผงัความคิด และ 3) ศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกทาง
ความคิดของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนเขียนโดยใช้แนวคิดพหุสัมผัสและ
เทคนิคผงัความคิด เคร่ืองมือการวิจยั คือ แบบทดสอบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
และแบบวัดเจตคติต่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ผลการวิจัย
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พบว่า 1) นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนเขียนโดยใช้แนวคิดพหสุมัผสัและเทคนิค
ผงัความคดิ มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .012) นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนเขียนโดยใช้แนวคิดพหุ
สมัผสัและเทคนิคผงัความคิด มีเจตคติตอ่การเขียนเชิงสร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 3) นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนเขียนโดย
ใช้แนวคดิพหสุมัผสัและเทคนิคผงัความคิดมีพฤตกิรรมการกล้าแสดงออกทางความคดิ ผา่นเกณฑ์
ท่ีก าหนดไว้ คืออยูใ่นระดบัสงู 

ปิยนชุ วิราวรรณ์ (2554: 141-142) ได้ท าการพฒันาความสามารถและเจตคติต่อการ
เขียนเรียงความวิชาภาษาไทยโดยการสอนแบบประมวลผลข้อมลู ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความและแบบวดัเจตคติ
ต่อการเขียนเรียงความ จากนัน้น าผลจากแบบทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติ t-test Dependent 
Samples เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนก่อนและหลงัการทดลอง และวิเคราะห์สถิติ 
t-test Independent Samples เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการเขียนและเจตคติต่อการเขียน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลปรากฏว่า 1) ความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภาษาไทย ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบประมวลผลข้อมูลหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) 
ความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการสอนปกติหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 3) ความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการสอน
แบบประมวลผลข้อมลูสงูกว่าการสอนแบบปกติ 4) เจตคติต่อการเขียนเรียงความภาษาไทยของ
นกัเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบประมวลผลข้อมูลสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบปกติ 
ทัง้นีเ้พราะการสอนแบบประมวลผลข้อมูลมีขัน้ตอนการจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้น ท าให้นกัเรียนเอาใจใสต่อ่การเรียนรู้และมีความสขุตอ่การเขียน 

แคทสตรา โทลเลฟซัน และกิลเบิร์ท (Katstra, Tollefson, & Gilbert, 1987: 168-
172) ได้ท าการวิจัยในหัวข้อผลของการประเมินผลในกลุ่มเพ่ือนท่ีมีต่อเจตคติต่อการเขียนและ
ความคล่องในการเขียนของนกัเรียนเกรด 9 โดยตัง้สมมตุิฐานว่า การให้เพ่ือนประเมินผลงานของ
การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนนัน้จะส่งผลให้เจตคติต่อการเขียนภาษาอังกฤษและความ
คล่องในการเขียนภาษาองักฤษสงูขึน้ ผลปรากฎว่านกัเรียนในกลุ่มท่ีให้เพ่ือนประเมินผลงานนัน้มี
เจตคติทางบวกตอ่การเขียนภาษาองักฤษสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั ส าหรับความคล่องในการเขียน
นัน้ประเมินจากการนบัจ านวนค าท่ีนกัเรียนเขียน ผลปรากฏว่าหลงัการทดลอง นกัเรียนกลุ่มท่ีให้
เพ่ือนประเมินผลงานมีจ านวนค าในการเขียนลดลง 
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับเจตคติต่อการเขียน พบว่าเจตคติ
ต่อการเขียนของผู้ เรียนมีความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการเขียนแบบแปรผันตรง กล่าวคือ
ผู้ เรียนท่ีมีเจตคติต่อการเขียนในทางบวกย่อมส่งผลให้มีความสามารถในการเขียนท่ีดีขึน้ ซึ่งการ
สร้างเจตคติต่อการเขียนในทางบวกให้เกิดขึน้ต่อผู้ เรียนนัน้ ย่อมต้องอาศยัการจัดการเ รียนรู้ท่ี
เหมาะสมแก่ผู้ เรียน ด้วยเหตนีุผู้้ วิจยัจึงได้สร้างแบบวัดเจตคติต่อการเขียน โดยปรับจากแนวคิด
ของ ประภาเพ็ญ สวุรรณ (2546: 34)ประภาเพ็ญ สวุรรณ (2546: 34) ซึง่มีองค์ประกอบการวดัเจต
คตทิัง้หมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความคดิเก่ียวกบัการเขียน ด้านความรู้สกึเก่ียวกบัการเขียน และด้าน
พฤติกรรมเก่ียวกบัการเขียน โดยใช้วิธีการสร้างแบบวดัเจตคติตามวิธีของลิเคิร์ท เพ่ือวดัเจตคติตอ่
การเขียนของผู้ เรียน อนัจะสง่ผลตอ่การพฒันาความสามารถในการเขียนให้ดียิ่งขึน้



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสายน า้ผึง้ 

ในพระอปุถมัภ์ฯ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 
จ านวน 12 ห้องเรียน 

 
กลุม่ตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาย
น า้ผึง้ ในพระอปุถมัภ์ฯ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 
2561 จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มาด้วยวิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยพิจารณาจากห้องเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 
จากนัน้จบัฉลากห้องเรียนเพ่ือเป็นกลุ่มทดลองซึ่งได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT จ านวน 1 ห้องเรียน (40 คน) และกลุ่มควบคมุซึ่งได้รับ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกต ิจ านวน 1 ห้องเรียน (40 คน) 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 
1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี  

RAFT 
2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ 
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3. แบบวดัความสามารถในการเขียนความเรียงและเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ในการเขียนความเรียง 

4. แบบวดัเจตคตติอ่การเขียนความเรียง 
 

ขัน้ตอนการสร้างและหาคณุภาพแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT 

1. ศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอปุถมัภ์ฯ พทุธศกัราช 2561 
ค าอธิบายรายวิชา และสาระการเรียนรู้วิชาทกัษะภาษาพฒันาการเขียน ท33101 ชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 6 เพ่ือก าหนดจดุประสงค์และขอบขา่ยเนือ้หา 

2. ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และแนวทางการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนว
การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ
แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการและกลวิธี RAFT 

3. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับ
กลวิธี RAFT โดยก าหนดเนือ้หาและขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้ ดงันี ้

 
ตาราง 6 เนือ้หาการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี 
RAFT 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ เนือ้หา จ านวนคาบ 
 ทดสอบก่อนเรียน 1 
1 ปฐมนิเทศ RAFT 1 
2 ปฐมนิเทศ รูปแบบงานเขียน 1 
3 การสร้างงานเขียนในประเด็น “พนัธกิจของภาษา” 2 
4 การสร้างงานเขียนในประเด็น “ภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจ” 2 

5 
การสร้างงานเขียนในประเด็น “สงัคมออนไลน์กบั
ภาษา” 

2 

6 การสร้างงานเขียนในประเด็น “ภาษากบัเหตผุล” 2 
 ทดสอบหลงัเรียน 1 
 รวมทัง้หมด 12 
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ตาราง 7 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี 
RAFT 
 

ขัน้ตอน 
แนวการสอนเขียน 

แบบเน้นกระบวนการ 

ขัน้ตอน 
กลวิธี RAFT 

ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนว
การสอนเขียน 

แบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี 
RAFT 

 1. สร้างความเข้าใจ 
RAFT 
 
 
 

ขัน้เตรียมการ 
 1. นกัเรียนท าความเข้าใจเก่ียวกบั
ความหมายและประโยชน์ของ RAFT 
 2. นกัเรียนดตูวัอยา่งแนวทางค าตอบ
ของ RAFT 
 3. นกัเรียนดตูวัอยา่งงานเขียนท่ีเกิด
จากการเขียนงานตามองค์ประกอบของ 
RAFT ท่ีก าหนดไว้ 
 4. นกัเรียนท าความเข้าใจเก่ียวกบั
รูปแบบ (Form) งานเขียนประเภทตา่งๆ 

1. ขัน้ก่อนการเขียน 
(Prewriting) 
 นกัเรียนเตรียมความ
พร้อมก่อนการเขียน โดย
รวบรวมความคดิและ
ข้อมลูท่ีจะใช้ใน 
การเขียนผ่านกิจกรรมอนั
หลากหลาย เชน่ 
การอภิปราย การระดม
สมอง การท าโครงร่าง การ
ท าผงัความคดิ 

2. ก าหนดเนือ้หาสาระ
หรือหวัข้อท่ีน่าสนใจ 
 

ขัน้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ขัน้ก่อนการเขียนด้วยกลวิธี RAFT 
 1.1 นกัเรียนพิจารณาหาหวัข้องาน
เขียนท่ีตนเองสนใจ 
 1.2 นกัเรียนเข้ากลุม่ยอ่ยและระดม
ความคดิร่วมกนัเพ่ือเสนอแนวทาง
ค าตอบของ RAFT จากนัน้เลือกค าตอบท่ี
มีความเป็นไปได้และนา่สนใจมากท่ีสดุ 
 
 1.3 นกัเรียนน าค าตอบของ RAFT มา
เป็นแนวทางในการเข้าสูก่ระบวนการ
เขียนตอ่ไป 

3. แสดงตวัอย่างความ
เป็นไปได้ของค าตอบ 
RAFT 
4. แบง่กลุม่นกัเรียน 
ระดมความคิด หา
แนวทาง และข้อสรุป
ค าตอบ RAFT 
5. น าค าตอบ RAFT ไปใช้
เป็นแนวทางการเขียน
ตอ่ไป 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

2. ขัน้การเขียน 
(Writing) 
 นกัเรียนลงมือเขียนงาน
ฉบบัร่าง 

6. เขียนงานตาม
องค์ประกอบของ RAFT 

2. ขัน้การเขียน (Writing) 
 2.1 นกัเรียนลงมือเขียนงานฉบบัร่าง
ตามองค์ประกอบของ RAFT ท่ีก าหนดไว้
ในขัน้ก่อน 
การเขียน โดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าใน
ด้านการใช้ภาษา 
ท่ีถกูต้องและเหมาะสม 

3. ขัน้หลังการเขียน 
(Postwriting) 
 นกัเรียนตรวจทาน 
แก้ไข ปรับปรุงงานเขียน
ผา่นกิจกรรม 
การแลกเปล่ียนอา่น 
งานเขียนกบัผู้ อ่ืน 

 3. ขัน้หลังการเขียน (Postwriting) 
 3.1 นกัเรียนอ่านงานเขียนของตนเอง 
จากนัน้ปรึกษาหารือกบัผู้ อ่ืนในห้องเรียน
เพ่ือหาแนวทาง 
การแก้ไขปรับปรุงงานเขียน 
 3.2 นกัเรียนรวบรวมความคิดเห็นและ
ข้อตชิมตา่งๆ จากนัน้ลงมือปรับปรุงงาน
เขียนของตนเองให้เป็น 
งานเขียนฉบบัสมบรูณ์ 

 
4. น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับ

กลวิธี RAFT ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เสนอประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความ
ถกูต้องเหมาะสม จากนัน้จงึน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

5. น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับ
กลวิธี RAFT ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เสนอผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนการเขียนจ านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของเนือ้หา ความสอดคล้องของจดุประสงค์กบักระบวนการจดัการเรียนรู้ ภาษาท่ี
ใช้ ตลอดจนความสอดคล้องระหว่างขัน้ตอนต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ จากนัน้จึงน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

6. น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับ
กลวิธี RAFT ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสายน า้ผึง้ 
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ในพระอุปถัมภ์ฯ จ านวน 1 ห้องเรียน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมของกิจกรรมและระยะเวลาของแตล่ะขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 

7. น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับ
กลวิธี RAFT ท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองกบักลุม่ทดลองตอ่ไป 

 
ขัน้ตอนการสร้างและหาคณุภาพแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ 

1. ศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรียนสายน า้ผึง้ในพระอปุถมัภ์ฯ พทุธศกัราช 2561 
ค าอธิบายรายวิชา และสาระการเรียนรู้วิชาทกัษะภาษาพฒันาการเขียน ท33101 ชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 6 เพ่ือก าหนดจดุประสงค์และขอบขา่ยเนือ้หา 

2. ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และแนวทางการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนว
การสอนเขียนแบบปกต ิจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนเขียนแบบปกติ 

3. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกต ิโดยก าหนดขัน้ตอน
การจดัการเรียนรู้ ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น า คือ ขัน้ตอนการน าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและ
ความพร้อมในการเรียน 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้สอน คือ ขัน้ตอนการเข้าสูเ่นือ้หาบทเรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุป คือ ขัน้ตอนสดุท้ายของการจดัการเรียนรู้เพ่ือสรุปเนือ้หาทัง้หมดท่ี

ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในขัน้สอน 
4. น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เสนอ

ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม จากนัน้จึงน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

5. น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เสนอ
ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนการเขียนจ านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเนือ้หา ความ
สอดคล้องของจุดประสงค์กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ภาษาท่ีใช้ ตลอดจนความสอดคล้อง
ระหวา่งขัน้ตอนตา่ง ๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้ จากนัน้จงึน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

6. น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอปุถมัภ์ฯ จ านวน 1 ห้องเรียน 
ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งในการทดลอง เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมและระยะเวลาของแต่
ละขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 
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7. น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติท่ีปรับปรุงแล้วไป
ทดลองกบักลุม่ควบคมุตอ่ไป 

 
ขัน้ตอนการสร้างและหาคณุภาพแบบวดัความสามารถในการเขียนความเรียงและเกณฑ์
การประเมินความสามารถในการเขียนความเรียง 

1. ศกึษาทฤษฎี หลกัการ และแนวทางการจดัท าแบบวดัความสามารถในการเขียน
ความเรียงและเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนความเรียง จากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกบัแบบวดัความสามารถในการเขียนความเรียง 

2. สร้างแบบวดัความสามารถในการเขียนความเรียงแบบอตันยั จ านวน 1 ข้อ 
3. สร้างเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนความเรียง โดยปรับจากเกณฑ์

การประเมินความสามารถในการเขียนความเรียงของอภิรักษ์ อนะมาน (2546: 205-212) และ
แนวคดิของจาคอปส์ (Jacobs. 1981: 89-96) ทัง้นีแ้บง่องค์ประกอบในการพิจารณาความสามารถ
ในการเขียนความเรียงออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านเนือ้หา คือ ความสามารถในการน าเสนอเนือ้หาได้อย่างชัดเจน ตรง
ประเดน็ มีจดุมุง่หมาย และเขียนความเรียงได้ถกูต้องตามรูปแบบของงานเขียนแตล่ะประเภท 

2) ด้านการเสนอความคิด คือ ความสามารถในการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็น
ระบบ มีการแสดงความคิดอยา่งชดัเจน สามารถใช้เหตผุลสนบัสนนุได้อยา่งสมเหตสุมผล เช่ือมโยง
ความคดิในแตล่ะสว่นได้อยา่งสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งดี 

3) ด้านการใช้ภาษา คือ ความสามารถในการเลือกใช้ค าได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
เนือ้หา สามารถเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้องตามรูปแบบ และเลือกใช้ระดับภาษาได้ถูกต้อง
เหมาะสมกบังานเขียน 

4) ด้านกลไกภาษา คือ ความสามารถในการสะกดค า เว้นวรรคตอน และใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอนได้อยา่งถกูต้อง 

4.  น าแบบวัดความสามารถในการเขียนความเรียงและเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการเขียนความเรียงท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เสนอประธานกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ์เพ่ือพิจารณาความถกูต้องเหมาะสม จากนัน้จงึน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

5.  น าแบบวัดความสามารถในการเขียนความเรียงและเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการเขียนความเรียงท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เสนอผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนการเขียนความ
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เรียงจ านวน 2 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญด้านวดัผลจ านวน 1 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของการใช้
ภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

6. ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนความเรียงตามค าแนะน า
ของผู้ เช่ียวชาญ จนกระทั่งได้เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนความเรียง โดยแบ่ง
องค์ประกอบในการพิจารณาความสามารถในการเขียนความเรียงออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้

 
ตาราง 8 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนความเรียง 
 

คะแนน 
องค์ประกอบ 

4 3 2 1 

1. ด้านเนือ้หา แสดงความรู้
ความเข้าใจใน
เนือ้หาอยา่ง
ชดัเจน ตรง
ประเดน็ มี
จดุมุง่หมายใน
การเขียน 
กลา่วถึงประเดน็
ส าคญัตา่งๆ ได้
ครบถ้วน 

แสดงความรู้
ความเข้าใจใน
เนือ้หา มี
จดุมุง่หมายใน
การเขียน แตข่าด
ประเดน็ส าคญั 1-
2 ประเดน็ 

แสดงความรู้
ความเข้าใจใน
เนือ้หาได้น้อย 
จดุมุง่หมายใน
การเขียนไม่
ชดัเจน กลา่วถึง
ประเดน็ส าคญั
ตา่งๆ ไม่
ครอบคลมุ 

แสดงความรู้
ความเข้าใจใน
เนือ้หาได้น้อย
มาก จดุมุง่หมาย
ในการเขียนไม่
ชดัเจน ขาดการ
น าเสนอประเดน็
ส าคญั 

2. ด้านการเสนอ
ความคดิ 

แสดงความคิด
อยา่งชดัเจน มี
ข้อสนบัสนนุ
ประกอบอยา่ง
สมเหตสุมผล 
เช่ือมโยง
ความคดิในแตล่ะ
สว่นได้อยา่ง
สมัพนัธ์กนัดี 

แสดงความคิด
อยา่งชดัเจน มี
ข้อสนบัสนนุ
ประกอบบ้าง
อยา่ง
สมเหตสุมผล 
เช่ือมโยง
ความคดิในแตล่ะ
สว่นพอประมาณ 

แสดงความคิดได้
น้อย มี
ข้อสนบัสนนุ
ประกอบน้อย 
บางข้อสนบัสนนุ
ไมส่มเหตสุมผล 
เช่ือมโยง
ความคดิในแตล่ะ
สว่นได้น้อย 

ไมแ่สดงความคดิ
หรือแสดง
ความคดิได้น้อย
มาก ไมป่รากฎ
ข้อสนบัสนนุ
ประกอบ 
ความคดิในแตล่ะ
สว่นไมเ่ช่ือมโยง
สมัพนัธ์กนั 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

3. ด้านการใช้
ภาษา 

เลือกใช้ค าได้
อยา่งถกูต้อง
เหมาะสม เรียบ
เรียงประโยคได้
ถกูต้อง ใช้ระดบั
ภาษาได้
เหมาะสมกบั
เนือ้หา 

เลือกใช้ค าและ 
เรียบเรียงประโยค
ไมถ่กูต้อง 1-2 
ต าแหนง่ ใช้ระดบั
ภาษาได้
เหมาะสมกบั
เนือ้หา 

เลือกใช้ค าและ
เรียบเรียงประโยค
ไมถ่กูต้อง 3-4 
ต าแหนง่ ใช้ระดบั
ภาษาไม่
เหมาะสมกบั
เนือ้หา 

เลือกใช้ค าและ
เรียบเรียงประโยค
ไมถ่กูต้อง 
มากกวา่ 5 
ต าแหนง่ใช้ระดบั
ภาษาไม่
เหมาะสมกบั
เนือ้หา 

4. ด้านกลไก
ภาษา 

สะกดค า ใช้
เคร่ืองหมายวรรค
ตอน และจดั
ระเบียบการย่อ
หน้าหรือเว้นวรรค
ถกูต้องทัง้หมด 

สะกดค า ใช้
เคร่ืองหมายวรรค
ตอน และจดั
ระเบียบการย่อ
หน้าหรือเว้นวรรค
ไมถ่กูต้อง 1-2 
ต าแหนง่ 

สะกดค า ใช้
เคร่ืองหมายวรรค
ตอน และจดั
ระเบียบการย่อ
หน้าหรือเว้นวรรค
ไมถ่กูต้อง 
3-4 ต าแหนง่ 

สะกดค า ใช้
เคร่ืองหมายวรรค
ตอน และจดั
ระเบียบการย่อ
หน้าหรือเว้นวรรค
ไมถ่กูต้อง
มากกวา่ 5 
ต าแหนง่ 

 
7. น าแบบวัดความสามารถในการเขียนความเรียงท่ีได้รับการตรวจสอบจาก

ผู้ เช่ียวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสายน า้ผึง้ 
ในพระอุปถัมภ์ฯ จ านวน 1 ห้องเรียน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง จากนัน้น าแบบวัด
ความสามารถในการเขียนความเรียงมาถ่ายส าเนาและตรวจให้คะแนนโดยผู้วิจยัและผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่านเพ่ือตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนความเรียงท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้ จากนัน้น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาคา่ความยากง่ายของแบบวดัความสามารถใน
การเขียนความเรียง ค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดความสามารถในการเขียนความเรียง และค่า
ความเช่ือมั่นของเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนความเรียง โดยใช้วิธีการหาค่า
สมัประสิทธ์ิของความสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient
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) พบว่า แบบวดัความสามารถในการเขียนความเรียงมีค่าความยากง่าย .68 มีค่าอ านาจจ าแนก 
.70 และมีคา่ความเช่ือมัน่ของเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนความเรียง .89 

 
ขัน้ตอนการสร้างและหาคณุภาพแบบวดัเจตคติตอ่การเขียนความเรียง 

1. ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และแนวทางการจดัท าแบบวัดเจตคติต่อการเขียนความ
เรียงแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบัจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแบบวดัเจตคติตอ่
การเขียน 

2. เคราะห์เนือ้หาแบบวัดเจตคติต่อการเขียนความเรียงของประภาเพ็ญ สุวรรณ 
(2546: 34) จากนัน้น ามาเทียบเคียง ปรับปรุง แก้ไข และพฒันาเพื่อสร้างเป็นแบบวดัเจตคตติ่อการ
เขียนความเรียงจ านวน 30 ข้อ ตามวิธีการสร้างแบบวัดเจตคติมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 107) โดยแบ่งข้อค าถามออกเป็นกรอบด้านการวดัเจตคติต่อการเขียน
ความเรียงทัง้หมด 3 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านความคิดเก่ียวกับการเขียนความเรียง คือ ความรู้ ความเข้าใจ และ
ความคดิของบคุคลนัน้ๆ ท่ีมีตอ่การเขียนความเรียง 

2) ด้านความรู้สึกเก่ียวกับการเขียนความเรียง คือ ความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีมีต่อ
การเขียนความเรียง ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ 

3) ด้านพฤติกรรมเก่ียวกับการเขียนความเรียง คือ แนวโน้มการแสดงออกของ
บคุคลนัน้ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเขียนความเรียง 

3. น าแบบวดัเจตคติต่อการเขียนความเรียงท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เสนอประธานกรรมการ
ควบคมุปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม จากนัน้จึงน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

4. น าแบบวดัเจตคติตอ่การเขียนความเรียงท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เสนอผู้ เช่ียวชาญด้านการ
สอนการเขียนความเรียงจ านวน 2 ท่าน และด้านวดัผลจ านวน 1 ท่าน พิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อความกบัลกัษณะพฤติกรรมและความเหมาะสมของการใช้ภาษา เพ่ือหาคา่ดชันีความ
สอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัวตัถปุระสงค์ (IOC: Item-Objective Congruence Index) จากนัน้
คดัเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวตัถปุระสงค์ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
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ตาราง 9 เกณฑ์การให้คะแนนแบบวดัเจตคตติอ่การเขียนความเรียง 

 

คา่เฉล่ีย  ระดบัความคดิเห็น 
4.50 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสดุ 
3.50 - 4.49 หมายถึง มาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง น้อย 
1.00 - 1.49 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 

 
ท่ีมา: บญุชม ศรีสะอาด.  (2545).  การวิจยัเบือ้งต้น.  หน้า 103. 
 

5. น าแบบวดัเจตคติตอ่การเขียนความเรียงท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญและ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอปุถมัภ์
ฯ จ านวน 1 ห้องเรียน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง จากนัน้น ามาตรวจให้คะแนนแล้ว
วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้วิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 118) และวิเคราะห์หา
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัเจตคติต่อการเขียนความเรียง โดยใช้วิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา

ของครอนบคั (α-Cronbach) (ล้วน สายยศ, 2543: 171-172) พบวา่มีคา่ความเช่ือมัน่ .85 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบแผนการทดลอง 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) แบบ 
Pretest Posttest Control Group Design มีแบบแผนตามตาราง (มนต์ชยั เทียนทอง, 2548: 148-
149) ดงันี ้
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ตาราง 10 แบบแผนการทดลอง Pretest Posttest Control Group Design 
 

กลุม่ ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลงั 
E O1 X O2 
C O1 - O2 

 
ท่ีมา: มนต์ชยั เทียนทอง.  (2548).  สถิตแิละวิธีการวิจยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศ.  หน้า 

148-149. 
 

E แทน กลุม่ทดลอง 
C แทน กลุม่ควบคมุ 
X แทน การจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี 

RAFT 
O1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 
O2 แทน การทดสอบหลงัเรียน 

 
การจดักระท าข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู 

1. ตดิตอ่ผู้บริหารโรงเรียนสายน า้ผึง้ในพระอปุถมัภ์ฯและหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เพ่ือขอท าการทดลองในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยผู้ วิจัยจัดเตรียมเนือ้หาและ
ก าหนดระยะเวลาในการทดลองให้สอดคล้องกบัตารางเรียนวิชาทกัษะภาษาพฒันาการเขียน 

2. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดความสามารถในการเขียนความเรียงและแบบวัด
เจตคติต่อการเขียนความเรียงกับกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFTและกลุ่มควบคมุท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการ
สอนเขียนแบบปกต ิ

3. ปฐมนิเทศการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบั
กลวิธี RAFT กับกลุ่มทดลอง และปฐมนิเทศการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ
กบักลุม่ควบคมุ เพ่ือเตรียมความพร้อมของนกัเรียนก่อนเข้าสู่กระบวนการจดัการเรียนรู้ 



  84 

4. ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบ
เน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT กบักลุ่มทดลอง และด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการ
สอนเขียนแบบปกตกิบักลุม่ควบคมุ โดยผู้วิจยัเป็นผู้จดัการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5. ทดสอบหลงัเรียนด้วยแบบวัดความสามารถในการเขียนความเรียงและแบบวัด
เจตคติต่อการเขียนความเรียงกับกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT และกลุม่ควบคมุท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการ
สอนเขียนแบบปกต ิ

6. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความ
เรียงของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ
ร่วมกบักลวิธี RAFT ระหวา่งก่อนและหลงัเรียน โดยใช้การวิเคราะห์สถิตคิา่ Hotelling T2 

7. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความ
เรียงของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ
ร่วมกับกลวิธี RAFT กับกลุ่มควบคมุท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ 
โดยใช้การวิเคราะห์สถิติค่าความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (Mutivariate Analysis of 
Variance :MANOVA แบบ One-Way MANOVA) 

8. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
8.1 สถิตพืิน้ฐาน 

8.1.1 คา่เฉล่ีย (Mean) 
8.1.2 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

8.2 สถิตท่ีิใช้ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
8.2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC : 

Item-Objective Congruence Index) 
8.2.2 คา่ดชันีความยากง่าย 
8.2.3 คา่ดชันีอ านาจจ าแนก 
8.2.4 ค่าสัมประสิทธ์ิของความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) 
8.2.4 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม (Item 

Total Correlation) 

8.2.5 คา่สมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั (α-Cronbach) 
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8.3 สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
8.3.1 คา่ Hotelling’s T2 
8.3.2 คา่ความแปรปรวนพหคุณูแบบทางเดียว (One-Way MANOVA) 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเร่ืองผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ

ร่วมกบักลวิธี RAFT ท่ีมีตอ่ความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติตอ่การเขียนความเรียง
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 วิเคราะห์ผลได้ ดงันี ้

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจยัใช้สญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู

ดงันี ้
N แทน  จ านวนนกัเรียนในกลุม่ทดลอง 
M แทน  คะแนนเฉล่ียของกลุม่ทดลอง 
SD แทน  ความแตกตา่งของแตล่ะคู ่
F แทน  คา่สถิต ิMultivatiate F Test ท่ีใช้ในการค านวณ 
SS แทน  ผลบวกก าลงัสองของคา่ความแตกตา่งระหว่างข้อมลูและคา่เฉล่ียของกลุม่

ข้อมลู (Sum of Square) 
MS แทน  คา่เฉล่ียของผลบวกก าลงัสอง (Mean Square) 
p-value แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจาการวิจยัเร่ืองผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT ท่ีมีตอ่ความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติ
ตอ่การเขียนความเรียงของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ผู้วิจยัขอน าเสนอข้อมลูการวิเคราะห์ ดงันี ้

1. ผลการวิเคราะห์คา่สถิตพืิน้ฐานของตวัแปร 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

 
1. ผลการวิเคราะห์คา่สถิตพืิน้ฐานของตวัแปร 

การวิเคราะห์ผลการประเมินในส่วนนีจ้ะน าเสนอคา่สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉล่ียและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความ
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เรียงของกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอน
เขียนแบบปกตทิัง้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดงัแสดงในตาราง 11 

 
ตาราง 11 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการเขียนความเรียงและเจต
คติตอ่การเขียนความเรียง จ าแนกตามประเภทของกลุม่และการวดั 

 

ตวัแปรตาม 

กลุม่ทดลอง (N = 40) กลุม่ควบคมุ (N = 40) 

ทดสอบ 
ก่อนเรียน 

ทดสอบ 
หลงัเรียน 

ทดสอบ 
ก่อนเรียน 

ทดสอบ 
หลงัเรียน 

M SD M SD M SD M SD 
ความสามารถในการเขียน 
ความเรียง 

7.90 1.75 14.37 1.01 7.85 1.19 12.13 1.34 

เจตคตติอ่การเขียนความ
เรียง 

35.77 9.87 59.00 10.48 34.88 8.42 36.48 13.20 

 
จากตาราง 11 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการเขียนความเรียง

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่าคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการ
เขียนความเรียงของกลุ่มทดลองก่อนและหลงัเรียนเท่ากับ 7.90 และ 14.37 ตามล าดบั และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ทดลองก่อนเรียนและหลงัเรียนเทา่กบั 1.75 และ 1.01 ตามล าดบั สว่น
กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการเขียนความเรียงก่อนและหลังเรียนเท่ากับ 
7.85 และ 12.13 ตามล าดบั และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนและหลงัเรียนมีคา่เท่ากบั 1.19 
และ 1.34 ตามล าดบั 

นอกจากนี ้คะแนนเฉล่ียของเจตคติตอ่การเขียนความเรียงของกลุ่มทดลองก่อนเรียน
และหลงัเรียนเท่ากับ 35.77 และ 59.00 ตามล าดบั และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มทดลอง
ก่อนเรียนและหลงัเรียนเท่ากับ 9.87 และ 10.48 ตามล าดบั ส่วนกลุ่มควบคมุมีคะแนนเฉล่ียของ
เจตคติต่อการเขียนความเรียงก่อนเรียนและหลงัเรียนเท่ากับ 34.88 และ 36.48 ตามล าดบั และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนและหลงัเรียนเทา่กบั 8.42 และ 13.20 ตามล าดบั 
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จากข้อมลูข้างต้น เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการเขียนความ
เรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง พบว่ามีค่าเฉล่ีย
เพิ่มขึน้เท่ากบั 6.47 และ 23.23 และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการเขียน
ความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุม พบว่ามี
คา่เฉล่ียเพิ่มขึน้เท่ากบั 4.28 และ 1.60 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุเม่ือได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT และการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ พบว่านกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการ
เขียนความเรียงและเจตคตติอ่การเขียนความเรียงหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการเขียน
ความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉล่ียของความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงสงู
กว่ากลุ่มควบคุม โดยคะแนนเฉล่ียของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมต่างกันเท่ากับ 2.24 และ 
22.52 แสดงวา่กลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ
ร่วมกับกลวิธี RAFT มีคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการ
เขียนความเรียงเพิ่มขึน้สงูกว่ากลุ่มควบคมุท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบ
ปกต ิ

 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลนีเ้ป็นการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ของความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงของกลุ่มทดลอง
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความสามารถในการเขียน
ความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงของนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน 
โดยมีการทดสอบสมมตฐิาน 2 ข้อ ดงันี ้

สมมติฐานข้อ 1 นกัเรียนทีไ่ดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเนน้
กระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติ
ต่อการเขียนความเรียงหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความสามารถในการ
เขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้แนวการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT ผู้วิจยัใช้สถิตคิา่ Hotelling’s T2 
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การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นเร่ืองความสมัพนัธ์ในกลุม่ของตวัแปรตามทัง้สอง 
โดยใช้ Bartlett’s Test of Sphericity ในการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างคา่ของตวัแปรตามคือ 
ความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียง พบว่ามีความสมัพนัธ์กัน

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(χ2 = 212.41, df = 9, p = .000) 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการ

สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรียงและเจต
คติต่อการเขียนความเรียงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 ดงั
ตาราง 12 

 
ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรพหนุามของความสามารถในการเขียนความ
เรียงและเจตคตติอ่การเขียนความเรียงของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT โดยใช้สถิต ิHotelling’s T2 

 

Effect Multivariate 
test 

Value F Hypothesis 
df 

Error 
df 

p-
value 

ก่อนและหลงัได้รับ
การจดัการเรียนรู้ 

Pilai’s Trace 
Wilks’ Lambda 
Hotelling’s 
Trace 
Roy’s Largest 
Root 

.647 

.353 
1.834 
1.834 

71.522* 
71.522* 
71.522* 
71.522* 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

39.00 
39.00 
39.00 
39.00 

.000 

.000 

.000 

.000 

Test of Within-Subjects Effects 

Dependent Variable SS MS df F p-value 
ความสามารถในการเขียน 
ความเรียง 

52562.5 52562.5 1 789.957 .000 

เจตคตติอ่การเขียนความ
เรียง 

8820.9 8820.9 1 209.179 .000 

Hotelling’s T2 = 146.808, df = 38, (Hotelling’s T2 > 6.642) 

Balelett’s Test : Likelihood Ratio = .000, χ2 = 212.41, df = 9, p = .00 
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จากตาราง 12 พบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนและเจตคติต่อการเขียน
ความเรียงหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตาราง 12 โดยมีคา่ 
Hotelling’s T2 = 146.808 (Pilai’s Trace F = 71.522, p = .000, Wilks’ Lambda F = 71.522, p 
= .000, Hotelling’s Trace F = 71.522, p = .000 และ  Roy’s Largest Root F = 71.522, p = 
.000) เม่ือพิจารณารายตวัแปร พบว่าความสามารถในการเขียนความเรียงหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = 789.957, df = 1, p = .000) และเจตคติต่อการ
เขียนความเรียงหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = 209.179, df 
= 1, p = .000) 

 
สมมติฐานข้อ 2 นกัเรียนทีไ่ดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเนน้
กระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติ
ต่อการเขียนความเรียงสูงกว่านกัเรียนทีไ่ดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอน
เขียนแบบปกติ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผู้ วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อตกลง
เบือ้งต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหคุณูแบบทางเดียว (One-Way MANOVA) ดงันี ้

1. ทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ของเมตริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวน
ร่วม (Homogeneity of Variance – Covariance Matrices) ของตัวแปรโดยใช้ Box’s M test of 
Covariance Matrices พบว่า เมตริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Box’s M = 5.638, F = 
1.827, df1 = 3, df2 = 1095120, p = .140) 

2. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม โดยใช้ Bartlett’s Test of 
Sphericity พบว่าตวัแปรตามคือความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียน

ความเรียง มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (χ 2 = 250.709, df = 2, p = 
.000) 

จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าข้อมลูมีสว่นท่ีเป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้นของ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหคุณูแบบทางเดียว (One-Way MANOVA) ผู้วิจยัจงึได้น าข้อมลูมา
วิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมตฐิานตอ่ไป 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนพหุคณูแบบทางเดียว (One-Way MANOVA) พบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียน
ความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงสูงกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนว
การสอนเขียนแบบปกตอิย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ดงัแสดงในตาราง 13 

 
ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรพหนุามของความสามารถในการเขียนความ
เรียงและเจตคตติอ่การเขียนความเรียงระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุหลงัการจดัการเรียนรู้
ตามรูปแบบการเรียนรู้ 
 

Effect 
Multivariate 

Tests 
Value F 

Hypothesis 
df 

Error 
df 

p-
value 

วิธีการจดัการ
เรียนรู้ 

Pilai’s Trace .682 5286.769* 2.00 77.00 .000 
Wiks’ Lambda .372 5286.769* 2.00 77.00 .000 
Hotelling’s 
Trace 

1.688 5286.769* 2.00 77.00 .000 

Roy’s Largest 
Root 

1.688 5286.769* 2.00 77.00 .000 

 

Test of Between – Subjects Effects 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

ตวัแปรตาม 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
p-

value 

วิธีการจดั 
การเรียนรู้ 

ความสามารถในการ
เขียนความเรียง 

101.250 1 101.250 71.959 .000 

เจตคตติอ่การเขียน
ความเรียง 

10147.513 1 10147.513 71.449 .000 

 
 
 



  92 

ตาราง 13 (ตอ่) 
 

ความคลาด
เคล่ือน 

ความสามารถใน
การเขียนความ
เรียง 

109.750 78 1.407   

เจตคตติอ่การ
เขียนความเรียง 

11077.975 78 142.025   

รวมทัง้หมด 
ความสามารถในการเขียนความ
เรียง 

14256.00 80    

เจตคตติอ่การเขียนความเรียง 203535.00 80    
Box’s M = 5.638, F = 1.827, df1 = 3, df2 = 1095120, p = .140 

Bartlett’s Test of Sphericity : χ 2 = 250.709, df = 2, p = .000 

 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) แบบ Pretest 

Posttest Control Group Design เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT ท่ีมีตอ่ความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติ
ต่อการเขียนความเรียงของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สรุปสาระส าคัญและผลการวิจัยได้
ดงัตอ่ไปนี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความ
เรียงของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ระหว่างก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการ
สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความ
เรียงของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT กบันกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบ
ปกต ิ

 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบั
กลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติตอ่การเขียนความเรียงหลงัเรียนสงู
กวา่ก่อนเรียน 

2. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบั
กลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงสูงกว่า
นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาย

น า้ผึง้ ในพระอปุถมัภ์ฯ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 
2561 จ านวน 10 ห้องเรียน ซึง่จดัห้องเรียนแบบคละความสามารถ 

 
กลุ่มตวัอย่าง 

กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาย
น า้ผึง้ ในพระอปุถมัภ์ฯ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 
2561 จ านวน 2 ห้องเรียน ไ ด้มาด้วยวิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยพิจารณาจากห้องเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 
จากนัน้จบัฉลากห้องเรียนเพ่ือเป็นกลุ่มทดลองซึ่งได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT จ านวน 1 ห้องเรียน (40 คน) และกลุ่มควบคมุซึ่งได้รับ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกต ิจ านวน 1 ห้องเรียน (40 คน) 

 
2. ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 

ด าเนินการวิจยัในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 ใช้เวลาในการทดลองสปัดาห์ละ 
2 คาบ คาบละ 50 นาที จ านวน 10 คาบ และทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 2 คาบ รวมจ านวน 12 
คาบ ระยะเวลา 6 สปัดาห์ 

 
3. เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั 

เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นเนือ้หาวิชาภาษาไทย 5 (รายวิชาพืน้ฐาน) ระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสายน า้ผึง้ 
ในพระอปุถมัภ์ฯประกอบด้วยเนือ้หา 4 เร่ือง ดงันี ้1) พนัธกิจของภาษา 2) ภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจ 3) 
สงัคมออนไลน์กบัภาษา 4) ภาษากบัเหตผุล 
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4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี 

RAFT 
2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ 
3. แบบวดัความสามารถในการเขียนความเรียงและเกณฑ์การประเมินความสามารถ

ในการเขียนความเรียง 
4. แบบวดัเจตคตติอ่การเขียนความเรียง 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 

เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติตอ่การเขียนความเรียง
ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับ
กลวิธี RAFT กับกลุ่มควบคมุท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ โดยใช้
การวิเคราะห์สถิติค่าความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (Multivariate Analysis of Variance 
:MANOVA แบบ One-Way MANOVA) และ Hotelling’s T2 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบั
กลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติตอ่การเขียนความเรียงหลงัเรียนสงู
กวา่ก่อนเรียน 

2. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบั
กลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงสูงกว่า
นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

การวิจัยเ พ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT ท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการ
เขียนความเรียงของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีประเด็นการอภิปราย 2 ประเด็น ได้แก่ ด้าน
ความสามารถในการเขียนความเรียง และด้านเจตคติต่อการเขียนความเรียง โดยน าเสนอ
ตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ด้านความสามารถในการเขียนความเรียง 
ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น

กระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรียงหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการ
สอนเขียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และ
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของอญัชลี อดุมสขุถาวร (2553: 58-62) ท่ีได้ศกึษาผลการใช้วิธีการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการท่ีมีต่อความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉล่ียความสามารถ
ทางการเขียนภาษาองักฤษหลงัการทดลองด้วยวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการสูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนส่วนมากมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
สอนเขียนภาษาองักฤษแบบเน้นกระบวนการอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก 

จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT สามารถช่วยพฒันาความสามารถในการเขียนความเรียงได้ อนั
สืบเน่ืองมาจากเหตผุล 3 ประการ ดงันี ้

1.1 กลวิธี RAFT เป็นกลวิธีเสริมการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการในขัน้ตอน
ก่อนการเขียน ท่ีช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และจดักระบวนการคิดเพ่ือเตรียมการเขียนให้กับ
ผู้ เรียน โดยการใช้ค าถาม 4 ข้อ คือ บทบาทผู้ เขียนคือใคร บทบาทผู้อ่านคือใคร รูปแบบของความ
เรียงคืออะไร และหวัข้อความเรียงเก่ียวกบัอะไร ซึ่งค าถามทัง้ 4 ข้อนีจ้ะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดแนวทาง
ในการเร่ิมต้นงานเขียนอย่างมีทิศทางอนัส่งผลให้สามารถสร้างความเรียงท่ีมีคณุภาพได้ตอ่ไป  ซึ่ง
สอดคล้องกับท่ีอาร์มเชอร์ (Irmscher, 1972: 27-28) เช่ือว่าการสร้างงานเขียนควรเร่ิมต้นจาก
ขัน้ตอนของการจดัระเบียบ ควบคมุ ก าหนด หรือตีกรอบความคิด ผู้ เรียนจะไม่สามารถสร้างงาน
เขียนได้อยา่งมีคณุภาพหากข้ามขัน้ตอนดงักลา่วไปในชว่งของการเร่ิมต้นงานเขียน 

1.2 การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นการสอนเขียนท่ีไม่ได้เน้นให้ผู้ เรียน
เกิดทกัษะการเขียนหรือการฝึกฝนด้านทกัษะภาษาเท่านัน้ แตย่งัสนบัสนุนให้ผู้ เรียนเกิดกระบวน
การฝึกฝนทกัษะการคิดในระหว่างการสร้างงานเขียน อนัส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถเลือกสรร เรียบ
เรียง และตรวจสอบข้อมลูประกอบการเขียนงานได้อย่างเป็นระบบ ท าให้เกิดความสามารถในการ
น าเสนอเนือ้หาและการน าเสนอความคิด ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคญัของความสามารถในการ
เขียนความเรียง สอดคล้องกบัท่ีบราวน์ (Brown & Hood, 1989: 320) กล่าวถึงแนวคิดส าคญัของ
การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการว่า การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นรูปแบบการเขียนท่ี



  97 

ให้ความส าคญักับกระบวนการอนัน าไปสู่การเขียน เพ่ือฝึกฝนให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ว่าการเขียนเกิดขึน้ได้อย่างไร และสามารถน ากระบวนการดงักล่าวไปใช้ในการเขียน
งานอ่ืน ๆ ตอ่ไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3 การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นการสอนเขียนท่ีให้ผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบตัิและมีส่วนร่วมในทุกขัน้ตอนของกระบวนการเขียน โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้ ให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือในระหว่างกระบวนการเขียนเท่านัน้ เร่ิมตัง้แต่ขัน้ก่อนการเขียน ซึ่งผู้ เรียนต้องเป็นผู้
ก าหนดบทบาทผู้ เขียน บทบาทผู้อ่าน รูปแบบ และหวัข้อด้วยตนเองตามกลวิธี RAFT จากนัน้จึง
น าไปสู่ขัน้การเขียน ซึ่งผู้ เรียนต้องสืบค้นข้อมลู เรียบเรียงข้อมลูและความคิดเพ่ือน ามาท าโครงร่าง
ความเรียง และสดุท้ายคือขัน้หลงัการเขียน ผู้ เรียนต้องตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงงานเขียนด้วย
ตนเองผ่านกิจกรรมการแลกเปล่ียนอ่านงานเขียนกับผู้ อ่ืน เพ่ือพฒันางานเขียนให้มีคณุภาพมาก
ยิ่งขึน้ โดยผู้สอนจะท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือในระหว่างการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
สนบัสนุนให้ผู้ เรียนได้รับการฝึกฝนทกัษะการคิดและสามารถสร้างงานเขียนท่ีมีคณุภาพได้ด้วย
ตนเอง สอดคล้องกับท่ีพูนรัตน์ แสงหนุ่ม (2540: 65-79) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการให้ความส าคญัตอ่งานเขียนว่าเป็นผลงานของผู้ เรียนเอง ดงันัน้ผู้ เรียนจงึเป็นผู้ก าหนด 
ค้นหา รวบรวมข้อมูล และเรียบเรียงความคิดของตนเอง โดยผ่านกระบวนการสร้างและค้นหา
ข้อมูล จากนัน้จึงเลือกข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ในการเขียนเอง โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้ ให้ค าแนะน า อนั
สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะการคดิและพฒันาความสามารถในการเขียนด้วยตนเอง 

จากข้อมูลดงักล่าวจึงสรุปได้ว่า การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี 
RAFT สามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดความสามารถในการเขียนความเรียงท่ีดี
ขึน้ได้ 

 
2. ด้านเจตคติตอ่การเขียนความเรียง 

ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT มีเจตคตติอ่การเขียนความเรียงหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสูงกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอน
เขียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพทัธมน ภิงคารวฒัน์ (2557: 102-104) ท่ีได้ศึกษาผลของการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการเพ่ือพฒันาความสามารถทางการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการ
เขียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า
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นกัเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีความสามารถทางการเขียน
ความเรียงและเจตคติต่อการเขียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมี
ความสามารถในการเขียนความเรียงอยูใ่นระดบัดีมาก 

จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT สามารถส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเขียนความเรียงได้ อนั
สืบเน่ืองมาจากเหตผุล 2 ประการ ดงันี ้

2.1 การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีแนวคิดส าคญัคือ ข้อผิดพลาดอนัเกิด
จากการเขียนเป็นสิ่งท่ีสามารถแก้ไขได้อยู่เสมอ ดงันัน้ บรรยากาศภายในห้องเรียนจึงเป็นไปใน
ทางบวก ท าให้ผู้ เรียนเกิดความมัน่ใจในการเขียน มีอิสระทางความคิด และเกิดความสบายใจใน
การสร้างงานเขียนของตนเอง ลดความวิตกกงัวลท่ีจะเกิดขึน้แก่ผู้ เรียนในระหว่างการฝึกฝนทกัษะ
การคิดและการเขียน สอดคล้องกับท่ีพนูรัตน์ แสงหนุ่ม (2540: 65-79) ได้กล่าวถึงแนวคิดส าคญั
ของการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการไว้ว่า การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการนัน้เปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองได้อยู่เสมอ เพราะการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ
เน้นท่ีกระบวนการคิดมากกว่าข้อผิดพลาดด้านภาษาและเนือ้หา ดงันัน้ ผู้ เรียนจึงไม่เกิดความ
พะวงอยูก่บัข้อผิดพลาดดงักลา่ว สง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดเจตคตท่ีิดีตอ่การเขียนความเรียง 

2.2 การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการสง่เสริมให้มีการใช้กิจกรรมตา่ง ๆ ในการ
สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ เรียนภายในห้อง เช่น การวางแผนก่อนการเขียนร่วมกนั การอภิปราย 
และการแสดงความคิดเห็นหลงัอ่านงานเขียนฉบบัร่าง กิจกรรมดงักล่าวจะช่วยให้เกิดบรรยากาศ
ภายในห้องเรียนในทางบวก เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เกิดการร่วมมือร่วมใจ ไมใ่ชก่ารแข่งขนั
เพ่ือหาผู้ชนะ อนัส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเขียนความเรียง สอดคล้องกับท่ีบราวน์ 
(Brown & Hood, 1989: 320) กลา่วถึงแนวคิดส าคญัของการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการไว้ว่า 
การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างผู้ เรียนแต่ละคนใน
ห้องเรียน โดยการแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกัน ทัง้ในด้านการระดมความคิด การอ่านเพ่ือ
ตรวจทานความถกูต้อง หรือการให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่ผู้ เขียน นอกจากนี ้จากการสงัเกตพฤติกรรม
ของผู้ เรียนยังพบว่าผู้ เรียนแสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม เช่น ผู้ เรียนมีการ
แลกเปล่ียนกนัอ่านงานเขียน และเสนอให้ผู้ ท่ีสร้างงานเขียนได้ดีออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน อนั
เป็นการแสดงถึงเจตคตท่ีิดีตอ่การเขียนความเรียงของผู้ เรียน 

จากข้อมูลดงักล่าวจึงสรุปได้ว่า การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี 
RAFT สามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดเจตคตติอ่การเขียนความเรียงท่ีดีขึน้ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครัง้นี ท่ี้พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT สามารถพฒันาความสามารถในการเขียนความเรียงและสง่เสริม
เจตคติต่อการเขียนความเรียงของผู้ เรียนได้นัน้ ผู้ สอนหรือผู้ วิจัยจึงควรน าการจัดการเรียนรู้
ดงักล่าวไปใช้ในการพฒันาความสามารถในการเขียนความเรียงและส่งเสริมเจตคติต่อการ เขียน
ความเรียงให้แก่ผู้ เรียน โดยผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และ
การศกึษาค้นคว้าตอ่ไป ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะในการจดัการเรียนรู้ 
1.1 การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT เป็นการสอนเขียนท่ี

ต้องใช้ระยะเวลาคอ่นข้างนานจงึจะสง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาความสามารถในการเขียนความ
เรียง ดงันัน้ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องให้เวลากบัผู้ เรียนในการฝึกฝนทกัษะการคิดและกระบวนการสร้าง
งานเขียน พร้อมกบัคอยสนบัสนนุ กระตุ้น และส่งเสริมผู้ เรียนในทางบวก ขณะเดียวกนัผู้สอนควร
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเกิดการคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง โดยไม่ตดัสินว่าถูกหรือผิด เพียงแต่ให้
ค าแนะน าและความช่วยเหลือแก่ผู้ เรียนเท่านัน้ เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดอิสระทางความคิดและได้ฝึกฝน
ทกัษะการคดิด้วยตนเอง 

1.2 การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT ในระยะแรกนัน้ 
ผู้ เรียนอาจเกิดความสบัสนและไม่คุ้นเคยกบัขัน้ตอนการเขียนในแตล่ะขัน้ตอน สง่ผลให้ผู้ เรียนอาจ
มีระดบัความสามารถในการเขียนความเรียงลดลง ดงันัน้ผู้สอนจงึควรให้ค าแนะน า ชว่ยเหลือ และ
สนับสนุนเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจและความคุ้นเคย อันจะส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนความเรียงท่ีดีขึน้ในเวลาตอ่มา 

 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 

2.1 การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT ควรน าไปใช้กับกลุ่ม
ตวัอยา่งระดบัชัน้อ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการพฒันาแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

2.2 การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT ควรน าไปศกึษาในด้าน
การส่งผลต่อความสามารถในการเขียนรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนร้อย
กรอง เป็นต้น 
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2.3 การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT ควรน าไปศกึษาตอ่ในด้านการสง่ผล
ตอ่ความคดิในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน่ การคดิเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น
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ภาคผนวก ก 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT



 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 1 : เริ่มตน้กบังานเขียน RAFT 

รายวชิาภาษาไทย รหสัวิชา ท 33101 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรยีน 1 คาบ ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 สาระส าคญั | ความคิดรวบยอด 

องคป์ระกอบพื้นฐานของงานเขยีนม ี4 องคป์ระกอบ คือ บทบาทของผูเ้ขยีน (Role) ผูอ่้าน 

(Audience) รูปแบบ (Format) และหวัขอ้ (Topic) ในการเริ่มตน้งานเขยีน ผูเ้ขยีนควรก าหนดองคป์ระกอบ

ทัง้ 4 หวัขอ้น้ีก่อนแลว้จงึเริ่มตน้เขยีนซึง่จะช่วยใหเ้กดิการสรา้งสรรคง์านเขยีนไดง้า่ยและเป็นระบบยิง่ขึ้น 

 จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

ดา้นพทุธิพสิยั 

- อธบิายองคป์ระกอบพื้นฐานของงานเขยีน (RAFT) ได ้

- ก าหนดองคป์ระกอบพื้นฐานของงานเขยีน (RAFT) ก่อนเริ่มตน้งานเขยีนได ้

ดา้นทกัษะพสิยั 

- น าเสนอและใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบัองคป์ระกอบพื้นฐานของงานเขยีน (RAFT) ก่อนเริ่มตน้งาน

เขยีนได ้

ดา้นจติพสิยั 

- ส่งงานตรงตามก าหนดเวลา 

- มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ 

 สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 

- ความสามารถในการสือ่สาร 

- ความสามารถในการคิดสรา้งสรรค ์

 กจิกรรมการเรยีนรู ้

1. ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรยีน (5 นาท)ี 

1.1 ผูเ้รียนร่วมกนัเสนอปญัหาของการเริ่มตน้งานเขยีนโดยตอบค าถามจ าลองสถานการณ์ที่ว่า 

“เมือ่ผูส้อนส ัง่ใหเ้ขยีนงานมาส่ง…” 
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1.2 ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปปญัหาของการเริ่มตน้งานเขียน จากนัน้ผูส้อนแจง้ใหผู้เ้รียน

ทราบว่าในคาบเรียนน้ีจะเป็นการเรียนวิธีการเริ่มตน้งานเขยีนอนัเป็นเทคนิคส าคญัที่ช่วยให ้

ผูเ้รยีนเริ่มตน้งานเขยีนไดง้า่ยขึ้น และแกป้ญัหาดงัทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นขา้งตน้ 

2. ขัน้สอน (40 นาท)ี 

2.1 ผูส้อนใหผู้เ้รียนอ่านงานเขียน “ถึงเม็ดเลือดขาวที่รกั” แลว้ใหผู้เ้รียนตอบค าถามกระตุน้

ความคิด ดงัน้ี 

ค าถามกระตุน้ความคิด 

1) ใครเป็นผูเ้ขยีน (ค ำตอบ: ร่ำงกำย) 

2) ใครเป็นผูอ่้าน (ค ำตอบ: เมด็เลอืดขำว) 

3) งานเขยีนน้ีมรูีปแบบเป็นลกัษณะใด (ค ำตอบ: กำรขอบคณุผ่ำนจดหมำยส ัน้ Post 

it) 

4) งานเขียนน้ีพูดถึง เรื่อง/หวัขอ้ อะไร (ค ำตอ : ประโยชนข์องเม็ดเลือดขำวและ

โรคลูคีเมยี) 

2.2 ผูส้อนแนะใหผู้เ้รียนสงัเกตว่าในงานเขียนหน่ึงจะมีองค์ประกอบพื้นฐานอยู่ดว้ยกนั 4 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ บทบาทของผูเ้ขยีน (Role) ผูอ่้าน (Audience) รูปแบบ (Format) และ

หวัขอ้ (Topic) ซึง่การเริ่มตน้งานเขยีนนัน้ควรก าหนดองคป์ระกอบทัง้ 4 องคป์ระกอบน้ีก่อน 

เพือ่ใหเ้กดิการสรา้งสรรคง์านเขยีนไดง้า่ยขึ้น และท าใหง้านเขยีนมคีวามน่าสนใจ 

2.3 ผูส้อนยกตวัอย่างการก าหนดองคป์ระกอบพื้นฐานท ัง้ 4 องคป์ระกอบที่หลากหลายเพื่อให ้

ผูเ้รยีนเหน็เป็นตวัอย่างและเป็นแนวทางในการก าหนดองคป์ระกอบของการเขยีน 

2.4 ผูส้อนแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จากนัน้ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มระดม

สมองเพือ่คิดหาองคป์ระกอบพื้นฐานของงานเขยีน (RAFT) ทีส่อดคลอ้งกนั พรอ้มท ัง้เตรียม

น าเสนอแนวคิด (Concept) ว่างานเขยีนของกลุม่ตนเองนัน้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบใดบา้ง 

แต่ละองคป์ระกอบสอดคลอ้งกนัอย่างไร และเพราะเหตุใดจึงเลือกก าหนดองค์ประกอบ

เหลา่น้ี 

2.5 ผูเ้รยีนแต่ละกลุม่น าเสนอแนวคิดองคป์ระกอบพื้นฐานของงานเขยีนทีเ่กิดจากการระดมสมอง

ภายในกลุ่มตนเองหนา้ช ัน้เรียน ผูเ้รียนกลุ่มอื่นและผูส้อนเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่

น่าสนใจ 

3. ขัน้สรุป (5 นาท)ี 

3.1 ผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนัสรุปองคป์ระกอบพื้นฐานของงานเขยีน (RAFT) 
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3.2 ผูเ้รียนบอกประโยชน์ของการก าหนดองค์ประกอบพื้นฐานของงานเขียน (RAFT) และ

แนวทางการน าไปใชเ้พื่อสรา้งสรรคง์านเขยีน ผูส้อนตรวจสอบความถูกตอ้งและเสนอแนะ

เพิม่เตมิ 

 การวดัและประเมินผล 

สิง่ที่ตอ้งการวดั วธิีการ เครื่องมือ เกณฑ ์

ดา้นพทุธิพสิยั 

-  อธบิายและก าหนดองคป์ระกอบพื้นฐาน

ของงานเขยีน (RAFT) ก่อนเริ่มตน้งาน

เขยีนได ้

การถามตอบ 

ใบงานที ่1 

เริ่มตน้กบังาน

เขยีน RAFT 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑเ์มือ่

ตอบค าถามในใบงาน

ถกูตอ้งท ัง้หมด 

ดา้นทกัษะพสิยั 

-  น าเสนอและใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบั

องคป์ระกอบพื้นฐานของงานเขยีน (RAFT) 

ก่อนเริ่มตน้งานเขยีนได ้

การประเมนิ แบบประเมนิ 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑเ์มือ่มี

คะแนนไมน่อ้ยกว่า

ระดบั 3 

ดา้นจติพสิยั 

-  ส่งงานตรงตามก าหนดและมสี่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเหน็ 

การสงัเกต

พฤตกิรรม 

แบบสงัเกต

พฤตกิรรม 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑเ์มือ่มี

คะแนนไมน่อ้ยกว่า

ระดบั 3 

 สือ่และแหล่งการเรียนรู ้

- ใบงานที ่1: เริ่มตน้กบังานเขยีน RAFT 

- โปรแกรมน าเสนอ PowerPoint ประกอบการเรยีนการสอน: เริ่มตน้กบังานเขยีน RAFT  
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ชื่อ–นามสกลุ ................................................................................... ช ัน้ ......................... เลขที ่................ 

ใบงานที่ 1 

เริ่มตน้กบังานเขียน RAFT 

ค าส ัง่ จงอ่านงานเขยีนทีก่  าหนดใหแ้ลว้ตอบค าถามต่อไปน้ี 

 

 

๑. ใครเป็นผูเ้ขยีน 

………………………………………………………… 

๒. ใครเป็นผูอ่้าน 

………………………………………………………… 

๓. งานเขยีนน้ีมรูีปแบบเป็นลกัษณะใด 

………………………………………………………… 

๔. งานเขยีนน้ีพดูถงึ เรื่อง/หวัขอ้ อะไร 
………………………………………………………… 

 

 

 

ค าส ัง่ ผูเ้รียนร่วมกนัระดมสมองภายในกลุ่มตนเอง จากนัน้ก าหนดองคป์ระกอบพื้นฐานของงานเขียน 

(RAFT) ท ัง้ 4 องคป์ระกอบทีส่อดคลอ้งกนั พรอ้มท ัง้อธบิายแนวคิด (Concept) คร่าวๆ ว่างานเขยีนของกลุม่

ตนเองนัน้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบใดบา้ง แต่ละองคป์ระกอบสอดคลอ้งกนัอย่างไร และเพราะเหตุใดจึง

เลอืกก าหนดองคป์ระกอบเหล่าน้ี 

ผูเ้ขยีน : รูปแบบ : 

ผูอ่้าน : เรื่อง / หวัขอ้ : 

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

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

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

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

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

ถึง เม็ดเลือดขาวที่รัก 
   ฉันต้องขอบคุณเธอมากจริงๆ ที่คอยช่วยเหลือ 
ฉันมาโดยตลอด ยามที่ฉันโดนแบคทีเรียหรือ 
ไวรัสท าร้ายก็มีเธอนี้แหละที่คอยต่อสู้กับพวกนั้น 
เพื่อปกป้องไม่ให้ฉันป่วย นอกจากนี้เธอยังคอย 
ท าลายพยาธิที่อยู่ในตัวฉันอีกด้วย 
   เมื่อวานน้ีฉันไปหาคุณหมอ คุณหมอวินิจฉัย 
ว่าฉันเป็นโรคลูคีเมีย คุณหมอบอกให้ฉันท าใจ 
ที่จะต้องเสียเธอไป เธอก าลังจะจากฉันไปจริงๆ 
หรือเม็ดเลือดขาว ฉันเฝ้ารอเธอกลับมาปกป้อง 
ฉันอยู่นะ        … รักและคิดถึงเธอเสมอ 
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แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 2 : รูปแบบของความเรียง 

รายวชิาภาษาไทย รหสัวิชา ท 33101 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรยีน 1 คาบ ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 สาระส าคญั | ความคิดรวบยอด 

ความเรยีง คือ งานเขยีนรอ้ยแกว้ทีไ่มม่รูีปแบบ ลลีาการใชภ้าษา วธิกีารเรียบเรยีง หรอืศิลปะการ

เขยีนทีแ่น่นอน ขึ้นอยู่กบับรบิทของเน้ือหาและผูเ้ขยีนเอง การเขยีนความเรียงจงึไมม่กีารก าหนดรูปแบบที่

ตายตวั ผูเ้ขยีนสามารถเลอืกรูปแบบความเรียงของตนเองได ้แต่ตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัเน้ือหา และ

สอดคลอ้งกบัผูอ่้าน รวมท ัง้ควรมลีกัษณะการเขยีนทีถ่กูตอ้งตามรูปแบบนัน้ๆ ดว้ย 

 จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

ดา้นพทุธิพสิยั 

- อธบิายลกัษณะเฉพาะของการเขยีนความเรยีงแต่ละรูปแบบได ้

ดา้นทกัษะพสิยั 

- อภปิรายและน าเสนอเกี่ยวกบัการเลอืกใชรู้ปแบบของความเรยีงใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและผูอ่้านได ้

ดา้นจติพสิยั 

- ส่งงานตรงตามก าหนดเวลา 

- มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ 

 สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 

- ความสามารถในการสือ่สาร 

- ความสามารถในการคิดสรา้งสรรค ์

 กจิกรรมการเรยีนรู ้

1. ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรยีน (5 นาท)ี 

1.1 ผูส้อนถามค าถามกระตุน้ความคิดผูเ้รยีนว่า “ความเรยีงคืออะไร” 

1.2 ผูเ้รียนเสนอค าตอบในความคิดของตนเอง โดยมีผูส้อนคอยแนะน าแนวทางค าตอบหรือ

ยกตวัอย่างความเรียงประเภทต่างๆ จนกว่าผูเ้รียนจะตอบค าถามได  ้จากนัน้ผูส้อนแจง้ให ้

ผูเ้รยีนทราบว่าในคาบเรยีนน้ีจะเป็นการเรยีนรูปแบบของความเรยีงซึง่มมีากหมายหลากหลาย

ประเภท 
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2. ขัน้สอน (40 นาท)ี 

2.1 ผูส้อนถามค าถามกระตุน้ความคิดผูเ้รียนว่า “ความเรยีงมรูีปแบบใดบา้ง” จากนัน้ผูส้อนเขยีน

ค าตอบบนกระดาน ตรวจสอบเลือกเฉพาะค าตอบที่ถูกตอ้งและอาจแนะแนวทางค าตอบ

เพิม่เตมิ 

2.2 ผูส้อนแบง่กลุม่ผูเ้รยีนออกเป็น 10 กลุม่ โดยองิจากรูปแบบความเรยีงดงัน้ี 

1) จดหมาย 6) อตัชวีประวตั ิ

2) เรื่องส ัน้ 7) บทสนทนา 

3) นิทาน 8) บทละคร 

4) วรรณรูป 9) โฆษณา 

5) สารคด ี 10) บนัทกึขอ้ความ 

2.3 ผูส้อนมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่มระดมสมองและอภปิรายภายในกลุม่เพือ่ตอบค าถามดงัน้ี 

ค าถามระดมสมอง 

1) รูปแบบความเรยีง................... มลีกัษณะเฉพาะอย่างไรบา้ง 

2) รูปแบบความเรยีง................... เหมาะสมกบัผูอ่้านทีม่ลีกัษณะอย่างไร 

3) รูปแบบความเรยีง................... เหมาะสมกบัเน้ือหาประเภทใด 

4) รูปแบบความเรยีง................... ควรใชภ้าษาทีม่ลีกัษณะอย่างไร 

2.4 ผูเ้รยีนแต่ละกลุม่ออกมาน าเสนอค าตอบของตนเองหนา้ช ัน้เรยีน โดยมผูีส้อนและผูเ้รยีนกลุ่ม

อื่นๆ ตรวจสอบความถกูตอ้งของค าตอบ และแนะน าเพิม่เตมิในส่วนทีข่าดหายไป 

2.5 ผูเ้รียนจดบนัทึกความรูท้ี่ไดร้บัจากการระดมสมองภายในกลุ่มตนเอง และจากการฟงัการ

น าเสนอของเพือ่นภายในชัน้เรยีนลงในใบงาน 

3. ขัน้สรุป (5 นาท)ี 

3.1 ผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนัสรุปประเด็นเน้ือหารูปแบบของความเรียงว่า “ความเรยีงนัน้ไม่มกีาร

ก าหนดรูปแบบที่ตายตวั เพียงแต่การเลอืกใชรู้ปแบบใดรูปแบบหน่ึงนัน้ ควรพิจารณาใหม้ี

ความเหมาะสมกบัผูอ่้าน เน้ือหา และการใชภ้าษาดว้ย” 

 การวดัและประเมินผล 

สิง่ที่ตอ้งการวดั วธิีการ เครื่องมือ เกณฑ ์

ดา้นพทุธิพสิยั 

-  อธบิายลกัษณะเฉพาะของการเขยีน 

ความเรยีงแต่ละรูปแบบได ้

การถามตอบ 

ใบงานที ่2 

รูปแบบของ

ความเรยีง 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑเ์มือ่

ตอบค าถามในใบงาน

ถกูตอ้งท ัง้หมด 
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ดา้นทกัษะพสิยั 

-  อภปิรายและน าเสนอเกี่ยวกบัการเลอืกใช ้

รูปแบบของความเรียงใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา

และผูอ่้านได ้

การประเมนิ แบบประเมนิ 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑเ์มือ่มี

คะแนนไมน่อ้ยกว่าระดบั 

3 

ดา้นจติพสิยั 

-  ส่งงานตรงตามก าหนดและมสี่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเหน็ 

การสงัเกต

พฤตกิรรม 

แบบสงัเกต

พฤตกิรรม 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑเ์มือ่มี

คะแนนไมน่อ้ยกว่าระดบั 

3 

 สือ่และแหล่งการเรียนรู ้

ใบงานที ่2: รูปแบบของความเรียง 
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ชื่อ–นามสกลุ ................................................................................... ช ัน้ ......................... เลขที ่................ 

ใบงานที่ 2 

รูปแบบของความเรยีง 

ค าส ัง่ ใหผู้เ้รียนจดบนัทกึความรูท้ีไ่ดร้บัจากการท ากจิกรรมในชัน้เรยีนตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

รูปแบบความเรยีงที่ 1 : ……………………………………… 

ลกัษณะเฉพาะ .......................................................................................................................................... 

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

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

เหมาะสมกบัผูอ่้านทีม่ลีกัษณะอย่างไร ........................................................................................................ 

เหมาะสมกบัเน้ือหาประเภทใด ..................................................................................................................... 

ควรใชภ้าษาทีม่ลีกัษณะอย่างไร ................................................................................................................... 

รูปแบบความเรยีงที่ 2 : ……………………………………… 

ลกัษณะเฉพาะ .......................................................................................................................................... 

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

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

เหมาะสมกบัผูอ่้านทีม่ลีกัษณะอย่างไร ........................................................................................................ 

เหมาะสมกบัเน้ือหาประเภทใด ..................................................................................................................... 

ควรใชภ้าษาทีม่ลีกัษณะอย่างไร ................................................................................................................... 

รูปแบบความเรยีงที่ 3 : ……………………………………… 

ลกัษณะเฉพาะ .......................................................................................................................................... 

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

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

เหมาะสมกบัผูอ่้านทีม่ลีกัษณะอย่างไร ........................................................................................................ 

เหมาะสมกบัเน้ือหาประเภทใด ..................................................................................................................... 

ควรใชภ้าษาทีม่ลีกัษณะอย่างไร ................................................................................................................... 
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รูปแบบความเรยีงที่ 4 : ……………………………………… 

ลกัษณะเฉพาะ .......................................................................................................................................... 

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

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

เหมาะสมกบัผูอ่้านทีม่ลีกัษณะอย่างไร ........................................................................................................ 

เหมาะสมกบัเน้ือหาประเภทใด ..................................................................................................................... 

ควรใชภ้าษาทีม่ลีกัษณะอย่างไร ................................................................................................................... 

รูปแบบความเรยีงที่ 5 : ……………………………………… 

ลกัษณะเฉพาะ .......................................................................................................................................... 

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

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

เหมาะสมกบัผูอ่้านทีม่ลีกัษณะอย่างไร ........................................................................................................ 

เหมาะสมกบัเน้ือหาประเภทใด ..................................................................................................................... 

ควรใชภ้าษาทีม่ลีกัษณะอย่างไร ................................................................................................................... 

ควรใชภ้าษาทีม่ลีกัษณะอย่างไร ................................................................................................................... 

รูปแบบความเรยีงที่ 6 : ……………………………………… 

ลกัษณะเฉพาะ .......................................................................................................................................... 

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

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

เหมาะสมกบัผูอ่้านทีม่ลีกัษณะอย่างไร ........................................................................................................ 

เหมาะสมกบัเน้ือหาประเภทใด ..................................................................................................................... 

ควรใชภ้าษาทีม่ลีกัษณะอย่างไร ................................................................................................................... 

ควรใชภ้าษาทีม่ลีกัษณะอย่างไร ................................................................................................................... 
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รูปแบบความเรยีงที่ 7 : ……………………………………… 

ลกัษณะเฉพาะ .......................................................................................................................................... 

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

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

เหมาะสมกบัผูอ่้านทีม่ลีกัษณะอย่างไร ........................................................................................................ 

เหมาะสมกบัเน้ือหาประเภทใด ..................................................................................................................... 

ควรใชภ้าษาทีม่ลีกัษณะอย่างไร ................................................................................................................... 

รูปแบบความเรยีงที่ 8 : ……………………………………… 

ลกัษณะเฉพาะ .......................................................................................................................................... 

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

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

เหมาะสมกบัผูอ่้านทีม่ลีกัษณะอย่างไร ........................................................................................................ 

เหมาะสมกบัเน้ือหาประเภทใด ..................................................................................................................... 

ควรใชภ้าษาทีม่ลีกัษณะอย่างไร ................................................................................................................... 

รูปแบบความเรยีงที่ 9 : ……………………………………… 

ลกัษณะเฉพาะ .......................................................................................................................................... 

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

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

เหมาะสมกบัผูอ่้านทีม่ลีกัษณะอย่างไร ........................................................................................................ 

เหมาะสมกบัเน้ือหาประเภทใด ..................................................................................................................... 

ควรใชภ้าษาทีม่ลีกัษณะอย่างไร ................................................................................................................... 

รูปแบบความเรยีงที่ 10 : ……………………………………… 

ลกัษณะเฉพาะ .......................................................................................................................................... 

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

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

เหมาะสมกบัผูอ่้านทีม่ลีกัษณะอย่างไร ........................................................................................................ 

เหมาะสมกบัเน้ือหาประเภทใด ..................................................................................................................... 

ควรใชภ้าษาทีม่ลีกัษณะอย่างไร ...................................................................................................................  
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แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 3 : พนัธกจิของภาษา 

รายวชิาภาษาไทย รหสัวิชา ท 33101 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรยีน 2 คาบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 สาระส าคญั | ความคิดรวบยอด 

ความเรยีง คือ งานเขยีนรอ้ยแกว้ทีม่กีารเลอืกสรรถอ้ยค าน ามาผูกเป็นประโยคอย่างสวยงาม 

สละสลวย เพือ่แสดงความคิด ความรูส้กึ และความเขา้ใจของผูเ้ขยีนใหผู้อ้ื่นทราบ โดยไมม่รูีปแบบ ลลีาการ

ใชภ้าษา วธิีการเรยีบเรียง หรอืศิลปะการเขยีนทีแ่น่นอน ขึ้นอยู่กบับรบิทของเน้ือหาและผูเ้ขยีนเอง การเขยีน

ความเรยีงเกี่ยวกบัพนัธกจิของภาษา จะท าใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจหนา้ทีข่องภาษาในฐานะเป็นเครื่องมอืใน

การสือ่สาร เป็นเครื่องจรรโลงใจ ช่วยก าหนดอนาคต ธ ารงสงัคมแสดงความเป็นปจัเจกบคุคล และช่วยให ้

มนุษยพ์ฒันา 

 จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

ดา้นพทุธิพสิยั 

- เขา้ใจหลกัการเขยีนความเรยีง 

ดา้นทกัษะพสิยั 

- เขยีนความเรยีงเกี่ยวกบัพนัธกจิของภาษาภายใตอ้งคป์ระกอบพื้นฐานของงานเขยีน (RAFT) ได ้

- ปรบัแกไ้ขงานเขยีนตามขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) ทีไ่ดร้บัได ้

ดา้นจติพสิยั 

- ส่งงานตรงตามก าหนดเวลา 

- มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ 

 สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 

- ความสามารถในการสือ่สาร 

- ความสามารถในการคิดสรา้งสรรค ์

 กจิกรรมการเรยีนรู ้

1. ขัน้กอ่นการเขียนดว้ยกลวธีิ RAFT 

1.1 ผูส้อนถามตอบกบัผูเ้รยีนเกี่ยวกบักลวธิ ีRAFT เพือ่เตอืนความจ าผูเ้รยีน 
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1.2 ผูเ้รียนตอบค าถามว่า “หนา้ที่ของภาษามอีะไรบา้ง นอกเหนือจากเป็นเครื่องมอืเพื่อใชใ้นการ

สื่อสาร” จากนัน้จึงเขียนค าตอบท ัง้หมดลงบนกระดานเพื่อขยายความคิดของผูเ้รียนใน

ประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัพนัธกจิของภาษา โดยมผูีส้อนเป็นผูแ้นะแนวทางการตอบ 

1.3 ผูส้อนแสดงตวัอย่าง RAFT ในประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัพนัธกจิของภาษา เพือ่แสดงแนวคิดว่าหาก

ตอ้งการสรา้งงานเขยีนในประเด็นที่เกี่ยวกบัพนัธกิจของภาษานัน้ ในฐานะผูเ้ขยีนจะสามารถ

ก าหนดให ้RAFT เป็นอะไรไดบ้า้ง 

1.4 ผูส้อนแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน จากนัน้ใหผู้เ้รียนระดมความคิด

ภายในกลุม่เพือ่เสนอแนวทางค าตอบ RAFT ของกลุม่ตนเอง 

1.5 ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกนัเพื่อหาขอ้ตกลงภายในกลุ่มว่า กลุ่มของตนเองนัน้เลือก

ค าตอบใดบา้งในแต่ละองคป์ระกอบของ RAFT โดยพจิารณาจากความเหมาะสมและความ

น่าสนใจ จากนัน้ผูเ้รียนเสนอค าตอบ RAFT หนา้ช ัน้เรียน ผูเ้รียนกลุ่มอื่นที่เป็นผูฟ้งัจะท า

หนา้ทีเ่สนอความคิดเหน็และใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิ 

2. ขัน้การเขียน 

2.1 ผูเ้รยีนแต่ละคนลงมอืเขยีนความเรยีงฉบบัร่างในประเด็นทีเ่กี่ยวกบัพนัธกจิของภาษา ภายใต ้

ขอ้ก าหนดองคป์ระกอบของ RAFT ทีถ่กูก าหนดไวภ้ายในกลุม่ของตนเอง (งานรายบคุคล) 

2.2 ผูส้อนเป็นผูใ้หค้ าแนะน าและชี้แนะแนวทางการเขียนใหก้บัผูเ้รียนในช่วงระหว่างที่ผูเ้รียน

ก าลงัสรา้งสรรคง์านเขยีนฉบบัร่าง เมือ่ผูเ้รยีนเขยีนเสรจ็เรียบรอ้ยจงึเขา้สู่กระบวนการข ัน้หลงั

การเขยีนต่อไป 

3. ขัน้หลงัการเขียน 

3.1 ผูส้อนสุ่มนกัเรียนประมาณ 2-3 คน ออกมาอ่านงานเขยีนฉบบัร่างของตนเองหนา้ช ัน้เรียน 

จากนัน้ผูเ้รียนภายในชัน้เรียนและผูส้อนร่วมกนัใหค้ าแนะน าในการปรบัปรุงแกไ้ขงานเขียน

ฉบบัร่างเพือ่พฒันาใหด้ยีิง่ขึ้น 

3.2 ผูเ้รียนสลบักนัอ่านงานเขียนฉบบัร่างของเพื่อนภายในกลุ่มหลงัจากเขียนความเรียงเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้จงึใหค้ าแนะน าในการปรบัปรุงแกไ้ขงานเขยีนแก่เพือ่นร่วมกลุม่ 

3.3 ผูเ้รียนน าค าแนะน าของเพื่อนในกลุ่มมาปรบัปรุง แกไ้ข และพฒันางานเขยีนฉบบัร่างของ

ตนเอง จากนัน้จงึลงมอืเขยีนความเรยีงฉบบัจรงิ และน าส่งใหผู้ส้อนตรวจต่อไป 
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 การวดัและประเมินผล 

สิง่ที่ตอ้งการวดั วธิีการ เครื่องมือ เกณฑ ์

ดา้นพทุธิพสิยั 

-  เขา้ใจหลกัการเขยีนความเรยีง 

การถาม

ตอบ 
แบบประเมนิ 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑเ์มือ่

มคีะแนนไมน่อ้ยกว่า

ระดบั 3 

ดา้นทกัษะพสิยั 

-  เขยีนความเรียงเกี่ยวกบัพนัธกจิของภาษาภายใต ้

องคป์ระกอบพื้นฐานของงานเขยีน (RAFT) และ

ปรบัแกไ้ขงานเขยีนตามขอ้มลูยอ้นกลบั 

(Feedback) ได ้

การ

ประเมนิ 

ใบงานที ่3 

พนัธกจิของ

ภาษา 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑเ์มือ่

มคีะแนนไมน่อ้ยกว่า

ระดบั 3 

ดา้นจติพสิยั 

-  ส่งงานตรงตามก าหนดและมสี่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็ 

การสงัเกต

พฤตกิรรม 

แบบสงัเกต

พฤตกิรรม 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑเ์มือ่

มคีะแนนไมน่อ้ยกว่า

ระดบั 3 

 สือ่และแหล่งการเรียนรู ้

- ใบงานที ่3: พนัธกจิของภาษา 

- โปรแกรมน าเสนอ PowerPoint ประกอบการเรยีนการสอน เรื่อง “พนัธกจิของภาษา”  
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ชื่อ–นามสกลุ ................................................................................... ช ัน้ ......................... เลขที ่................ 

ใบงานที่ 3 
พันธกิจของภาษา 

ค าส ัง่ ใหน้กัเรียนก าหนดค าตอบของ RAFT ทัง้ 4 องคป์ระกอบ จากนัน้จึงเขยีนความเรียงใหส้อดคลอ้ง

กบัค าตอบของ RAFT ทัง้ 4 องคป์ระกอบนัน้ ภายใตป้ระเดน็ทีเ่กี่ยวกบั “พนัธกจิของภาษา” 

บทบาทของผูเ้ขยีน : รูปแบบ : 

บทบาทของผูอ่้าน : หวัขอ้ : 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................  
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แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 4 : ภาษาเพือ่การโนม้นา้วใจ 

รายวชิาภาษาไทย รหสัวิชา ท 33101 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรยีน 2 คาบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 สาระส าคญั | ความคิดรวบยอด 

ความเรยีง คือ งานเขยีนรอ้ยแกว้ทีม่กีารเลอืกสรรถอ้ยค าน ามาผูกเป็นประโยคอย่างสวยงาม 

สละสลวย เพือ่แสดงความคิด ความรูส้กึ และความเขา้ใจของผูเ้ขยีนใหผู้อ้ื่นทราบ โดยไมม่รูีปแบบ ลลีาการ

ใชภ้าษา วธิีการเรยีบเรียง หรอืศิลปะการเขยีนทีแ่น่นอน ขึ้นอยู่กบับรบิทของเน้ือหาและผูเ้ขยีนเอง การเขยีน

ความเรยีงเกี่ยวกบัภาษาเพือ่การโนม้นา้วใจ จะท าผูเ้รยีนเกดิความเขา้ใจในดา้นการใชภ้าษาเพือ่เป็นเครื่องมอื

ในการเปลีย่นความเชื่อ ทศันคติ ค่านิยม และการกระท าของบคุคลอื่นดว้ยกลวธิทีี่เหมาะสม เพื่อใหบุ้คคลนัน้

จนเกดิการยอมรบัและยอมเปลีย่นตามทีผู่โ้นม้นา้วใจตอ้งการ 

 จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

ดา้นพทุธิพสิยั 

- อธบิายหลกัการเขยีนความเรียงได ้

ดา้นทกัษะพสิยั 

- เขยีนความเรยีงเกี่ยวกบัภาษาเพือ่การโนม้นา้วใจภายใตอ้งคป์ระกอบพื้นฐานของงานเขยีน (RAFT) 

ได ้

- ปรบัแกไ้ขงานเขยีนตามขอ้มลูยอ้นกลบั (Feed Back) ได ้

ดา้นจติพสิยั 

- ส่งงานตรงตามก าหนดเวลา 

- มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ 

 สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 

- ความสามารถในการสือ่สาร 

- ความสามารถในการคิดสรา้งสรรค ์
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 กจิกรรมการเรยีนรู ้

1. ขัน้กอ่นการเขียนดว้ยกลวธีิ RAFT 

1.1 ผูส้อนแสดงตวัอย่างงานเขยีนในชีวติประจ าวนัที่แสดงใหเ้ห็นถึงการใชภ้าษาเพื่อโนม้นา้วใจ 

เช่น ใบประกาศการรณรงคใ์หร่้วมบริจาคโลหิต รูปภาพแสดงป้ายโฆษณาสนิคา้ที่มขีอ้ความ

เชญิชวน ฯลฯ พรอ้มท ัง้ใหส้งัเกตลกัษณะของขอ้ความที่ปรากฎอยู่ในตวัอย่างนัน้ 

1.2 ผูเ้รียนตอบค าถามกระตุน้ความคิดในประเด็นที่เกี่ยวกบัภาษาเพื่อโนม้นา้วใจจากค าถาม

ต่อไปน้ี โดยมผูีส้อนเป็นผูแ้นะแนวทางหรอืยกตวัอย่างเพือ่น าไปสู่การตอบค าถามทีถู่กตอ้ง 

ค าถามกระตุน้ความคิด 

1) จากตวัอย่างทีแ่สดงใหเ้หน็น้ี จดุประสงคข์องงานเขยีนคืออะไร ตอ้งการสือ่สารกบั

ผูอ่้านในเรื่องใด (ค ำตอบ: ตอ้งกำรใหผู้อ่้ำนบริจำคโลหิต ตอ้งกำรใหผู้อ่้ำนซื้อ

สนิคำ้ทีโ่ฆษณำ ฯลฯ) 

2) การโนม้นา้วใจคืออะไร (ค ำตอบ: กำรโนม้นำ้วใจคือกำรใชค้วำมพยำยำมทีจ่ะ

เปลีย่นควำมเชือ่ ทศันคติ ค่ำนิยม และกำรกระท ำของบุคคลอืน่ดว้ยกลวิธีที ่

เหมำะสม เพือ่ใหม้ีผลกระทบใจบุคคลนัน้จนเกิดกำรยอมรบัและยอมเปลีย่น

ตำมทีผู่โ้นม้นำ้วใจตอ้งกำร) 

3) กลวิธีการโนม้นา้วใจมอีะไรบา้ง (ค ำตอบ: 1. กำรแสดงควำมน่ำเชือ่ถือ 2. กำร

แสดงควำมหนกัแน่นของเหตผุล 3. กำรแสดงอำรมณร่์วม 4. กำรแสดงใหเ้ห็นทัง้

ขอ้ดีและขอ้เสยี 5. กำรเรำ้ใหเ้กดิอำรมณอ์ย่ำงแรงกลำ้ 6. กำรสรำ้งควำมหรรษำ) 

4) เราสามารถพบเห็นการโนม้นา้วใจในสถานการณ์ใดบา้ง (ค ำตอบ: กำรหำเสียง

เลอืกตัง้ กำรโฆษณำสนิคำ้ กำรรณรงคใ์หบ้ริจำคโลหติ ฯลฯ) 

1.3 ผูส้อนแสดงตวัอย่าง RAFT ในประเด็นที่เกี่ยวกบัภาษาเพื่อโนม้นา้วใจ เพื่อแสดงแนวคิดว่า

หากตอ้งการสรา้งงานเขยีนในประเด็นที่เกี่ยวกบัภาษาเพื่อโนม้นา้วใจนัน้ ในฐานะผูเ้ขียนจะ

สามารถก าหนดให ้RAFT เป็นอะไรไดบ้า้ง 

1.4 ผูส้อนแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน จากนัน้ใหผู้เ้รียนระดมความคิด

ภายในกลุม่เพือ่เสนอแนวทางค าตอบ RAFT ของกลุม่ตนเอง 

1.5 ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกนัเพื่อหาขอ้ตกลงภายในกลุ่มว่า กลุ่มของตนเองนัน้เลือก

ค าตอบใดบา้งในแต่ละองคป์ระกอบของ RAFT โดยพจิารณาจากความเหมาะสมและความ

น่าสนใจ จากนัน้ผูเ้รียนเสนอค าตอบ RAFT หนา้ช ัน้เรียน ผูเ้รียนกลุ่มอื่นที่เป็นผูฟ้งัจะท า

หนา้ทีเ่สนอความคิดเหน็และใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิ 
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2. ขัน้การเขียน 

2.1 ผูเ้รียนแต่ละคนลงมือเขียนความเรียงฉบบัร่างในประเด็นที่เกี่ยวกบัภาษาเพื่อโนม้นา้วใจ 

ภายใตข้อ้ก าหนดองคป์ระกอบของ RAFT ทีถ่กูก าหนดไวภ้ายในกลุม่ของตนเอง (งานเดี่ยว) 

2.2 ผูส้อนเป็นผูใ้หค้ าแนะน าและชี้แนะแนวทางการเขียนใหก้บัผูเ้รียนในช่วงระหว่างที่ผูเ้รียน

ก าลงัสรา้งสรรคง์านเขยีนฉบบัร่าง เมือ่ผูเ้รยีนเขยีนเสรจ็เรียบรอ้ยจงึเขา้สู่กระบวนการข ัน้หลงั

การเขยีนต่อไป 

3. ขัน้หลงัการเขียน 

3.1 ผูส้อนสุ่มนกัเรียนประมาณ 2-3 คน ออกมาอ่านงานเขยีนฉบบัร่างของตนเองหนา้ช ัน้เรียน 

จากนัน้ผูเ้รียนภายในชัน้เรียนและผูส้อนร่วมกนัใหค้ าแนะน าในการปรบัปรุงแกไ้ขงานเขียน

ฉบบัร่างเพือ่พฒันาใหด้ยีิง่ขึ้น 

3.2 ผูเ้รียนสลบักนัอ่านงานเขียนฉบบัร่างของเพื่อนภายในกลุ่มหลงัจากเขียนความเรียงเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้จงึใหค้ าแนะน าในการปรบัปรุงแกไ้ขงานเขยีนแก่เพือ่นร่วมกลุม่ 

3.3 ผูเ้รียนน าค าแนะน าของเพื่อนในกลุ่มมาปรบัปรุง แกไ้ข และพฒันางานเขยีนฉบบัร่างของ

ตนเอง จากนัน้จงึลงมอืเขยีนความเรยีงฉบบัจรงิ และน าส่งใหผู้ส้อนตรวจต่อไป 

 การวดัและประเมินผล 

สิง่ที่ตอ้งการวดั วธิีการ เครื่องมือ เกณฑ ์

ดา้นพทุธิพสิยั 

-  เขา้ใจหลกัการเขยีนความเรยีง 
การถามตอบ แบบประเมนิ 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑ์

เมือ่มคีะแนนไม่

นอ้ยกว่าระดบั 3 

ดา้นทกัษะพสิยั 

-  เขยีนความเรียงเกี่ยวกบัภาษาเพือ่โนม้นา้วใจ

ภายใตอ้งคป์ระกอบพื้นฐานของงานเขยีน (RAFT) 

และปรบัแกไ้ขงานเขยีนตามขอ้มลูยอ้นกลบั 

(Feedback) ได ้

การประเมนิ 

ใบงานที ่4 

ภาษาเพือ่โนม้

นา้วใจ 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑ์

เมือ่มคีะแนนไม่

นอ้ยกว่าระดบั 3 

ดา้นจติพสิยั 

-  ส่งงานตรงตามก าหนดและมสี่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็ 

การสงัเกต

พฤตกิรรม 

แบบสงัเกต

พฤตกิรรม 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑ์

เมือ่มคีะแนนไม่

นอ้ยกว่าระดบั 3 
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 สือ่และแหล่งการเรียนรู ้

- ใบงานที ่4: ภาษาเพือ่โนม้นา้วใจ 

- โปรแกรมน าเสนอ PowerPoint ประกอบการเรยีนการสอน เรื่อง “ภาษาเพือ่โนม้นา้วใจ”  
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ชื่อ–นามสกลุ ................................................................................... ช ัน้ ......................... เลขที ่................ 

ใบงานที่ 4 

ภาษาเพือ่โนม้นา้วใจ 

ค าส ัง่ ใหน้กัเรียนก าหนดค าตอบของ RAFT ทัง้ 4 องคป์ระกอบ จากนัน้จึงเขยีนความเรียงใหส้อดคลอ้ง

กบัค าตอบของ RAFT ทัง้ 4 องคป์ระกอบนัน้ ภายใตป้ระเดน็ทีเ่กี่ยวกบั “ภาษาเพือ่โนม้นา้วใจ” 

บทบาทของผูเ้ขยีน : รูปแบบ : 

บทบาทของผูอ่้าน : หวัขอ้ : 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................  
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แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 5 : สงัคมออนไลน์กบัภาษา 

รายวชิาภาษาไทย รหสัวิชา ท 33101 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรยีน 2 คาบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 สาระส าคญั | ความคิดรวบยอด 

ความเรยีง คือ งานเขยีนรอ้ยแกว้ทีม่กีารเลอืกสรรถอ้ยค าน ามาผูกเป็นประโยคอย่างสวยงาม 

สละสลวย เพือ่แสดงความคิด ความรูส้กึ และความเขา้ใจของผูเ้ขยีนใหผู้อ้ื่นทราบ โดยไมม่รูีปแบบ ลลีาการ

ใชภ้าษา วธิีการเรยีบเรียง หรอืศิลปะการเขยีนทีแ่น่นอน ขึ้นอยู่กบับรบิทของเน้ือหาและผูเ้ขยีนเอง การเขยีน

ความเรยีงเกี่ยวกบัสงัคมออนไลนก์บัภาษา จะท าผูเ้รยีนเกดิความเขา้ใจในดา้นการใชภ้าษาที่ปรากฎในสงัคม

ออนไลน ์ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู และความเหมาะสมในการแสดงทศันคตผิ่านทางภาษา อนัจะเป็น

ประโยชนส์  าคญัในการสือ่สารกบับคุคลอื่นในสงัคมออนไลน์ 

 จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

ดา้นพทุธิพสิยั 

- อธบิายหลกัการเขยีนความเรียงได ้

ดา้นทกัษะพสิยั 

- เขยีนความเรยีงเกี่ยวกบัสงัคมออนไลนก์บัภาษาภายใตอ้งคป์ระกอบพื้นฐานของงานเขยีน (RAFT) 

ได ้

- ปรบัแกไ้ขงานเขยีนตามขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) ได ้

ดา้นจติพสิยั 

- ส่งงานตรงตามก าหนดเวลา 

- มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ 

 สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 

- ความสามารถในการสือ่สาร 

- ความสามารถในการคิดสรา้งสรรค ์
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 กจิกรรมการเรยีนรู ้

1. ขัน้กอ่นการเขียนดว้ยกลวธีิ RAFT 

1.1 ผูส้อนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผูเ้รียนในประเด็นที่เกี่ยวกบั “การเสพสื่อใน

ปจัจุบนั” โดยเนน้ใหผู้เ้รียนสงัเกตตนเองว่าในชีวติประจ าวนัผูเ้รียนไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร หรือ

ติดตามเรื่องราวที่ตนเองสนใจผ่านช่องทางใด เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนัน้ (แนวค ำตอบคือ

ผูเ้รียนไดร้บัขอ้มูลข่ำวสำรผ่ำนสงัคมออนไลน ์เช่น เวบ็บอรด์ เฟซบคุ ทวติเตอร ์อนิสตรำแก

รม ฯลฯ) 

1.2 ผูเ้รียนตอบค าถามกระตุน้ความคิดในประเด็นที่เกี่ยวกบัโลกสื่อสารกบัภาษาจากค าถาม

ต่อไปน้ี โดยมผูีส้อนเป็นผูแ้นะแนวทางหรอืยกตวัอย่างเพือ่น าไปสู่การตอบค าถามทีถู่กตอ้ง 

ค าถามกระตุน้ความคิด 

1) สงัคมออนไลนค์ืออะไร นกัเรียนมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัสงัคมออนไลนอ์ย่างไรบา้งใน

ชวีติประจ าวนั 

2) ภาษาทีใ่ชใ้นสงัคมออนไลนส์่วนมากมกัมลีกัษณะอย่างไร ภาษาเหลา่นัน้เหมาะสม

หรอืไม ่

3) เราสามารถเชื่อถือขอ้มูลที่อยู่ในสงัคมออนไลน์ไดม้ากนอ้ยเพียงใด อะไรเป็น

ปจัจยัทีส่่งผลต่อความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูเหลา่นัน้ 

1.3 ผูส้อนแสดงตวัอย่าง RAFT ในประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัสงัคมออนไลนก์บัภาษา เพือ่แสดงแนวคิด

ว่าหากตอ้งการสรา้งงานเขยีนในประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัสงัคมออนไลนก์บัภาษานัน้ ในฐานะผูเ้ขยีน

จะสามารถก าหนดให ้RAFT เป็นอะไรไดบ้า้ง 

1.4 ผูส้อนแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน จากนัน้ใหผู้เ้รียนระดมความคิด

ภายในกลุม่เพือ่เสนอแนวทางค าตอบ RAFT ของกลุม่ตนเอง 

1.5 ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกนัเพื่อหาขอ้ตกลงภายในกลุ่มว่า กลุ่มของตนเองนัน้เลือก

ค าตอบใดบา้งในแต่ละองคป์ระกอบของ RAFT โดยพจิารณาจากความเหมาะสมและความ

น่าสนใจ จากนัน้ผูเ้รียนเสนอค าตอบ RAFT หนา้ช ัน้เรียน ผูเ้รียนกลุ่มอื่นที่เป็นผูฟ้งัจะท า

หนา้ทีเ่สนอความคิดเหน็และใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิ 

2. ขัน้การเขียน 

2.1 ผูเ้รียนแต่ละคนลงมอืเขยีนความเรียงฉบบัร่างในประเด็นที่เกี่ยวกบัสงัคมออนไลนก์บัภาษา 

ภายใตข้อ้ก าหนดองคป์ระกอบของ RAFT ทีถ่กูก าหนดไวภ้ายในกลุม่ของตนเอง (งานเดี่ยว) 

2.2 ผูส้อนเป็นผูใ้หค้ าแนะน าและชี้แนะแนวทางการเขียนใหก้บัผูเ้รียนในช่วงระหว่างที่ผูเ้รียน

ก าลงัสรา้งสรรคง์านเขยีนฉบบัร่าง เมือ่ผูเ้รยีนเขยีนเสรจ็เรียบรอ้ยจงึเขา้สู่กระบวนการข ัน้หลงั

การเขยีนต่อไป 
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3. ขัน้หลงัการเขียน 

3.1 ผูส้อนสุ่มนกัเรียนประมาณ 2-3 คน ออกมาอ่านงานเขยีนฉบบัร่างของตนเองหนา้ช ัน้เรียน 

จากนัน้ผูเ้รียนภายในชัน้เรียนและผูส้อนร่วมกนัใหค้ าแนะน าในการปรบัปรุงแกไ้ขงานเขียน

ฉบบัร่างเพือ่พฒันาใหด้ยีิง่ขึ้น 

3.2 ผูเ้รียนสลบักนัอ่านงานเขียนฉบบัร่างของเพื่อนภายในกลุ่มหลงัจากเขียนความเรียงเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้จงึใหค้ าแนะน าในการปรบัปรุงแกไ้ขงานเขยีนแก่เพือ่นร่วมกลุม่ 

3.3 ผูเ้รียนน าค าแนะน าของเพื่อนในกลุ่มมาปรบัปรุง แกไ้ข และพฒันางานเขยีนฉบบัร่างของ

ตนเอง จากนัน้จงึลงมอืเขยีนความเรยีงฉบบัจรงิ และน าส่งใหผู้ส้อนตรวจต่อไป 

 การวดัและประเมินผล 

สิง่ที่ตอ้งการวดั วธิีการ เครื่องมือ เกณฑ ์

ดา้นพทุธิพสิยั 

-  เขา้ใจหลกัการเขยีนความเรยีง 
การถามตอบ แบบประเมนิ 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑเ์มือ่มี

คะแนนไมน่อ้ยกว่า

ระดบั 3 

ดา้นทกัษะพสิยั 

-  เขยีนความเรียงเกี่ยวกบัสงัคมออนไลนก์บั

ภาษาภายใตอ้งคป์ระกอบพื้นฐานของงาน

เขยีน (RAFT) และปรบัแกไ้ขงานเขยีนตาม

ขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) ได ้

การประเมนิ 

ใบงานที ่5 

สงัคมออนไลน์

กบัภาษา 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑเ์มือ่มี

คะแนนไมน่อ้ยกว่า

ระดบั 3 

ดา้นจติพสิยั 

-  ส่งงานตรงตามก าหนดและมสี่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเหน็ 

การสงัเกต

พฤตกิรรม 

แบบสงัเกต

พฤตกิรรม 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑเ์มือ่มี

คะแนนไมน่อ้ยกว่า

ระดบั 3 

 สือ่และแหล่งการเรียนรู ้

- ใบงานที ่5: สงัคมออนไลนก์บัภาษา 

- โปรแกรมน าเสนอ PowerPoint ประกอบการเรยีนการสอน เรื่อง “ภาษาเพือ่โนม้นา้วใจ”  
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ชื่อ–นามสกลุ ................................................................................... ช ัน้ ......................... เลขที ่................ 

ใบงานที่ 5 

สงัคมออนไลน์กบัภาษา 

ค าส ัง่ ใหน้กัเรียนก าหนดค าตอบของ RAFT ทัง้ 4 องคป์ระกอบ จากนัน้จึงเขยีนความเรียงใหส้อดคลอ้ง

กบัค าตอบของ RAFT ทัง้ 4 องคป์ระกอบนัน้ ภายใตป้ระเดน็ทีเ่กี่ยวกบั “สงัคมออนไลนก์บัภาษา” 

บทบาทของผูเ้ขยีน : รูปแบบ : 

บทบาทของผูอ่้าน : หวัขอ้ : 
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...................................................................................................................................................................  
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แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 6 : ภาษากบัเหตุผล 

รายวชิาภาษาไทย รหสัวิชา ท 33101 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรยีน 2 คาบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 สาระส าคญั | ความคิดรวบยอด 

ความเรยีง คือ งานเขยีนรอ้ยแกว้ทีม่กีารเลอืกสรรถอ้ยค าน ามาผูกเป็นประโยคอย่างสวยงาม 

สละสลวย เพือ่แสดงความคิด ความรูส้กึ และความเขา้ใจของผูเ้ขยีนใหผู้อ้ื่นทราบ โดยไมม่รูีปแบบ ลลีาการ

ใชภ้าษา วธิีการเรยีบเรียง หรอืศิลปะการเขยีนทีแ่น่นอน ขึ้นอยู่กบับรบิทของเน้ือหาและผูเ้ขยีนเอง การเขยีน

ความเรยีงเกี่ยวกบัภาษากบัเหตุผล จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจความสมัพนัธข์องภาษากบัการแสดงเหตผุล 

รวมท ัง้สามารถวเิคราะหล์กัษณะของภาษาที่แสดงถงึขอ้สนบัสนุนและขอ้สรุปของเหตผุลนัน้ๆ อนัเป็นพื้นฐาน

ส าคญัในการแสดงเหตผุลเพือ่ใหข้อ้มลูเกดิความน่าเชื่อถอื 

 จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

ดา้นพทุธิพสิยั 

- อธบิายหลกัการเขยีนความเรียงได ้

ดา้นทกัษะพสิยั 

- เขยีนความเรยีงเกี่ยวกบัภาษากบัเหตผุลภายใตอ้งคป์ระกอบพื้นฐานของงานเขยีน (RAFT) ได ้

- ปรบัแกไ้ขงานเขยีนตามขอ้มลูยอ้นกลบั (Feed Back) ได ้

ดา้นจติพสิยั 

- ส่งงานตรงตามก าหนดเวลา 

- มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ 

 สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 

- ความสามารถในการสือ่สาร 

- ความสามารถในการคิดสรา้งสรรค ์

 กจิกรรมการเรยีนรู ้

1. ขัน้กอ่นการเขียนดว้ยกลวธีิ RAFT 

1.1 ผูส้อนยกตวัอย่างขอ้ความที่พบในข่าวหรือบทความที่แสดงถึงการใหเ้หตุผล 1-2 ขอ้ความ 

จากนัน้จงึสนทนากบัผูเ้รยีนในประเดน็เกี่ยวกบัลกัษณะของภาษาทีพ่บในขอ้ความนัน้ 
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1.2 ผูเ้รียนตอบค าถามกระตุน้ความคิดในประเด็นที่เกี่ยวกบัภาษากบัเหตุผลจากค าถามต่อไปน้ี 

โดยมผูีส้อนเป็นผูแ้นะแนวทางหรอืยกตวัอย่างเพือ่น าไปสู่การตอบค าถามทีถู่กตอ้ง 

ค าถามกระตุน้ความคิด 

1) การอธิบายที่มาที่ไปหรือการตอบค าถามบางอย่าง หากตอ้งการใหม้ีความ

น่าเชื่อถือ ผูต้อบตอ้งตอบในลกัษณะอย่างไร (ค ำตอบ: ตอบโดยมีหลกัฐำน 

ขอ้เทจ็จริง หรือขอ้สนบัสนุนประกอบกำรตอบ) 

2) จากค าถามเมื่อขา้งตน้ ส่วนประกอบที่ช่วยใหค้ าตอบมีความน่าเชื่อถือนัน้ เรา

เรยีกว่าอย่างไร (ค ำตอบ: เหตผุล) 

3) การใชภ้าษาในลกัษณะเช่นใด จึงจะท าใหเ้หตุผลนัน้มคีวามน่าเชื่อถือ (ค ำตอบ: 

ภำษำทีแ่สดงถงึเหตแุละผลทีส่อดคลอ้งกนั ตรงประเด็น เขำ้ใจง่ำย มคีวำมชดัเจน

ในดำ้นกำรใหเ้หตผุล ฯลฯ) 

4) ยกตวัอย่างการตอบค าถาม “เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงไดช้ื่อว่าสยามเมอืงยิ้ม” 

ทีแ่สดงถงึการใชภ้าษาอย่างมเีหตผุล 

1.3 ผูส้อนแสดงตวัอย่าง RAFT ในประเด็นที่เกี่ยวกบัภาษากบัเหตุผล เพื่อแสดงแนวคิดว่าหาก

ตอ้งการสรา้งงานเขยีนในประเด็นที่เกี่ยวกบัภาษากบัเหตุผลนัน้ ในฐานะผูเ้ขยีนจะสามารถ

ก าหนดให ้RAFT เป็นอะไรไดบ้า้ง 

1.4 ผูส้อนแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน จากนัน้ใหผู้เ้รียนระดมความคิด

ภายในกลุม่เพือ่เสนอแนวทางค าตอบ RAFT ของกลุม่ตนเอง 

1.5 ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกนัเพื่อหาขอ้ตกลงภายในกลุ่มว่า กลุ่มของตนเองนัน้เลือก

ค าตอบใดบา้งในแต่ละองคป์ระกอบของ RAFT โดยพจิารณาจากความเหมาะสมและความ

น่าสนใจ จากนัน้ผูเ้รียนเสนอค าตอบ RAFT หนา้ช ัน้เรียน ผูเ้รียนกลุ่มอื่นที่เป็นผูฟ้งัจะท า

หนา้ทีเ่สนอความคิดเหน็และใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิ 

2. ขัน้การเขียน 

2.1 ผูเ้รียนแต่ละคนลงมอืเขยีนความเรียงฉบบัร่างในประเด็นที่เกี่ยวกบัภาษากบัเหตุผล ภายใต ้

ขอ้ก าหนดองคป์ระกอบของ RAFT ทีถ่กูก าหนดไวภ้ายในกลุม่ของตนเอง (งานเดี่ยว) 

2.2 ผูส้อนเป็นผูใ้หค้ าแนะน าและชี้แนะแนวทางการเขียนใหก้บัผูเ้รียนในช่วงระหว่างที่ผูเ้รียน

ก าลงัสรา้งสรรคง์านเขยีนฉบบัร่าง เมือ่ผูเ้รยีนเขยีนเสรจ็เรียบรอ้ยจงึเขา้สู่กระบวนการข ัน้หลงั

การเขยีนต่อไป 
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3. ขัน้หลงัการเขียน 

3.1 ผูส้อนสุ่มนกัเรียนประมาณ 2-3 คน ออกมาอ่านงานเขยีนฉบบัร่างของตนเองหนา้ช ัน้เรียน 

จากนัน้ผูเ้รียนภายในชัน้เรียนและผูส้อนร่วมกนัใหค้ าแนะน าในการปรบัปรุงแกไ้ขงานเขียน

ฉบบัร่างเพือ่พฒันาใหด้ยีิง่ขึ้น 

3.2 ผูเ้รียนสลบักนัอ่านงานเขียนฉบบัร่างของเพื่อนภายในกลุ่มหลงัจากเขียนความเรียงเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้จงึใหค้ าแนะน าในการปรบัปรุงแกไ้ขงานเขยีนแก่เพือ่นร่วมกลุม่ 

3.3 ผูเ้รียนน าค าแนะน าของเพื่อนในกลุ่มมาปรบัปรุง แกไ้ข และพฒันางานเขยีนฉบบัร่างของ

ตนเอง จากนัน้จงึลงมอืเขยีนความเรยีงฉบบัจรงิ และน าส่งใหผู้ส้อนตรวจต่อไป 

 การวดัและประเมินผล 

สิง่ที่ตอ้งการวดั วธิีการ เครื่องมือ เกณฑ ์

ดา้นพทุธิพสิยั 

-  เขา้ใจหลกัการเขยีนความเรยีง 
การถามตอบ แบบประเมนิ 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑ์

เมือ่มคีะแนนไม่

นอ้ยกว่าระดบั 3 

ดา้นทกัษะพสิยั 

-  เขยีนความเรียงเกี่ยวกบัภาษากบัเหตผุลภายใต ้

องคป์ระกอบพื้นฐานของงานเขยีน (RAFT) และ

ปรบัแกไ้ขงานเขยีนตามขอ้มลูยอ้นกลบั 

(Feedback) ได ้

การประเมนิ 

ใบงานที ่6 

ภาษากบั

เหตผุล 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑ์

เมือ่มคีะแนนไม่

นอ้ยกว่าระดบั 3 

ดา้นจติพสิยั 

-  ส่งงานตรงตามก าหนดและมสี่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็ 

การสงัเกต

พฤตกิรรม 

แบบสงัเกต

พฤตกิรรม 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑ์

เมือ่มคีะแนนไม่

นอ้ยกว่าระดบั 3 

 สือ่และแหล่งการเรียนรู ้

- ใบงานที ่6: ภาษากบัเหตผุล 

- โปรแกรมน าเสนอ PowerPoint ประกอบการเรยีนการสอน เรื่อง “ภาษากบัเหตผุล”  
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ชื่อ–นามสกลุ .................................................................................... ช ัน้ ......................... เลขที ่................ 

ใบงานที่ 6 

ภาษากบัเหตผุล 

ค าส ัง่ ใหน้กัเรียนก าหนดค าตอบของ RAFT ทัง้ 4 องคป์ระกอบ จากนัน้จึงเขยีนความเรียงใหส้อดคลอ้ง

กบัค าตอบของ RAFT ทัง้ 4 องคป์ระกอบนัน้ ภายใตป้ระเดน็ทีเ่กี่ยวกบั “ภาษากบัเหตผุล” 

บทบาทของผูเ้ขยีน : รูปแบบ : 

บทบาทของผูอ่้าน : หวัขอ้ : 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ  
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แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 1: การเขียนความเรียง 

รายวชิาภาษาไทย รหนัวชิา ท 33101 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรยีน 2 คาบ ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 สาระส าคญั | ความคดิรวบยอด 

ความเรียง คือ งานเขยีนรอ้ยแกว้ที่ไม่มรูีปแบบ ลลีาการใชภ้าษา วธิีการเรียบเรียง หรือศิลปะการ

เขยีนที่แน่นอน ขึ้นอยู่กบับริบทของเน้ือหาและผูเ้ขียนเอง การเขยีนความเรียงจึงไม่มีการก าหนดรูปแบบที่

ตายตวั ผูเ้ขียนสามารถเลือกรูปแบบความเรียงของตนเองได ้แต่ตอ้งมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา และ

สอดคลอ้งกบัผูอ่้าน รวมท ัง้ควรมลีกัษณะการเขยีนทีถู่กตอ้งตามรูปแบบนัน้ๆ ดว้ย 

 จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

ดา้นพทุธิพสิยั 

- อธบิายลกัษณะรูปแบบ และวธิกีารของการเขยีนความเรยีงได ้

- บอกขอ้ดแีละขอ้เสยีของการเขยีนความเรยีงได ้

ดา้นทกัษะพสิยั 

- เขยีนความเรยีงได ้

- ปรบัแกไ้ขงานเขยีนตามขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) ทีไ่ดร้บัได ้

ดา้นจติพสิยั 

- ส่งงานตรงตามก าหนดเวลา 

- มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ 

 สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 

- ความสามารถในการสือ่สาร 

- ความสามารถในการคิดสรา้งสรรค ์

 กจิกรรมการเรยีนรู ้

4. ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรยีน (5 นาท)ี 

1.3 ผูส้อนแนะใหผู้เ้รียนสงัเกตว่า “หากมนุษยต์อ้งการน าเสนอขอ้เท็จจริงหรือความรูส้ึกนึกคิด

ของตนเองเป็นรูปธรรม มนุษยจ์ะมวีิธีการน าเสนอดว้ยวิธีการใดบา้ง ” จากนัน้ผูส้อนเขียน

ค าตอบทีผู่เ้รยีนตอบลงบนกระดาน” 
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1.4 ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดยเชื่อมโยงค าตอบของผูเ้รยีนกบัเน้ือหาว่า “หน่ึงในวธิกีารทีม่นุษยใ์ช ้

เพื่อน าเสนอขอ้เท็จจริงหรือความรูส้ึกนึกคิดของตนเองนัน้คือ การเขยีนความเรียง อนัเป็น

วธิกีารทีจ่ะไดศึ้กษาต่อไปในคาบเรยีนน้ี 

 

5. ขัน้สอน (90 นาท)ี 

2.6 ผูส้อนแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบ

ความรูท้ี ่1 การเขยีนความเรยีง จากนัน้จงึตอบค าถามลงในใบงานที่ 1 การเขยีนความเรยีง 

2.7 ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้งของการตอบค าถามในใบงาน โดยมผูีเ้รียน

เป็นผูต้อบค าถาม ในขณะทีผู่ส้อนคอยแนะน าหรอือธิบายเพิม่เตมิ 

2.8 ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัเขยีนความเรียงในประเด็นที่เกี่ยวกบั “สิ่งแวดลอ้ม” โดยมผูีส้อน

เป็นผูค้อยใหค้ าแนะน าเป็นที่ปรึกษาในการเขยีนความเรยีง 

2.9 ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอความเรียงของตนเองหนา้ช ัน้เรียน ผูส้อนและผูเ้รียนกลุ่ มอื่นๆ 

คอยใหค้ าแนะน าและเสนอแนะวธิกีารปรบัแกไ้ขงานเขยีนเพือ่ใหด้ยีิง่ขึ้น 

2.10 ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ที่ไดร้บัภายหลงัการน าเสนอมาปรบัแกไ้ข

งานเขยีนของกลุม่ตนเอง จากนัน้จงึน าส่งครูผูส้อน 

6. ขัน้สรุป(5 นาท)ี 

3.3 ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปถงึลกัษณะ รูปแบบ วธิกีาร และขอ้ดขีอ้เสยีของการเขยีนความ

เรยีง 

 การวดัและประเมินผล 

สิง่ที่ตอ้งการวดั วธิีการ เครื่องมือ เกณฑ ์

ดา้นพทุธิพสิยั 

-  อธบิายลกัษณะ รูปแบบ วธิีการ และ

ขอ้ดขีอ้เสยีของการเขยีนความเรียงได ้

การถามตอบ 

ใบงานที ่1 

การเขยีน 

ความเรยีง 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑเ์มือ่ตอบ

ค าถามในใบงานถูกตอ้ง

ท ัง้หมด 

ดา้นทกัษะพสิยั 

-  เขยีนความเรียงและปรบัแกไ้ขงาน

เขยีนตามขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) 

ทีไ่ดร้บัได ้

การประเมนิ แบบประเมนิ 
ผูเ้รยีนผ่านเกณฑเ์มือ่มี

คะแนนไมน่อ้ยกว่าระดบั 3 

ดา้นจติพสิยั 

-  ส่งงานตรงตามก าหนดและมสี่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเหน็ 

การสงัเกต

พฤตกิรรม 

แบบสงัเกต

พฤตกิรรม 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑเ์มือ่มี

คะแนนไมน่อ้ยกว่าระดบั3 
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 สือ่และแหล่งการเรยีนรู ้

- ใบความรูท้ี ่1 การเขยีนความเรยีง 

- ใบงานที ่1:การเขยีนความเรยีง  
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ชื่อ–นามสกลุ .................................................................................. ช ัน้ ......................... เลขที ่................ 

ใบงานที่ 1 

การเขียนความเรยีง 

ค าส ัง่ จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. ความเรยีงคืออะไร 

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

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

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

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

2. ความเรยีง เรยีงความ และบทความมลีกัษณะต่างกนัอย่างไร 

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

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

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

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

3. ความเรยีงมอีงคป์ระกอบใดบา้ง 

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

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

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

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

4. 1ข ัน้ตอนการเขยีนความเรยีงเป็นอย่างไร 

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

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

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

...................................................................................................................................................................  
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แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 2: พนัธกจิของภาษา 

รายวชิาภาษาไทย รหนัวชิา ท 33101 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรยีน 2คาบ ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 สาระส าคญั | ความคดิรวบยอด 

ความเรียง คือ งานเขียนรอ้ยแกว้ที่มีการเลือกสรรถอ้ยค าน ามาผูกเป็นประโยคอย่างสวยงาม 

สละสลวย เพื่อแสดงความคิด ความรูส้กึ และความเขา้ใจของผูเ้ขยีนใหผู้อ้ื่นทราบ โดยไม่มรูีปแบบ ลลีาการ

ใชภ้าษา วธิีการเรียบเรียง หรือศิลปะการเขยีนที่แน่นอน ขึ้นอยู่กบับริบทของเน้ือหาและผูเ้ขยีนเอง การเขียน

ความเรียงเกี่ยวกบัพนัธกิจของภาษา จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจหนา้ที่ของภาษาในฐานะเป็นเครื่องมือใน

การสื่อสาร เป็นเครื่องจรรโลงใจ ช่วยก าหนดอนาคต ธ ารงสงัคมแสดงความเป็นปจัเจกบุคคล และช่วยให ้

มนุษยพ์ฒันา 

 จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

ดา้นพทุธิพสิยั 

- อธบิายหลกัการเขยีนความเรียง 

ดา้นทกัษะพสิยั 

- เขยีนความเรยีงเกี่ยวกบัพนัธกจิของภาษาได ้

- ปรบัแกไ้ขงานเขยีนตามขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) ทีไ่ดร้บัได ้

ดา้นจติพสิยั 

- ส่งงานตรงตามก าหนดเวลา 

- มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ 

 สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 

- ความสามารถในการสือ่สาร 

- ความสามารถในการคิดสรา้งสรรค ์

 กจิกรรมการเรยีนรู ้

4. ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรยีน (5 นาท)ี 

1.6 ผูส้อนถามตอบกบัผูเ้รยีนเกี่ยวกบัการเขยีนความเรียงเพือ่ทบทวนความจ า 
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1.7 ผูส้อนตัง้ค าถามใหผู้เ้รียนวิเคราะหว์่า “ภาษามีหนา้ที่อย่างไร” (แนวค ำตอบ: ภำษำเป็น

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรสือ่สำรระหว่ำงมนุษย”์) 

1.8 ผูส้อนแนะใหผู้เ้รยีนเหน็ว่า ภาษานอกเหนือจากเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสือ่สารระหว่างมนุษย์

แลว้ ภาษายงัมหีนา้ที่อื่นอีกมากมาย อนัเป็นหนา้ที่ที่ส  าคญัไม่ต่างจากการเป็นเครื่องมอืสาร 

ดงัทีจ่ะไดศึ้กษาต่อไปในคาบเรยีนน้ี 

5. ขัน้สอน (90 นาท)ี 

2.3 ผูส้อนเสนอตวัอย่างอนัเป็นพนัธกิจของภาษาที่หลากหลายเพื่อน าทางความคิดของผูเ้รียน

จนกว่าผูเ้รียนจะสามารถตอบไดว้่าพนัธกิจของภาษามอีะไรบา้ง จากนัน้จึงเขยีนค าตอบบน

กระดาน 

2.4 ผูส้อนแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จากนัน้จึงใหผู้เ้รียนเขยีนความเรียงใน

ประเดน็หวัขอ้ “พนัธกจิของภาษา” ลงในใบงานที ่2 พนัธกจิของภาษา โดยมผูีส้อนเป็นผูค้อย

ใหค้ าแนะน าเป็นทีป่รกึษาในการเขยีนความเรยีง 

2.5 ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอความเรียงของตนเองหนา้ช ัน้เรียน ผูส้อนและผูเ้รียนกลุ่มอื่นๆ 

คอยใหค้ าแนะน าและเสนอแนะวธิกีารปรบัแกไ้ขงานเขยีนเพือ่ใหด้ยีิง่ขึ้น 

2.6 ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ที่ไดร้บัภายหลงัการน าเสนอมาปรบัแกไ้ข

งานเขยีนของกลุม่ตนเอง จากนัน้จงึน าส่งครูผูส้อน 

6. ขัน้สรุป (5 นาท)ี 

3.4 ผูส้อนเลอืกความเรียงของกลุ่มที่ดีที่สุด จากนัน้ใหผู้เ้รียนกลุ่มนัน้ออกมาอ่านความเรียงหนา้

ช ัน้เรยีน 

3.5 ผูส้อนใหค้ าชมเชย และแสดงความคิดเหน็ว่าเพราะเหตุใดจึงเลอืกใหค้วามเรียงของกลุ่มนัน้

เป็นความเรยีงทีด่ทีีสุ่ด 

 การวดัและประเมินผล 

สิง่ที่ตอ้งการวดั วธิีการ เครื่องมือ เกณฑ ์

ดา้นพทุธิพสิยั 

-  อธบิายหลกัการเขยีนความเรียง 
การถามตอบ แบบประเมนิ 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑเ์มือ่

มคีะแนนไมน่อ้ยกว่า

ระดบั 3 

ดา้นทกัษะพสิยั 

-  เขยีนความเรียงเกี่ยวกบัพนัธกจิของภาษา 

และปรบัแกไ้ขงานเขยีนตามขอ้มลูยอ้นกลบั 

(Feedback) ได ้

การประเมนิ 

ใบงานที ่3 

พนัธกจิของ

ภาษา 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑเ์มือ่

มคีะแนนไมน่อ้ยกว่า

ระดบั 3 
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ดา้นจติพสิยั 

-  ส่งงานตรงตามก าหนดและมสี่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเหน็ 

การสงัเกต

พฤตกิรรม 

แบบสงัเกต

พฤตกิรรม 

ผูเ้รยีนผ่านเกณฑเ์มือ่

มคีะแนนไมน่อ้ยกว่า

ระดบั 3 

 สือ่และแหล่งการเรยีนรู ้

- ใบงานที ่2:พนัธกจิของภาษา 

- โปรแกรมน าเสนอ PowerPoint ประกอบการเรยีนการสอน เรื่อง “พนัธกจิของภาษา”  
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ชื่อ–นามสกลุ .................................................................................. ช ัน้ ......................... เลขที ่................ 

ใบงานที่ 2 

พนัธกจิของภาษา 

ค าส ัง่ ใหน้กัเรยีนเขยีนความเรยีงภายใตป้ระเดน็ที่เกี่ยวกบั “พนัธกจิของภาษา” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
แบบวัดความสามารถในการเขียนความเรียง 

และเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนความเรียง  
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ชื่อ–นามสกลุ .................................................................................. ช ัน้ ......................... เลขที ่................ 

แบบวดัความสามารถในการเขียนความเรยีง 

ค าส ัง่  จงเขยีนความเรยีงภายใตห้วัขอ้ “มนุษยก์บัความด”ี โดยเขยีนในรูปแบบใดกไ็ด ้ความยาวไมเ่กนิหน่ึง

หนา้กระดาษ ภายในเวลา 50 นาท ี  
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เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการเขียนความเรยีง 

 เกณฑก์ารประเมนิความสามารถในการเขยีนความเรยีงแบง่องคป์ระกอบในการพจิารณาออกเป็น 4 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา ดา้นการเสนอความคิด ดา้นการใชภ้าษา และดา้นกลไกภาษา โดยแต่ละดา้นมคีะแนน

ตัง้แต่ 1-4 คะแนน และมรีายละเอยีดการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 

คะแนน 

องคป์ระกอบ 
4 3 2 1 

1. ดา้นเน้ือหา แสดงความรูค้วาม

เขา้ใจในเน้ือหา

อย่างชดัเจน ตรง

ประเดน็ มี

จดุมุง่หมายในการ

เขยีน กลา่วถงึ

ประเดน็ส าคญั

ต่างๆ ของเรื่อง ได ้

ครบถว้น 

แสดงความรูค้วาม

เขา้ใจในเน้ือหา มี

จดุมุง่หมายในการ

เขยีน แต่ขาด

ประเดน็ส าคญัของ

เรื่อง 1-2 ประเด็น 

แสดงความรูค้วาม

เขา้ใจในเน้ือหาได ้

นอ้ย จดุมุง่หมาย

ในการเขยีนไม่

ชดัเจน กลา่วถงึ

ประเดน็ส าคญั

ต่างๆ ไม่

ครอบคลุม 

หวัขอ้เรื่อง 

แสดงความรูค้วาม

เขา้ใจในเน้ือหาได ้

นอ้ยมาก 

จดุมุง่หมายในการ

เขยีนไม่ชดัเจน 

ขาดการน าเสนอ

ประเดน็ส าคญัของ

เรื่อง 

2. ดา้นการเสนอ

ความคิด 

แสดงความคิด

หลกัอย่างชดัเจน 

มขีอ้สนบัสนุน

ประกอบความคิด

หลกัอย่าง

สมเหตสุมผลทกุ

ประเดน็ เชื่อมโยง

ความคิดในแต่ละ

ย่อหนา้ไดอ้ย่าง

สมัพนัธก์นัดี 

แสดงความคิด

หลกัอย่างชดัเจน 

มขีอ้สนบัสนุน

ประกอบความคิด

หลกัอย่าง

สมเหตสุมผล แต่

ขาดการเชื่อมโยง

ความคิดในบางย่อ

หนา้ 

แสดงความคิด

หลกัไมค่่อยชดัเจน 

ขาดขอ้สนบัสนุน

ประกอบความคิด

หลกั 1-2 ประเดน็ 

บางขอ้สนบัสนุน

ไมส่มเหตุสมผล 

เชื่อมโยงความคิด

ในแต่ละย่อหนา้ได ้

นอ้ย 

ไมแ่สดงความคิด

หลกัหรอืแสดง

ความคิดหลกัได ้

นอ้ยมาก ไม่

ปรากฎ

ขอ้สนบัสนุน

ประกอบความคิด

หลกัความคิดใน

แต่ละย่อหนา้ไม่

เชื่อมโยงสมัพนัธ์

กนั 
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คะแนน 

องคป์ระกอบ 
4 3 2 1 

3. ดา้นการใชภ้าษา เลอืกใชค้ าไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งเหมาะสม 

เรยีบเรียงประโยค

ไดถ้กูตอ้ง ใช ้

ระดบัภาษาได ้

เหมาะสมกบั

เน้ือหาท ัง้หมด 

เลอืกใชค้ าเรียบ

เรยีงประโยคและ

ใชร้ะดบัภาษาไม่

ถกูตอ้งและไม่

เหมาะสมกบั

เน้ือหา 1-2 

ต าแหน่ง  

เลอืกใชค้ าเรียบ

เรยีงประโยคและ

ใชร้ะดบัภาษาไม่

ถกูตอ้งและไม่

เหมาะสมกบั

เน้ือหา 3-4 

ต าแหน่ง 

เลอืกใชค้ า เรยีบ

เรยีงประโยคและ

ใชร้ะดบัภาษาไม่

ถกูตอ้งและไม่

เหมาะสมกบั

เน้ือหา มากกว่า 5 

ต าแหน่งขึ้นไป 

4. ดา้นกลไกภาษา สะกดค า ใช ้

เครื่องหมายวรรค

ตอน และจดั

ระเบยีบการย่อ

หนา้หรอืเวน้วรรค

ถกูตอ้งท ัง้หมด 

สะกดค า ใช ้

เครื่องหมายวรรค

ตอน และจดั

ระเบยีบการย่อ

หนา้หรอืเวน้วรรค

ไมถ่กูตอ้ง 1-2 

ต าแหน่ง 

สะกดค า ใช ้

เครื่องหมายวรรค

ตอน และจดั

ระเบยีบการย่อ

หนา้หรอืเวน้วรรค

ไมถ่กูตอ้ง 

3-4 ต าแหน่ง 

สะกดค า ใช ้

เครื่องหมายวรรค

ตอน และจดั

ระเบยีบการย่อ

หนา้หรอืเวน้วรรค

ไมถ่กูตอ้งมากกว่า 

5 ต าแหน่ง 
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แบบวดัเจตคติต่อการเขียนความเรยีง 

 

ค าช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีตอ้งการถามเกี่ยวกบัเจตคติต่อการเขยีนความเรียง ดา้นความคิดเกี่ยวกบั

การเขยีนความเรียง ดา้นความรูส้กึเกี่ยวกบัการเขยีนความเรียง และดา้นพฤติกรรมเกี่ยวกบัการเขยีนความ

เรยีง โดยใหน้กัเรยีนอ่านขอ้ความแต่ละขอ้แลว้เลอืกตอบตามความคิดเหน็หรอืความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิของนกัเรียน

ที่มต่ีอการเขยีนความเรียง ค าตอบของนกัเรียนไม่มถีูกหรือผิด และจะไม่มผีลต่อการเรียนหรือคะแนนสอบ

ของนกัเรียนแต่อย่างใด ฉะนัน้จึงขอใหน้กัเรียนแสดงความคิดเหน็อย่างเสรีโดยไม่ตอ้งวติกกงัวล ค าตอบของ

นกัเรียนจะถูกเก็บเป็นความลบั และน าผลรวมไปใชใ้นการวิจยัเท่านัน้ เพื่อประโยชนใ์นการพฒันาการเรียน

การสอนวชิาภาษาไทยต่อไป 

 2. วิธีตอบแบบสอบถาม ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความแต่ละขอ้แลว้พิจารณาขอ้ความอย่างรอบคอบ

จากนัน้จึงตอบแบบสอบถามโดยท าเครื่องหมาย   ในช่องทางขวามอืที่ตรงกบัความรูส้ึกของนกัเรียนมาก

ทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว และตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ 

 

ตวัอย่าง 

ขอ้ 

ระดบัความคดิเหน็ 

 

ขอ้ความวดัเจตคต ิ

เหน็ดว้ย

อย่างยิ่ง 
เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ 

ไม่ 

เหน็ดว้ย 

ไม่ 

เหน็ดว้ย

อย่างยิ่ง 

ดา้นความคิดเกีย่วกบัการเขียนความเรยีง 5 4 3 2 1 

0 การเขยีนท าใหเ้รยีนรูว้ชิาอื่นไดด้ยีิง่ขึ้น      

00 
การเขยีนไม่มปีระโยชนต่์อการเรียนในทุก

วนัน้ี 
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แบบวดัเจตคติต่อการเขียนความเรยีง 

 

ขอ้ 

ระดบัความคดิเหน็ 

 

ขอ้ความวดัเจตคต ิ

เหน็ดว้ย

อย่างยิ่ง 
เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ 

ไม่ 

เหน็ดว้ย 

ไม่ 

เหน็ดว้ย

อย่างยิ่ง 

ดา้นความคิดเกีย่วกบัการเขียนความเรยีง 5 4 3 2 1 

1 
การเขียนความเรียงท าใหเ้รียนรูว้ิชาอื่นๆ 

ไดด้มีากยิง่ขึ้น 
     

2 
การเขียนความเรียงเป็นการสื่อสารที่มี

ประสทิธภิาพ 
     

3 
การเขียนความเรียงเป็นสิ่งที่ทุกคนควร

ไดร้บัการฝึกฝน 
     

4 การเขยีนความเรยีงเป็นเรื่องเสยีเวลา      

5 
การ เขียนความ เ รี ย งมีป ระ โยชน์ ต่ อ

ชวีติประจ าวนั 
     

ดา้นความรูส้กึเกี่ยวกบัการเขียนความเรยีง 5 4 3 2 1 

6 
ฉนัรูส้ึกอายหรือไม่กลา้อ่านงานเขียนของ

ตนเองใหเ้พือ่นในหอ้งฟงั 
     

7 ฉนัรูส้กึเบือ่ทกุคร ัง้เมือ่ตอ้งเขยีนความเรยีง      

8 ฉนัชอบการเขยีนความเรยีง      

9 
ฉนัรูส้กึเครยีดเมือ่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ขยีน

ความเรยีงเป็นการบา้น 
     

10 
ฉนัรูส้ึกภูมิใจต่องานเขียนความเรียงของ

ฉนั 
     

ดา้นพฤตกิรรมเกีย่วกบัการเขียนความเรียง 5 4 3 2 1 

11 
ฉันจะฝึกฝนและพฒันาทกัษะการเขียน

ความเรยีงอยู่เสมอ 
     

12 
ฉนัจะท าการบา้นที่เป็นงานเขยีนความเรยีง

เป็นงานสุดทา้ย 
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13 
หากฉนัมโีอกาส ฉนัจะเขา้ร่วมการแข่งขนั

เขยีนความเรยีง 
     

14 
ฉันจะหยุดเขียนความเรียงทนัทีที่พบค า

ยากหรอืค าทีเ่ขยีนไมไ่ด ้
     

15 
ฉันจะชวนเพื่อนๆ เขา้ร่วมกิจกรรมการ

เขยีนความเรยีง 
     

 
 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ทวิช อศัวตระกลูวงศ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 4 กนัยายน 2529 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2544    มธัยมศกึษาตอนต้น  

                   โรงเรียนเซนต์นิโกลาส  
พ.ศ.2547    มธัยมศกึษาตอนปลาย  
                   โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี  
พ.ศ.2552    ครุศาสตร์บณัฑิต  
                   สาขาวิชามธัยมศกึษา (มนษุยศาสตร์-สงัคมศาสตร์)  
                   วิชาเอกภาษาไทยและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศกึษา  
                   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
พ.ศ.2561    การศกึษามหาบณัฑิต  
                   สาขาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  
                   แขนงวิทยาการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย  
                   คณะศกึษาศาสตร์  
                   มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 671/8 หมู่บ้านโฮมแลนด์ 3 หมู ่9 ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอเมือง  
จงัหวดันครราชสีมา 30000   
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