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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยวิธี
สแกฟโฟลด์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการเขี ยนเชิ ง สร้ า งสรรค์ สาหรั บนักศึ กษาปริ ญญาตรี ดาเนิ นการใช้
กระบวนการวิจยั และพัฒนา ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1พัฒนาคุณภาพของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามเกณฑ์ 70/70 ขั้นตอนที่ 3 ศึ กษาผล
ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2562 โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ แบบวัดความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก
2. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.35 และประสิ ทธิ ภาพ
ของผลผลิตมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.97 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือ 70/70
3. ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรี ยน พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้, แนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์, สแกฟโฟลด์, การเขียนเชิงสร้างสรรค์
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Abstract
The purposes of the research were: 1) to develop learning management model based on the constructivist
approach using the scaffold method, and 2) to enhance creative writing skills to undergraduate students. This research
was implemented with research and development approach which divided into 3 steps as follows; First step: improve
the quality of the learning management model Second step: develop the effectiveness of the learning management
model according to criteria 70/70. Third step: test of creative writing skills before and after learning with a learning
management model. The sample group was undergraduate students in the second semester of academic year 2019
selected by purposive random sampling. Research tools included learning management model and creative writing
ability test.
The research findings were as follows:
1. The quality of the learning management model was high.
2. The mean score of effectiveness of the learning management model of process was 77.35, and the mean score
of effectiveness of the learning management model of productivity was 76.97. Both were higher than the criteria 70/70
3. The result of creative writing skills found that posttest score was higher than pretest one at statistically
significant .05.
Keywords: learning management model, Constructivism, scaffold method, creative writing
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บทนา
การเขียนเชิ งสร้างสรรค์เป็ นทักษะที่จาเป็ นในการพัฒนาการศึกษา เพราะการเขียนเชิ งสร้างสรรค์
เป็ นทักษะพื้ นฐานช่ ว ยให้ผู เ้ รี ย นได้กล้า คิ ด กล้า แสดงออก ในการถ่ า ยทอดอารมณ์ ความรู ้ สึ กนึ กคิ ด
จินตนาการ และประสบการณ์ โดยเชื่ อมโยงลาดับความคิดให้เป็ นถ้อยคาที่สละสลวย ผูเ้ ขียนสามารถเขียน
ได้หลายมุมมองให้มีความแปลกใหม่และไม่ซ้ าแบบใคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่ อความหมายให้ผรู ้ ับสารได้
เข้าใจตรงกับผูเ้ ขี ยนต้องการ ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ (2557) กล่าวถึง การศึ กษาไทยในยุคปั จจุบนั ควรเน้นให้
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ ตระหนักในความสาคัญของการเข้าใจในสิ่ งต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ ง เพื่อสร้าง
ประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็ นนวัตกรรมใหม่ โดยมีความเป็ นตัวของตัวเองไม่ตอ้ งตามทุกอย่างจาก
ประเทศที่ เจริ ญแล้ว ดังนั้นบทบาทของผูส้ อนจึ งจาเป็ นจะต้องฝึ กฝนให้ผูเ้ รี ยน ได้เกิ ดความคิ ดสร้างสรรค์
และพัฒนาไปในระดับที่สูงขึ้นโดย จาเป็ นจะต้องสอดแทรกกับการสอนในทุกเนื้ อหารายวิชาที่ปรากฏอยู่ใน
หลักสู ตรการเรี ยนการสอน ซึ่ งในการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาภาษาไทยนั้นความคิ ดสร้ างสรรค์ของคนเราจะ
สามารถฝึ กฝนและพัฒนาให้เกิดขึ้นได้โดยผ่าน การเรี ยนรู ้ในหัวข้อการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ซ่ ึ งปรากฏอยู่ใน
เนื้อหาบทเรี ยนที่เกี่ยวกับการฝึ กทักษะการเขียนของผูเ้ รี ยนในทุกระดับชั้น
จากการศึ กษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ อการสื่ อสาร ในบทเรี ยนการเขี ย น
เชิ งสร้างสรรค์ ยังถือว่าไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร ซึ่ งปั ญหาเกิดจากปั ญหาที่ เกิ ดจากรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเห็นว่าเป็ นวิชาที่ยากและต้องเขียนให้อยู่ในกรอบที่ผสู ้ อนตั้งไว้เท่านั้น ทา
ให้ให้ผเู ้ รี ยนไม่ใส่ ใจกับการเรี ยนรู ้ เกิดความเบื่อหน่ายและไม่ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการเรี ยนรู ้ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยน
ขาดวิธีการและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์งานเขียนอย่างเป็ นระบบ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , 2561)
ดังนั้นผูส้ อนควรมี วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนใจในการเรี ยนรู ้ และสามารถสร้ าง
ความรู ้ดว้ ยตนเอง เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของตนเอง
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) มีความเชื่อว่า การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการสร้างมากกว่า
การรับความรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดกระบวนการคิด และการเขียนเชิ งสร้างสรรค์
ผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูแ้ สวงหาความรู ้ควบคู่กบั การแนะนาของผูส้ อน (Duffy and Cunningham, 1996)
ดังนั้นเป้ าหมายของการจัดการเรี ยนรู ้จะสนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายามในการถ่ายทอด
ความรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสแกฟโฟลด์ ของ Vygotsky (1978) กล่าวว่าการจัดการ
เรี ยนรู ้ ตามแนวคิ ดคอนสตรั คติ วิสต์เป็ นวิธีหนึ่ งที่ ช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ โดยผูส้ อนหรื อผูม้ ี ความรู ้
มากกว่าให้การช่ วยเหลือตามพัฒนาการของผูเ้ รี ยน การช่ วยเหลือของผูส้ อนหรื อผูจ้ ดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้
จะเป็ นไปในลักษณะชัว่ คราวแล้วจะค่อย ๆ ลดลง เมื่อผูเ้ รี ยนมีความสามารถเพิ่มขึ้ น นอกจากนี้ Vygotsky
ยังอธิ บายถึ ง The zone of proximal development หรื อ ZPD ว่าคื อระยะห่ างของระดับพัฒนาการจริ งของ
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ผูเ้ รี ยนในปั จจุบนั และพัฒนาการที่เป็ นไปได้ ซึ่ งวิธีสแกฟโฟลด์จะเข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนจาก
พัฒนาการจริ งที่ผเู ้ รี ยนมีอยูแ่ ล้วไปสู่ พฒั นาการในระดับสู งขึ้น
การจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวคิ ดคอนสตรั คติ วิสต์ เป็ นกระบวนการด าเนิ นการให้ผูเ้ รี ย นทุ ก คน
เกิ ดความสามารถและสติ ปัญญาที่ แตกต่างกันสามารถเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้อย่างแท้จริ ง (Block & Anderson,
1975 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2560) โดยสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นลาดับขั้น ทาให้
สามารถสนองตอบความถนัดที่แตกต่างกันของผูเ้ รี ยน จากการแสวงหาวิธีการการใช้สื่อหรื อนวัตกรรมต่าง
ๆ มาช่วยจนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค และเนื่ องจากความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้อาจทาให้ผเู ้ รี ยนบางคนไม่บรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเท่าที่ควร
(ธิ ดารัตน์ จอดนอก, 2556) ผูเ้ รี ยนบางคนอาจจะต้องการการสนับสนุ นทางการเรี ยนจากผูส้ อน หรื อผูท้ ี่ มี
ความเชี่ ยวชาญในการให้คาชี้แนะและคาแนะนาเพิ่มเติม เพื่อจะได้สามารถดาเนิ นการแก้ปัญหาหรื อช่วยให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง การช่วยเหลือผูเ้ รี ยนลักษณะนี้ เรี ยกว่าการสแกฟโฟลด์ ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่
ให้การสนับสนุ นหรื อช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยน ให้สามารถดาเนิ นการแก้ปั ญหาหรื อช่ วยให้บรรลุ เป้ าหมายได้
(Wood, Bruner and Ross, 1976) ซึ่ งการการสแกฟโฟลด์ นี้ จะประสบความสาเร็ จได้น้ นั ผูส้ อนจาเป็ นต้องมี
ประสบการณ์และทักษะใน การแนะนาชี้ แนะผูเ้ รี ยน รวมทั้งการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยสนับสนุ น
ในการเรี ยนการสอน
จากสภาพปั ญหาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรั คติ วิสต์
ด้วยการด้วยวิธีสแกฟโฟลด์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ ซึ่ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ดังกล่าวจะนามาใช้กบั นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี โดยจะส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้มากที่ สุดเต็มตาม
ศักยภาพของตน และบรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนที่ กาหนดไว้ ซึ่ งคาดว่าผลการวิจยั จะช่ วยแก้ปัญหาด้าน
การศึกษา ทาให้มีมาตรฐานการศึกษาที่ดีข้ ึนและยังเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ดว้ ยวิธี สแกฟโฟลด์
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
2. พัฒนาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติ วิสต์ดว้ ยวิธีสแกฟโฟลด์
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี ตามเกณฑ์ 70/70
3. ศึกษาผลความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติ วิสต์ดว้ ยวิธีสแกฟโฟลด์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการเขี ยนเชิ งสร้างสรรค์
สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
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ศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐาน
- การศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู้
แนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ส ต์ วิ ธี
สแกฟโฟลด์แ ละการเขี ยนเชิ ง
สร้างสรรค์
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัค
ติวสิ ต์ ด้วยวิธีสแกฟโฟลด์ เพื่อส่ งเสริม
ความสามารถการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
- หลักการ
- จุดมุ่งหมาย
- เนื้ อหา
- กิจกรรม
- การวัดผลและประเมินผล
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ความสามารถในการเขียน
เชิงสร้ างสรรค์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ครั้งนี้ดาเนิ นการโดยการใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนาพัฒนา (Research and Development)
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนตามจุดประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวคอนสตรัคติ วิสต์ดว้ ยวิธี
สแกฟโฟลด์ เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถการเขี ย นเชิ งสร้ า งสรรค์ ส าหรั บนักศึ กษาปริ ญญาตรี ผูว้ ิ จัย
ดาเนินการเป็ นขั้นตอน ดังนี้
1. ศึ กษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้องกับการพัฒ นารู ปแบบการจัด การเพื่ อสั งเคราะห์
องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้ อหา กิจกรรม และการ
วัดผลและการประเมินผล ศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ สาหรับผูเ้ รี ยนใน
ระดับอุดมศึกษา
2. สัมภาษณ์เชิ งลึกผูส้ อนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร เกี่ ยวกับความต้องการในการพัฒนา
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ เพื่อกาหนดจุดมุ่งหมายของรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้
3. วิเคราะห์สาระ มาตรฐาน ตัวชี้ วดั และสาระการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร สานักวิชา
ศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่เน้นเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ เพื่อ
ใช้กาหนดเนื้อหาในรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
4. นาเนื้ อหาของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ที่สังเคราะห์ ข้ ึ นเสนอต่ ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่ อ
ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นและดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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5. ทาการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้จากการสังเคราะห์ขอ้ มูล และทาการร่ างรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 6 ขั้นตอน ซึ่ งได้มาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั คิดค้นขึ้น
6. จัดทาโครงสร้างเวลาเรี ยนรู ้สาหรับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ ใน
การจัดการเรี ยนรู ้
7. สังเคราะห์แบบวัดความสามารถการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ และวิธีการวัดและประเมินผล เพื่อ
กาหนดตัวชี้วดั ในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
8. นารายละเอียดขององค์ประกอบทั้งหมด ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้ อหา กิจกรรม และ
การวัดผลประเมินผล ที่ผา่ นการสังเคราะห์แล้วมาสร้างเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
9. นาเสนอร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา และจัดทาคู่มือการใช้รูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้
10. นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อประเมินคุณภาพโดยใช้
แบบแบบประเมินมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
11. ผูว้ ิ จัยแก้ไขปรั บปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ และคู่ มือประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ ตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และจัดทาเป็ นฉบับสมบู รณ์ เพื่ อนาไปหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ในลาดับถัดไป
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ดว้ ย
วิธีสแกฟโฟลด์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี ตามเกณฑ์
70/70 ผูว้ ิจยั ดาเนินการเป็ นขั้นตอนดังนี้
1. นาหน่วยและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นไปทดลองใช้กบั นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
ชั้นปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 50 คน ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
2. วิเคราะห์ผลคะแนนความสามารถการเรี ยนเชิ งสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน ในด้านกระบวนการ
(E1) และด้านผลผลิต (E2) และนามาเทียบกับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ คือ 70/70
3. แก้ไขปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ และจัดพิมพ์รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ฉบับสมบูรณ์
เพื่อนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างในลาดับถัดไป
ขั้นตอนที่ 3 การศึ กษาผลความสามารถการเขี ยนเชิ งสร้างสรรค์จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ดว้ ยวิธีสแกฟโฟลด์ ผูว้ ิจยั ดาเนินการเป็ นขั้นตอนดังนี้
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1. นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ฉบับสมบู รณ์ ไปใช้กบั นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 50 คน ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2. เปรี ยบเทียบความสามารถการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ผูว้ ิจยั ออกแบบ
การวิจยั เป็ นแบบแผนการทดลอง One Group Pretest-Posttest Design
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ขั้นตอนที่ 1 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
1. แบบประเมินคุณภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 6 ตอน โดยตอนที่ 1-5 เป็ นการ
ประเมินด้านรู ปแบบ ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรม และการวัดผลและประเมินผล มีลกั ษณะ
เป็ นแบบประเมินมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีคาถามเชิ งบวกทุกข้อ และตอนที่ 6 เป็ นข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมมีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด
ขั้นตอนที่ 2 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
1. รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคอนสตรั ค ติ วิ ส ต์ด ้ว ยวิ ธี ส แกฟโฟลด์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบวัดความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของกระบวนการ ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบท้าย
บทเรี ยนแต่ละบทเรี ยน เพื่อใช้ประเมินประสิ ทธิ ภาพด้านกระบวนการ
2.2 แบบวัดความสามารถการเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์ของผลผลิ ต ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบท้า ย
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อใช้ประเมินประสิ ทธิ ภาพด้านผลผลิต
ขั้นตอนที่ 3 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
1. รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคอนสตรั ค ติ วิ ส ต์ด ้ว ยวิ ธี ส แกฟโฟลด์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ฉบับสมบูรณ์ ที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุ งจากขั้นตอนที่ 2
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบวัดความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. วิเคราะห์คุณภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามความคิ ดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน
5 คน โดยให้คะแนน 5 ระดับ คือ 4.51-5.00 หมายถึง มีคุณภาพระดับมากที่สุด 3.51-4.50 หมายถึง มีคุณภาพ
ระดับมาก 2.51-3.50 หมายถึ ง มี คุณภาพระดับ ปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึ ง มี คุณภาพระดับ น้อย และ
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1.00-1.50 หมายถึ ง มี คุณภาพระดับน้อยที่ สุด และสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งหมด เพื่ อ
นาไปปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ให้สมบูรณ์
2. การตัดสิ นคุณภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ใช้เกณฑ์คือ ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50 และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่ารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้มีคุณภาพสามารถนาไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนได้
ขั้นตอนที่ 2 มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ จากนักศึ กษากลุ่มที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง
โดยกาหนดเกณฑ์คะแนนความสามารถการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ของกระบวนการไว้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
และกาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยผลผลิต จากความสามารถการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ เมื่อสิ้ นสุ ดการจัดการเรี ยนรู ้
ไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ขั้นตอนที่ 3 มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบการเขี ยนเชิ งสร้างสรรค์ ของนักศึ กษากลุ่มตัวอย่า ง
โดยใช้คะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติ วิสต์ดว้ ยวิธี
สแกฟโฟลด์ เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถการเขี ย นเชิ งสร้ า งสรรค์ สาหรั บนักศึ กษาปริ ญญาตรี ใช้สถิ ติ
ทดสอบที แบบไม่อิสระ (t-test dependent Sample)
สรุ ปผลการวิจยั
1. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ดว้ ยวิธีสแกฟโฟลด์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี มีองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา
กิ จกรรม และการวัดผลและประเมิ นผล โดยดาเนิ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ 6 ขั้น คื อ 1) ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ
2) ขั้นช่ วยกันคิ ดช่ วยกันเขี ยน 3) ประเมิ นผู เ้ รี ยนเพื่ อจัดระบบสแกฟโฟลด์ 4) ด าเนิ นการสแกฟโฟลด์
5) ยกร่ างงานเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์ 6) ประเมิ นผลงานเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์ ผลการตรวจสอบคุ ณภาพของ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้ น มีคุณภาพอยู่ในระดับ
มาก การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ปรากฎเป็ นแผนภาพ ดังนี้
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หลักการ
รู ปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยวิธีสแกฟโฟลด์ เพื่อส่ งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีหลักการ ดังนี้
1. ผูเ้ รี ยนเป็ นเจ้าของความคิดมากกว่าเป็ นผูร้ ับสารหรื อซึ มซับข้อมูล
2. การจัดการเรี ยนรู ้เป็ นไปในทางกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนนาประสบการณ์เดิมบูรณาการสู่ องค์ความรู ้ใหม่
3. การสแกฟโฟลด์เป็ นการสนทนาระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
4. บทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถมากกว่าจะช่วยสแกฟโฟลด์ผเู ้ รี ยนที่มีศกั ยภาพน้อยกว่า

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียน
เชิงสร้างสรรค์

เนื้อหา
1. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน
เชิงสร้างสรรค์
2. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โฆษณา
3. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรื่ องสั้น 1
4. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรื่ องสั้น 2
5. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ สารคดี 1
6. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ สารคดี 2

1. ขั้นสร้าง
แรงบันดาลใจ

2. ขั้นช่วยกัน
คิดช่วยกัน
เขียน

3. ประเมิน
ผูเ้ รี ยนเพื่อ
จัดระบบ
สแกฟโฟลด์

4. ดาเนิน
การสแกฟ
โฟลด์

5. ยกร่ างงาน
เขียนเชิง
สร้างสรรค์

6.ประเมิน
ผลงาน
เขียนเชิง
สร้างสรรค์

1. ทบทวน

1. ถอดบทเรี ยน
จากตัวอย่าง
งานเขียนเชิง
สร้างสรรค์
2. ร่ วมกันวาง
แผนการเขียน

1. ลงมือ
เขียนเชิง
สร้างสรรค์
2. ทาการ
ประเมินผล
คะแนน
เพื่อจัดกลุ่ม
ผูเ้ รี ยน เก่ง
กลาง อ่อน

1. นาผูเ้ รี ยนที่
เก่งมา สแกฟ
โฟลด์ผเู ้ รี ยนที่
ต้องการการ
ช่วยเหลือ
2. ผูส้ อนคอย
ดูแล
กระบวนการ
สแกฟโฟลด์

1. ปรับปรุ ง
งานเขียนของ
ตนเอง ตาม
คาแนะนาของ
ผูส้ อนและ
เพื่อนที่มี
ศักยภาพ
มากกว่า

1. ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ตามเกณฑ์การ
ประเมินงาน
เขียนเชิง
สร้างสรรค์ใน
แต่ละประเภท

ความรู ้เดิม
2. ยกตัวอย่าง
และอธิบาย
ถึงการมีความ
สามารถการ
เขียนเชิง
สร้างสรรค์

ผูส้ อนทาการสแกฟโฟลด์ผเู ้ รี ยนให้มีความสามารถบรรลุเป้าหมายในแต่ละขั้น

การวัดและประเมินผล
การประเมินความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ภาพที่ 2 การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ดว้ ยวิธีสแกฟโฟลด์
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์
อภิปรายผลการวิจยั
จากการดาเนิ นการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ดว้ ยวิธีสแกฟโฟลด์ เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี มีประเด็นที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
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1. การพัฒนาคุณภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคอนสตรั คติวิสต์ ด้วยวิธี สแกฟโฟลด์
เพื่อส่ งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ดว้ ยวิธี สแกฟโฟลด์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
การเขียนเชิ งสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี ได้รับการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้ นนั้นมีลกั ษณะเป็ นรู ปแบบที่ สร้าง
ขึ้ นโดยใช้ทฤษฎี คอนสตรั คติ วิสต์และวิธีการสแกฟโฟลด์ ใช้แนวคิ ดของ Vygotsky (1978) รวมทั้งศึ กษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ส่ งผลให้ผวู ้ ิจยั สามารถสังเคราะห์องค์ประกอบรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยเน้นการเรี ยนรู ้จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสร้าง
ความรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ของ ทิ ศนา แขมมณี (2560)
กล่าวถึงการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งผ่านการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ให้เป็ นระบบ โดยคานึ งถึงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต้องจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ให้มีความสัมพันธ์กนั เพื่อนาผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมายที่ ตอ้ งการ และสอดคล้องกับ Joyce, Weil &
Calhoun (2015) ที่ ได้กล่าวถึ งข้อควรคานึ งในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ว่า ผูพ้ ฒ
ั นารู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ไม่ควรยึดมัน่ กับทฤษฎีหรื อหลักการเรี ยนรู ้ใดเพียงอย่างเดียว ซึ่ งในการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน
นั้นวิธีสแกฟโฟลด์จะเป็ นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ซึ่ ง Vygotsky กล่าวว่า
การจัดการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี ค อนสตรั คติ วิ ส ต์โดยใช้การสแกฟโฟลด์ น้ ัน ผู ส้ อนควรเน้นให้ผู เ้ รี ยนมี
ปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งรอบตัว การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนคิดและกระทาสิ่ งต่าง ๆ อันมีความหมายต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง โดยมีผสู ้ อนหรื อผูอ้ ื่นเป็ นผูแ้ นะนาสนับสนุ นความรู ้ กล่าวคือ เมื่อผูส้ อนเข้าใจระดับพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยนจะทาให้ผูส้ อนสามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับ Eggen &
Kauchak (1997) ที่ได้ให้นิยามของการสแกฟโฟลด์ว่าเป็ นการช่วยเหลือที่ ให้กบั ผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทางาน
ให้สาเร็ จ ซึ่ งงานนั้นเป็ นงานที่ ผูเ้ รี ยนไม่ สามารถทาส าเร็ จได้ด ้วยตนเอง และในการช่ วยเหลื อการเสริ ม
ศักยภาพนั้นก็จะขึ้ นอยู่กบั ระดับความยากของปั ญหาข้อนั้น สอดคล้องกับ กมลฉัตร กล่อมอิ่ ม และคณะ
(2557) กล่าวถึงบทบาทของผูส้ อนในการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎี คอนสครัคติ วิสต์ไว้ว่า ผูส้ อนมีบทบาทเพี ยง
เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ใช้วิธีการสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
กับผูเ้ รี ยนผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ซึ่ งผูส้ อนต้องเป็ นผูจ้ ูงใจผูช้ ้ ี แนวทาง และรู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสแกฟโฟลด์
นั้นเป็ นการผสานความรู ้และประสบการณ์เดิมที่ผเู ้ รี ยนมีอยู่ความรู ้ใหม่ท้ งั หมด ถือเป็ นการผสมผสานความรู ้
เข้าด้วยกัน และการช่วยเหลือจะยุติลงและอีกปั จจัยหนึ่ งที่เป็ นสิ่ งสาคัญ ในการทาให้ผเู ้ รี ยนมีคะแนนหลังเรี ยน
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สู งกว่าก่อนเรี ยน ดังนั้นบทบาทของผูส้ อนควรปฏิ บตั ิ ตนเป็ นผูช้ ่ วยผูเ้ รี ยนไม่ใช่ ผูส้ อนที่ ตอ้ งชี้ นาหรื อบอก
ผูเ้ รี ยนทุกอย่าง
2. การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการจั ดการเรี ยนรู้ ตามแนวคอนสตรั ค ติ วิ สต์ ด้ ว ยวิธี
สแกฟโฟลด์ เพื่อส่ งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ตามเกณฑ์ 70/70
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ 70/70 ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากกระบวนการเรี ยน
การสอนของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นนี้ เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในการทา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีการเรี ยนรู ้จากกลุ่มเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน ทั้งที่เป็ นกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ วิธีการเหล่านี้ เป็ นการกระตุน้
ผูเ้ รี ยนที่อ่อนให้มีพฒั นาการมุมมองและแนวคิดการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น สอดคล้อง สุ วรรณา จุย้ ทอง
(2559) กล่าวถึงการปฏิ บตั ิ กิจกรรมกลุ่ม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ นภายในกลุ่ ม
ร่ วมกันอภิปรายตรวจสอบคาตอบที่ได้ ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความ เข้าใจที่ชดั เจน ลึกซึ้ งขึ้นและเกิดการเรี ยนรู ้ได้เป็ น
อย่างดี และสอดคล้องกับ Adam & Hamm (1990) ที่ กล่าวถึงการแก้ปัญหาร่ วมกันเป็ นกลุ่มจะทาให้ผูเ้ รี ยน
ประสบความส าเร็ จมากกว่ าการแก้ปั ญหาเพี ยงล าพัง การท ากิ จกรรมกลุ่ มมี การแบ่ งกลุ่ ม ผู เ้ รี ยนคละ
ความสามารถ ทาให้ผูเ้ รี ยนที่ เก่ งกว่าสามารถช่ วยผูเ้ รี ยนที่ อ่อนกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ด Slavin (1991)
กล่าวถึงการปฏิ บตั ิ กิจกรรมระหว่าง สมาชิ กในกลุ่มที่ มีความสามารถแตกต่างกัน และช่วยกันเรี ยนรู ้จะช่ วย
พัฒนาผลการเรี ยนรู ้ได้เป็ นอย่างดี การเรี ยนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ จะส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนที่สูงขึ้น
3. ศึ กษาผลความสามารถการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้ วยรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ ตามแนวคอนสตรั คติวิสต์ ด้วยวิธีสแกฟโฟลด์ เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ผลการวัดความสามารถการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ ผูน้ กั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี กลุ่มตัวอย่าง มีคะแนน
ความสามารถการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 ทั้งนี้
อาจเนื่ องมาจากการทดสอบใช้แบบทดสอบแบบปรนัยและอัตนัย โดยให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้ประสบการณ์ เดิ ม
ผนวกกับความรู ้ ใหม่ที่จะได้เรี ยนจากรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนั้นการทดสอบก่ อนเรี ยนผูเ้ รี ยนยังขาด
ประสบการณ์ แต่เมื่อได้เรี ยนรู ้จากรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้จานวน 36 ชัว่ โมง ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจและ
มีประสบการณ์ในการเขียนมากขึ้ น ประกอบกับการวิเคราะห์ผูเ้ รี ยน เพื่อนามาจัดกระบวนการสแกฟโฟลด์
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน โดยมีผูส้ อนเป็ นผูช้ ้ ี แนะแนวทาง ทาให้คะแนนจากการทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ประเทื อง ทาอามาต (2560) ที่ พบว่า จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
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ตามรู ปแบบการสอนเขี ย นเชิ งสร้ า งสรรค์ ภ าษาไทย โดยใช้ยุ ท ธศาสตร์ การเสริ มต่ อการเรี ยนรู ้ ด ้ว ย
ประสบการณ์การเขียน ผูส้ อนได้นาแนวคิดเรื่ องพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ (Zone of Proximal Development) มา
ใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการวิเคราะห์ TPD ของผูเ้ รี ยนแล้วจึงเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ย
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ภาษาไทยตามขั้นตอนการเขียนคือ ขั้นก่อนการเขียน ขั้น
ระหว่างการเขี ยนและขั้นหลังการเขี ยน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรทัย อินตา (2562) พบว่า ผูเ้ รี ยนที่
ร่ วมกิ จกรรมโดยใช้แบบฝึ กการเขี ยนเชิ งสร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเขี ยนสู งกว่าผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนโดยใช้
แบบฝึ กการเขียนที่ผสู ้ อนเป็ นผูก้ าหนดเนื้ อเรื่ อง และเมื่อพิจารณาคะแนนจากการทดสอบเป็ นรายบุคคล พบว่า
ทุกคนมีคะแนนจากการทดสอบหลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยนทุกหน่ วยการเรี ยนรู ้ เพราะกิ จกรรมเน้นปฏิ บตั ิ
ให้เขี ยนสร้างสรรค์จะกระตุ น้ ให้เกิ ดความมุ่งมัน่ ในการสร้างผลงานจนเกิ ดเป็ นความสามารถในการเขี ยน
เชิงสร้างสรรค์
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒ
ั นาขึ้ นนี้ หน่ วยงานหรื อผูท้ ี่ สนใจจะนาไปใช้น้ นั ควรศึ กษาแต่ ละ
องค์ประกอบของรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถนาไปใช้โยชน์ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
2. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้ นนี้ มีข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 6 ขั้นตอน จึ งทาให้
การท าแบบทดสอบด้วยการเขี ยนในแต่ ละหน่ วยการเรี ยนรู ้ ต ้องใช้เวลามาก และอาจทาให้ผู เ้ รี ย นรู ้ สึ ก
เบื่อหน่าย ผูส้ อนจึงควรเสริ มแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ขและเมื่อผูเ้ รี ยนเกิดการคุน้ เคยกับ
กระบวนการขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวแล้ว ผูเ้ รี ยนจะพัฒนาการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ได้ดีข้ ึนเป็ นลาดับ
จนทาให้สามารถเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างคล่องแคล่วอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการเรี ยนในวิชาอื่นอีกด้วย
3. วิธีสแกฟโฟลด์จะต้องกระทาอย่างเหมาะสม ซึ่ งการสแกฟโฟลด์มากเกิ นไปอาจส่ งผลให้ผูเ้ รี ยน
ลดความพยายามในการกระทาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ทาให้ขาดแรงขับเคลื่ อนในการสร้างความหมาย และ
ความพยายามเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง และการจัดการสแกฟโฟลด์ที่น้อยเกิ นไป อาจส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนไม่สามารถ
ประสบความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานหรื อการเรี ยนได้ นาไปสู่ ความวิตกกังวลความผิดหวัง และอาจละทิ้งการ
เรี ยนรู ้ไปในที่สุด
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษารู ปแบบการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ดว้ ยวิธีสแกฟโฟลด์โดยสังเคราะห์
จากกระบวนการแก้ปัญหาออกมาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้แนวใหม่ เพื่อต่อยอดองค์ความรู ้เรื่ องการสแกฟโฟลด์
โดยจะเพิ่มหรื อลดจานวนขั้นตอนการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับบริ บทที่จะแก้ปัญหา
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2. ควรศึกษาการใช้กิจกรรมการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ดว้ ยวิธีสแกฟโฟลด์ โดยมีการเก็บข้อมูลและ
นาเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบกับข้อมูลเชิงปริ มาณ เช่น การสัมภาษณ์ การทาแบบบันทึกการสัมภาษณ์
ผูเ้ รี ยน การบันทึกข้อมูลการสังเกตการณ์พฒั นาการของผูเ้ รี ยน
3. การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นนักศึ กษา ที่ ลงทะเบี ยนในรายวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่ อสาร สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป และกลุ่มตัวอย่างจะไม่ใช่นกั ศึกษาวิชาเอกภาษาไทย แสดงให้เห็นว่า
ผูเ้ รี ยนในระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขา สามารถเรี ยนรู ้จากรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้น้ ี ได้ดงั นั้นผูส้ นใจสามารถ
นาไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เรี ยนในสาขาวิชาอื่น ๆ ในการทาวิจยั ครั้งต่อไปได้
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