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  มโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

ชื่อผู้ทำวิจัยในชั้นเรียน  : บุญรัตน์ เชื้อวงศ์ 

ปีท่ีทำการวิจัย   : 2563 

คำสำคัญ   : การเขียนความเรียง, ชุดกิจกรรม, แผนผังมโนทัศน์ 

 รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรยีน 

2) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมากที่สุด 3) เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในชั้นเรียน 4) 

เพื่อศึกษานวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาในชั้นเรียน 5) เพื่อศึกษาผลของนวัตกรรมที่นำมาแก้ปัญหาในชั้นเรียน 

และ 6) เพื่อสำรวจจำนวนนักเรียนที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กลุ่มเป้าหมายในการทำวิจัยคือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 3 คนท่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50 

ในการทำแบบทดสอบการเขียนเล่าประสบการณ์ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาใน

ชั้นเรียน ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ระยะที่ 3 การนำรูปแบบการ

สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ไปปฏิบัติ 

 ผลการวิจัยพบว่า  

    1) ปัญหาที่พบมากท่ีสุดในการเรียน คือ ผู้เรียนไม่สามารถเขียนความเรียงได้ จำนวน 3 คน คิด

เป็นร้อยละ8.57 

  2) นวัตกรรมที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา คือ การเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผัง

มโนทัศน์ และชุดกิจกรรมการเขียน ซึ่งเหมาะสมและมีค่าความสอดคล้องที่ 0.81 และ 0.75 ตามลำดับ 

  3) ผลการนำนวัตกรรมไปใช้ พบว่า คะแนนการเขียนความเรียงของนักเรียนคิดเป็นค่าร้อยละ 

60, 75 และ 70 ตามลำดับ 

 สะท้อนผลการวิจัย 

  การใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ช่วยให้ผู้เรียนคิดอย่าง

มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนลำดับขั้นตอน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเดิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเขียนความเรียงได้อีกด้วย 



กิตติกรรมประกาศ 

 

 รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตาและกรุณาของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิจัย อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ ผู้ให้ความรู้และแนวทางในการทำวิจัย อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของครูผู้

เสียสละเวลาเพื่อศิษย์ที่ผู้วิจัยจะยึดถือไปปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพครูต่อไปภายหน้า ผู้วิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมาในโอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการสอบรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทุกท่านที่เสียสละเวลา

ตรวจพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาให้รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเล่มนี้มีความถูกต้อง 

เหมาะสม และชัดเจน ประกอบด้วย อาจารย์สุมนา เขียนนิล ประธานกรรมการสอบวิจัยในชั้นเรียน อาจารย์ ดร.

วิภาวรรณ เอกวรรณัง กรรมการผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ อาจารย์ ดร.พรพรรณ สวัสดิสิงห์ 

อาจารย์สิริอร จุลทรัพย์ แก้วมรกต และอาจารย์ธิดาดาว เดชศรี กรรมการจากสาขาวิชาภาษาไทย ผู้วิจัยจึงขอก

ราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณคุณครูเพียงเพ็ญ สันหพงศ์ คุณครูปรียานุช แสงมหาชัย และคุณครูคณิน จิตนิยม 

ผู้เชี่ยวชาญที่สละเวลาอันมีค่าให้ความกรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย พร้อมให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ใน

การสร้างเครื่องมือ ตลอดจนให้กำลังใจและสนับสนุนให้งานวิจัยนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ตลอดจนผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ทำให้

งานวิจัยดำเนินไปได้ด้วยดี 

 คุณค่าและประโยชน์ของรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเล่มนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา 

ครอบครัว และครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน และให้ความรู้แก่ผู้วิจัยมาตั้งแต่อดีตสั่งสมความรู้และ

ประสบการณ์มาจนถึงปัจจุบัน 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 

 การเขียนเป็นทักษะหนึ่งของการสื่อสารที่มีความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ความรู้ และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู ้อ่านรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายและเจตนาของผู้เขียน หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
มีการกำหนดสิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ในสาระที่ 2 การเขียนไว้อย่างชัดเจนว่า นักเรียนต้องเขียนสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ 
การเขียนเรียงความ ย่อความ เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เขียนตามจินตนาการ เขียนวิเคราะห์วิจารณ์ 
และเขียนเชิงสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 37) การเขียนความเรียงเป็นงานเขียนรูปแบบหนึ่งที่มีหลัก
และลักษณะการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความ กาญจนา นาคสกุล และคณะ (2561: 80) กล่าวถึงความแตกต่าง
ของเรียงความและความเรียงไว้ว่า เรียงความจะมีเนื้อหาน้อยกว่า และซับซ้อนน้อยกว่าความเรียง ความเรียงจึงใช้
ในการอธิบายความรู้ ความคิดท่ีสลับซับซ้อนให้ง่ายขึ้น จึงเป็นทักษะที่สำคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนาและฝึกฝนจน
เกิดความชำนาญ ดังนั้นผู้ขียนต้องใช้ทักษะกระบวนการคิดในการรวบรวมความรู้ จัดลำดับความคิด และมี
ความสามารถในการใช้ภาษาที่มีความชัดเจนและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารให้ผู ้อ่านเข้าใจอย่าง
ถูกต้องชัดเจน 
 จากการศึกษาและสำรวจสภาพปัญหาในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรัง
ซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 35 คน โดยยึดตามตัวชี้วัดและสาระการเรียน 
สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐานที่ 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสาระสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ โดยการสัมภาษณ์ครูผู ้สอนประจำรายวิชาภาษาไทยคือ 
นางสาวเพียงเพ็ญ สันหพงศ์ พบว่า ผู้เรียนมีปัญหาด้านการเขียนความเรียงมากที่สุด จำนวน 3 คน มีคะแนน    
ร้อยละ 50 ไม่ผ่านเกณฑ์การเขียนความเรียงแบบบรรยาย เนื่องจากนักเรียนขาดทักษะการเขียนบรรยายหรือ
พรรณนาข้อความหรือประโยคท่ีมีขนาดยาว นักเรียนไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นเขียนอย่างไรจึงทำให้งานเขียนขาดความ
น่าสนใจ ขาดการวางแผนและจัดลำดับความคิด และเขียนไม่ตรงตามประเด็นหรือหัวข้อที่กำหนด จึงส่งผลกระทบ
ต่อทักษะการเขียนสื่อสารในชีวิตประจำวันของผู้เรียนไม่บรรลุตามวัตถุปะสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนต่ำกว่าเกณฑ์ จากสภาพปัญหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาหนังสือ ตำรา เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหานวัตกรรมที่จะใช้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และการจัดลำดับความคิดให้มีพัฒนาการที่ดีข้ึนตามลำดับ 
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การจัดการเรียนรู ้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู ้มุ ่งให้ผู ้เรียนพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดย่างเป็นระบบ และเป็นเทคนิคช่วยอธิบาย หรือเป็นตัวแทนความคิดที่แสดงถึงโครงสร้างความรู้ที่
ผ ู ้เร ียนมี ทิศนา แขมมณี (2560 : 230) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู ้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์เป็นการแสดง
ความสัมพันธ์ของสาระหรือความคิดต่าง ๆ ให้เห็นเป็น 4 โครงสร้างในการรวมความคิด แสดงความหมายและ
ความเชื่อมโยงของความคิดที่ประกอบด้วยการเขียนความคิดรวบยอดไว้ตรงกลางแล้วแตกสาขาออกไปเป็น
ความคิดย่อย ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของรักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์ (2553: 131) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอน
โดยใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ ช่วยในการแสดงลำดับของการบรรยายและอภิปรายได้ และทำให้ผู ้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงมโนทัศน์เข้ากับการปฏิบัติการทดลองได้  

นอกจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์แล้ว ผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนาชุด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเขียน เพื่อถ่ายทอดกิจกรรม กระบวนการคิดร่วมกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผัง
มโนทัศน์ ซึ ่งชุดกิจกรรมจะช่วยให้ผู ้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดรอบด้าน เนื่องจากชุดกิจกรรมเป็น
นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนามาจากวิธีการสอนหลาย ๆ วิธีเข้ามาผสมผสานกัน นับตั้งแต่การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม การใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา (เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง , 
2555: 122) ซึ่งการใช้นวัตกรรมชุดกิจกรรมมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบเป็นลำดับขั้นตอนจากง่ายไปยาก มี
ส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น ได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยทราบผลย้อนกลับทันทีหลังจากประกอบ
กิจกรรมนั้น ๆ  
 เมื่อนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมทั้งสองอย่างมาใช้ในการพัฒนาทักษะการเขียน
ความเรียงจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาทักษะ
การเขียนความเรียงผ่านการเรียนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ซึ ่งส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการคิดที่เป็นระบบ ในขณะเดียวกันผู้เรียนสามารถมองเห็นมโนทัศน์ได้อย่างชัดเจน สามารถนำความรู้ 
ความคิดที่รวบรวมได้มาสร้างแผนผังมโนทัศน์ที่มีการจัดลำดับความคิดรวบยอด การเชื่อมโยงความรู้สู่งานเขียน
เพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการเขียนความเรียงต่อไปได้  
 

คำถามการวิจัย 
 

 1. มีปัญหาการเรียนวิชาภาษาไทยด้านใดบ้าง  
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563 มีปัญหาใน
การเรียนเรื่องใดมากท่ีสุด 

 3. สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา
เวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563 เกิดจากสาเหตุอะไร 
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 4. นวัตกรรมที่นำไปใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา
เวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563 คือนวัตกรรมใด 

 5. นวัตกรรมที่นำไปใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา
เวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563 มีความเหมาะสมหรือไม่ 
 6. นวัตกรรมที่นำไปใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา
เวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563 มีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพ่ือสำรวจสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา
เวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563 

2. เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมากที่สุดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563 

3. เพ่ือศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรัง
ซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563 

4. เพ่ือศึกษานวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ 
ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563 

5. เพ่ือศึกษาผลของการนำนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563 

6. เพ่ือศึกษาข้อดีและข้อจำกัดของการนำนวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1. ประโยชน์ต่อนักเรียน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์      
ปีการศึกษา 2563 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนความเรียงสูงขึ้น 

 2. ประโยชน์ต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ สามารถนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ไปปรับปรุง
หรือพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนเรื่องอ่ืน ๆ มากข้ึน 

 3. ประโยชน์ต่อผู้วิจัย คือ ผู้วิจัยได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการเขียนเรียงความโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเขียนร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนความเรียงโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ร่วมกับชุดกิจกรรม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ผู้วิจัยได้กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังนี้ 

 การเขียนความเรียง หมายถึง การเขียนความเรียงจากหัวข้อที่ผู้วิจัยกำหนดให้ คือ การเขียนบรรยายและ
พรรณนา โดยการกำหนดขอบเขตในการเขียนความเรียงคือการเขียนในหัวข้อ “ความฝัน” 

 ความสามารถในการเขียนความเรียง หมายถึง นักเรียนที่เขียนความเรียงในรูปแบบของการเขียน
บรรยาย และเขียนพรรณนา มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้กำหนดในระดับร้อยละ 50 โดยวัดจากเครื่องมือ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเท่านั้น ซึ่งองค์ประกอบในการเขียนความเรียง ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้าน
ความคิด และความสามารถด้านรูปแบบและเนื้อหา  
  ความสามารถด้านการใช้ภาษา หมายถึง ความสามารถในการเขียนถ้อยคำได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษา และมีการใช้กลวิธีในการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ 

    ความสามารถด้านเนื้อหาและแสดงความคิด หมายถึง ความสามารถในการเขียนเนื้อหาได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เรียบเรียงความรู้ และความรู้สึกนึกคิดออกมาอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดลำดับ
ความสำคัญของความคิดรวบยอดและความคิดย่อยรองลงมา 

  ความสามารถด้านการเขียนตามรูปแบบ หมายถึง ความสามารถในการเขียนโดยใช้ลีลาการ
เขียนที่เหมาะสมกับรูปแบบของการเขียน คือการเขียนบรรยายและพรรณนา  
 การจัดการเรียนการรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ หมายถึง รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนความเรียง โดยนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงผ่านการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมที่มี
ความหลากหลาย ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ในขณะเดียวกันผู้เรียนสามารถ
มองเห็นมโนทัศน์ได้อย่างชัดเจน สามารถนำความรู้ ความคิดท่ีรวบรวมได้มาสร้างแผนผังมโนทัศน์ที่มีการจัดลำดับ
ความคิดรวบยอด การเชื่อมโยงความรู้สู่งานเขียน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 

 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 คน โดยใช้วธิีการคัดเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนที่มีความสามารถ   
การเขียนความเรียงไม่ผ่านเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนดในระดับร้อยละ 50 
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เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนำมาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน 2.1 ตัวชี้วัดที่ 2 การเขียน
บรรยายและพรรณนา ซึ่งเป็นการเขียนความเรียง ในการเขียนบรรยายและพรรณนาในหัวข้อเรื่อง “ความฝัน” 
 

ระยะเวลาในการวิจัย 

  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนความเรียงโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผัง
มโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ได้ดำเนินการในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2563 ใช้เวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง 
 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

  ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
  ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการเขียนความเรียง 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนความเรียงโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ได้ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2         

ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัยขอนำเสนอผลการศึกษาตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนความเรียง 

  1.1 ความสำคัญของการเขียน 

  1.2 ความหมายของความเรียง 

  1.3 ประเภทของการเขียนความเรียง 

  1.4 หลักการพัฒนาทักษะการเขียน   

1.5 องค์ประกอบของความสามารถในการเขียน 

2. แนวคิดเก่ียวกับชุดกิจกรรม 

  2.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 

  2.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 

  2.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 

  2.4 หลักการสร้างชุดกิจกรรม 

  2.5 ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 

3. แนวคิดเก่ียวกับแผนผังมโนทัศน์ 

  3.1 ความหมายของแผนผังมโนทัศน์ 

  3.2 รูปแบบของแผนผังมโนทัศน์ 

  3.3 หลักการสร้างแผนผังมโนทัศน์  

  3.4 ประโยชน์ของแผนผังมโนทัศน์ 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับการเขียนความเรียง 

  4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม 

  4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนผังมโนทัศน์ 
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1. แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนความเรียง 
ความเรียงจึงเป็นงานเขียนที่เป็นพื้นฐานของการเขียนทุกประเภทที่ ให้คุณค่าจากการถ่ายทอดความรู้  

ความคิด และความรู้สึกของผู้เขียนอย่างตรงไปตรงมา และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการถ่ายทอดวัฒนธรรมทาง

ภาษาอันจะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 

 1.1 ความสำคัญของการเขียน 

การเขียนหนังสือเป็นสิ่งที่ต้องเรียนและต้องใช้ความพยายาม เนื่องจากการเขียนเป็นวิธีการสื่อสารที่สำคัญ

ที ่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้  ความรู ้สึกนึกคิด เรื ่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ จากผู ้เขียนไปสู่ผู ้อ่าน 

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของการเขียนไว้ ดังนี้ 

จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ (2555: 179) การเขียนเป็นเครื่องมือสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในสังคม 

เป็นเครื่องถ่ายทอดมรดกทางสติปัญญาของมนุษย์ และเป็นเครื่องวัดความเจริญทางด้านอารยธรรมทางภาษาของ

มนุษย์ การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู ่รุ ่นจะต้องอาศัยการเขียน เพราะการเขียนมีความคงทน และใช้เป็น

หลักฐานได้ด ี

คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาภาษาไทย (2556: 179) กล่าว

ว่า การเขียนเป็นทักษะสำคัญที่ใช้สำหรับถ่ายทอด บันทึก และเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือติดต่อสื่อสารกันระหว่างคน

ในสังคม ซึ่งแต่ละสังคมได้กำหนดสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายแตกต่างกันไป หากแต่ต้องเป็นที่เข้าใจตรงกัน

ของคนในสังคมนั้น ๆ 

ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ (2561: 44) กล่าวว่า การเขียนเป็นทักษะการสื่อสารด้วยตัวอักษร ใช้ถ่ายทอด

ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึกของผู้เขียนไปสู่ผู้อ่าน การเขียนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะ

การเขียนทุกชนิดต้องมีรูปแบบหลักการที่ผู้เขียนต้องรู้ ทำความเข้าใจ เพื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง และมีศิลปะในก าร

เลือกใช้คำถูกต้องตามหลักภาษา ไพเราะ และเหมาะสม 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การเขียนมีความสำคัญ คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร ถ่ายทอด บันทึก และเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่เป็นความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ความรู้สึกและอารมณ์ของผู้เขียนไปสู่ผู้อ่าน และเป็นเครื่องวัด

ความเจริญทางด้านอารยธรรมทางภาษาของมนุษย์  
 

1.2 ความหมายของความเรียง 

การเขียนความเรียงเป็นทักษะการเขียนที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการเขียนที่เป็นพื้นฐานของงานเขียน

ประเภทต่าง ๆ ที่เป็นร้อยแก้ว  มีผู้กล่าวถึงความหมายของการเขียนความเรียงไว้ ดังนี้ 
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คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2553 : 204) กล่าวว่า เรียงความ เป็นงานเขียนที่

แสดงออกซึ ่งความคิด ความเห็น ความรู ้สึก ความรู ้ ความเข้าใจของตนออกมาให้ผู ้อื ่นทราบด้วยภาษาที่ดี 

เรียงความที่แสดงความคิด จินตนาการ ตลอดจนให้ภาษาได้ดี มักจะมีผู้เรียกว่า “ความเรียง”  

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2556: 242) ได้ให้ความหมายของความเรียงไว้ว่า ความเรียง หมายถึง 

ข้อความที่เรียบเรียงเป็นร้อยแก้ว, วรรณกรรมประเภทร้อยแก้วอธิบายความซึ่งให้ความรู้หรือแสดงทัศนะอย่างแจ่ม

แจ้งเกี่ยวกับเรื่องที่นำมาอธิบาย 

กาญจนา นาคสกุล และคณะ (2561: 80) กล่าวว่า ความเรียง เป็นงานเขียนประเภทหนึ่งที่มีหลักและ

ลักษณะการเขียนเช่นเดียวกับการเขียนเรียงความ แต่ต่างกันที่เรียงความมีเนื้อหาน้อยกว่า และซับซ้อนน้อยกว่า

ความเรียง การเขียนความเรียงจึงต้องมีการประมวลความรู้ความคิดที่จะเขียน มีการจัดโครงเรื่อง  จัดลำดับหัวข้อ 

มีการแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย จึงใช้ในการอธิบายความรู้ ความคิดที่สลับซับซ้อน        

ให้ง่ายขึ้น 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความเรียง หมายถึง งานเขียนร้อยแก้วประเภทหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความคิด 

และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่นำมาอธิบายโดยอาศัยจินตนาการและทักษะการใช้ภาษาที่ดี การเขียนความเรียงมี

หลักและลักษณะการเขียนเช่นเดียวกับการเขียนเรียงความ แต่ต่างกันที่เรียงความมีความซับซ้อนน้อยกว่า       

ความเรียง  
 

1.3 ประเภทของการเขียนความเรียง 

 การเขียนความเรียงเป็นทักษะที่มีความสำคัญในการสื่อสาร การเขียนความเรียงจึงมีรูปแบบการเขียนที่

หลากหลาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดตัวชี้วัดในสาระการเขียนให้

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการเขียนความเรียงประเภทการเขียนบรรยาย และ

การเขียนพรรณนา ซึ่งมีนักวิชาการกล่าวถึงการเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนาไว้ ดังนี้ 

 1) การเขียนบรรยาย 

 คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2553 : 190) กล่าวว่า การเขียนบรรยาย เป็นการ

เขียนเพ่ือเล่าเรื่อง หรืออธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ตามลำดับเหตุการณ์ งานเขียนที่ควรใช้การเขียนบรรยาย ได้แก่ งาน

เขียนประเภทให้ความรู้ เช่น บทความ ตำรา รายงาน วิทยานิพนธ์ เล่าเรื่องตำนาน บันทึกจดหมายเหตุ เป็นต้น 

 นาวินี หลำประเสริฐ และคณะ (2560: 91) กล่าวว่า การเขียนบรรยาย เป็นการอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ 

ตามลำดับเหตุการณ์อย่างตรงไปตรงมา เพ่ือให้ผู้อ่านคล้อยตามเรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการเล่า  
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กาญจนา นาคสกุล และคณะ (2561: 31) กล่าวว่า การเขียนบรรยาย คือ ลักษณะการเขียนด้วยวิธีเล่า

เรื่องราวให้ผู้อ่านเข้าใจและติดตามเรื่องราวได้โดยตลอด สิ่งที่บรรยายอาจเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง สิ่งที่

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาพของบ้านเมือง ผู้คน ความเป็นมาหรือประวัติของบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ เป็นต้น 

การเขียนบรรยายเป็นการบอกเล่าตรง ๆ ว่าสิ่งนั้นมีลักษณะอย่างไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ที่ไหน ใครทำอะไร เมื่อไร 

อย่างไร การบรรยายเหมือนการวาดภาพให้ผู้อ่านคิดตามคำบรรยายซึ่งจะทำให้สามารถนึกคิดได้ตามที่บรรยายนั้น 

ภาษาท่ีใช้บรรยายจึงกระจ่างแจ้งชัดเจน เป็นลำดับขั้นตอน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การเขียนบรรยาย เป็นการเขียนเพื่อเล่าเรื่อง หรืออธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อ่าน

เข้าใจและติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามลำดับเหตุการณ์อย่างตรงไปตรงมา ภาษาท่ีใช้จึงมี

ความกระจ่างแจ้งชัดเจน และเป็นลำดับขั้นตอน 

 2) การเขียนพรรณนา  

 คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2553: 191) กล่าวว่า การเขียนพรรณนา เป็นการ

เขียนเพื่อเล่าเรื่องโดยสอดแทรกอารมณ์ ความรู้สึกของผู้เขียน นิยมเล่นคำ เล่นเสียงเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านเกิด

ภาพพจน์ และให้เกิดอารมณ์คล้อยตาม 

  นาวินี หลำประเสริฐ และคณะ (2560: 91) กล่าวว่า การเขียนพรรณนา เป็นการเลือกใช้ถ้อยคทำที่มี

ความไพเราะงดงามหรือการใช้ความเปรียบเพื่อกล่าวให้เห็นภาพ การเขียนพรรณนาจึงเป็นงานเขียนร้อยแก้วที่มี

การแทรกเนื้อความที่กล่าวอย่างละเอียดและเลือกถ้อยคำเพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพ 

 กาญจนา นาคสกุล และคณะ (2561: 36) กล่าวว่า การเขียนพรรณนา คือ การเขียนเนื้อความอย่าง

ละเอียดด้วยถ้อยคำที่ทำให้ผู้อ่านสร้างภาพในจิตนาการ เกิดอารมณ์และความรู้สึกคล้อยตาม ซึ่งผู้แต่งมักจะใช้

แทรกเสริมประกอบการเขียนรูปแบบอื่น เช่น การเขียนบรรยาย เพื่อให้งานเขียนมีเรื่องราวต่อเนื่อง การเขียน

พรรณนาทำให้เห็นภาพ ใช้คำที่เสริมแต่งด้วยภาพพจน์ต่าง ๆ  

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การเขียนบรรยาย เป็นการเขียนเนื้อความอย่างละเอียดด้วยถ้อยคำที่มีความไพเราะ 
งดงาม หรือการใช้ภาพพจน์ให้เห็นภาพ โดยสอดแทรกอารมณ์ ความรู้สึกของผู้เขียน เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึก
คล้อยตามและเกิดจินตภาพ 
 

1.4 หลักการพัฒนาทักษะการเขียน 

 การเขียนความเรียงเป็นทักษะที่สำคัญที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากการเขียนความ

เรียงจะใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังเป็นทักษะที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน ซึ่งต้องอาศัยครูเป็นผู้ฝึก

ทักษะดังกล่าวให้กับนักเรียน 
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 จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ (2555: 307) กล่าวว่า การเขียนเป็นทักษะที่พัฒนาได้ โดยตัวผู้เขียนจะต้องเป็นผู้

เริ่มต้น และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้เขียนต้องอ่านหนังสือให้มาก และเป็นผู้อ่านที่ดี จะทำให้ผู้ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

หรือประสบการณ์ที ่กว้างขึ ้น ตลอดจนได้เห็นถึงกลวิธีการเขียนที ่หลากหลาย ผู ้เขียนต้องสำรวจ และแก้ไข

ข้อบกพร่องในการเขียน โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ภาษา การสะกดคำผิด การเว้นวรรคตอน เมื่อพบข้อบกพร่อง

จะต้องปรับปรุงแก้ไข ผู้เขียนต้องหมั่นศึกษาหลักเกณฑ์และข้อแนะนำในการเขียน งานเขียนมีหลายรูปแบบ ในการ

เขียนแต่ละรูปแบบควรศึกษาหลักในการเขียนงานนั้น ๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและเทคนิค   

ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานเขียน และที่สำคัญที่สุดคือการลงมือเขียน และฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนเกิดความ

ชำนาญ 

ดวงใจ ไทยอุบุญ (2556: 17) กล่าวว่า ทักษะการเขียนเกิดจากการฝึกฝนและต้องทำอย่างมีระบบ ผู้เขียน

ต้องรู้จักแสดงออกโดยเขียนเรียบเรียงความรู้และความรู้สึกนึกคิดออกมาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรง

ตามต้องการ การเขียนเป็นการใช้ภาษา ซึ่งต้องอาศัยการสั่งสมความรู้ความคิดจากการอ่านและการฟัง ถ้าฟังมาก

อ่านมากจะทำให้ผู้เขียนมีความรู้ เกิดความคิดกว้างไกล สามารถนำไปใช้ในการเขียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การ

เขียนเป็นหลักฐานที่ผู้อื่นสามารถนำไปอ้างอิงได้ ดังนั้นจึงควรเขียนด้วยความระมัดระวัง และใช้ถ้อยคำให้ถูกต้อง

เหมาะสม  

ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ (2561: 43) กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร เป้าหมาย

สำคัญคือ นักเรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำเป็นเครื่องมือสำหรับถ่ายทอดความรู้ 

ความคิด และจินตนาการของตนเองไปสู่ผู้อื่นโดยผ่านงานเขียนรูปแบบที่กำหนด โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้าน

รูปแบบ การใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การสื่อความ ความไพเราะ เหมาะสม และมารยาทในการเขียน 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักการพัฒนาการเขียน การเขียนเป็นทักษะที่พัฒนาได้ ผู้เขียนจะต้องฝึกฝนอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเขียนเรียบเรียงความรู้และความรู้สึกนึกคิดออกมาอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจตรงตามต้องการ 

และผู้เขียนต้องสำรวจและแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียน โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ภาษา การใช้ถ้อยคำที่ถูกต้อง

ตามหลักไวยากรณ์ เมื่อพบข้อบกพร่องจะต้องปรับปรุงแก้ไข จึงจะสามารถสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อีกทั้งต้องคำนึงถึงความถูกต้องด้านรูปแบบ การสื่อความให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเขียน ความไพเราะ 

เหมาะสม และมารยาทในการเขียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเขียนที่ดี 
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1.5 องค์ประกอบของความสามารถในการเขียน 

 การเขียนความเรียงเป็นการนำเสนอเรื่องราวในรูปแบบการเขียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อสารให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้เขียนต้องการ ซึ่งความสามารถในการเขียนสามารถวัดได้จากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

 1) ความสามารถด้านการใช้ภาษา หมายถึง ความสามารถในการเขียนถ้อยคำได้ถูกต้องตามหลักการใช้

ภาษา มีการสำรวจและแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียน โดยเฉพาะในเรื่องการสะกดคำ การเว้นวรรคตอน เมื่อพบ

ข้อบกพร่องจะต้องปรับปรุงแก้ไข และมีการใช้กลวิธีในการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ 

 2) ความสามารถด้านเนื้อหา และการเขียนแสดงความคิด หมายถึง ความสามารถในการเขียนเนื้อหาได้

ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เขียนเรียบเรียงความรู้ และความรู้สึกนึกคิดออกมาอย่างเป็นระบบ โดยมีการ

จัดลำดับความสำคัญของความคิดรวบยอดและความคิดย่อยรองลงมา  เพื่อให้ผู ้อ่านเข้าใจชัดเจนและตรงตาม

ต้องการ 

 3) ความสามารถด้านการเขียนรูปแบบ หมายถึง ความสามารถในการเขียนโดยใช้ลีลาการเขียนที่

เหมาะสมกับรูปแบบของการเขียน คือการเขียนบรรยายและพรรณนา 
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับชุดกิจกรรม 
 การนำสื่อการสอนชนิดต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันเป็นชุดกิจกรรมนั้นเป็นวิธีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนได้กำหนดไว้ โดยการคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพในการเรียนรู้องผู้เรียน 
 

 2.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 

 ชุดกิจกรรมเป็นสื ่อการสอนที่จำเป็นและส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู ้ของผู ้เรียน โดยมีผู ้กล่าวถึง

ความหมายของชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้ 

 เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง (2555: 122) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม มาจากคำว่า Instructional 

Package ชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการพัฒนามาจากวิธีการสอนหลาย ๆ ระบบเข้ามาผสมผสานกัน 

นับตั้งแต่การเรียนรู้ด้วยตนเอง การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้เกิดการ

เรียนรู้ไปทีละน้อย มีโอกาสคิดใคร่ครวญ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น ได้ลงมือปฏิบัติ จริง โดย

ทราบผลย้อนกลับทันทีหลังจากประกอบกิจกรรมนั้น ๆ 

 เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2559: 29) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง การนำระบบสื่อประสมที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาวิชา และประสบการณ์ของแต่ละหน่วย โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน มีความสมบูรณ์ในตัวเองมา
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ช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผู้สอนมีการเตรียมความ

พร้อมก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ทวี เทศมาศ (2561: 160) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนโปรแกรม ซึ่งเป็น

นวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบด้วยวิธีการ และการทำสื่อการสอนให้สอดคล้องกับวิชา หน่วย หัวเรื่อง และ

วัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการพัฒนามาจากวิธีการสอนหลาย ๆ 

ระบบเข้ามาผสมผสานกัน นับตั้งแต่การเรียนรู้ด้วยตนเอง การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ เกิด

จากการนำสื่อสื่อประสมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และประสบการณ์ของแต่ละหน่วย โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้

ที่ชัดเจน มีความสมบูรณ์ในตัวเองมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น โดยผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  

2.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 

 ชุดกิจกรรม เป็นการนำสื่อการสอน และกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบมารวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเปน็ชุด

กิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งชุดกิจกรรมนั้นแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภท นักวิชาการได้

จัดประเภทของชุดกิจกรรมไว้ดังนี้ 

 เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง (2555: 123) กล่าวว่า ชุดการสอนแต่ละประเภทนั้นมีจุดมุ่งหมาย

ในการใช้แตกต่างกัน สามารถแบ่งประเภทได้ ดังนี้ 

 1) ชุดกิจกรรมสำหรับครู เป็นชุดกิจกรรมประกอบการบรรยายจะมีเนื้อหาเพียงอย่างเดียว โดยแย่งหัวข้อ

ที ่จะบรรยายและประกอบกิจกรรมไว้ตามลำดับขั ้นให้ครูใช้ประกอบคำบรรยายตามปัญหาและหัวข้อที ่ค รู

กำหนดให้ เพ่ือความเรียบร้อยในการใช้ประกอบการสอนหรือบรรยาย 

 2) ชุดกิจกรรมสำหรับกลุ่ม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันและอาจจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน

หรือการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งในชุดกิจกรรมนี้จะประกอบด้วยชุดกิจกรรมย่อยสำหรับแต่ละกลุ่ม อาจเป็นสื่อ

รายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ และผู้เรียนที่เรียนจากชุดกิจกรรมแบบกลุ่มจะต้องการความช่วยเหลือจากครูเพียงเล็กน้อย

ในระยะแรก หลังจากเริ่มเรียนแล้วผู้เรียนสามารถช่วยเหลือวึ่งกันและกันได้ 

 3) ชุดกิจกรรมรายบุคคล เป็นชุดการสอนที ่เน ้นให้ผู ้เร ียนสามารถศึกษาความรู ้ด ้วยต นเองตาม

ความสามารถของแต่ละบุคคล เมื่อศึกษาจบแล้วจะทำการทดสอบประเมินความก้าวหน้าและศึกษาชุดอื่นไป

ตามลำดับ 
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 4) ชุดกิจกรรมทางไกล เป็นชุดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน เป็นชุด

การสอนสำหรับผู้เรียนต่างถ่ิน ซึ่งประกอบขด้วยสื่อประเภท วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

 ทวี เทศมาศ (2561: 167) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมแงออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 1) ชุดกิจกรรมรายบุคคล ให้ผู ้เรียนเรียนด้วยตนเอง ภายในชุดกิจกรรมจะมีบทเรียนสำเร็จรูป แบบ

ประเมินผลและสื่อการศึกษา 

 2) ชุดกิจกรรมประกอบการบรรยายของครู จะมีกิจกรรมที่กำหนดไว้ภายในชุดกิจกรรมแต่ต้องอาศัยครู

หรือผู้ใช้ชุดกิจกรรมเป็นผู้ดำเนินการในการสอนกลุ่มใหญ่ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์พร้อม ๆ กันในเวลาที่กำหนด 

 3) ชุดกิจกรรมสำหรับเรียนเป็นกลุ่ม หรือชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ซึ่งผู้เรียนจะต้องปฏิบัติกิ จกรรม

เป็นกลุ่มตามประสบการณ์ที่จัดไว้ให้ในบัตรคำสั่ง 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ชุดกิจกรรมสำหรับบุคคล ชุด

กิจกรรมสำหรับกลุ่ม และชุดกิจกรรมสำหรับครู ซึ่งชุดกิจกรรมแต่ละประเภทจะจัดให้ผู้เรียนตามจุดประสงค์ของ

การเรียนรู้ในแตล่ะสาระ 
 

2.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 

องค์ประกอบของชุดกิจกรรม เป็นการรายละเอียดเกี ่ยวกับการสร้างชุดกิจกรรมที ่ประกอบด้วย

องค์ประกอบหลายส่วนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการสร้างชุดกิจกรรม ซึ่งนักวิชาการหลายท่ายได้กล่าวถึง

องค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้ดังนี้ 

คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา (2543,  อ้างถึงในเมริกา ตรรกวาท

การ: 57) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมว่าประกอบด้วย 

1. คู่มือครูที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม เนื้อหา ผลงานที่คาดหวังจากนักเรียน สื่อการ

สอน หนังสือประกอบการค้นคว้า ขั้นตอนการสอน 

2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อใช้สำหรับการประเมินผล 

3. บัตรต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรม เพื่อกำหนดแนวทางในการใช้ชุดกิจกรรม ได้แก่ บัตรคำสั่ง 

บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรคำถาม บัตรเฉลย 

4. สื่อการเรียนการสอน 

เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง (2555: 125) กล่าวว่า องค์ประกอบของชุดกิจกรรม คือคู่มือการ

ใช้ชุดกิจกรรมแบบศูนยืการเรียนเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพ่ือให้ครูและผู้เรียนได้ศึกษาก่อนที่จะนำชุดการสอนไปใช้ 

โดยภายในชุดคู่มือจะชี้แจงถึงวิธีการใช้การสอนนั้นให้แก่ครูและผู้เรียนได้เข้าใจ โดยคู่มือจะประกอบด้วย คำนำ 
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ส่วนประกอบของชุดการสอน คำชี้แจง สิ่งที่ครูและนักเรียนต้องเตรียม บทบาทของครูผู ้สอนและบทบาทของ

นักเรียน การจัดชั้นเรียนและแผนผังการจัดชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาสาระของชุดการสอน แบบฝึก

ปฏิบัติหรือแบบฝึกหัด แบบทดสอบสำหรับการประเมินผล และกระดาษคำตอบพร้อมเฉลย 

เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2559: 31) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีองค์ประกอบ ได้แก่ ชื่อกิจกรรม คำ

ชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา ใบความรู้ แบบประเมินผลที่เป็นแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด และภาคผนวก

ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องการให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติม 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์ประกอบของชุดกิจกรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1)คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม 2)วัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรม 3)คำชี้แจงกิจกรรมการสอน 4)เนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ 

และ 5)การประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
 

2.4 หลักการสร้างชุดกิจกรรม 

 การสร้างชุดกิจกรรมต้องมีกระบวนการในการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน มีนักวิชาการได้กล่าวถึง

หลักการสร้างชุดกิจกรรมไว้หลายท่าน ดังนี้ 

 เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง (2555: 128) กล่าวว่า หลักการสร้างชุดกิจกรรม เป็นการสร้าง

สื่อผสมที่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนจึงจะสามารถสร้างชุดกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 

 1) สำรวจเรื่องที่จะสร้างชุดกิจกรรม ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้หรือสภาพปัญหาที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้ที่ผ่านมาว่าหน่วยการเรียนรู้ใดที่ผู้เรียนขาดความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ หรือขาดสื่อการสอนสำหรับ

ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า 

 2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือพัฒนาชุดการสอนที่จะทำให้เข้าใจ

หลักการสร้างที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3) กำหนดประเภทของชุดการสอน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อจัดการเรียนรู้ เนื้อหา และ

ระยะเวลา 

 4) กำหนดสาระและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยเรียงเนื้อหาตามลำดับความสำคัญและความยากง่าย  

 5) เขียนสาระการเรียนรู ้ย่อย เมื ่อกำหนดสาระการเรียนรู ้ย่อยได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ต่อไปเป็น

กระบวนการที่ผู้สร้างต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อนำเนื้อหาสาระมาเรียบเรียงให้มีเนื้อหาครอบคลุม ชัดเจน อ่านเข้าใจ

ง่าย และสมบูรณ์เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน ไม่ควรนำเนื้อหาจากหนังสือเพียงเล่มเดียว เพราะจะทำให้

เนื้อหาไม่ครอบคลุม 

 6) สร้างแบบประเมินก่อนเรียน - หลังเรียน 
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 7) กำหนดภาพประกอบและกิจกรรม 

 8) จัดทำรูปเล่มหรือองค์ประกอบในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ 

 9) ประเมินความเหมาะสม โดยนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชายด้านการจัดทำชุดการสอน ด้านหลักสูตร ด้านการ

วัดประเมินผล เพ่ือประเมินความเหมาะสมอีกครั้ง โดยยึดเกรฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป 

 10) หาประสิทธิภาพ โดยดำเนินการใน 3 ขั้นตอน คือ การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การทดลองแบบกลุ่ม

เล็ก และการทดลองภาคสนาม 

 เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2559: 30) กล่าวว่า หลักการสร้างชุดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ จำเป็นต้องออกแบบ

ให้แตกต่างจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเดิม โดยอาจนำการใช้รูปภาพที่ดึงดูดความสนใจมาประกอบเนื้อหา 

ออกแบบกิจกรรมเน้นฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ซึ่งเทคนิคในการสร้างชุดกิจกรรมมี

ดังนี้ 

 1) การกำหนดการเรียนโดยการแบ่งหน่วยการเรียนรู้ สามารถแบ่งได้หลายแบบ เช่น แบ่งตามตำราหรือ

บทเรียน แบ่งตามความนิยม แบ่งตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร แบ่งตามเหมาะสม เป็นต้น 

 2) การกำหนดเนื้อหาที่มีความซับซ้อน ควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นเนื้อหาย้อย ๆ เพื่อให้ผู ้เรียนเรียนไป

ตามลำดับจากง่ายไปยาก ไม่ควรนำเสนอเนื้อหาเพียงอย่างเดียว ควรออกแบบให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา

เป็นระยะ จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาง่ายข้ึน 

 3) กลุ่มเป้าหมาย ออกแบบชุดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

 4) สื่อในชุดกิจกรรม ต้องคำนึงถึงความสามารถของสื่อในชุดกิจกรรมอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 

เพ่ือำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักการสร้างชุดกิจกรรมมีขั้นตอนที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับผู้สร้างชุดกิจกรรม แต่

จะต้องมีองค์ประกอบของชุดกิจกรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์  
 

 2.5 ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 

 ชุดกิจกรรมเป็นนวัตหรรมที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช้วิธีการจัดการ

เรียนรู้แบบศูนย์การเรียน ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้ 

 เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง (2555: 126) กล่าวว่า ประโยชน์ของชุดกิจกรรมมีดังนี้ 

 1. ให้ประสบการณ์ผู้เรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 2. สร้างความมั่นใจให้กับครูผู้สอน เพราะชุดกิจกรรมมีกระบวนการจัดกิจกรรมทีชัดเจน มีสื่อการสอน 

และมีข้อเสนอแนะในการใช้อย่างละเอียดสามารถนำไปใช้ได้ทันที 
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 3. แก้ปัญหาการขาดแคลนครูได้ในบางโอกาส อาจใช้ชุดกิจกรรมกับนักเรียนเนื่องจากครูไม่เพียงพอหรือมี

ความจำเป็นมาสอนไม่ได้ 

 4. ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู ้จากการกระทำนอกเหนืออจากการเรียนในชั ้นเรียนปกติ เป็นการสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างกว้างขวางที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหา 

 5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครูโดยลดบทบาทในการสอน เพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 

 ทวี เทศมาศ (2561: 176) กล่าวว่า ประโยชน์ของชุดกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ คือ

ประโยชน์ต่อผู้สอน และประโยชน์ต่อผู้เรียน ดังนี้ 

 1. ประโยชน์ต่อผู้สอน คือ ช่วยทำผู้สอนเกิดความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตนเอง ช่วยสร้างความพร้อม 

ส่งผลถึงการสร้างประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ เนื้อหา และประสบการณ์ที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังช่วยทำให้

การสอนมีมาตรฐานเดียวกัน ลดภาระของผู้สอน แก้ปัญหาการขาดแคลนผู้สอนได้เป็นอย่างดี 

 2. ประโยชน์ต่อผู้เรียน คือ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตาม

จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในหน่วยนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมมีประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้สอนและผู้เรียน เป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาใน

การจัดการเรียนรู้ได้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น เพ่ิมความม่ันใจในการถ่ายทอดความรู้ของครู ลดปัญหาการขาดแคลนครู

ได้ในบางโอกาส ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาหรือทฤษฎี 

เป็นต้น 
 

3. แนวคิดเกี่ยวกับแผนผังมโนทัศน์ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนผังมโนทัศน์  (Concept 
Mapping) ผู้วิจัยพบว่ามีนักวิชาการหลายท่านได้ใช้คำในความหมายของ แผนผังมทัศน์ ในชื่อที่แตกต่างกันออกไป 
ได้แก่ แผนที่ความคิด แผนผังความคิด แผนผังทางปัญญา หรือแผนผังมโนทัศน์ ในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียนครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้คำว่า แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) เท่านั้น 
 

 3.1 ความหมายของแผนผังมโนทัศน์ 

 แผนผังมโนทัศน์เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีระบบ สามารถ
นำไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนงานเขียนในแต่ละประเภทได้ โดยนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของ
แผนผังมโนทัศน์ไว้ ดังนี้ 
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วัชรพล วิบูลยศริน (2556: 259) กล่าวว่า แผนผังมโนทัศน์ เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของสาระหรือ
ความคิดรวบยอดต่าง ๆ ให้เห็นเป็นภาพแล้วมาลำดับความคิดและเรียบเรียงข้อมูลต่าง ๆ เชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกัน 
อาจใช้รูปวงกลมแทนมโนทัศน์หรือความคิดก็ได้ 

อรนุช ลิมตศิริ (2557: 133) กล่าวว่า แผนผังมโนทัศน์ หมายถึง แผนผังหรือแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์
ของมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบ และเป็นลำดับขั้น โดยอาศัยคำหรือข้อความ
เป็นตัวเชื่อมให้ความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีความหมาย ซึ่งอาจมีทิศทางเดียว หรือมากกว่าก็ได้ 

ทิศนา แขมมณี (2560: 230) กล่าวว่า ผังความคิดหรือผังมโนทัศน์ เป็นผังที่แสดงความสัมพันธ์ของสาระ
หรือความคิดต่าง ๆ ให้เห็นเป็น 4 โครงสร้างในการรวมความคิด แสดงความหมายและความเชื่อมโยงของความคิด
ที่ประกอบด้วยการเขียนความคิดรวบยอดไว้ตรงกลางแล้วแตกสาขาออกไปเป็นความคิดย่อย ๆ ลากเส้นเชื่อมโยง
ความคิดเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ โดยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนความหมายของความคิด และสร้างแผนผังให้สมบูรณ์ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า แผนผังมโนทัศน์ หมายถึง แผนผังที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของมโนทัศน์หรือ
ความคิด ซึ่งประกอบด้วยความคิดหลักหรือความคิดรวบยอดเป็นระบบ และเป็นลำดับขั้น โดยอาศัยคำหรือ
ข้อความเป็นตัวเชื่อมให้ความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีความหมาย โดยใช้เส้น หรือสัญลักษณ์แทน
ความหมาย 

 

3.2 รูปแบบของแผนผังมโนทัศน์ 
แผนผังมโนทัศน์ เป็นแผนผังที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ของความคิดที่มีหลากหลายรูปแบบ นักวิชาการหลาย

ท่าได้กล่าวถึงรูปแบบของแผนผังมโนทัศน์ไว้ ดังนี้ 
ชนาธิป ลิมตสิริ (2554: 124) กล่าวว่า รูปแบบของแผนผังมโนทัศน์ควรใช้สีที่หลากหลาย ใช้โครงสร้างที่

แผ่ออกมาจากจุดศูนย์กลาง ใช้เส้นโยง มีเครื่องหมาย และรูปภาพที่ผสมผสานกันอย่างเรียบง่าย สอดคล้องกับการ
ทำงานของสมอง เป็นการเปลี่ยนการจดบันทึกจากแบบเดิมให้มีสีสันน่าจดจำ 

อรนุช ลิมตศิริ (2554: 134) ได้อธิบายถึงรูปแบบของผังมโนทัศน์ว่า เป็นแผนภาพที่นำเสนอข้อมูลที่แสดง
ความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ต่าง ๆ (Concept) อย่างเป็นลำดับ มีขั้นตอน โดยการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลมโน
ทัศน์หลัก มาสู่มโนทัศน์รอง และจากมโนทัศน์รองไปสู่มโนทัศน์ย่อยที่เฉพาะเจาะจง สามารถใช้สรุปหรือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

ศศิธร เวียงวะลัย (2556: 174) กล่าวว่า รูปแบบของผังมโนทัศน์มี 5 รูปแบบ ได้แก่  
1) แบบกระจายออก (Point grouping)  
2) แบบปลายเปิด (Open grouping) 
3) แบบปลายปิด (Closed grouping) 
4) แบบเชื่อมโยงข้ามจุด (Linked grouping) 
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5) แบบผสม (Mixed grouping) 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบของแผนผังมโนทัศน์มี 4 รูปแบบ ได้แก่ แบบกระจายออก แบบปลายเปิด 

แบบปลายปิด และแบบเชื่อมโยงข้ามจุด หากเป็นการเขียนแผนผังมโนทัศน์หลายรูปแบบรวมกันจะเรียกว่า แผนผัง

มโนทัศน์แบบผสม การเขียนแผนผังมโนทัศน์จะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอดหลักและ

ความคิดรองลงมา หรือเป็นการโยงความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องเข้าด้วยกันอย่าง เป็นระบบ ซึ่งรูปแบบของแผนผัง

มโนทัศน์ที่ดีควรเขียนตามความถนัดของผู้เขียน และควรใช้สีที ่หลากหลาย ใช้โครงสร้างที่แผ่ออกมาจากจุด

ศูนย์กลาง ใช้เส้นโยง มีเครื่องหมาย และรูปภาพที่ผสมผสานกันอย่างเรียบง่าย เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจใน

การอ่านและจดจำ 
 

3.3 หลักการสร้างแผนผังมโนทัศน์ 

แผนผังมโนทัศน์ที่ดีจะต้องมีหลักการสร้างที่เป็นลำดับขั้นตอน นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการ

สร้างแผนผังมโนทัศน์ไว้ ดังนี้ 

อรนุช ลิมตศิริ (2554: 150) กล่าวว่า การสร้างผังมโนทัศน์มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. เลือกเนื้อหาที่จะสร้างแผนผังมโนทัศน์ โดยเลือกเนื้อหาที่ไม่ยาวและมีแนวคิดที่ไม่ยาก 

2. แยกแยะแนวคิดสำคัญและแนวคิดรอง 

3. จัดลำดับให้แนวความคิดท่ีกว้างอยู่บนและแนวคิดรองอยู่ถัดมา 

4. นำแนวคิดท่ีอยู่ระดับเดียวกันมาจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน 

5. เชื่อมโยงแนวคิดโดยลากเส้นแล้วเขียนคำหรือข้อความเชื่อมระหว่างแนวคิด 

ทิศนา แขมมณี (2560: 231) กล่าวว่า หลักการสร้างแผนผังมโนทัศน์มีดังนี้ 

1. เขียนความคิดรวบยอดหลักไว้ตรงกลางแล้วแต่สาขาออกไปเป็นความคิดรวบยอดย่อย ๆ 

2. เขียนคำที่เป็นตัวแทนความหมายของความคิดนั้น ๆ ลงไป และใช้รูปทรงเรขาคณิตแสดงระดับของคำ 

คำใดอยู่ในขอบเขตเดียวกันให้ใช้รูปทรงเรขาคณิตเดียวกัน 

3. ลากเส้นเชื่อมโยงความคิด เพื่อแสดงความสัมพันธืของความคิดต่าง ๆ เส้นที่ใช้จะเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง

หรือลูกศรก็ได ้

4. ใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นตัวแทนความหมายของความคิดต่าง ๆ 

5. สร้างแผนผังความคิดให้สมบูรณ์ตามความเข้าใจของตน 
 

ชนาธิป พรกุล (2554: 129) กล่าวว่า หลักการสร้างแผนผังมโนทัศน์ มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
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1. เริ่มด้วภาพสีตรงก่ึงกลางหน้ากระดาษ ภาพ ๆ เดียวมีคำกว่าพันคำ ซ้ำยังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

และเพ่ิมความจำมากขึ้น 

2. ใช้ภาพให้มากที่สุดแผนผังความคิดตรงไหนที่ใช้ภาพได้ให้ให้ใช้ก่อนคำสำคัญหรือรหัสเป็นการช่วย

ทำงานของสมองดึงดูดสายตาและช่วยจำ 

3. ควรเขียนคำสั้น ๆ บรรจงตัวใหญ่ ๆ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ เพื่อที่ย้อนกลับมาอ่านใหม่

จะให้ภาพที่ชัดเจนสะดุดตาอ่านง่าย 

4. เขียนคำสำคัญเหนือเส้น และแต่ละเส้นจะต้องเชื่อมต่อกับเส้นอ่ืน ๆ เพื่อให้แผนผังความคิดมีโครงสร้าง

พ้ืนฐานรองรับ 

5. คำสำคัญควรมีลักษณะเป็นหน่วย โดยคำสำคัญ 1 คำต่อเส้น 1 เส้น คำละเส้น เพราะจะช่วยให้แต่ละ

คำเชื่อมโยงกับคำอ่ืน ๆ ได้อย่างอิสระเปิดทางให้แผนผังความคิดคล่องตัวและยืดหยุ่นมากข้ึน 

6. ระบายสีให้ทั่วแผนผัง เพราะสีช่วยยกระดับความจำ เพลินตา กระตุ้นสมองซีกขวา 

7. เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ควรปล่อยให้ความคิดมีอิสระมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  
 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักการสร้างแผนผังมโนทัศน์นั้นประกอบด้วยขั้นตอน โดยเริ่มจากการเลือกความรู้ 

สำรวจเนื้อหาสาระที่จะทำมาสร้างแผนผังมโนทัศน์ ต่อจากนั้นจึงจัดลำดับมโนทัศน์ เชื ่อมโยงมโนทัศน์ และ

ตรวจสอบ หรือปรับปรุงให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระทั้งหมด 
 

3.4 ประโยชน์ของแผนผังมโนทัศน์ 

แผนผังมโนทัศน์มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดของผู้เรียนหลายด้าน นักวิชาการ

หลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของแผนผังมโนทัศน์ไว้ ดังนี้ 

Bryan Bradley (2019) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแผนผังมโนทัศน์ไว้ว่า  

1. ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจเนื้อหา 

2. ช่วยให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นกับแนวคิดของผู้แต่ง 

3. ได้ใช้ประโยชน์ของสมองซีกซ้ายและขวา 

4. ช่วยเรียกคืนหน่วยความจำ 

5. ช่วยให้เกิดโครงสร้างทางความคิด 

6. เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 

7. ช่วยนักเรียนสังเคราะห์และรวมข้อมูลความคิด 

8. กระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ 
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Inspiration (2019) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแผนผังมโนทัศน์ไว้ว่า 

1. ช่วยให้นักเรียนระดมสมองและสร้างแนวคิดใหม่ 

2. กระตุ้นให้นักเรียนค้นพบแนวคิดใหม่และข้อเสนอที่เชื่อมโยงกับตนเอง 

3. ช่วยให้นักเรียนสื่อสารความคิดและข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. ช่วยให้นักเรียนรวมแนวคิดใหม่เข้ากับแนวคิดเก่า 

5. ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ขั้นสูงในหัวข้อต่าง ๆ และประเมินข้อมูลได้ 

กล่าวโดยสรุป ประโยชน์ของแผนผังมโนทัศน์ คือช่วยให้ผู ้เรียนเข้าใจ และเห็นภาพ สามารถสื่อสาร

ความคิดได้อย่างชัดเจน กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และช่วย

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อันจะนำมาสู่การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงได้ 
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4.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนความเรียง 

ตารางท่ี 2.1 บันทึกการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนความเรียง 

ชื่อผู้วิจัย ปี ชื่องานวิจัย วัตถุประสงค์ ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัย 

ณัฐกาญจน์ เลิศยะโส 2553 การพัฒนาทักษะการ
เขียนความเรียงร้อย
แก้วโดยใช้การสอน
แบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC ร่วมกับแบบฝึก
การเขียน สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่1 

1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้การเขียนความเรียงโดย
ใช้การสอนแบบร่วมมือ 
เทคนิค CIRC ร่วมกับแบบฝึก
การเขียน สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านทักษะการ
เขียนความเรียงร้อยแก้ว ก่อน
และหลังการเรียน โดยใช้การ
สอนแบบร่วมมือ เทคนิค 
CIRC ร่วมกับแบบฝึกการ
เขียน 
3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้การสอนแบบ
ร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับ
แบบฝึกการเขียน 

ตัวแปรต้น 
การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
CIRC ร่วมกับแบบฝึก
การเขียน 
 

ตัวแปรตาม 
1) ผลสัมฤทธิ์ด้านการ
เขียนความเรียงร้อย
แก้ว 
2) ความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค CIRC 
ร่วมกับแบบฝึกการ
เขียน 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
จำนวน 37 คน 

1) ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน
แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับ
แบบฝึกการเขียน จำนวน 3 แผน มี
ค่าเท่ากับ 81.13/88.20 ซึ่งถือว่ามี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กำหนดไว้ 
2) ผลสัมฤทธิ ์ของการเรียนความ
เรียงร้อยแก้วของนักเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่ามีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
3) นักเรียนมีความคิดเห็นที ่มีต่อ
วิธ ีการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค 
CIRC ร่วมกับแบบฝึกการเขียนที่
ผู ้วิจัยสร้างขึ้น โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
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ตารางท่ี 2.1 บันทึกการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนความเรียง (ต่อ) 

ชื่อผู้วิจัย ปี ชื่องานวิจัย วัตถุประสงค์ ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัย 
แสงระวี ประจวบวัน 2553 การพัฒนาทักษะการ

เขียนความเรียงโดยใช้
แบบฝึกทักษะที่ใช้
วิธีการแผนที่ความคิด 
สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

1) เพื่อสร้างและหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะการเขียนความเรียง 
สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80  
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านทักษะการ
เขียนความเรียง ก่อนและหลัง
การเรียน โดยใช้แบบฝึก
ทักษะที่ใช้วิธีแผนที่ความคิด 
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะที่
ใช้วิธีแผนที่ความคิด 

ตัวแปรต้น 
การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แบบฝึกทักษะการ
เขียนความเรียงที่ใช้
วิธีการแผนที่ความคิด 
 

ตัวแปรตาม 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านการเขียน
ความเรียง 
2. ความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะการ
เขียนความเรียงที่ใช้
วิธีการแผนที่ความคิด 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 28 คน 

1) ประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะการเขียนความเรียง มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.31/82.11 ซึ่งถือว่ามี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 
2) ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนด้าน
ทักษะการเขียนความเรียง 
สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรียนรู ้ โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะการเขียนความเรียงที่
ใช ้ว ิธ ีแผนที ่ความค ิด อย ู ่ ใน
ระดับมาก 
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ตารางท่ี 2.1 บันทึกการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนความเรียง (ต่อ) 

ชื่อผู้วิจัย ปี ชื่องานวิจัย วัตถุประสงค์ ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัย 
อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์ 2559 การพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนโดยบูรณาการ
แนวคิดการฝึกทางปัญญา
จากต้นแบบร่วมกับแนวคิด
การเขียนแบบเน้น
กระบวนการเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเขียน
ความเรียงและการคิด
ไตร่ตรองของนักศึกษา
ปริญญาตรี 

1) เพื่อพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนโดยบูรณา
การแนวคิดการฝึกทาง
ปัญญาจากต้นแบบร่วมกับ
แนวคิดการเขียนแบบเน้น
กระบวนการเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเขียน
ความเรียงและการคิด
ไตร่ตรองของนักศึกษา
ปริญญาตรี 
2) เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น 

ตัวแปรต้น 
การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แบบฝึกทักษะการ
เขียนความเรียงที่ใช้
วิธีการแผนที่ความคิด 
ตัวแปรตาม 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านการเขียน
ความเรียง 
2. ความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะการ
เขียนความเรียงที่ใช้
วิธีการแผนที่ความคิด 

นิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนค
ริทรวิโรฒ จำนวน 
29 คน 

1) รูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น มีหลักการ 4 
ประการ คือ การเรียนรู้จาก
ต้นฉบับ การเขียนตาม
กระบวนการ การมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม และการทบทวนและ
สะท้อนคิด ขั้นตอนการทำ
กิจกรรมการเรียนการสอนมี 4 
ขั้นตอน  
2) คะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการเขียนความเรียงใน
ภาพรวมสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในทุกองค์ประกอบ  

 
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนความเรียง สรุปได้ว่า งานวิจัยทั้งหมดเป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีกลุ่มตัวอย่างทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่

ระดับประถมศึกษา - อุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนและรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การสอนแบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC การใช้แบบฝึกทักษะที่ใช้วิธีการแผนที่ความคิด และการบูรณาการแนวคิดการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบร่วมกับแนวคิดการเขียนแบบเน้นกระบวนการ  
โดยใช้รุปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นตัวแปรต้น และตัวแปรตามมีความคล้ายคลึงกัน คือ ผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนความเรียงของนักเรียน  
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4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม 

ตารางท่ี 2.2 บันทึกการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม 

ชื่อผู้วิจัย ปี ชื่องานวิจัย วัตถุประสงค์ ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัย 

เมริกา ตรรกวาทการ 2556 การพัฒนาชุดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
คิดสร้างสรรค์สำหรับ
นักเรียนประถมศึกษา 

1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการคิด
สร้างสรรค์สำหรับนักเรียน
ประถมศึกษา  
2) เพื่อศึกษาผลของการใช้
ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนประถมศึกษา 
ระหว่างก่อนและหลังเข้า
รว่มกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ 

ตัวแปรต้น 
ชุดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
 
ตัวแปรตาม 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนอู่ทิพย์ 
จังหวัด
สมุทรปราการ 
จำนวน 33 คน 

1) น ักเร ียนท ี ่ ได ้ร ับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด
สร ้างสรรค์ม ีระด ับความคิด
สร้างสรรค์สูงกว่าอนเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
2) นักเร ียนมีความพึงพอใจ
โดยรวมในการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะคิดสร้างสรรค์ใน
ระดับมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2.2 บันทึกการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม (ต่อ) 

ชื่อผู้วิจัย ปี ชื่องานวิจัย วัตถุประสงค์ ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัย 
พรรณิสรา จั่นแย้ม 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรม

ด้วยกลยุทธ์เกมมิฟิ
เคชั่นและผังความคิด
กราฟิกร่วมมือ
ออนไลน์ในการเรียน
โดยใช้โรงงานเป็นฐาน
เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
และจริยธรรมของ
นักศึกษาปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ 

1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ 
2) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม
และศึกษาผลการใช้ 
3) เพื่อนำเสนอชุด
กิจกรรมที่ใช้กลยุทธ์เกม
มิฟิเคชั่นและผังความคิด
กราฟิกร่วมมือออนไลน์ใน
การเรียนโดยใช้โรงงาน
เป็นฐานเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เชิงธุรกิจและจริยธรรม
ของนักศึกษาปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ 

ตัวแปรต้น 
การใช้ชุดกิจกรรมที่ใช้
กลยุทธ์เกมมิฟิเคชัน
และผังความคิดกราฟิก
แบบร่วมมือออนไลน์ 
ในการเรียนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
 
ตัวแปรตาม 
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
และจริยธรรม 

นักศึกษาปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีจำนวน 61 
คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองจำนวน 27 
คน และกลุ่มควบคุม 
จำนวน 34 คน 

1) ความคิดเห็นของผู้สอนและ
ผู้เชี่ยวชาญสรุปได้ว่า ชุด
กิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ ควรเป็น
กิจกรรมที่สนุกสนานผ่าน
ระบบออนไลน์ 
2) กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมมีคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหา
หลังเรียนแตกต่างจากกลุ่ม
ควบคุมท่ีระดับนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
3) ชุดกิจกรรมที่พัฒนามี 5 
องค์ประกอบ และการใช้ชุด
กิจกรรมมี 3 ขั้นตอน มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก  
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ตารางท่ี 2.2 บันทึกการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม (ต่อ) 

ชื่อผู้วิจัย ปี ชื่องานวิจัย วัตถุประสงค์ ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัย 
สกล ตั้งเก้าสกุล 2560 การพัฒนาชุดกิจกรรม

ทางคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดการใช้บริบทเป็น
ฐานร่วมกับการสร้าง
แบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถะในการ
เชื่อมโยงความรู้
คณิตศาสตร์ และเจตคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3  

1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิด
การใช้บริบทเป็นฐาน
ร่วมกับการสร้างแบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร์ 
2) เพ่ือศึกษาคุณภาพของ
ชุดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
โดยเปรียบเทียบ
ความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์
ของนักเรียนก่อนการ
ทดลอง ระหว่างการทดลอง 
และหลังการทดลอง 

ตัวแปรต้น 
ชุดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ 
 
ตัวแปรตาม 
1) ความสามารถใน
การเชื่อมโยงความรู้
คณิตศาสตร์ 
2) ความสามารถใน
การเชื่อมโยงความรู้
คณิตศาสตร์ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำนวน 30 คน   

1) ความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์
ของนักเรียนก่อนการทดลอง 
ระหว่างการทดลองและหลัง
การทดลองแตกต่างกัน โดยที่
ระหว่างการทดลองและหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง และหลังการทดลองสูง
กว่าระหว่างการทดลองอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม สรุปได้ว่า งานวิจัยทั้งหมดเป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีกลุ่มตัวอย่างทุกระดับการศึกษา  ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา - อุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเป็นตัวแปรต้น ส่วนตัวแปรตามมีความแตกต่างกัน คือ เมริกา ตรรกวาทการ 
(2556) ศึกษาตัวแปรตาม ทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา พรรณิสรา จั่นแย้ม (2558) ศึกษาตัวแปรตาม ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เชิงธุรกิจและจริยธรรม และสกล ตั้งเก้าสกุล ศึกษาตัวแปรตาม ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์และความสามารถใน
การเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์ ผลการวิจัยทั้งหมดพบว่า การใช้ชุดกิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ 
ของผู้เรียนได้จริง เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้งหมด 
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 4.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแผนผังมโนทัศน์ 

ตารางท่ี 2.3 บันทึกการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนผังมโนทัศน์ 
 

ชื่อผู้วิจัย ปี ชื่องานวิจัย วัตถุประสงค์ ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัย 

รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์ 2553 การวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เทคนิคผังมโนทัศน์กับ
รูปแบบการคิดของ
ผู้เรียนในการเรียนบน
เว็บโดยใช้ปัญหาเป็น
หลักท่ีมีผลต่อทักษะ
การแก้ปัญหาของ
นักศึกษาปริญาตรี 

1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะ
การแก้ปัญหาของผู้เรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนในการเรียนบนเว็บโดย
ใช้ปัญหาเป็นหลัก 
2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะ
การแก้ปัญหาของผู้เรียน
ระหว่างการใช้เทคนิคผัง
มโนทัศน์ก่อนเรียนและหลัง
เรียนในการเรียนบนเว็บโดย
ใช้ปัญหาเป็นหลัก 

ตัวแปรต้น 
บทเรียนบนเว็บโดยใช้
ปัญหาเป็นหลักร่วมกับ
การใช ้ เทคน ิคผ ังมโน
ทัศน์ 
 
ตัวแปรตาม 
ทักษะการแก้ปัญหา 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต 
สาขามานุษยวิทยา 
คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จำนวน 
60 คน  

1) ทักษะการแก้ปัญหาก่อน
เรียนและหลังเรียนของผู้เรียน
ในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
2) ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิค
ผังมโนทัศน์ที่ต่างกันในการ
เรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็น
หลัก มีทักษะการแก้ปัญหาที่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
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ตารางท่ี 2.3 บันทึกการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนผังมโนทัศน์ (ต่อ) 
 

ชื่อผู้วิจัย ปี ชื่องานวิจัย วัตถุประสงค์ ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัย 

วัฒนากาญจน์ แก้วมณี 2561 การพัฒนาความสามารถ
การเขียนอังกฤษเชิง
สร้างสรรค์โดยใช้แผนผัง
มโนทัศน์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

1) เพื่อพัฒนา
ความสามารถการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิง
สร้างสรรค์โดยใช้ผังมโน
ทัศน์ 
2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  
3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจต่อการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิง
สร้างสรรค์โดยใช้ผังมโน
ทัศน์ 
 
 

ตัวแปรต้น 
ผังมโนทัศน์ 
 
ตัวแปรตาม 
1) ความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงสร้างสรรค์ 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
3) ความพึงพอใจต่อ
การเขียนภาษาอังกฤษ
โดยการใช้ผังมโนทัศน์
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนไผท
อุดมศึกษา จำนวน 
24 คน   

1) นักเรียนมีความสามารถ
การเขียนภาษาอังกฤษมี
คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
ผ่านเกณฑ์ทุกคนคิดเป็นร้อย
ละ 100 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน
มีผผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3) ระดับความพึงพอใจต่อ
การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทัศน์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 
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การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนผังมโนทัศน์ สรุปได้ว่า งานวิจัยทั้งหมดเป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีกลุ่มตัวอย่างทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา - อุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบแผนผังมโนทัศน์เป็นตัวแปรต้น ส่วนตัวแปรตามมีความแตกต่างกัน 
คือ รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์ (2553) ศึกษาตัวแปรตาม ทักษะการแก้ปัญหา และวัฒนากาญจน์ แก้วมณี (2561) ศึกษาตัวแปรตาม ความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ผลการวิจัยทั้งหมดพบว่า การใช้แผนผังมโนทัศน์ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ทั้ง
ด้านการคิด และการแก้ปัญหาของนักเรียนได้จริง เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้งหมด 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสาร หนังสือ ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนความเรียงโดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียน

ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ร่วมกับชุดกิจกรรมการเขียน และองค์ประกอบความสามารถการเขียนความ

เรียง ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
แผนผังมโนทัศน์ 
(Concept Map) 

ชุดกิจกรรม 

การเชื่อมโยงมโนทัศน์ด้วยข้อความ 
เส้นหรือสัญลักษณ์แทนความหมาย 

การแยกแยะและจัดลำดับ
ความสำคัญของความคิด 

 

ความสามารถใน 

การเขียนความเรียง 
เกิดการเรียนรู้ตนเอง 

ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

การจัดกลุ่มความคิดเข้าด้วยกัน 

 

เกิดการสังเคราะห์และรวมข้อมูลความคิด 

เห็นความสัมพันธ์ของความคิดกับแนวคิด 

เห็นภาพและเข้าใจเนื้อหา 
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บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

 การดำเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนความเรียงโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผัง
มโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563  เป็นการ
ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเขียนความเรียงของนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู ้วิจัยกำหนด โดยผู้วิจัยได้
ดำเนินการทั้งหมด 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ระยะที่ 2 การพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเขียนความเรียง และระยะท่ี 3 การนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับ
แผนผังมโนทัศน์ไปใช้ในการพัฒนาการเขียนความเรียง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 
 

 จากการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563 พบว่า มีปัจจัยบางประการที่ท ำให้การเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนยังไม่ประสบผลสำเร็จ ผู้วิจัยจึงศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ 2 การเขียน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางที่นักเรียนจะต้อง
เรียน เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผู้วิจัยเริ่มดำเนินการสำรวจปัญหาในการเขียนความเรียง โดยการเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 35 คน และผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ครูผู้สอนร่วมด้วย 
เนื่องจากครูผู้สอนร่วมด้วย เนื่องจากครูผู้สอนมีความใกล้ชิดกับนักเรียนจึงทราบถึงปัญหาการเขียนความเรียงและ
พฤติกรรมของนักเรียน   

  

แหล่งข้อมูล 

 การสำรวจสภาพปัญหาในชั้นเรียนเพื่อทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนความเรียง
โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีส      ซาเวียร์
คอนแวนต์ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูล 

 1. ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.2/2 การเขียนบรรยายและพรรณนา ได้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีส  ซา
เวียร์คอนแวนต์ จำนวน 2 ท่าน 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 3 คน 
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เครื่องมือ 

 การสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนเพื่อทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนความ
เรียงโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน ดังนี้ 
 1. แบบสำรวจสภาพปัญหาในชั้นเรียน ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 2/1 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 2. แบบประเมินทักษะการเขียนความเรียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา
เวียร์คอนแวนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนความเรียงโดยใช้    ชุด

กิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  

ผู้วิจัยมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการรวม

ไปถึงสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตลอดจนจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 2. สร้างเครื่องมือเพื ่อสำรวจสภาพปัญหาในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ประกอบด้วย แบบสำรวจสภาพปัญหาในชั้นเรียน ตามตัวชี้วัดและสาระ

การเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563 และแบบ

ประเมินทักษะการเขียนความเรียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปี

การศึกษา 2563 

 3. ติดต่อครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรยีน

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เพื่อนัดหมายและสัมภาษณ์ เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชั้นเรียน สาเหตุของปัญหา 

และผลกระทบของปัยหา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 256 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 ณ 

ห้องทำงานครู 3211 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยผู้วิจัยเป็นผู้จดบันทึกการสัมภาษณ์ลงในแบบ

สำรวจสภาพปัญหาในชั้นเรียน 

 4. รวบรวมผลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการบันทึกแบบสำรวจสภสพปัญหานำมาวิเคราะห์ข้อมูลสรุป

สภาพปัยหา สาเหตุของปัญหา ปละผลกระทบต่อการเรียน เพ่ือนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในลำดับถัดไป 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่มีผลต่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

  1.1 วิเคราะห์เนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับ

มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน 

  1.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจสภาพปัญหาในชั้นเรียน และแบบสัมภาษณ์จากครูผู ้สอน

รายวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/1 โรงเรีนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ว่านักเรียนมีปัญหาใน

เรื่องใดบ้างและพบปัญหาด้านใดมากท่ีสุด เมื่อพบปัญหาแล้วจากนั้นนำไปสู่การหาสาเหตุของปัญหาและผลกระทบ

ของปัญหา เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 

  2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

  จากการสำรวจและสัมภาษณ์ครูผู ้สอนรายวิชาภาษาไทย ในระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2/1 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ นำผลสำรวจสภาพปัญหาในชั้นเรียนมาววิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดย

คิดดค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามสาระการ

เรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พพุทธศักราช 2551 โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
   

              ค่าร้อยละ =
จำนวนนักเรียนที่มีปัญหา

จำนวนนักเรียนทั้งหมด
× 100 

 

ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์
เพ่ือพัฒนาการเขียนความเรียง 
 

 จากการสัมภาณ์ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรัง  ซีสซา

เวียร์คอนแวนต์ ด้วยแบบสำรวจสภาพปัญหาในชั้นเรียน ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า สาระที่ 2 การเขียน 

มาตรฐาน 2.1 ม.2/1 เขียนบรรยายและพรรณนา เป็นตัวชี้วัดที่นักเรียนมีปัญหามากที่สุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงหาสาเหตุ

ของปัญหาที่เกิดขึ้นและได้ทำการศึกษาพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยผู้วิจัยค้นคว้าจาก

หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเขียนความเรียงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ห้องสมุดมหา
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วิทยาลันราชภัฏสวนสุนันทา และเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS – Thai Library  Integrated System ซึ่ง

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนานวัตกรรมและกำหนดการดำเนินงาน ดังนี้ 
  

แหล่งข้อมูล 

 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเขียนความเรียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟ

รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้านวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

 1. หนังสือภาษาไทยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนความเรียง 

       1.1 หนังสืออุเทศภาษาไทย ชุดบรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 5 : กระบวนการคิดและการเขียนร้อยแก้ว 

ของ กาญจนา นาคสกุล 

       1.2 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ของ คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

       1.3 ภาษากับการสื่อสาร ของ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

       1.4 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ของ จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ 

       1.5 ทักษะการเขียนภาษาไทย ของ ดวงใจ ไทยอุบุญ 

       1.6 หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ นาวินี หลำประเสริฐ และคณะ 

       1.7 การพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงร้อยแก้วโดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับ

แบบฝึกการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของ ณัฐกาญจน์ เลิศยะโส 

 2. หนังสือภาษาไทย หนังสือต่างประเทศ และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม 

       2.1 คู่มือการเรียนการสอนภาษาไทย คิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์: เรียงความ ย่อความ และสรุป

ความ ของ เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง 

       2.2 การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์ ของ เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม 

       2.3 การผลิตสื่อการเรียนรู้ ของ ทวี เทศมาศ  

       2.4 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ของ เม

ริกา ตรรกวาทการ 

 3. หนังสือภาษาไทย หนังสือต่างประเทศ และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับแผนผังมโนทัศน์ 

       3.1 การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎี และการนำไปใช้ ของ ชนาธิป พรกุล 

       3.2 ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ของ ทิศนา แขมมณี 

            3.3 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ของ วัชรพล วิบูลยศริน 

      3.4 การจัดการเรียนรู้ ของ ศศิธร เวียงวะลัย 
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      3.5 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ของ อรนุช ลิมตศิริ 

          3.6 Concept Mapping ของ Bryan Bradley 

 3.   ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิชาภาษาไทย จำนวน 3 ท่าน โดยคุณสมบัติ ดังนี้ 

  3.1 มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านการสอนรายวิชาภาษาไทย 

  3.2 ผู้มีประสบการณ์การสอนรายวิชาภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 5 ปี 

  3.3 ครูผู้สอนหรืออาจารย์ที่มีความสามารถมีทักษะและประสบการณ์ในการเขียนความเรียง 
 

เครื่องมือ 

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเขียนความเรียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟ
รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 

1. แบบบันทึกข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนความเรียง และการ
จัดการเรียนรู ้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ร่วมกับชุดกิจกรรม โดยมีข้อมูลเกี ่ยวกับชื่อผู้วัจย ปีที ่ทำวิจย ชื ่อวิจัย 
วัตถุประสงค์การวิจัย ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง และผลการวิจัย 

2. แบบตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโน
ทัศน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนความรียง 

3. แบบตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC) ของชุดกิจกรรมการเขียนความเรียง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จากการสำรวจสภาพปัญหาในชั้นเรียนรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ พบว่า นักเรียนมีปัญหาเรื่ องการเขียนความเรียง ผู้วิจัยได้ศึกษานวัตกรรมที่จะ
นำมาพัฒนาทักษะดังกล่าวด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. แบบบันทึกเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 

  1.1 ศึกษาและสืบค้น หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการเขียนความเรียงจาก
หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสืบค้นจากเว็บไซต์ Thailis, google scholar และ 
Reading Rockets โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้นว่า การเขียนความเรียง, Essay Writing, ชุดกิจกรรม, แผนผังมโน
ทัศน์, Concept Mapping 
  1.2 คัดเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนความเรียง ชุดกิจกรรม และแผนผัมโนทัศน์ จาก
หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนความเรียง โดยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต้องไม่ต่ำกว่า 
ปีพุทธศักราช 2553 
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  1.3 ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเขียนความเรียง ประกอบด้วยหัวข้อ ความสำคัญของ
การเขียน ความหมายของความเรียง ประเภทของการเขียนความเรียง หลักการพัฒนาทักษะการเขียนและ
องค์ประกอบของความสามารถในการเขียน จากนั้นศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ได้แก่ ชุดกิจกรรม 
ประกอบด้วยหัวข้อ ความหมายของชุดกิจกรรม ประเภทของชุดกิจกรรม องค์ประกอบของชุดกิจกรรมหลักการ
สร้างชุดกิจกรรม และประโยชน์ของชุดกิจกรรม และแผนผังมโนทัศน์ ประกอบด้วยหัวข้อความหมายของแผนผัง
มโนทัศน์ รูปแบบของแผนผังมโนทัศน์ หลักการสร้างแผนผังมโนทัศน์ และประโยชน์ของแผนผังมโนทัศน์ 
  1.4 บันทึกข้อมูลที่พบลงในตารางบันทึกข้อมูลโดยมีหัวข้อ ได้แก่ (1) ชื่อผ้วิจัย (2) ปีที่วิจัย (3) 
ชื่อเรื่องวิจัย (4) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย (5) กลุ่มตัวอย่าง และ (6) ผลการวิจัย 
  1.5 วิเคราะห์นวัตกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการแก้ปัญหาการเขียนความเรียง เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการเขยีนความเรียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
  1.6 กำหนดนวัตกรรมและเครื่องมือที่นำมาแก้ปัญหาการเขียนความเรียงของนักเรียนชั้นมัธย
ศึกษาปีที่ 2/1 เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนความเรียงของนักเรียน 
 

 2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
   

   จากการศึกษานวัตกรรมที่มีความเหมาะสมเพ่ือนำมาแก้ปัญหาการเขียนความเรียง พบว่ารูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์สามารถใช้แก้ปัญหาได้ ผู้วิจัยจึงจัดทำเครื่องมือ ได้แก่ 
ชุดกิจกรรมการเขียนความเรียงร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ จำนวน 2 ชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรมการเขียนบรรยาย 
และชุดกิจกรรมการเขียนพรรณนา แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ และแบบ
ประเมินการเขียนความเรียง ดังนี้ 
 

   2.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
   แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ผู้วิจัยได้ศึกษาตำรา หนังสือ

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้จำนวน 4 แผน ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ การเขียน
ความเรียงแบบบรรยาย การเขียนความเรียงแบบพรรณนา และการทดสอบการเขียนความเรียง โดยจัดการเรียนรู้
ตามข้ันตอนของรูปแบบแผนผังมโนทัศน์ ประกอบด้วย 1. ขั้นเลือกเนื้อหา นักเรียนกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะเขียน 2. 
ขั้นจัดลำดับความคิด นักเรียนเรียงลำดับความคิด โดยให้ความคิดหลักอยู่บนสุด และความคิดรองอยู่ล่างลงมา 3. 
ขั้นจัดกลุ่มความคิด นักเรียนจัดความคิดที่คล้ายกันหรือสอดคล้องกันเข้าด้วยกัน 4. ขั้นเชื่อมโยงความคิด นักเรียน
ขีดเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อความ 5. ขั้นปฏิบัติการเขียน นักเรียนเขียนความเรียงตามหัวข้อท่ีได้เลือกไว้ใน
ขั้นตอนแรก 
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   2.2 การสร้างชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
      ผู้วิจัยดำเนินการสร้างชุดกิจกรรมการเขียนความเรียงร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ จำนวน 2 ชุดกิจกรรม 

ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเขียนบรรยาย และชุดกิจกรรมการเขียนพรรณนา โดยมีเนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปยาก  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนด ดังนี้ 
      2.2.1 สร้างชุดกิจกรรมการเขียนความเรียงแบบบรรยาย ผู้วิจัยได้เลือกเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียน
บรรยายเรื่องราวชีวประวัติของบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ เนื่องจากเป็นเรื่องที่สามารถหาข้อมูลได้ง่าย โดยวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมจะใช้วิธีการสอนโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ทั้ง 5 ขั้นตอน เพื่อพัฒนาการคิดอย่าง
เป็นระบบของนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรม ได้แก่ 
  1) กิจกรรมที่ 1 แท็กซี่ไปไหนดีคะ 
  2) กิจกรรมที่ 2 บัตรคำปริศนา 
  3) กิจกรรมที่ 3 วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า 
  4) กิจกรรมที่ 4 แก้ตอนจบ 
  5) กิจกรรมที่ 5 คำธรรมดาที่ไม่ธรรมดา 
      2.2.2 สร้างชุดกิจกรรมการเขียนความเรียงแบบพรรณนา ผู้วิจัยได้เลือกเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียน
พรรณนาธรรมชาติ โดยให้นักเรียนนำรูปภาพสถานที่ที่นักเรียนเคยไป หรือใฝ่ฝันอยากจะไปมาติดได้ตามความ
สนใจ และให้นักเรียนเขียนพรรณนารูปภาพตามจินตนาการ เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดย
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมจะใช้วิธีการสอนโดยใช้แผนผังมโนทัศน์  ทั้ง 5 ขั้นตอน เพื่อพัฒนาการ
คิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรม ได้แก่ 
  1) กิจกรรมที่ 1 ภาพนี้มีอะไร 
  2) กิจกรรมที่ 2 ตะกร้าผลไม้ปริศนา 
  3) กิจกรรมที่ 3 แข่งขนัต่อภาพ 
  4) กิจกรรมที่ 4 ฤาษีแปลงสาร 
  5) กิจกรรมที่ 5 สรุปใจความนำสู่การเชื่อมโยง 
      2.2.3 ติดต่อผู ้เช ี ่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย และการเขียนความเรียงจำนวน 3 ท่านที ่มี
ประสบการณ ์และภูมิความรู้เกี่ยวกับการสอนวิชาภาษาไทยเป็นอย่างดีเพ่ือขอความอนุเคราะห์ และนัดหมายเวลา
ในการตรวจสอบความสอดคล้องของนวัตกรรมที่ผู้วิจัยเลือกใช้ 
       2.2.4 นำแบบประเมินความสอดคล้องของชุดกิจกรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ตรวจสอบความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและนวัตกรรมที่ใช้ และประเมินคุณภาพของแบบฝึกทักษะ  
       2.2.5 ปรับปรุง และแก้ไขชุดกิจกรรมที่ใช้ โดยปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาการ
เขียนความเรียง ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
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    2.3 แบบประเมินการเขียนความเรียง ผู้วิจัยจัดทำแบบประเมินการเขียนความเรียงจากองค์ประกอบ
ของความสามารถ ประกอบด้วย ด้านการใช้ภาษา ด้านเนื้อหาและการแสดงความคิด และด้านการเขียนตาม
รูปแบบ โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่สร้างขึ้นดังตารางที่ 3.1 
  

ตารางท่ี 3.1 แสดงร่างเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการเขียนความเรียง 
 

องค์ประกอบ
ความสามารถ  

 ดีมาก 
(5) 

 ดี 
(4) 

 ปานกลาง 
(3) 

 พอใช้ 
(2) 

 ปรับปรุง 
(1) 

1. ความสามารถด้านการใช้ภาษา (20 คะแนน) 

1.1 การเขียน
สะกดคำ 

เขียนสะกดคำ
ถูกต้องทุกคำ 

เขียนสะกดคำ
ถูกต้อง แต่มีผิด 
3 - 5 คำ 

เขียนสะกดคำ
ถูกต้อง แต่มีผิด 
5 - 6 คำ  

เขียนสะกดคำ
ถูกต้อง แต่มีผิด 
7 คำ 

เขียนสะกดคำ
คำผิดมากกว่า 7 
คำ 

 1.2 การใช้
เครื่องหมาย
วรรคตอน  

ใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน
ถูกต้องทั้งหมด 

ใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน
ถูกต้อง แต่มีผิด 
3 - 4 ตำแหน่ง 

ใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน
ถูกต้องทั้งหมด 
แต่มีผิด 5 - 6 
ตำแหน่ง 

ใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนถูกต้อง
ทั้งหมด แต่มีผิด 
7 ตำแหน่ง 

ใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนผิด
มากกว่า 7 
ตำแหน่ง 

 1.3 การใช้คำ
ตรงตาม
ความหมาย 

ใช้คำได้ถูกต้อง
ตามความหมาย
และบริบททุกคำ 

ใช้คำได้ถูกต้อง
ตามความหมาย
และบริบท แต่มี
ผิด 3 - 4 
ตำแหน่ง 

ใช้คำได้ถูกต้อง
ตามความหมาย
และบริบท แต่มี
ผิด 5 - 6 
ตำแหน่ง 

ใช้คำได้ถูกต้อง
ตามความหมาย
และบริบท แต่มี
ผิด 7 ตำแหน่ง 

ใช้คำผิด
ความหมายและ
บริบท มากกว่า 7 
ตำแหน่ง  

 1.4 การใช้คำ
ตามระดับภาษา 

ใช้คำได้ถูกต้อง
ตามระดับของ
ภาษาทุกคำ 

ใช้คำได้ถูกต้อง
ตามระดับของ
ภาษา แต่มีผิด 3 
– 4 ตำแหน่ง 

ใช้คำได้ถูกต้อง
ตามระดับของ
ภาษา แต่มีผิด 5 
– 6 ตำแหน่ง 

ใช้คำได้ถูกต้อง
ตามระดับของ
ภาษา แต่มีผิด 7 
ตำแหน่ง 

ใช้คำไม่ถูกต้อง
ตามระดับของ
ภาษา มากกว่า 7 
ตำแหน่ง 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) แสดงร่างเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการเขียนความเรียง 
 

องค์ประกอบ
ความสามารถ  

 ดีมาก 
(5) 

 ดี 
(4) 

 ปานกลาง 
(3) 

 พอใช้ 
(2) 

 ปรับปรุง 
(1) 

2. ความสามารถด้านเนื้อหา (10 คะแนน) 

2.1 ความ 
สัมพันธ์ของ
เนื้อหาและ
การแสดง
รายละเอียด
ของเนื้อหา 
(10 คะแนน) 

เนื้อหามีความ
เป็นสัมพันธภาพ
บอกรายละเอียด
สำคัญของเรื่อง
ได้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง ข้อมูลที่
นำมาสนับสนุนมี
ความสัมพันธ์กัน
และเนื้อหา
สัมพันธ์กับชื่อ
เรื่อง 

เนื้อหามีความ
เป็นสัมพันธภาพ
บอกรายละเอียด
สำคัญของเรื่อง
ขาดหายไปบาง
ประเด็นและ
ข้อมูลที่นำมา
สนับสนุนมี
ความสัมพันธ์กัน
และเนื้อหา
สัมพันธ์กับชื่อ
เรื่อง 

เนื้อหามีความ
เป็นสัมพันธภาพ
บอกรายละเอียด
สำคัญของเรื่อง
ได้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง ข้อมูลที่
นำมาสนับสนุน
ขาดความ 
สัมพันธ์กันและ
เนื้อหาสัมพันธ์
กับชื่อเรื่อง 

เนื้อหาไม่มีความ
เป็นสัมพันธภาพ
บอกรายละเอียด
สำคัญของเรื่อง
ได้ไม่ครบถ้วน
บางประเด็น
ข้อมูลที่นำมา
สนับสนุนขาด
ความสัมพันธ์กัน
และเนื้อหา
สัมพันธ์กับชื่อ
เรื่อง 

เนื้อหาไม่มีความ
เป็นสัมพันธภาพไม่
บอกรายละเอียด
สำคัญของเรื่อง
ข้อมูลที่นำมา
สนับสนุนขาด
ความสัมพันธ์กัน
และเนื้อหาไม่
สัมพันธ์กับชื่อเรื่อง 

3. ความสามารถด้านรูปแบบ (10 คะแนน) 

3.1 รูปแบบ
กลวิธีการ
นำเสนอเนื้อหา  
(10 คะแนน) 

เขียนได้โดยมี
การแสดง
จุดมุ่งหมาย
ชัดเจนเพื่อแสดง
รายละเอียดของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
ผู้อ่านเกิด
ความรู้สึกคล้อย
ตาม 

เขียนได้โดยมี
การแสดง
จุดมุ่งหมาย
ชัดเจนเพื่อแสดง
รายละเอียดของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
ผู้อ่านเกิด
ความรู้สึกคล้อย
ตาม ร้อยละ 80 

เขียนได้โดยมี
การแสดง
จุดมุ่งหมาย
ชัดเจนเพื่อแสดง
รายละเอียดของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
ผู้อ่านเกิด
ความรู้สึกคล้อย
ตาม ร้อยละ 60 

เขียนได้โดยมี
การแสดง
จดุมุ่งหมาย
ชัดเจนเพื่อแสดง
รายละเอียดของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
ผู้อ่านเกิด
ความรู้สึกคล้อย
ตาม ร้อยละ 50 

เขียนได้โดยมีการ
แสดงจุดมุ่งหมาย
ชัดเจนเพื่อแสดง
รายละเอียดของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อ่าน
เกิดความรู้สึก
คล้อยตาม น้อยว่า
ร้อยละ 50 
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3. การตรวจสอบความสอดคล้อง 
 

   3.1 สร้างนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมทัศน์เพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนความเรียงให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบความถูกต้องก่อนให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

   3.2 จัดทำแบบตารางตรวจสอบความสอดคล้องของนวัตกรรมและสภาพปัญหา จากนั้นนำนวัตกรรมที่
ปรับปรุงและแก้ไขแล้วให้ผู ้เชี ่ยวชาญด้านภาษาไทยตรวจสอบความสอดคล้อง โดยกำหนดประเด็นเกี่ยวกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช้นวัตกรรมเพ่ือหสค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ไม่ต่ำกว่า 0.5 

   3.3 ปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่มีการประเมินค่า IOC ที่มีการประเมินต่ำกว่า 0.5 พร้อมทั้งให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัยตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบอีกครั้งจนผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ผู้วิจัยได้จัดทำข้ันตอนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนความเรียงของนักเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมน่วมกับแผนผังมโนทัศน์ แสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 
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ชุดกิจกรรมการเขียนแบบบรรยาย 

ชุดกิจกรรมการเขียนแบบพรรณนา 

ชุดกิจกรรม + แผนผังมโนทัศน์ 

ขัน้เลือกเนื้อหา ตั้งชื่อเรื่อง 

ขัน้จัดลำดับความคิด เรียงลำดับความคิดหลัก
ความคิดรอง  

ขัน้จัดกลุ่มความคิด จัดความคิดท่ีคล้ายกันหรือ
สอดคล้องกันไว้ด้วยกัน 

ขัน้เชื่อมโยงความคิด ขีดเส้นเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อความ 

ขัน้ปฏิบัติการเขียน ทดสอบการเขียนความเรียง 

ทดสอบ 

ไม่ผ่าน 

ปรึกษากับ
ผู้วิจัยนอกเวลา 

ผ่าน 

ทดสอบการเขียนความเรียง 
ความสามารถใน

การเขียนความเรียง 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ปรึกษากับ
ผู้วิจัยนอกเวลา 

แผนภาพที่ 3 (ร่าง) แผนภาพแสดงการจัดการเรียนการสอนการเขียนความเรียงโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์

ทัศน์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย 

  จากการนำแบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้

แผนผังมโนทัศน์ร่วมกับชุดกิจกรรมกับการพัฒนาการเขียนความเรียงให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ตรวจสอบและ

พิจารณา ผู้วิจัยมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  

1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

  1.1 วิเคราะห์เนื้อหาจากหนังสือ ตำรา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนความเรียง 

และการจัดการเรียนรูโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ร่วมกันชุดกิจกรรม แล้วสังเคราะห์สาระสำคัญที่ได้ 

  1.2 นำข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมารวบรวมและจัดระบบแล้วสรุปผลเพื่อวิเคราะห์ว่านวัตกรรมที่

ใช้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือไม่ 
  

2. ข้อมูลเชิงปริมาณ 

  วิเคราะห์และสรุปผลโดยนำแบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างนวัตกรรมรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ร่วมกับชุดกิจกรรมกับการพัฒนาการเขียนความเรียงมาวิเคราะห์ค่าดั ชนีความ

สอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ต้องมีเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 (โชติกา ภาษีผล, 2558: 

98) โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

IOC   =    
∑ 𝑅

N
 

  

IOC   คือ ความสอดคล้องระหว่างสภาพปัญหาและนวัตกรรม                                                  

            ∑ 𝑅    คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 N   คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

 เมื่อวิเคราะห์ตามวิธีการดังกล่าวแล้วจะต้องได้ค่ากัชนีความสอดคล้องไม่ต่ำกว่า 0 .5 โดยมีเกณฑ์ระดับ

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

 +1  หมายถึง  มีความสอดคล้องเหมาะสม 

 0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องเหมาะสม 

 -1 หมายถึง  แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องเหมาะสม 

 

 



43 
 

3. ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง (IOC) 

   ผู้วิจัยนำเครื่องมือ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกัแผนผังมโนทัศน์ ชุด

กิจกรรมการเขียนความเรียง จำนวน 2 ชุดกิจกรรม ได้แก่ การเขียนควาเรียงแบบบรรยาย และการเขียนความเรียง

แบบพรรณนา และแบบประเมินการเขียนความเรียงไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านตรวจสอบ โดยผู้วิจัยได้ศึกษา

และตรวจสอบความสอดคล้องของชุดกิจกรรมการเขียนความเรียงทั้ง 2 ชุดกิจกรรม พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) ของชุดกิจกรรมอยู่ที่ 0.89 นอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ให้ข้อเสนอแนะว่า “ควรเพิ่มกิจกรรมที่เน้นให้

นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาให้มากขึ้น” จากนั้นผู้วิจัยได้นำร่างแผนการจัดการเรียนรู้และวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาภาษาไทยและการเขียนความเรียงตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน โดยได้รับความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่าขั้นตอน วิธีการ และชุดกิจกรรม  การเขียนความเรียงมีความเหมาะสมที่จะ

สามารถนำไปใช้ฝึกเขียนความเรียงกับนักเรียนที่มีปัญหาการเขียนความเรียง ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) อยู่

ที่ 0.86 โดยผู้เชี่ยวชาญตคนที่ 3 ให้ข้อเสนอแนะว่า “หากนักเรียนทดสอบการเขียนความเรียงแล้วไม่ผ่าน ควรให้

นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนอีกครั้งจนกว่าจะผ่าน” นอกจากนีผู้้เชี่วชาญให้คำแนะนำในการแก้ไขหัวข้อในการ

ทดสอบการเขียนความเรียง ดังนี้ 

ปรับหัวข้อการทดสอบการเขียนความเรียงจาก 

“ให้นักเรียนเลือกเขียนความเรียงตามความสนใจ” เป็น 

“ให้นักเรียนเขียนความเรียงจากขอบเขตหัวข้อที่กำหนดให้” 

    ผู้วิจัยได้นำข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมให้สมบูรณ์ ทั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรม และแบบประเมินการเขียนความเรียง และนำชุด
กิจกรรมการเขียนความเรียงไปให้นักเรียนฝึกเขียนความเรียงตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ ทำการ
บันทึกผลเป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม จากนั้นทำการวัดและประเมินผลการเขียน
เรียงความของนักเรียนโดยใช้แบบประเมินการเขียนที่ปรับปรุงแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำคะแนนมาวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ ศึกษา สรุปผลการเขียนความเรียงของนักเรียนเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัย
กำหนดขึ้น 
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ระยะที่ 3 การนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ไปใช้ 
 

 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนความเรียง การศึกษาหาวิธีการ

และนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาการเขียนความเรียง และผลการวิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนา ผู้วิจัยจึง

เลือกพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์มาใช้ในการพัฒนาการ

เขียนความเรียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2563 รวม 10 ชั่วโมง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนความเรียง ซึ่งสอดคล้อง

กับการวัดและประเมินผลตามมาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ม.2/2 เขียนบรรยายและพรรณนา โดยสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยสรุปขั้นตอนการใช้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับชุดกิจกรรม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเขียนความเรียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

จุดมุ่งหมาย วิธีการดำเนินการ สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

แผนที่ 1 
ปฐมนิเทศ 
 

นักเรียนสามารถบอก
ความหมาย 
รายละเอียด ประเภท 
และหลักการเขียน
ความเรียงได้ 
 

   1. ครูสอบถามความรู้เกี่ยวกับการเขียนความเรียง ว่ามี
ลักษณะเหมือนเรียงความอย่างไร โดยให้ร่วมกันอภิปรายได้
อย่างกว้างขวาง 
   2. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียน 
   3. นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องการเขียน
ความเรียง เพ่ือทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนและใช้คำถาม
เพ่ือสอบถามประสบการณ์เดิมเก่ียวกับการเขียนความเรียง
ของนักเรียน 
    4. ครูอธิบายรูปแบบ หลักการ องค์ประกอบของความ
เรียง และข้ันตอนการเขียนความเรียงให้นักเรียนเข้าใจ พร้อม
ทั้งให้นักเรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
   5. ครูนำเสนอประเภทของความเรียงตามเนื้อหาใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ที่
นักเรียนต้องเขียนให้ได้ มี 2 ประเภท ได้แก ่การเขียนความ
เรียงแบบบรรยาย การเขียนความเรียงแบบพรรณา 
    6. ครูสรุปองค์ประกอบของการเขียนความเรียงและ
อธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงลักษณะของความเรียงที่ดี 

1. ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการเขียนความ
เรียง 

 

แบบทดสอบเรื่อง
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการเขียน
ความเรียง 

นักเรียนมีผลการ
ทดสอบความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเขียนความ
เรียงร้อยละ 50 
ขึ้นไปถือว่าผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน  
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) แสดงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเขียนความเรียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

จุดมุ่งหมาย วิธีการดำเนินการ สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

แผนที่ 2 การ
เขียนความเรียง
แบบบรรยาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

นักเรียนสามารถเขียน
ความเรียงแบบ
บรรยายได้ 
 

ขั้นที ่1 เลือกเนื้อหา 
   1. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 1 “แท็กซี่ไปไหนดีคะ” โดย
ดำเนินการ ดังนี้ 
       1.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ใช้เวลาในการทำ
กิจกรรมกลุ่มละ 90 วินาที 
       1.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตัดสินใจว่าจะให้ใครเป็น
คนขับแท็กซ่ี และใครจะเป็นผู้โดยสาร 
       1.3 คนขับแท็กซ่ีมีหน้าที่ตอบคำถามว่าสถานที่ท่ีสมาชิก
ต้องการจะไปคือสถานที่ใด โดยถามผู้โดยสารว่า “ไปไหนดี
คะ” ผู้โดยสารมีหน้าที่ใบ้ไปเรื่อย ๆ ว่าต้องการจะไปสถานที่
ใด โดยห้ามบอกชื่อสถานที่ เช่น “ไปสวนสนุกที่อยู่มีนบุรี” 
คนขับต้องตอบว่า “สวนสยาม” จึงจะถูกต้อง 
       1.4 เมื่อคนขับแท็กซ่ีตอบชื่อสถานที่ถูกต้อง จะได้รับ
คะแนนสถานที่ละ 5 คะแนน ถ้าตอบไม่ได้ก็ข้ามไปคนถัดไป 
โดยการพูดว่า “ไม่ไปค่ะ”  
       1.5 กลุ่มท่ีบอกสถานที่ได้ถูกต้องมากท่ีสุดภายในเวลาที่
กำหนดจะเป็นกลุ่มท่ีชนะและได้รับรางวัลจากครู 
 

- ความสามารถในการ
ใช้ภาษา 
- ความสามารถในการ
นำเสนอเนื้อหา 
- ความสามารถด้าน
รูปแบบกลวิธีการเขียน 

1. ชุดกิจกรรม 
เล่มที่ 1 การเขียน
บรรยาย 
2. แบบประเมิน
การเขียนความ
เรียงแบบบรรยาย 
  

นักเรียนทุกคน 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมากกว่า
ร้อยละ 60 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) แสดงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเขียนความเรียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

จุดมุ่งหมาย วิธีการดำเนินการ สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

  2. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 2 “บัตรคำปริศนา” โดย
ดำเนินการดังนี้ 

    2.1 นักเรียนแบ่งกลุ่มและจับสลากคำคู่ที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกันจากกล่องที่บรรจุบัตรคำไว้ กลุ่มละ 3 บัตรคำ (6 
คำ) เช่น คำว่า พัวพัน กับ ผูกพัน คำว่า สมบูรณ์ กับ บริบูรณ ์
เป็นต้น  

   2.2 นักเรียนนำคำที่จับสลากได้มาแต่งประโยค โดยใช้คำ
ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับความหมาย  

3. นักเรียนเลือกเนื้อหาในการเขียนบรรยายจากหัวข้อ “การ
เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ”  
ขั้นที่ 2 จัดลำดับความคิด 
   1. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 3 “วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า” โดย
ดำเนินการดังนี้ 
      1.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน จากนั้นส่งตัวแทน
กลุ่มออกมาจับสลากลำดับในการออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้นเรียน  
      1.2 ครูกำหนดเวลาในการทำกิจกรรมกลุ่มละ 1 นาที 
      1.3 นักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม ซ่ึงแต่ละกลุ่ม
จะต้องช่วยกันเล่าเรื่อง โดยมีประโยคขึ้นต้นว่า “วันหนึ่งฉัน 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) แสดงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเขียนความเรียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

จุดมุ่งหมาย วิธีการดำเนินการ สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

  เดินเข้าป่า” นักเรียนเล่าเรื่องคนละ 1 ประโยค และจะต้องจบ
เรื่องให้ได้ภายในเวลา 1 นาที 
      1.4 กลุ่มท่ีเล่าเรื่องได้ดีที่สุดและปิดเรื่องภายในเวลาที่
กำหนดเป็นกลุ่มที่ชนะ 

2. นักเรียนแต่งประโยคให้สอดคล้องกับรูปภาพที่กำหนดให้ 
3. นักเรียนนำประโยคจากตอนที่ ๑ มาเขียนเรียงลำดับตาม

เหตุการณ์ โดยเพิ่มเติมคำหรือข้อความให้เรื่องราวสมบูรณ์
แล้วตั้งชื่อเรื่อง 

4. นักเรียนรวบรวมความคิดที่เกี่ยวข้องกับการเขียน
ชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติในรูปแบบของแผนผังมโนทัศน์ 

5. นักเรียนนำความคิดที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับการเขียน
ชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติมาจัดลำดับความคิด โดยให้
แนวคิดท่ีสำคัญ หรือกว้างอยู่บน และแนวคิดรองหรือเล็กลง
มาอยู่ล่าง 
ขั้นที่ 3 จัดกลุ่มความคิด 
     1. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 4 “แก้ตอนจบ” โดยดำเนินการ
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) แสดงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเขียนความเรียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

จุดมุ่งหมาย วิธีการดำเนินการ สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

  1.1 นักเรียนดูภาพยนตร์สั้นประกอบเพลง ดอกฟ้า ของวง 
Labanoon จาก https://youtu.be/QRxM-Ce4vzY 

1.2 นักเรียนแต่ละคนเขียนแก้ไขตอนจบของภาพยนตร์สั้น
เรื่องดังกล่าว 

1.3 ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมาหน้าชั้นเรียนแล้วเล่าตอนจบที่
นักเรียนเขียนขึ้นมาให้ทุกคนฟัง 

1.4 นักเรียนวิเคราะห์เขียนโครงเรื่องจากภาพยนตร์สั้น
ดังกล่าว โดยแยกเป็นส่วนนำ ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนสรุป 

1.5 นักเรียนนำความคิดของงานเขียนตนเองที่ได้จัดลำดับ
ความคิดไว้มาจัดกลุ่มความคิดเข้าด้วยกัน โดยทำในรูปแบบ
แผนผังมโนทัศน์ 
ขั้นที่ 4 การเชื่อมโยงความคิด 
  1. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 5 “คำธรรมดาท่ีไม่ธรรมดา” โดย
ดำเนินการดังนี้ 
     1.1 นักเรียนจับสลากบัตรคำคนละ 1 บัตรคำ 
     1.2 นักเรียนตีความคำศัพท์ที่ตนเองได้ และเตรียมเล่า
เรื่องท่ีเกี่ยวกับคำศัพท์ดังกล่าว โดยขยายความคำศัพท์ และ
เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเอง 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) แสดงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเขียนความเรียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

จุดมุ่งหมาย วิธีการดำเนินการ สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

      1.3 นักเรียนเล่าเรื่องจากคำที่จับสลากได้ โดยครู
กำหนดเวลาให้คนละไม่เกิน 1 นาท ี
    1.4 นักเรียนฟังคำแนะนำจากครู 

2. นักเรียนนำคำที่จับสลากได้มาเขียนบรรยาย โดยเชื่อมโยง
กับความรู้และประสบการณ์ของนักเรียน 

3. นักเรียนเขียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของของความคิดงาน
เขียนของตนเองที่ได้จับกลุ่มไว้ 
ขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติงานเขียน 
  1. นักเรียนเขียนบรรยายหัวข้อ “การเขียนชีวประวัติและ
อัตชีวประวัติ” โดยนำมโนทัศน์ที่ได้จากการเชื่อมโยงความคิด
มาเขียนเป็นความเรียง 
  2. ครูประเมินความสามารถในการเขียนความเรียงของ
นักเรียน ถ้าผ่านเกณฑ์ให้นักเรียนปฏิบัติชุดกิจกรรมการเขียน
พรรณนาต่อไป แต่ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้นักเรียนปรึกษา
กับผู้วิจัยนอกเวลา 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) แสดงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเขียนความเรียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

จุดมุ่งหมาย วิธีการดำเนินการ สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

แผนที่ 3 การ
เขียนความเรียง
แบบพรรณนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

นักเรียนสามารถเขียน
ความเรียงแบบ
พรรณนาได้ 
 

ขั้นที ่1 เลือกเนื้อหา 
   1. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 1 “ภาพนี้มีอะไร” โดยดำเนินการ 
ดังนี้ 
       1.1 ครูนำเสนอแผ่นป้ายรูปภาพธรรมชาติ ของ Srok 
Khmet และให้นักเรียนสังเกตรายละเอียดของรูปภาพ  
       1.2 นักเรียนสังเกตรูปภาพแล้วเขียนรายละเอียดหรือสิ่ง
ที่พบในภาพ โดยเขียนเป็นคำ หรือข้อความสั้น ๆ ลงในใบ
กิจกรรม 
       1.3 นักเรียนยกตัวอย่างประโยคที่นักเรียนอธิบาย
รูปภาพคนละ 1 ประโยค 
       1.4 นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าประโยคที่เพ่ือนอ่านเป็น
การเขียนบรรยายหรือพรรณนา 
       1.5 นักเรียนเลือกคำในตอนที่ 1 มา 5 คำ แล้วแต่งเป็น
ประโยคตามความคิดของนักเรียน 
       1.6 ครูให้รางวัลแก่ผู้ที่อธิบายรายละเอียดจากภาพได้
มากที่สุด 

- ความสามารถในการ
ใช้ภาษา 
- ความสามารถในการ
นำเสนอเนื้อหา 
- ความสามารถด้าน
รูปแบบกลวิธีการเขียน 

1. ชุดกิจกรรม 
เล่มที่ 2 การเขียน
พรรณนา 
2. แบบประเมิน
การเขียนความ
เรียงแบบ
พรรณนา 
  

นักเรียนทุกคน 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมากกว่า
ร้อยละ 60 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) แสดงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเขียนความเรียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

จุดมุ่งหมาย วิธีการดำเนินการ สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 2. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 2 “ตะกร้าผลไม้ปริศนา” โดย
ดำเนินการ ดังนี้ 

   2.1 นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมี
จำนวนสมาชิกเท่า ๆ กัน 
     2.2 นักเรียนส่งตัวแทนออกมาวาดรูปบนกระดาน ใน
ขณะเดียวกันก็ส่งตัวแทน 1 คนไปจับสลากบัตรรูปภาพกับ
ผู้สอน 

   2.3 นักเรียนที่เป็นตัวแทนที่จะวาดภาพหันหน้าเข้าหา
กระดาน ส่วนสมาชิกในกลุ่มเตรียมตัวเพ่ือใบ้รูปร่างลักษณะ
ของรูปผลไม้ที่กลุ่มตนเองจับสลากได้ 

   2.4 นักเรียนทุกคนในกลุ่มใบ้คำ ซึ่งสามารถบอกได้คนละ
ประโยคโดยห้ามบอกชื่อผลไม้ชนิดดังกล่าว 

   2.5 นักเรียนที่เป็นตัวแทนวาดรูปตามคำใบ้ให้เหมือนตาม
รูปภาพต้นฉบับมากท่ีสุด 

   2.6 กลุ่มใดที่ใบ้คำได้ถูกต้องและวาดรูปออกมาได้เหมือน
ภาพต้นฉบับมากท่ีสุดเป็นฝ่ายชนะ 

   2.7 ครูนำตะกร้าผลไม้ออกมา ให้แต่ละกลุ่มเลือกผลไม้
มากลุ่มละ 1 ชนิด 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) แสดงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเขียนความเรียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

จุดมุ่งหมาย วิธีการดำเนินการ สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

       2.8 นักเรียนนำคำที่อยู่ในบัตรคำผลไม้ไปเขียนเรียบ
เรียงเป็นข้อความเชิงพรรณนาสั้น ๆ ให้ได้ใจความอย่าง
สละสลวย 
ขั้นที่ 2 การจัดลำดับความคิด 
   1. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 3 “แข่งขันต่อภาพ” โดย
ดำเนินการ ดังนี้ 
      1.1 นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 12 กลุ่มเท่า ๆ กันจากนั้น
ครูอธิบายการเล่นกิจกรรมนี้โดยที่จะให้แต่ละกลุ่มได้รับภาพ
ชนิดเดียวกัน กลุ่มละชุด และภายในเวลา 12 นาที ให้
จัดลำดับภาพให้ต่อเนื่องกันจากภาพแรกไปถึงภาพสุดท้าย  
     1.2 นักเรียนช่วยกันเขียนเรื่องราวที่ได้จากภาพแรกจนถึง
ภาพสุดท้าย เมื่อหมดเวลาตามที่กำหนดไว้ ให้แต่ละกลุ่มจับ
สลากกันออกมารายงาน โดยเล่าเรื่อง และติดภาพซึ่งกลุ่มของ
ตนได้ลำดับไว้ให้เพ่ือน ๆ อีกกลุ่มหนึ่งดู หลังจากท่ีทั้งสองกลุ่ม
รายงานจบแล้ว ครูจึงนำภาพที่เป็นเฉลยลำดับเหตุการณ์ของ
เรื่องข้ึนติดบนกระดานวิจารณ์ผลงานของแต่ละกลุ่ม 
     1.3 การตัดสินให้คะแนนจะดูท่ีการลำดับภาพได้ถูกต้อง 
และดูจากการรายงานเล่าเรื่องว่ามีเนื้อหาเหมาะสมเพียงใด 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) แสดงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเขียนความเรียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

จุดมุ่งหมาย วิธีการดำเนินการ สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

     1.4 นักเรียนรวบรวมความคิดที่เกี่ยวข้องกับงานเขียน
ของตนในรูปแบบของแผนผังมโนทัศน์ 

    1.5 นักเรียนนำความคิดที่รวบรวมไว้มาจัดลำดับ
ความคิด โดยให้แนวคิดที่สำคัญ หรือกว้างอยู่บน และแนวคิด
รองหรือเล็กลงมาอยู่ล่าง 
ขั้นที่ 3 การจัดกลุ่มความคิด 
  1. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 4 “ฤาษีแปลงสาร” โดยดำเนินการ 
ดังนี้ 
      1.1 นักเรียนอ่านนิทานสุภาษิตเรื่อง ราชสีห์กับหนู บิดา
กับบุตรทั้งหลาย และสุนัขป่ากับลูกแกะ ซึ่งเป็นเนื้อหาจาก
หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
     1.2 นักเรียนเปลี่ยนคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยคที่กำหนดให้ 
ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะได้กลุ่มประโยคท่ีแตกต่างกันไปตามเน้ือเร่ือง
นิทานของตน 
     1.3 นักเรียนนำประโยคที่ได้แก้ไขในกิจกรรมที่ 4 “ฤาษี
แปลงสาร” มาจัดกลุ่มความคิด โดยจัดความคิดที่คล้ายกัน
หรือสอดคล้องกันเข้าด้วยกัน 
      

   



55 
 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) แสดงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเขียนความเรียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

จุดมุ่งหมาย วิธีการดำเนินการ สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

      1.4 นักเรียนนำความคิดของงานเขียนตนเองที่ได้จัดลำดับ
ความคิดไว้มาจัดกลุ่มความคิดเข้าด้วยกัน โดยทำในรูปแบบ
แผนผังมโนทัศน์ 
ขั้นที่ 4 การเชื่อมโยงความคิด 
  1. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 5 “สรุปใจความนำสู่การเชื่อมโยง” 
โดยดำเนินการ ดังนี้ 
     1.1 นักเรียนอ่านเรื่องบทความเรื่อง “ทางรอดชีวิตของ
เต่าทะเลสีเขียวในฮ่องกง” 
     1.2 นักเรียนสรุปใจความสำคัญของเรื่องลงกระดาษ และ
อ่านให้เพ่ือนฟัง 
     1.3 นักเรียนเขียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อความท่ี
พิมพ์ตัวหนาจากบทความเรื่อง “ทางรอดชีวิตของเต่าทะเลสี
เขียวในฮ่องกง” โดยการลากเส้น และเขียนคำเชื่อมกำกับ
ความคิดไว้ทุกเส้น 
     1.4 นักเรียนเขียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความคิดงาน
เขียนของตนเองที่ได้จับกลุ่มไว้ 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) แสดงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเขียนความเรียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

จุดมุ่งหมาย วิธีการดำเนินการ สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติงานเขียน 
  1. นักเรียนเขียนพรรณนาหัวข้อ “การเขียนพรรณนา
ธรรมชาติ” โดยนำมโนทัศน์ที่ได้จากการเชื่อมโยงความคิดมา
เขียนเป็นความเรียง 
  2. ครูประเมินความสามารถในการเขียนความเรียงของ
นักเรียน ถ้าผ่านเกณฑ์ให้นักเรียนปฏิบัติชุดกิจกรรมการเขียน
พรรณนาต่อไป แต่ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้นักเรียนปรึกษา
กับผู้วิจัยนอกเวลา 
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แหล่งข้อมูล 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเขียนความเรียง โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ร่วมกับชุดกิจกรรมการ

เขียน ผู้วิจัยศึกษาจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
 

 เครื่องมือ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเขียนความเรียง โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ร่วมกับชุดกิจกรรมการ

เขียน ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการดำเนินการ ดังนี้ 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ร่วมกับชุดกิจกรรมการเขียน 

 2. ชุดกิจกรรมการเขียน ประกอบด้วย 

2.1 ชุดกิจกรรมการเขียนแบบบรรยาย 

2.2 ชุดกิจกรรมการเขียนแบบพรรณนา 
  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเขียนความเรียง โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ร่วมกับชุดกิจกรรม        
การเขียน ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เพื่อขออนุญาตดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเขียน เพื่อพัฒนาการเขียนความเรียง โดยใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห์ รวม 10ชั่วโมง ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี  3.2 แสดงแผนการจัดการเรียนรู้และจำนวนชั่วโมง 
 

ครั้งที่ วันที่ จำนวนชั่วโมงที่ใช้ 
1  การปฐมนิเทศ 1 

2  การเขียนบรรยาย 4 
3  การเขียนพรรณนา 4 

4  การทดสอบการเขียนความเรียง 1 

รวมเวลาทั้งหมด 10 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

จากการรวบรวมข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเขียนความเรียง โดยใช้แผนผังมโนทัศน์
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเขียน ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

วิเคราะห์ข้อมูลจากนังสือ ตำรา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนความเรียงและรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับชุดกิจกรรม เพ่ือวิเคราะห์ข้อดี และข้อจำกัดของนวัตกรรมที่นำไปใช้ใน
การพัฒนาการเขียนความเรียง รวมถึงวิเคราะห์และสรุปอุปสรรคในการนำนวัตกรรมไปปฏิบัติในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อนำมาอภิปรายผลในการใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนความเรียงในบทที่ 4 ต่อไป 

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

วิเคราะห์ผู้เรียนมีผลการประเมินทักษะที่เกี่ยวกับการเขียนความเรียง โดยจะต้องทำแบบทดสอบการเขียน
บรรยายและพรรณนา แบบอัตนัย ร้อยละ 60 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ คือคะแนนเต็ม 20 คะแนน นักเรียนจะต้องได้ 12 
คะแนนขึ้นไป 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การดำเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนความเรียงโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผัง
มโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 
3 คน ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับขั้นตอนและกระบวนการวิจัยตั้งแต่ ระยะที่ 1 การสำรวจ
สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน ระยะที ่2 การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการเขียนความเรียง ระยะ
ที่ 3 การนำนวัตกรรมรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ร่วมกับแบบฝึกทักษะไปใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนความเรียง  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์การสำรวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน 
 

 1.1 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความสามารถด้านการเขียนความเรียง  
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเขียนความเรียงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟ
รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ผู้วิจัยทำการทดสอบความสามารถด้านการเขียนความเรียงหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กับนักเรียนจำนวน 35 คน หัวข้อ “การเขียนเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยว” สรุปผลคะแนน ดังตารางที ่4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงผลคะแนนจากแบบทดสอบการเขียนความเรียง  
 

นักเรียนคนที่ ผลคะแนน (20 คะแนน) ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 

1 11 55 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

2 17 85 ผ่านเกณฑ์ 
3 16 80 ผ่านเกณฑ์ 

4 18 90 ผ่านเกณฑ์ 
5 10 50 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

6 17 85 ผ่านเกณฑ์ 

7 15 75 ผ่านเกณฑ์ 
8 15 75 ผ่านเกณฑ์ 

9 16 80 ผ่านเกณฑ์ 

10 14 70 ผ่านเกณฑ์ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) แสดงผลคะแนนจากแบบทดสอบการเขียนความเรียง 
  

นักเรียนคนที่ ผลคะแนน (20 คะแนน) ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 

11 16 80 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

12 15 75 ผ่านเกณฑ์ 
13 17 85 ผ่านเกณฑ์ 

14 16 80 ผ่านเกณฑ์ 

15 10 50 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
16 18 90 ผ่านเกณฑ์ 

17 14 70 ผ่านเกณฑ์ 
18 13 65 ผ่านเกณฑ์ 

19 15 75 ผ่านเกณฑ์ 

20 14 70 ผ่านเกณฑ์ 
21 16 80 ผ่านเกณฑ์ 

22 18 75.56 ผ่านเกณฑ์ 

23 20 100 ผ่านเกณฑ์ 
24 18 90 ผ่านเกณฑ์ 

25 16 80 ผ่านเกณฑ์ 

26 16 80 ผ่านเกณฑ์ 
27 16 80 ผ่านเกณฑ์ 

28 14 70 ผ่านเกณฑ์ 
29 14 70 ผ่านเกณฑ์ 

30 16 80 ผ่านเกณฑ์ 

31 18 90 ผ่านเกณฑ์ 
32 14 70 ผ่านเกณฑ์ 

33 16 80 ผ่านเกณฑ์ 

34 16 80 ผ่านเกณฑ์ 
35 18 90 ผ่านเกณฑ์ 



61 
 

 
 
จากตารางที่ 4.1 ผลคะแนนการทำแบบทดสอบการเขียนความเรียงในหัวข้อ “การเขียนเล่าประสบการณ์

การท่องเที่ยว” พบว่านักเรียนจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 คนที่ 1, 5, และ 15 มีคะแนนจากการทำ
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนความเรียงไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยคะแนนของนักเรียนคนที่ 1 อยู่
ที่ 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 55 และคะแนนของนักเรียนคนที่ 5 และ 15 อยู่ที่ 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 

 
1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 
 
 

จากการสำรวจสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1 โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ การทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนความเรียงพบว่ามีนักเรียนที่ไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ร้อยละ 60 จำนวน 3 คน จากนั้นผู้วิจัยจึงได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 

นางสาวเอ (นามสมมติ) ให้สัมภาษณ์ว่า “...จากการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า
ปัญหาในการเขียนของนักเรียนเกิดจากการที่นักเรียนขาดทักษะการเขียนบรรยายหรือพรรณนาข้อความหรือ
ประโยคที่มีขนาดยาว นักเรียนไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นเขียนอย่างไรจึงทำให้งานเขียนขาดความน่าสนใจ  ขาดการ
วางแผนและจัดลำดับความคิด และเขียนไม่ตรงตามประเด็นหรือหัวข้อที่กำหนด จึงส่งผลกระทบต่อทักษะการ
เขียนสื่อสารในชีวิตประจำวันของผู้เรียนไม่บรรลุตามวัตถุปะสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ำกว่า
เกณฑ์ ครูผู ้สอนจึงจำเป็นต้องคิดหาวิธีหรือรูปแบบการสอนใหม่  ๆ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเขียนให้
นักเรียนได้ฝึกฝนการเขียนอยู่เสมอ...” 

นายบี (นามสมมติ) ให้สัมภาษณ์ว่า “...ปัญหาที่พบมากที่สุดคือนักเรียนขาดทักษะการเขียน ซึ่งสังเกตเห็น
ได้ชัดเจนในการเขียนคำตอบในข้อสอบแบบอัตนัย นักเรียนไม่สามารถเขียนอธิบายความรู้ หรือความคิดของตนเอง
ออกมาเป็นภาษาเขียนที่ถูกต้องได้ ส่วนมากนักเรียนจะเขียนภาษาพูดปะปนกับภาษาเขียน และไม่สามารถเขียน
บรรยายข้อความขนาดยาวได้ ตอบคำถามไม่ตรงประเด็น ขาดเนื้อหาสาระท่ีสำคัญไป จึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้อง
แก้ปัญหาเรื่องการเขียนของนักเรียน โดยการฝึกให้นักเรียนเขียนบ่อย ๆ และสร้างแบบฝึกทักษะที่มีกิจกรรม
หลากหลายเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการเขียนอย่างแท้จริง...” 

จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 
ท่าน ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่พบมากที่สุดคือ ปัญหาด้านการเขียน
สื่อสารประเภทต่าง ๆ รวมถึงการเขียนความเรียง และจากการพิจารณาการทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
การเขียนความเรียงของนักเรียนหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว พบว่าอุปสรรคในการเขียน
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ของนักเรียนคือขาดความคิดสร้างสรรค์ และขาดประสบการณ์ในการเขียน ทำให้นักเรียนไม่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ความคิดออกมาได้เท่าท่ีควร ดังนั้นครูจะต้องหาวิธีการพัฒนาและแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับนักเรียน 

 

 
1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  

จากการทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนความเรียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 พบว่ามี
นักเรียนที่มีมีปัญหาด้านการเขียนความเรียงจำนวน 3 คน จากนั้นผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักเรียนทั้ง 3 คนเกี่ยวกับ
สาเหตุของปัญหาการด้านการเขียนความเรียง ดังนี้ 

นักเรียนคนที ่1 สรุปการสัมภาษณ์ได้ว่า “...ปัญหาที่เกิดข้ึนกับตัวหนูมากที่สุดคือการเขียน หนูไม่สามารถ
เขียนข้อความยาว ๆ ได้ ไม่รู้จะเริ่มเขียนอย่างไร พยายามคิดถึงสิ่งที่จะนำมาเขียนก็คิดไม่ออก ไม่เคยวาง แผนใน
การเขียนก่อนที่จะเริ่มเขียน พอได้ลงมือเขียนจริงก็เขียนวกไปวนมา ไม่สามารถไปต่อได้ เพราะไม่ได้จัดหัวข้อใน
การเขียนไว้ตั้งแต่แรก วิธีแก้ของหนูคือพยายามอ่านหนังสือให้มากขึ้น เพราะจะทำให้เห็นถึงการเขียนที่ดี การใช้คำ 
และการใช้ความคิดของผู้เขียน เริ่มเขียนงานเขียนของตนเอง โดยเริ่มจากการเขียนสมุดบันทึกประจำวันเป็นไดอารี่
ง่าย ๆ ก่อน พยายามเขียนทุกวันก็รู้สึกว่าได้การเขียนของตนเองพัฒนาขึ้น...” 

นักเรียนคนที่ 2 สรุปการสัมภาษณ์ได้ว่า “...มีปัญหาด้านการเขียนความเรียงค่ะ หนูมักจะได้คะแนนน้อย
ในเรื่องนี้ เพราะลายมือก็ไม่สวย ครูอ่านไม่ออกก็ได้คะแนนน้อย สาเหตุสำคัญของหนูคือ รู้สึกว่าการเขียนเป็นเรื่อง
ยาก และไม่ใช่งานที่ถนัด ใช้ภาษาไม่เป็น ไม่ได้ฝึกเขียนเพราะไม่ชอบเขียน ทำให้ไม่สามารถเขียนออกมาให้ดีได้ 
เขียนออกมาแล้วคนอ่านจึงไม่เข้าใจ และมักจะได้รับคำแนะนำว่าเขียนไม่ตรงประเด็น วิธีการแก้คือจะต้องฝึกเขียน
บ่อย ๆ ใช้แบบฝึกหัดที่หลากหลาย และเขียนเรื่องที่น่าสนใจก่อนง่าย ๆ...” 

นักเรียนคนที่ 3 สรุปการสัมภาษณ์ได้ว่า “...ปัญหาที่เจอมากที่สุดคือการเขียน คือไม่สามารถเขียน
เหมือนกับที่คิดและพูดได้ หรือว่าสื่อสารไม่รู้เรื่อง เพราะขาดการฝึกฝนการเขียน ไม่มีประสบการณ ์และใช้ภาษาไม่
สละสลวย วิธีแก้ไขคือจะต้องพยายามฝึกฝนบ่อย ๆ จนสามารถเปลี่ยนภาษาพูดเป็นภาษาเขียนได้ เนื่องจากปัญหา
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโดยตรงคือ เขียนไม่ได้และจะกลายเป็นคนที่บกพร่องในการสื่อสาร...” 

จากผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนความเรียง รวมถึงการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
จำนวน 2 ท่าน สัมภาษณ์นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียนความเรียงจำนวน 3 คนสรุปได้ว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิด
ขึ ้นกับตัวนักเรียนคือการเขียนความเรียง พบว่านักเรียนขาดความสามารถด้านการเขียนความเรียง  ได้แก่ 
ความสามารถด้านการคิด ความสามารถด้านการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ และความสามารถด้านการใช้ภาษา 
เนื่องจากไม่มีความรู้เรื ่องการใช้สำนวนภาษาที่สละสลวย เขียนถ่ายทอดความคิดไม่ได้ทำให้การสื่อสารขาด
ประสิทธิภาพ และสาเหตุเกิดจากการไม่ได้ฝึกฝนเป็นประจำทำให้ขาดประสบการในการเขียน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
ผลกระทบของปัญหาดังกล่าวดังตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงสาเหตุและผลกระทบของปัญหาการเขียนความเรียง 

 

สาเหตุ 
ผลกระทบของปัญหาการเขียนความเรียงที่มีต่อ 

นักเรียน การจัดการเรียนรู ้ สถานศึกษา 

นักเรียนไม่
สามารถเขียน
ความเรียงได้ 

นักเรียนไม่สามารถเขียน
สื่อสารเพื่อถ่ายทอดความคิด
ความรู้สึก ทัศนะของตนเอง
เพ่ือแสดงข้อมูลและ
ประสบการณ์อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม เช่น การ
เขียนตอบข้อสอบแบบอัตนัย
ในวิชาอ่ืน ตลอดจนการ
สื่อสารด้วยวิธีการเขียนอัน
ขาดประสิทธิภาพ   

ครูผู้สอนไม่สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถ
เขียนอธิบายเรื่องที่นักเรียน
เรียน หรือประมวลความรู้ที่
เรียนได้ ไม่สามารถทำงานที่
ได้รับมอบหมายได้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
เป็นที่น่าพอใจ 

คะแนนผล 
สัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย
ของโรงเรียนลดลง
เนื่องจากการทำสอบ
ทดสอบทุก ๆ ครั้งใน
รายวิชาภาษาไทยก็จะวัด
และประเมินผลทั้ง 5 
สาระ ได้แก่ การอ่าน การ
เขียน การฟัง ดู พูด 
หลักการใช้ภาษา และ
วรรณคดีและวรรณกรรม 
หากนักเรียนขาดไปทักษะ
ใดทักษะหนึ่งก็จะส่งผลต่อ
คะแนนเฉลี่ย 

 
 จากตารางที่ 4.2 แสดงสาเหตุและผลกระทบของปัญหาการเขียนความเรียงต่อการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย ผู้วิจัยมุ่งสำรวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ในการเรียนวิชาภาษาไทย 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทำให้ทราบสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้
รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังวีสซาเวียร์คอนแวนต์ พบว่านักเรียนมี
ปัญหาการเขียนความเรียง จำนวน 3 คน นอกจากนี้ยังทำให้ทราบสาเหตุของการเกิดปัญหาซึ่งสามารถสรุปเป็น
ประเด็นสำคัญได้ดังนี้ 1) สาเหตุเกิดจากตัวนักเรียน 2) สาเหตุเกิดจากประสบการณ์ด้านการเขียนน้อย 3) สาเหตุ
เกิดจากครูและวิธีการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญและมุ่งแก้ปัญหาการเขียนความเรียงของ
นักเรียน 
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ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์     
เพ่ือแก้ปัญหาการเขียนความเรียง 
 

จากการสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนท์ฟรัง
ซีสซาเวียร์คอนแวนต์พบว่า ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนมากที่สุดคือปัญหาการเขียนความเรียง ผู้วิจัยจึงจัดทำ
เครื่องมือ ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 2. ชุดกิจกรรมการเขียนความ
เรียง จำนวน 2 ชุดกิจกรรม ได้แก่ การเขียนบรรยาย และการเขียนพรรณนา 3. แบบประเมินความสามารถในการ
เขียนความเรียง จากนั้นจึงนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านตรวจหาค่าความสอดคล้อง (IOC) โดยมีค่าความ
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 0.66 - 1.00 ค่าความสอดคล้องของชุดกิจกรรมอยู่ที่ 0.66 - 1.00 โดย
ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการลดขั้นตอนในการทำกิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรม เพ่ือความเหมาะสมกับเวลา  

หลังจากนำเครื่องมือไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1 พบว่า การเรียนการสอนใช้เวลาในการสอนเป็น

เวลานาน เนื่องจากขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้มีหลายขั้นตอน บางขั้นตอนไม่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการแก้ปัญหา 

ส่งผลให้นักเรียนไม่สนใจในเนื้อหา อีกทั้งช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลทำวิจัยนั้นเป็นช่วงการแข่งขันกีฬาภายใน คาบ

เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เป็นคาบเรียนก่อนพักกลางวัน ทำให้เวลาในการเรียนการสอนน้อยลง 

และนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เนื่องจากนักเรียนจิตใจใจจดจ่อกับการแข่งขันกีฬา ไม่มีสมาธิในการเรียน 

และเม่ือนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจึงไม่สามารถปรึกษากับผู้วิจัยนอกเวลาได้ จากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยเห็น

ว่าควรปรับแก้ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง โดยการนำขั้นเลือกเนื้อหาออก และเปลี่ยนให้นักเรียนที่ไม่

ผ่านเกณฑ์จากเดิมให้ปรึกษากับผู้วิจัยนอกเวลา เป็นทบทวนใหม่ ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 
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ชุดกิจกรรม + แผนผังมโนทัศน์ 

ขัน้จัดลำดับความคิด เรียงลำดับความคิดหลัก
ความคิดรอง  

ขัน้จัดกลุ่มความคิด จัดความคิดท่ีคล้ายกันหรือ
สอดคล้องกันไว้ด้วยกัน 

ขัน้เชื่อมโยงความคิด ขีดเส้นเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อความ 

ขัน้ปฏิบัติการเขียน ทดสอบการเขียนความเรียง 

ทดสอบ 

ไม่ผ่าน 

ทบทวนใหม่ 

ผ่าน 

ทดสอบการเขียนความเรียง 
ความสามารถใน

การเขียนความเรียง 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชุดกิจกรรมการเขียนแบบบรรยาย 

ชุดกิจกรรมการเขียนแบบพรรณนา 

ชุดกิจกรรมถัดไป 

แผนภาพที่ 3 แผนภาพแสดงการจัดการเรียนการสอนการเขียนความเรียงโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
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ระยะที่ 3 ผลการนำรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์เพื่อ
แก้ปัญหาการเขียนความเรียง 
 

ผู้วิจัยได้นำนวัตกรรมที่ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญมาใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวต์ จำนวน 3 คน ที่มีปัญหาด้านการเขียนความเรียง โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเขียนความเรียง ซึ่งประกอบด้วย 2 ชุดกิจกรรม ได้แก่ การเขียนบรรยาย และการเขียนพรรณนา
โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 10 ชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้ สรุปผลข้อมูลเชิงปริมาณจากการนำนวัตกรรมไปใช้ดังนี้ 

 

3.1 ผลคะแนนการใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 

จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ในการใช้ชุดกิจกรรมการเขียนความเรยีง
ซึ่งประกอบด้วย 2 ชุดกิจกรรม ได้แก่ การเขียนบรรยาย และการเขียนพรรณนา สรุปผลคะแนนของนักเรียน 3 คน
ในแต่ละกิจกรมการเรียนรู้ดังแสดงในตารางที่ 4.3  

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงผลคะแนนการใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 

จากตารางที่ 4.3 นักเรียนคนที่ 1 มีผลการปฏิบัติกิจกรรมจากการใช้ชุดกิจกรรมการเขียนความเรียงแบบ
บรรยาย ผลคะแนนอยู่ที่ 22 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 55 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ชุดกิจกรรมการเขียน
ความเรียงแบบพรรณนา ผลคะแนนอยู่ที่ 24 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน  
 จากตารางที่ 4.3 นักเรียนคนที่ 2 มีผลการปฏิบัติกิจกรรมจากการใช้ชุดกิจกรรมการเขียนความเรียงแบบ
บรรยาย ผลคะแนนอยู่ที่ 26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ชุดกิจกรรมการเขียนความ
เรียงแบบพรรณนา ผลคะแนนอยู่ที่ 28 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ลำดับที่ 
ชุดกิจกรรม นักเรียน 

คะแนน 
(40) 

ร้อยละ 
(60) 

แปลผล 

1 การเขียนความเรียงแบบ
บรรยาย 

คนที่ 1 22 55 ไมผ่่าน 

คนที่ 2 26 65 ผ่าน 

คนที่ 3 25 62.5 ผ่าน 
2 การเขียนความเรียงแบบ

พรรณนา 
คนที่ 1 24 60 ผ่าน 

คนที่ 2 28 70 ผ่าน 

คนที่ 3 22 55 ไมผ่่าน 
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 จากตารางที่ 4.3 นักเรียนคนที่ 3 มีผลการปฏิบัติกิจกรรมจากการใช้ชุดกิจกรรมการเขียนความเรียงแบบ
บรรยาย ผลคะแนนอยู่ที ่25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ชุดกิจกรรมการเขียนความ
เรียงแบบพรรณนา ผลคะแนนอยู่ที่ 22 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 55 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

 3.2 ผลคะแนนการทดสอบการเขียนความเรียงของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
  

 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ เมื่อจบบทเรียนจากชุดกิจกรรมที่
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมแล้วผู้วิจัยได้ทำการทดสอบวัดระดับความสามารถของนักเรียนทั้ง  3 คน โดยกำหนด
ขอบเขตหัวข้อในการเขียนความเรียงคือ “ความฝัน” และให้นักเรียนตั้งชื่อเรื่องด้วยตนเอง ผลคะแนนการทดสอบ
แสดงในตารางที ่4.5 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงผลคะแนนการทดสอบการเขียนความเรียงของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตาราง 4.4 พบว่า ผลการทดสอบการเขียนความเรียงจากขอบเขตเรื่อง “ความฝัน” ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 3 คน มีคะแนนการทดสอบผ่านเกณฑ์ที่
กำหนดทั้งหมด 3 คน ได้แก่ นักเรียนคนที่ 1 มีคะแนนอยู่ที่ 26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 นักเ รียนคนที่ 2 มี
คะแนนอยู่ที่ 30 คิดเป็นร้อยละ 75 และนักเรียนคนที่ 3 มีคะแนนอยู่ที่ 28 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 สรุปได้ว่า
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน จากเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ว่าผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 โดย
คะแนนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินจะอยู่ที่ระดับ 26 – 30 คะแนน อยู่ในระดับ “พอใช้” 
 

3.3 ผลคะแนนความก้าวหน้ารายบุคคลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับ
แผนผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาการเขียนความเรียงของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์เพ่ือ
พัฒนาการเขียนความเรียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนความเรียง ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม 5 กิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึก
การเขียนความเรียงเป็นลำดับขั้นตอนเป็นไปตามลำดับและกระบวนการการเขียนความเรียง ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลดังแผนภาพต่อไปนี้ 

นักเรียนกลุ่ม 
เป้าหมายคนที่ 

คะแนนที่ได้ 
(40 คะแนน) 

คิดเป็นร้อยละ เกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 

1 26 60 ผ่านเกณฑ์ 
2 30 75 ผ่านเกณฑ์ 
3 28 70 ผ่านเกณฑ์ 
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นักเรียนคนที่ 1 
 

 
 

แผนภาพที่ 4 สรุปความก้าวหน้าการเขียนความเรียงโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
ของนักเรียนคนที่ 1 
 

 จากแผนภาพที่ 4.2 นักเรียนคนที่ 1 มีผลคะแนนการใช้ชุดกิจกรรมทั้ง 2 ชุดกิจกรรม ได้แก่ การเขียน
ความเรียงแบบบรรยาย คะแนนอยู่ที่ 22 คะแนน การเขียนความเรียงแบบพรรณนา คะแนนอยู่ที่ 24 คะแนน และ
การทดสอบการเขียนความเรียง คะแนนอยู่ที่ 26 คะแนน โดยแสดงให้เห็นพัฒนาการที่ดีข้ึนตามลำดับ 
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นักเรียนคนที่ 2 
 

 
 

แผนภาพที่ 4.3 สรุปความก้าวหน้าการเขียนความเรียงโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
ของนักเรียนคนที่ 2 
 

 จากแผนภาพที่ 4.3 นักเรียนคนที่ 2 มีผลคะแนนการใช้ชุดกิจกรรมทั้ง 2 ชุดกิจกรรม ได้แก่ การเขียน
ความเรียงแบบบรรยาย คะแนนอยู่ที่ 26 คะแนน การเขียนความเรียงแบบพรรณนา คะแนนอยู่ที่ 28 คะแนน และ
การทดสอบการเขียนความเรียง คะแนนอยู่ที่ 30 คะแนน โดยแสดงให้เห็นพัฒนาการที่ดีข้ึนตามลำดับ 
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นักเรียนคนที่ 3  
 

 
 

แผนภาพที่ 4.4 สรุปความก้าวหน้าการเขียนความเรียงโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
ของนักเรียนคนที่ 3 
 

 จากแผนภาพที่ 4.4 นักเรียนคนที่ 3 มีผลคะแนนการใช้ชุดกิจกรรมทั้ง 2 ชุดกิจกรรม ได้แก่ การเขียน
ความเรียงแบบบรรยาย คะแนนอยู่ที่ 25 คะแนน การเขียนความเรียงแบบพรรณนา คะแนนอยู่ที่ 22 คะแนน และ
การทดสอบการเขียนความเรียง คะแนนอยู่ที่ 28 คะแนน โดยแสดงให้เห็นพัฒนาการที่ดีข้ึนตามลำดับ 
 

3.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการนำนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  

 

ผลการใช้นวัตกรรมรูปแบบการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัสน์เพื่อแก้ไขปัญหาการเขียน
ความเรียงสำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 3  คน 
ประกอบด้วยชุดกิจกรรม 2 เล่ม ได้แก่ การเขียนความเรียงแบบบรรยาย และการเขียนความเรียงแบบพรรณนา 
จากนั้นผู้วิจัยได้ทำการทดสอบวัดระดับความสามารถหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้ โดยให้
นักเรียนเขียนความเรียงจากขอบเขตหัวข้อเรื่อง “ความฝัน” สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพจากใช้นวัตกรรม
ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ของ
นักเรียนคนที่ 1 – 3 ไดด้ังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบชุดกิจกรรม

ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 

 

นักเรียน 
พฤติกรรมของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ 

ด้านคุณลักษณะรายบุคคล ด้านการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดกิจกรรม
ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 

คนที่ 1 นักเรียนไม่สามารถจัดลำดับความคิดได้อย่าง
เป็นระบบ จึงมักจะเขียนวกไปวนมา และหลง
ประเด็น การเขียนแสดงความคิดยังไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษามีการใช้ภาษา
พูดในงานเขียนค่อนข้างมาก ใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนไม่ถูกต้อง และสะกดคำผิดเป็นบาง
คำ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับ
แผนผังมโนทัศน์ เน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดอย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนคนที่ 1 
สามารถเขียนแสดงความคิดได้ดียิ่งขึ้น การใช้
ชุดกิจกรรมทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้
ง่ายขึ้น เนื่องจากชุดกิจกรรมจะเริ่มจาก
กิจกรรมที่ง่ายไปยาก ทำให้การคิดของ
นักเรียนพัฒนาขึ้นตามลำดับ 

คนที่ 2 นักเร ียนมีพฤติกรรมที ่สนใจเร ียนและร่วม
กิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ มีการคิดที่เป็นระบบ 
เมื่อเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดจะเป็น
บุคคลที่เสนอแนวคิดให้เพื่อน จัดการวางแผน 
และมอบหมายหน้าที่ใหห้เพื่อนแล้วให้เพื่อน
นำเสนอต่อครูอีกครั้ง เนื่องจากไม่ค่อยมั่นใจใน
การพูดของตนเอง จึงไม่กล้าแสดงออกในชั้น
เรียนมากนัก 

พฤติกรรมการเรียนมีการพัฒนาขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากนักเรียนเป็นคนที่มีการ
จัดระบบความคิดท่ีดีอยู่แล้ว การใช้ชุด
กิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์จึงช่วยพัฒนา
นักเรียนในส่วนของการทำกิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่น การแสดงออกในชั้นเรียน ทำให้นักเรียน
แสดงออกทางความคิดได้ดียิ่งขึ้น 

คนที่ 3 นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที ่ด ีขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซักถามข้อสงสัยอยู่เสมอ เมื่อผู้วิจัย
ถามคำถามหรือให้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่
กำหนด นักเร ียนสามารถตอบได้ นักเร ียน
สามารถเขียนแสดงความคิดได้ดี แต่ในการ
เขียนพรรณนายังใช้ถ้อยคำได้ไม่ดีนัก ขาด
รายละเอียดที่พึงมีในการเขียนพรรณนา 

พฤติกรรมของนักเรียนคนที่ 3 เป็นไปตาม
กรอบแนวคิดการวิจัยทั้งในการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้เรียนได้และรูปแบบแผนผังมโนทัศน์ที่
ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน 
และการฝึกทักษะบ่อย ๆ จากชุดกิจกรรม จน
เกิดความชำนาญทำให้นักเรียนมีผลคะแนน
การเขียนความเรียงดีขึ้น 
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จากตารางที ่4.5 พบว่า นักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปทั้งลักษณะนิสัยและความคิดซึ่ง

ผู้วิจัยจึงต้องปรับการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ซึ่งผลจาก

การวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน 3 คน มีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เนื่องจากรูปแบบการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม

ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ เน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย

ขึ้น เนื่องจากชุดกิจกรรมจะเริ่มจากกิจกรรมที่ง่ายไปยาก ทำให้การคิดของนักเรียนพัฒนาขึ้นตามลำดับ สามารถ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนให้สนใจการเรียนตามกรอบแนวคิดการวิจัยได้   
 

 3.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อดีและข้อจำกัดของนวัตกรรมรูปแบบการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับ

แผนผังมโนทัศน์  
 

จากการที่ผู้วิจัยได้นำนวัตกรรมรูปแบบการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ไปใช้ในการ

แก้ปัญหาการเขียนความเรียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ผู้วิจัยได้

ศึกษาและสังเกตปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาเรื่อง การเขียนความเรียงในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-3 และพบข้อดี

และข้อจำกัดของนวัตกรรม แสดงดังตารางที่ 4.6 

ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการศึกษาข้อดีและข้อจำกัดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
 

ข้อดี ข้อจำกัด 

1. รูปแบบการสอนโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ เน้นให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดอย่างเป็นขั้นตอน ทำให้การเขียนของ
นักเรียนแสดงความคิดได้อย่างตรงประเด็น ไม่
สับสนวกวน และเขียนได้อย่างราบรื่นจนจบ 

1. รูปแบบการสอนโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ยังไม่เน้น
ให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ และ
ส่งเสริมจินตนาการสร้างสรรค์ของนักเรียนเท่าที่ควร 

2. รูปแบบการสอนชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโน
ทัศน์สามารถเร้าความสนใจนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากกิจกรรมที่กำหนดให้มีความหลากหลาย
และเข้าใจง่าย  

2. รูปแบบการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผัง
มโนทัศน์  ผ ู ้สอนต ้องอาศ ัยความชำนาญ และ
ข้อจำกัดเรื่องเวลาอาจทำให้จัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอ  

3. ชุดกิจกรรมช่วยสร้างเสริมประสบการณ์และ
ความชำนาญในการฝึกทักษะการเขียนของนักเรียน  

3. การใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดด้วยตนเอง หากนักเรียนคนใดไม่
ใช้กระบวนการคิด ผู้สอนต้องมีวิธีการกระตุ้นให้
นักเรียนคิดแก้ปัญหาตามสถานการณ์ท่ีกำหนด  
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จากตารางที ่ 4.6 พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์เป็น

นวัตกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดระเบียบความคิดอย่างเป็นระบบ กระตุ้นให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากชุดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด การใช้

กระบวนการกลุ่มในการระดมความคิดเพื่อให้ได้ความคิดที่หลากหลาย เมื่อนำชุดกิจกรรมมาผนวกเข้ากับรู ปแบบ

แผนผังมโนทัศน์ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดไว้ในชุดกิจกรรม ปฏิบัติซ้ำ ๆ ทำให้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ ้นของ

นักเรียนที่มีปัญหา แต่นวัตกรรมที่ผู้วิจัยเลือกใช้ยังมีข้อจำกัดบางประการ ได้แก่ รูปแบบการสอนยังไม่เน้นให้

นักเรียนคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ และส่งเสริมจินตนาการสร้างสรรค์ของนักเรียนเท่าที่ควร ผู้สอนต้อง

อาศัยความชำนาญ และข้อจำกัดในการทำกิจกรรมเรื่องเวลาอาจทำให้จัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอ 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

การดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาความสามารถในการเขียนความเรียงโดยใช้ชุดกิจกรรม
ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสวาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 3 คน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสํารวจสภาพปัญหาในชั้นเรียนของนักเรียน 2. เพื่อศึกษาปัญหาที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียน 3. เพื่อศึกษาวิธีการแก้ปัญหาในชั้นเรียนเพื่อวิเคราะห์แนวทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ
การเขียนความเรียงของนักเรียน และ 4. เพื่อศึกษาผลของการนํานวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาของนักเรียน 
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะงานวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการวิจัยพบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ 
ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563 คือ ปัญหาด้านการเขียนความเรียง ได้แก่ การเขียนบรรยาย และการ
เขียนพรรณนา ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการเขียนบรรยายแลพรรณนาเป็นพื้นฐานในการเขียนสื่อสาร ซึ่ง
เป็นทักษะที่ใช้ในการดำเนินชีวิต การที่นักเรียนไม่สามารถเขียนความเรียงได้จะส่งผลให้การสื่อสารด้านการเขียน
ของนักเรียนบกพร่อง หลังจากผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 
2 พบว่า สาเหตุของปัญหาการเขียนความเรียง อันดับที่ 1 คือ นักเรียนไม่สามารถวางแผนและจัดลำดับความคิดได้ 
อันดับที่ 2 คือ นักเรียนใช้ภาษาในการเขียนไม่ถูกต้อง นอกจากนั้นยังไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจได้ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นองค์ประกอบของความสามารถในการเขียนความเรียง ดังนั้นเมื่อนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้จึงส่งผลให้
นักเรียนไม่สามารถเขียนความเรียงได้ ผู ้วิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจึงได้จัดทำเครื่องมือ ได้แก่ 1. 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ และ 2. ชุดกิจกรรมการเขียนความเรียงโดยใช้ชุด
กิจกรรมร่วมกับแผนผังมนทัศน์ จำนวน 2 เล่ม ได้แก่ การเขียนบรรยาย และการเขียนพรรณนา จากนั้นนำไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านตรวจสอบ โดยมีค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 0.81 และมีค่าความ
สอดคล้องของชุดกิจกรรมที่ 0.71 ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้แก้ปัญหา นอกจากนั้นผู้เชี ่ยวชาญได้ปรับ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย 
 จากการนำแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การเขียนบรรยาย และการเขียนพรรณนาไปใช้แก้ปัญหา 
ได้ผลดังนี้ นักเรียนคนที่ 1 มีผลคะแนนการทำแบบทดสอบการเขียนบรรยายได้ 22 คะแนน คิดเป็นร้ อยละ 55 
และแบบทดสอบการเขียนพรรณนาได้ 24 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งมีการพัฒนาขึ้น นักเรียนคนที่ 2 มีผล
คะแนนกแบบทดสอบการเขียนบรรยายได้ 26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65 และแบบทดสอบการเขียนพรรณนาได้ 
28 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 และนักเรียนคนที่ 3 มีผลคะแนนการทำแบบทดสอบการเขียนบรรยายได้ 25 
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คะแนน และแบบทดสอบการเขียนพรรณนาได้ 22 คะแนน และในการทำแบบทดสอบการเขียนความรียงครั้ง
สุดท้ายปรากฏผลคะแนนดังนี้ นักเรียนคนที่ 1 ได้คะแนน 26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนคนที่ 2 ได้คะแนน 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และนักเรียนคนที่ 3 ดะแนน 28 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 หลังจากนำนวัตกรรมไปใช้ พบว่า ข้อดีของการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโน
ทัศน์ คือ นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนความเรียงอย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจากชุดกิจกรรมสามารถเร้าความสนใจ
นักเรียนได้เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมที่
กำหนดให้มีความหลากหลายและเข้าใจง่าย มีกิจกรรมการเรียนที่เป็นไปตามระดับความยากง่าย ทำให้นักเรียนเกิด
ความต้องการเขียน และเป็นการกระตุ ้นความคิดและจินตนาการสร้างสรรค์ของนักเรียน  ช่วยสร้างเสริม
ประสบการณ์และความชำนาญในการฝึกทักษะการเขียนของนักเรียน รูปแบบการสอนแผนผังมโนทัศน์ช่วยพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นเทคนิคที่ช่วยอธิบาย หรือเป็นตัวแทนความคิดที่แสดงถึงโครงสร้าง
ความรู้ที่นักเรียนมี ช่วยให้เกิดการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ทำให้การเขียนของนักเรียนแสดงความคิดได้อย่าง
ตรงประเด็น ไม่สับสนวกวน และทำให้งานเขียนมีสารัตถภาพ เอกภาพ และสัมพันธภาพ  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนความเรียงโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโน
ทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสวาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563 สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนตืฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ คือปัญหาการเขียนความเรียง ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากนักเรียนขาดทักษะการเขียนบรรยายหรือพรรณนาข้อความหรือประโยคที่มีขนาดยาว  นักเรียนไม่ทราบว่า
จะเริ่มต้นเขียนอย่างไรจึงทำให้งานเขียนขาดความน่าสนใจ ขาดการวางแผนและจัดลำดับความคิด และเขียนไม่
ตรงตามประเด็นหรือหัวข้อที่กำหนด อีกทั้ง นักเรียนขาดความรู้ ความขยัน ความมุ่งมั่นในการฝึกหัดการเขียน
ความรียง รวมทั้งนักเรียนไม่เข้าใจหลักการเขียนความเรียงที่  จึงส่งผลกระทบต่อทักษะการเขียนสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ำกว่าเกณฑ์ 
 หลังจากนำนวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหาการเขียนความเรียง พบว่า นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการเขียนความ
เรียงสูงขึ้น แต่ในการทดสอบหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรม ผลปรากฏว่า ในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุดกรรมการเขียนบรรยาย มีนักเรียนคนที่ 1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากนักเรียนให้เหตุ ผลว่า 
“กิจกรรมการเขียนบรรยายแต่ละกิจกรรมมีความง่าย แต่แบบทดสอบเรื่อง การเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ 
นักเรียนเลือกการเขียนชีวประวัติบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ จึงได้ไปหาข้อมูลประวัติของบุคคลดังกล่าว แต่พบข้อมูล
น้อยมาก จึงไม่สามารถเขียนได้” และในการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเขียนพรรณนา มี
นักเรียนคนที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากนักเรียนให้เหตุผลว่า “การเขียนพรรณนายากกว่าการเขียน
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บรรยาย เพราะต้องอธิบายรายละเอียดที่มากกว่า และใช้คำที่สวยงามมากกว่า ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียน 
การเขียนจึงออกมาเป็นแบบบรรยาย” แต่ถึงอย่างไร ในการทดสอบครั้งสุดท้าย ผลปรากฏว่านักเรียนทุกคนผ่าน
เกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 เนื่องจากหัวข้อในการเขียนคือ “ความฝัน” เป็นหัวข้อที่ใกล้ตัว และสามารถเขียนได้
ง่าย ทำให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดของตนเองออกมาได้อย่างเต็มท่ี และมีผลการทดสอบที่สูงขึ้น 
 หลังจากนำนวัตกรรมไปใช้ พบว่า นวัตกรรมชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์สามารถนำไปแก้ไขปัญหา
การเขียนความเรียงได้ดี เนื่องจากชุดกิจกรรมสามารถเร้าความสนใจนักเรียนได้เป็นอย่างดี  มีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมอย่างกระตือรือร้น นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมที่กำหนดให้มีความหลากหลายและเข้าใจง่าย มี
กิจกรรมการเรียนที่เป็นไปตามระดับความยากง่าย ทำให้นักเรียนเกิดความต้องการเขียน อีกทั้งรูปแบบการสอน
แผนผังมโนทัศน์ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นเทคนิคที่ช่วยอธิบาย หรือเป็นตัวแทน
ความคิดที่แสดงถึงโครงสร้างความรู้ที่นักเรียนมี  ช่วยให้เกิดการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ทำให้การเขียนของ
นักเรียนแสดงความคิดได้อย่างตรงประเด็น ไม่สับสนวกวน และทำให้งานเขียนมีสารัตถภาพ เอกภาพ และ
สัมพันธภาพ 
 กล่าวได้ว่า การใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ประสบผลสำเร็จ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักการทฤษฎีและปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนผังมโนทัศน์ ตามที่ เกริก ท่วมกลาง และ
จินตนา ท่วมกลาง (2555: 126) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมช่วยฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการกระทำนอกเหนือจากการ
เรียนในชั้นเรียนปกติ เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างกว้างขวางที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
มากกว่าเนื้อหา สอดคล้องกับ ทวี เทศมาศ (2561: 176) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมช่วยสร้างความพร้อม ส่งผลถึงการ
สร้างประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ เนื้อหา และประสบการณ์ที่ซับซ้อน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมริกา 
ตรรกวาทการ (2556: 112) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ทำให้นักเรียนมี
ระดับความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าอนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  อีกทั้ง Bryan Bradley 
(2019) กล่าวว่า แผนผังมโนทัศน์ช่วยผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจเนื้อหา เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นกับ
แนวคิดของผู้แต่ง ช่วยนักเรียนสังเคราะห์และรวมข้อมูลความคิด และกระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ 
สอดคล้องกับ Inspiration (2019) กล่าวว่า แผนผังมโนทัศน์ช่วยให้นักเรียนระดมสมองและสร้างแนวคิดใหม่  
กระตุ้นให้นักเรียนค้นพบแนวคิดใหม่และข้อเสนอที่เชื่อมโยงกับตนเอง และช่วยให้นักเรียนสื่อสารความคิดและ
ข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนากาญจน์ แก้วมณี (2561: 124) กล่าวว่า การใช้แผนผัง
มโนทัศน์สามารถทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์มีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
ผ่านเกณฑ์ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100  
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ข้อเสนอแนะ 
 

 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การนำชุดกิจกรรมการเขียนความเรียงไปใช้ในการแก้ปัญหา ผู้สอนควรศึกษารายละเอียดของชุด
กิจกรรม คู่มือคำแนะนำ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู ้วิจัยกำหนดขึ้นในแต่ละครั้งหรือในแต่ละเล่มชุด
กิจกรรมให้เข้าใจทุกครั้ง จนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ อันจะนำไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ตามท่ีผู้วิจัยกำหนดไว้ 
 2. การเลือกหัวข้อเรื ่องในการเขียนความเรียง ครูผู้สอนต้องเลือกหัวข้อเรื ่องในการเขียนความเรียงที่
ทันสมัย และตรงตามความสนใจของนักเรียน มีแหล่งข้อมูลเพียงพอ เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเขียน 
 3. การใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ สามารถนำไปใช้ในงานเขียนประเภท
อ่ืนได้ เช่น การเขียนเรียงความ การเขียนสารคดี การเขียนนิทาน การเขียนนิยาย เป็นต้น 
 

 ข้อแนะนำในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยเพื ่อพัฒนาความสามารถในการเขียน โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์
พัฒนาการเขียนประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ เรียงความ ย่อความ สารคดี เรื่องสั้น และนวนิยาย เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนโดยการใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโน
ทัศน์ กับวิธีการสอนรูปแบบอื่น ๆ เช่น รูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิกจิ๊กซอว์ รูปแบการเรียนรู้โดยใช้ซิปปาโมเดล 
เป็นต้น เพ่ือเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนว่าวิธีใดส่งผลต่อความคงทนในการเรียนรู้ได้ดีกว่ากัน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
 

 1. ชื่อ - สกุล  นางสาวเพียงเพ็ญ สันหพงศ์ 
    งานปัจจุบัน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
    สถานที่ทำงาน  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
  

2. ชื่อ - สกุล  นางปรียานุช แสงมหาชัย 
    งานปัจจุบัน  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    สถานที่ทำงาน  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
  

3. ชื่อ - สกุล  นายคณิน จิตนิยม 
    งานปัจจุบัน  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 
    สถานที่ทำงาน  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาที่ส่งผลประทบต่อการเรียนวิชาภาษาไทย (นักเรียน) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   ............................................................................................................  
วันที่สัมภาษณ์   วันที่.................เดือน..........................................ป.ี.............................  
เวลาเริ่มสัมภาษณ์  เวลา..........................น. 
เวลาสิ้นสุดการสัมภาษณ์  เวลา..........................น. 
 
ตอนที่ 2 สภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
 

1. นักเรียนคิดว่าปัญหาใดที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนวิชาภาษาไทยมากที่สุด 
.................................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ .................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................... ................................................. 
................................................................................. ...................................................................................................  
2. ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอะไร 
.......................................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
3. หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข นักเรียนคิดว่าจะส่งผลอย่างไรต่อตัวนักเรียนเอง 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
......................................................................................................................................................................... ........... 

 
 
 



แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาที่ส่งผลประทบต่อการเรียนวิชาภาษาไทย (นักเรียน) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   ............................................................................................................  
วันที่สัมภาษณ์   วันที่.................เดือน..........................................ป.ี.............................  
เวลาเริ่มสัมภาษณ์  เวลา..........................น. 
เวลาสิ้นสุดการสัมภาษณ์  เวลา..........................น. 
 

ตอนที่ 2 สภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
 

1. ท่านคิดว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 มีปัญหาการเรียนรู้กลุ่มสาระรู้วิชาภาษาไทย ในสาระ มาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใดบ้าง และมีนักเรียนทั้งหมดก่ีคน 
      สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวชี้วัด  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จำนวนนักเรียนที่มีปัญหา.......................................คน 
    สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จำนวนนักเรียนที่มีปัญหา.......................................คน 

   สาระที่ 3 การฟัง การดูและการพูด มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และ
พูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จำนวนนักเรียนที่มีปัญหา.......................................คน 

   สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ตัวชี้วัด  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จำนวนนักเรียนที่มีปัญหา.......................................คน 

 
 
   สาระที่ 5 หลักการใช้ภาษา มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารร์วรรณคดีและ

วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 



ตัวชี้วัด  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จำนวนนักเรียนที่มีปัญหา.......................................คน 
 

2. ท่านคิดว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 มีปัญหาการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ในสาระ มาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใดที่ควรได้รับการแก้ไขมากท่ีสุด 
สาระที่ :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
มาตรฐาน :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ตัวชี้วัด :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่สำคัญในชั้นเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
 

1. ท่านคิดว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 มีปัญหาทักษะด้านใดมากที่สุด 
.............................................................................. ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
2. นักเรียนมีปัญหาดังกล่าวกี่คน และนักเรียนคนใดบ้าง 
.................................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
3. ท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนเกิดจากสาเหตุใด 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................................................................................ ............................................ 
...................................................................................... ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
 
 



4. ท่านคิดว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อใครบ้าง เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................. ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
5. ท่านคิดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนมีปัญหาแล้วไม่ได้รับการแก้ไขมีไรบ้าง 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................ ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
      ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ข้อมูล  
       (........................................................) 
         วันที่.............เดือน.........................พ.ศ............. 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ข้อมูล  
       (........................................................) 
         วันที่.............เดือน.........................พ.ศ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการเขียนความเรียงโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
 

ชื่อผู้วิจัย ปี ชื่องานวิจัย วัตถุประสงค์ ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  

คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลการประเมินความสอดคล้องความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC: Item-objective congruence) 
ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 

 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

  เกณฑ์พิจารณา  +1   เมื่อแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

     0  เมื่อไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

    -1  เมื่อไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
 

 

ข้อ 
 

รายการพิจารณา 
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

IOC 
 

ความหมาย 
ท่านที่ 1 ท่านที ่2 ท่านที ่3 

1 แผนการจัดการเรียนรู้มีความถูกต้องตาม
หลักการ ทฤษฎีหรือแนวคิดของแผนผังมโนทัศน์ 

+1 +1 0 0.66 เหมาะสม 

2 เนื้อหาสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

4 กระบวนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา
และเป้าหมายการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

5 การวัดประเมินผลสอดคล้องกับเป้าหมายยการ
เรียนรู้ 

+1 0 +1 0.66 เหมาะสม 

6 เครื่องมือในการวัดประเมินผล ประเมินได้ตาม
เป้าหมายการเรียนรู้ 

0 +1 +1 0.66 เหมาะสม 

7 สื่อการสอนที่ใช้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับเป้าหมายการเรียนรู้ 

+1 0 +1 0.66 เหมาะสม 

8 เกณฑ์การวัดประเมินผล ชัดเจน ครอบคลุม 0 +1 +1 0.66 เหมาะสม 

9 ภาษาท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้มีความ
ถูกต้อง 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

รวมค่าเฉลี่ย 0.81 สอดคล้อง 
 

 กำหนดค่าความสอดคล้อง (IOC: Item-objective congruence) 0.5 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ ซึ่งจากผลการ
ประเมินมีค่าผ่านเกณฑ์ทุกรายการและผลเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.81 แปลผลได้ว่าสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีได้ 



ผลการประเมินความสอดคล้องความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
(IOC: Item-objective congruence) ของชุดกิจกรรมการเขียนความเรียงร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 

 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

เกณฑ์พิจารณา +1   เมื่อแน่ใจว่าชุดกิจกรรมการเขียนความเรียงร่วมกับแผนผังมโนทัศน์มีความเหมาะสม 

   0    เมื่อไม่แน่ใจว่าชุดกิจกรรมการเขียนความเรียงร่วมกับแผนผังมโนทัศน์มีความเหมาะสม 

  -1    เมื่อแน่ใจว่าชุดกิจกรรมการเขียนความเรียงร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ไมเ่หมาะสม 
 

 

รายการพิจารณา 
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

IOC 
 

ความหมาย 
ท่านที่ 1  ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

1. ด้านเนื้อหาของชุดกิจกรรม 

1.1 เนื้อหามีความถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

1.2 เนื้อหามีความชัดเจน ครบถ้วน และเข้าใจง่าย 0 +1 +1 0.66 เหมาะสม 

2. ด้านรูปแบบของชุดกิจกรรม 
2.1 ขนาดของชุดกิจกรรมประกอบการสอนมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 0 0.66 เหมาะสม 

2.2 วิธีการทำกิจกรรมเข้าใจง่าย +1 0 +1 0.66 เหมาะสม 

2.3 ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2.4 ความสะดวกในการใช้จัดการเรียนการสอน 0 +1 +1 0.66 เหมาะสม 
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

3.1 ผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริง +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
3.2 ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ดียิ่งข้ึน +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3.3 ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงได้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3.4 ช่วยฝึกฝนกระบวนการทำงานกลุ่มและการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3.5 ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้จาก
การใช้ชุดกิจกรรมประกอบการสอน 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

รวมค่าเฉลี่ย 0.75 เหมาะสม 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  การเขียนบรรยาย            เวลาเรียน 4 ชั่วโมง 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญรัตน์ เชื้อวงศ์         

 
ความคิดรวบยอด 
 การเขียนบรรยาย เป็นการเขียนเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพเหตุการณ์ 
ลำดับเวลา สถานที่ บุคคล ผู้เขียนควรกล่าวถึง เหตุการณ์ให้ชัดเจน โดยมีข้อมูลและเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะ
แสดงความคิด บางครั้งอาจแทรกบทสนทนาตัวละครทำให้ผู้อ่านเข้าใจลักษณะอารมณ์ความคิดของตัวละครและ
เข้าใจเรื่องท้ังหมด 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการเขียนบรรยายได้ถูกต้อง 
 2. นักเรียนสามารถนำเสนอเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน 
 3. นักเรียนสามารถเขียนได้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนบรรยาย 
 4. นักเรียนสามารถเขียนบรรยายได้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. การเขียนบรรยาย 
  1.1 ความหมายของการเขียนบรรยาย 
  1.2 จุดมุ่งหมายของการเขียนบรรยาย 
  1.3 ประเภทของการเขียนบรรยาย 
  1.4 ข้อสังเกตในการเขียนบรรยาย 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 การเลือกเนื้อหา 1. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 1 “แท็กซี่ไปไหนดีคะ” โดยดำเนินการ 
ดังนี้ 
       1.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ใช้เวลาในการทำ
กิจกรรมกลุ่มละ 90 วินาที 
       1.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตัดสินใจว่าจะให้ใครเป็น
คนขับแท็กซ่ี และใครจะเป็นผู้โดยสาร 
       1.3 คนขับแท็กซ่ีมีหน้าที่ตอบคำถามว่าสถานที่ท่ีสมาชิก
ต้องการจะไปคือสถานที่ใด โดยถามผู้โดยสารว่า “ไปไหนดีคะ” 
ผู้โดยสารมีหน้าที่ใบ้ไปเรื่อย ๆ ว่าต้องการจะไปสถานที่ใด โดยห้าม
บอกชื่อสถานที่ เช่น “ไปสวนสนุกท่ีอยู่มีนบุรี” คนขับต้องตอบว่า 
“สวนสยาม” จึงจะถูกต้อง 
       1.4 เมื่อคนขับแท็กซ่ีตอบชื่อสถานที่ถูกต้อง จะได้รับคะแนน
สถานที่ละ 5 คะแนน ถ้าตอบไม่ได้ก็ข้ามไปคนถัดไป โดยการพูดว่า 
“ไม่ไปค่ะ”  
       1.5 กลุ่มท่ีบอกสถานที่ได้ถูกต้องมากท่ีสุดภายในเวลาที่
กำหนดจะเป็นกลุ่มท่ีชนะและได้รับรางวัลจากครู 
2. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 2 “บัตรคำปริศนา” โดยดำเนินการดังนี้ 
    2.1 นักเรียนแบ่งกลุ่มและจับสลากคำคู่ที่มีความหมายใกล้เคียง
กันจากกล่องที่บรรจุบัตรคำไว้ กลุ่มละ 3 บัตรคำ (6 คำ) เช่น คำ
ว่า พัวพัน กับ ผูกพัน คำว่า สมบูรณ์ กับ บริบูรณ ์เป็นต้น  
   2.2 นักเรียนนำคำที่จับสลากได้มาแต่งประโยค โดยใช้คำให้
ถูกต้องและเหมาะสมกับความหมาย  
3. นักเรียนเลือกเนื้อหาในการเขียนบรรยายจากหัวข้อ “การเขียน
ชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ” 

 
 



ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที ่2 จัดลำดับความคิด 1. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 3 “วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า” โดย
ดำเนินการดังนี้ 
      1.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน จากนั้นส่งตัวแทนกลุ่ม
ออกมาจับสลากลำดับในการออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้นเรียน  
      1.2 ครูกำหนดเวลาในการทำกิจกรรมกลุ่มละ 1 นาที 
      1.3 นักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่ม
จะต้องช่วยกันเล่าเรื่อง โดยมีประโยคขึ้นต้นว่า “วันหนึ่งฉันเดินเข้า
ป่า” นักเรียนเล่าเรื่องคนละ 1 ประโยค และจะต้องจบเรื่องให้ได้
ภายในเวลา 1 นาท ี
      1.4 กลุ่มท่ีเล่าเรื่องได้ดีที่สุดและปิดเรื่องภายในเวลาที่กำหนด
เป็นกลุ่มที่ชนะ 
2. นักเรียนแต่งประโยคให้สอดคล้องกับรูปภาพที่กำหนดให้ 
3. นักเรียนนำประโยคจากตอนที่ ๑ มาเขียนเรียงลำดับตาม
เหตุการณ ์โดยเพิ่มเติมคำหรือข้อความให้เรื่องราวสมบูรณ์แล้วตั้ง
ชื่อเรื่อง 
4. นักเรียนรวบรวมความคิดที่เกี่ยวข้องกับการเขียนชีวประวัติหรือ
อัตชีวประวัติในรูปแบบของแผนผังมโนทัศน์ 
5. นักเรียนนำความคิดที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับการเขียนชีวประวัติ
หรืออัตชีวประวัติมาจัดลำดับความคิด โดยให้แนวคิดที่สำคัญ หรือ
กว้างอยู่บน และแนวคิดรองหรือเล็กลงมาอยู่ล่าง 

ขั้นที ่3 จัดกลุ่มความคิด 1. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 4 “แก้ตอนจบ” โดยดำเนินการดังนี้ 
  1.1 นักเรียนดูภาพยนตร์สั้นประกอบเพลง ดอกฟ้า ของวง 
Labanoon จาก https://youtu.be/QRxM-Ce4vzY 
  1.2 นักเรียนแต่ละคนเขียนแก้ไขตอนจบของภาพยนตร์สั้นเรื่อง
ดังกล่าว 
  1.3 ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมาหน้าชั้นเรียนแล้วเล่าตอนจบที่
นักเรียนเขียนขึ้นมาให้ทุกคนฟัง 
 



ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   1.4 นักเรียนวิเคราะห์เขียนโครงเรื่องจากภาพยนตร์สั้นดังกล่าว 
โดยแยกเป็นส่วนนำ ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนสรุป 
  1.5 นักเรียนนำความคิดของงานเขียนตนเองที่ได้จัดลำดับ
ความคิดไว้มาจัดกลุ่มความคิดเข้าด้วยกัน โดยทำในรูปแบบแผนผัง
มโนทัศน์ 

ขั้นที ่4 การเชื่อมโยงความคิด 1. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 5 “คำธรรมดาท่ีไม่ธรรมดา” โดย
ดำเนินการดังนี้ 
   1.1 นักเรียนจับสลากบัตรคำคนละ 1 บัตรคำ 
   1.2 นักเรียนตีความคำศัพท์ที่ตนเองได้ และเตรียมเล่าเรื่องที่
เกี่ยวกับคำศัพท์ดังกล่าว โดยขยายความคำศัพท์ และเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ของตนเอง 
  1.3 นักเรียนเล่าเรื่องจากคำที่จับสลากได้ โดยครูกำหนดเวลาให้
คนละไม่เกิน 1 นาที 
  1.4 นักเรียนฟังคำแนะนำจากครู 
2. นักเรียนนำคำท่ีจับสลากได้มาเขียนบรรยาย โดยเชื่อมโยงกับ
ความรู้และประสบการณ์ของนักเรียน 
3. นักเรียนเขียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของของความคิดงานเขียน
ของตนเองที่ได้จับกลุ่มไว้ 

ขั้นที ่5 ขั้นปฏิบัติงานเขียน   1. นักเรียนเขียนบรรยายหัวข้อ “การเขียนชีวประวัต ิและ
อัตชีวประวัติ” โดยนำมโนทัศน์ที่ได้จากการเชื่อมโยงความคิดมา
เขียนเป็นความเรียง 
  2. ครูประเมินความสามารถในการเขียนความเรียงของนักเรียน 
ถ้าผ่านเกณฑ์ให้นักเรียนปฏิบัติชุดกิจกรรมการเขียนพรรณนา
ต่อไป แต่ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้นักเรียนปรึกษากับผู้วิจัยนอก
เวลา 

 

สื่อการเรียนรู้ 



 1. ชุดกิจกรรมการเขียนบรรยาย 
 
การวัดและประเมินผล 
 เครื่องมือ 
  แบบประเมินความสามารถในการเขียนความเรียงแบบบรรยาย 
 สิ่งท่ีต้องวัด 
  ความสามารถในการเขียนความเรียงแบบบรรยาย 
 เกณฑ์การประเมิน 
  ผลการประเมินความสามารถในการเขียนความเรียง ร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  การเขียนพรรณนา            เวลาเรียน 4 ชั่วโมง 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญรัตน์ เชื้อวงศ์         

 
ความคิดรวบยอด 
 การเขียนพรรณนา หมายถึง การให้รายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น บุคคล สัตว์ วัตถุ สถานที่หรือ
เหตุการณ์ช่วงใดช่วงหนึ่งด้วยถ้อยคำพรรณนาที่ไพเราะเหมาะสม ก่อให้เกิดจินตนาการ เห็นความเคลื่อนไหว 
จำนวน สี ขนาดและได้ยินเสียงตามที่ผู้ส่งสารประสงค์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการเขียนพรรณนาได้ถูกต้อง 
 2. นักเรียนสามารถนำเสนอเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน 
 3. นักเรียนสามารถเขียนได้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนพรรณนา 
 4. นักเรียนสามารถเขียนพรรณนาได้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. การเขียนพรรณนา 
  1.1 ความหมายของการเขียนพรรณนา 
  1.2 หลักการเขียนพรรณนา 
  1.3 ประเภทของการเขียนพรรณนา 
   
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 



ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 การเลือกเนื้อหา 1. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 1 “ภาพนี้มีอะไร” โดยดำเนินการ ดังนี้ 
       1.1 ครูนำเสนอแผ่นป้ายรูปภาพธรรมชาติ ของ Srok Khmet 
และให้นักเรียนสังเกตรายละเอียดของรูปภาพ  
       1.2 นักเรียนสังเกตรูปภาพแล้วเขียนรายละเอียดหรือสิ่งที่พบ
ในภาพ โดยเขียนเป็นคำ หรือข้อความสั้น ๆ ลงในใบกิจกรรม 
       1.3 นักเรียนยกตัวอย่างประโยคที่นักเรียนอธิบายรูปภาพคน
ละ 1 ประโยค 
       1.4 นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าประโยคที่เพ่ือนอ่านเป็นการ
เขียนบรรยายหรือพรรณนา 
       1.5 นักเรียนเลือกคำในตอนที่ 1 มา 5 คำ แล้วแต่งเป็น
ประโยคตามความคิดของนักเรียน 
       1.6 ครูให้รางวัลแก่ผู้ที่อธิบายรายละเอียดจากภาพได้มากที่สุด 
2. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 2 “ตะกร้าผลไม้ปริศนา” โดยดำเนินการ 
ดังนี้ 
   2.1 นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีจำนวน
สมาชิกเท่า ๆ กัน 
     2.2 นักเรียนส่งตัวแทนออกมาวาดรูปบนกระดาน ใน
ขณะเดียวกนัก็ส่งตัวแทน 1 คนไปจับสลากบัตรรูปภาพกับผู้สอน 
   2.3 นักเรียนที่เป็นตัวแทนที่จะวาดภาพหันหน้าเข้าหากระดาน 
ส่วนสมาชิกในกลุ่มเตรียมตัวเพ่ือใบ้รูปร่างลักษณะของรูปผลไม้ท่ี
กลุ่มตนเองจับสลากได้ 
   2.4 นักเรียนทุกคนในกลุ่มใบ้คำ ซึ่งสามารถบอกได้คนละประโยค
โดยห้ามบอกชื่อผลไม้ชนิดดังกล่าว 
   2.5 นักเรียนที่เป็นตัวแทนวาดรูปตามคำใบ้ให้เหมือนตามรูปภาพ
ต้นฉบับมากที่สุด 
   2.6 กลุ่มใดที่ใบ้คำได้ถูกต้องและวาดรูปออกมาได้เหมือนภาพ
ต้นฉบับมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ 

 



ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

    2.7 ครูนำตะกร้าผลไม้ออกมา ให้แต่ละกลุ่มเลือกผลไม้มากลุ่ม
ละ 1 ชนิด 
   2.8 นักเรียนนำคำที่อยู่ในบัตรคำผลไม้ไปเขียนเรียบเรียงเป็น
ข้อความเชิงพรรณนาสั้น ๆ ให้ได้ใจความอย่างสละสลวย 

ขั้นที ่2 การจัดลำดับความคิด 1. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 3 “แข่งขันต่อภาพ” โดยดำเนินการ ดังนี้ 
      1.1 นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 12 กลุ่มเท่า ๆ กันจากนั้นครู
อธิบายการเล่นกิจกรรมนี้โดยที่จะให้แต่ละกลุ่มได้รับภาพชนิด
เดียวกัน กลุ่มละชุด และภายในเวลา 12 นาท ีให้จัดลำดับภาพให้
ต่อเนื่องกันจากภาพแรกไปถึงภาพสุดท้าย  
     1.2 นักเรียนช่วยกันเขียนเรื่องราวที่ได้จากภาพแรกจนถึงภาพ
สุดท้าย เมื่อหมดเวลาตามที่กำหนดไว้ ให้แต่ละกลุ่มจับสลากกัน
ออกมารายงาน โดยเล่าเรื่อง และติดภาพซึ่งกลุ่มของตนได้ลำดับไว้
ให้เพ่ือน ๆ อีกกลุ่มหนึ่งดู หลังจากท่ีทั้งสองกลุ่มรายงานจบแล้ว 
ครูจึงนำภาพที่เป็นเฉลยลำดับเหตุการณ์ของเรื่องขึ้นติดบน
กระดานวิจารณ์ผลงานของแต่ละกลุ่ม 
     1.3 การตัดสินให้คะแนนจะดูท่ีการลำดับภาพได้ถูกต้อง และดู
จากการรายงานเล่าเรื่องว่ามีเนื้อหาเหมาะสมเพียงใด 
    1.4 นักเรียนรวบรวมความคิดที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนของตนใน
รูปแบบของแผนผังมโนทัศน์ 
    1.5 นักเรียนนำความคิดที่รวบรวมไว้มาจัดลำดับความคิด โดย
ให้แนวคิดท่ีสำคัญ หรือกว้างอยู่บน และแนวคิดรองหรือเล็กลงมา
อยู่ล่าง 
  1.4 นักเรียนวิเคราะห์เขียนโครงเรื่องจากภาพยนตร์สั้นดังกล่าว 
โดยแยกเป็นส่วนนำ ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนสรุป 
  1.5 นักเรียนนำความคิดของงานเขียนตนเองที่ได้จัดลำดับ
ความคิดไว้มาจัดกลุ่มความคิดเข้าด้วยกัน โดยทำในรูปแบบแผนผัง
มโนทัศน์ 



ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที ่3 การจัดกลุ่มความคิด 1. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 4 “ฤาษีแปลงสาร” โดยดำเนินการ ดังนี้ 
      1.1 นักเรียนอ่านนิทานสุภาษิตเรื่อง ราชสีห์กับหนู บิดากับ
บุตรทั้งหลาย และสุนัขป่ากับลูกแกะ ซึ่งเป็นเนื้อหาจากหนังสือ
เรียนวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
     1.2 นักเรียนเปลี่ยนคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยคที่กำหนดให้ ซ่ึง
แต่ละกลุ่มจะได้กลุ่มประโยคที่แตกต่างกันไปตามเนื้อเรื่องนิทาน
ของตน 
     1.3 นักเรียนนำประโยคที่ได้แก้ไขในกิจกรรมที่ 4 “ฤาษีแปลง
สาร” มาจัดกลุ่มความคิด โดยจัดความคิดที่คล้ายกันหรือ
สอดคล้องกันเข้าด้วยกัน 
     1.4 นักเรียนนำความคิดของงานเขียนตนเองที่ได้จัดลำดับ
ความคิดไว้มาจัดกลุ่มความคิดเข้าด้วยกัน โดยทำในรูปแบบแผนผัง
มโนทัศน์ 

ขั้นที ่4 การเชื่อมโยงความคิด 1. ครูนำเสนอกิจกรรมที่ 5 “สรุปใจความนำสู่การเชื่อมโยง” โดย
ดำเนินการ ดังนี้ 
     1.1 นักเรียนอ่านเรื่องบทความเรื่อง “ทางรอดชีวิตของเต่า
ทะเลสีเขียวในฮ่องกง” 
     1.2 นักเรียนสรุปใจความสำคัญของเรื่องลงกระดาษ และอ่าน
ให้เพ่ือนฟัง 
     1.3 นักเรียนเขียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อความที่พิมพ์
ตัวหนาจากบทความเรื่อง “ทางรอดชีวิตของเต่าทะเลสีเขียวใน
ฮ่องกง” โดยการลากเส้น และเขียนคำเชื่อมกำกับความคิดไว้ทุก
เส้น 
     1.4 นักเรียนเขียนเชื ่อมโยงความสัมพันธ์ของความคิดงาน
เขียนของตนเองที่ได้จับกลุ่มไว้ 
 
 



ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที ่5 ขั้นปฏิบัติงานเขียน 1. นักเรียนเขียนพรรณนาหัวข้อ “การเขียนพรรณนาธรรมชาติ” 
โดยนำมโนทัศน์ที่ได้จากการเชื่อมโยงความคิดมาเขียนเป็นความ
เรียง 
  2. ครูประเมินความสามารถในการเขียนความเรียงของนักเรียน 
ถ้าผ่านเกณฑ์ให้นักเรียนปฏิบัติชุดกิจกรรมการเขียนพรรณนา
ต่อไป แต่ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้นักเรียนปรึกษากับผู้วิจัยนอก
เวลา 

 

สื่อการเรียนรู้ 
 1. ชุดกิจกรรมการเขียนพรรณนา 
 
การวัดและประเมินผล 
 เครื่องมือ 
  แบบประเมินความสามารถในการเขียนความเรียงแบบพรรณนา 
 สิ่งท่ีต้องวัด 
  ความสามารถในการเขียนความเรียงแบบพรรณนา 
 เกณฑ์การประเมิน 
  ผลการประเมินความสามารถในการเขียนความเรียง ร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการเขียนความเรียง 
องค์ประกอบ
ความสามารถ  

 ดีมาก 
(5) 

 ดี 
(4) 

 ปานกลาง 
(3) 

 พอใช้ 
(2) 

 ปรับปรุง 
(1) 

1. ความสามารถด้านการใช้ภาษา (20 คะแนน) 

1.1 การเขียน
สะกดคำ 

เขียนสะกดคำ
ถูกต้องทุกคำ 

เขียนสะกดคำ
ถูกต้อง แต่มีผิด 
3 - 5 คำ 

เขียนสะกดคำ
ถูกต้อง แต่มีผิด 
5 - 6 คำ  

เขียนสะกดคำ
ถูกต้อง แต่มีผิด 
7 คำ 

เขียนสะกดคำ
คำผิดมากกว่า 7 
คำ 

 1.2 การใช้
เครื่องหมาย
วรรคตอน  

ใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน
ถูกต้องทั้งหมด 

ใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน
ถูกต้อง แต่มีผิด 
3 - 4 ตำแหน่ง 

ใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน
ถูกต้องทั้งหมด 
แต่มีผิด 5 - 6 
ตำแหน่ง 

ใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนถูกต้อง
ทั้งหมด แต่มีผิด 
7 ตำแหน่ง 

ใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนผิด
มากกว่า 7 
ตำแหน่ง 

 1.3 การใช้คำ
ตรงตาม
ความหมาย 

ใช้คำได้ถูกต้อง
ตามความหมาย
และบริบททุกคำ 

ใช้คำได้ถูกต้อง
ตามความหมาย
และบริบท แต่มี
ผิด 3 - 4 
ตำแหน่ง 

ใช้คำได้ถูกต้อง
ตามความหมาย
และบริบท แต่มี
ผิด 5 - 6 
ตำแหน่ง 

ใช้คำได้ถูกต้อง
ตามความหมาย
และบริบท แต่มี
ผิด 7 ตำแหน่ง 

ใช้คำผิด
ความหมายและ
บริบท มากกว่า 7 
ตำแหน่ง  

 1.4 การใช้คำ
ตามระดับภาษา 

ใช้คำได้ถูกต้อง
ตามระดับของ
ภาษาทุกคำ 

ใช้คำได้ถูกต้อง
ตามระดับของ
ภาษา แต่มีผิด 3 
– 4 ตำแหน่ง 

ใช้คำได้ถูกต้อง
ตามระดับของ
ภาษา แต่มีผิด 5 
– 6 ตำแหน่ง 

ใช้คำได้ถูกต้อง
ตามระดับของ
ภาษา แต่มีผิด 7 
ตำแหน่ง 

ใช้คำไม่ถูกต้อง
ตามระดับของ
ภาษา มากกว่า 7 
ตำแหน่ง 

2. ความสามารถด้านเนื้อหา (10 คะแนน) 

2.1 ความ 
สัมพันธ์ของ
เนื้อหาและ
การแสดง  

เนื้อหามีความ
เป็นสัมพันธภาพ
บอกรายละเอียด
สำคัญของเรื่อง
ได้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง ข้อมูลที่ 

เนื้อหามีความ
เป็นสัมพันธภาพ
บอกรายละเอียด
สำคัญของเรื่อง
ขาดหายไปบาง
ประเด็นและ 

เนื้อหามีความ
เป็นสัมพันธภาพ
บอกรายละเอียด
สำคัญของเรื่อง
ได้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง ข้อมูลที่  

เนื้อหาไม่มีความ
เป็นสัมพันธภาพ
บอกรายละเอียด
สำคัญของเรื่อง
ได้ไม่ครบถ้วน
บางประเด็น 

เนื้อหาไม่มีความ
เป็นสัมพันธภาพไม่
บอกรายละเอียด
สำคัญของเรื่อง
ข้อมูลที่นำมา
สนับสนุนขาด  



องค์ประกอบ
ความสามารถ  

 ดีมาก 
(5) 

 ดี 
(4) 

 ปานกลาง 
(3)  

 พอใช้ 
(2) 

 ปรับปรุง 
(1) 

รายละเอียด
ของเนื้อหา 
(10 คะแนน) 

นำมาสนับสนุนมี
ความสัมพันธ์กัน
และเนื้อหา
สัมพันธ์กับชื่อ
เรื่อง 

ข้อมูลที่นำมา
สนับสนุนมี
ความสัมพันธ์กัน
และเนื้อหา
สัมพันธ์กับชื่อ
เรื่อง 

นำมาสนับสนุน
ขาดความ 
สัมพันธ์กันและ
เนื้อหาสัมพันธ์
กับชื่อเรื่อง 

ข้อมูลที่นำมา
สนับสนุนขาด
ความสัมพันธ์กัน
และเนื้อหา
สัมพันธ์กับชื่อ
เรื่อง 

ความสัมพันธ์กัน
และเนื้อหาไม่
สัมพันธ์กับชื่อเรื่อง 

3. ความสามารถด้านรูปแบบ (10 คะแนน) 

3.1 รูปแบบ
กลวิธีการ
นำเสนอเนื้อหา  
(10 คะแนน) 

เขียนได้โดยมี
การแสดง
จุดมุ่งหมาย
ชัดเจนเพื่อแสดง
รายละเอียดของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
ผู้อ่านเกิด
ความรู้สึกคล้อย
ตาม 

เขียนได้โดยมี
การแสดง
จุดมุ่งหมาย
ชัดเจนเพื่อแสดง
รายละเอียดของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
ผู้อ่านเกิด
ความรู้สึกคล้อย
ตาม ร้อยละ 80 

เขียนได้โดยมี
การแสดง
จุดมุ่งหมาย
ชัดเจนเพื่อแสดง
รายละเอียดของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
ผู้อ่านเกิด
ความรู้สึกคล้อย
ตาม ร้อยละ 60 

เขียนได้โดยมี
การแสดง
จุดมุ่งหมาย
ชัดเจนเพื่อแสดง
รายละเอียดของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
ผู้อ่านเกิด
ความรู้สึกคล้อย
ตาม ร้อยละ 50 

เขียนได้โดยมีการ
แสดงจุดมุ่งหมาย
ชัดเจนเพื่อแสดง
รายละเอียดของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อ่าน
เกิดความรู้สึก
คล้อยตาม น้อยว่า
ร้อยละ 50 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    

 

                 
         

          
                        
                                                                

                                                              



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

ตอนท่ี  
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อความท่ีเน้นตัวหนาจากตอนท่ี ๑ 
โดยการลากเส้น และเขียนค าเชื่อมก ากับความคิดไว้ทุกเส้น สัญลักษณ์ท่ีใช้มีดังน้ี

 ส่งผลให้ เป็นส่วนประกอบ ยั้บยั้ง

ทางรอดชีวิตของเต่าทะเล
สีเขียวใน ่องกง

ภัยคุกคามเต่า
ทะเลสีเขียว

การท าประมงในเขต
หวงห้าม



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบ เรื่อง การเขียนความเรียง 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนความเรียงในหัวข้อ “ความฝัน” โดยมีความยาวอย่างน้อย 1 
หน้ากระดาษ 

ชื่อเรื่อง...................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

รูปภาพการทำกิจกรรมและตัวอย่างชิ้นงาน 

 

 

 

 

 

 

 



การทำกิจกรรม “แท็กซี่ไปไหนดีคะ” 

 

 
 

 



การทำกิจกรรม “ภาพนี้มอีะไร” 

 

 
 

 



การทำกิจกรรม “บัตรคำปริศนา” 

 

 
 

 



การทำกิจกรรม “แข่งขันต่อภาพ” 

 

 
 

 



 





แบบทดสอบ เรื่อง การเขียนความเรียง 
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