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การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาความสามารถทางการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 2 โดยใชชดุกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT 
 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 
จํานวน 30 คน โรงเรียนบานเกริงกระเวีย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุร ีเขต 3 ใชเวลา
ทดลอง 15 ชั่วโมง โดยใชแบบแผนการวิจัย One Group Pretest – Posttest Design วิเคราะหขอมูลโดยการ
ทดสอบคาสถติ ิt – test for Dependent 
 
 ผลการวิจัยพบวา 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่ศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาไทย สําหรับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 82.81/82.35 

2. ความสามารถทางการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังการเรียนโดย 
ใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT สูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT อยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 
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           The purpose of this research was to study of writing ability of prathom 2 students acquire  
through the 4 MAT instructional package. 
 
           The sample used in this study were 30 Prathom 2 students of Bankroengkrawia School,  
Aumphur Thongphaphum, Kanchanaburi in the second semester of 2005 academic year for 15 
hours. The research used One Group Pretest – Posttest Design. The Data was statistically analized 
by t – test for Dependent 
 
           The results of the study indicated that : 

1. the efficiency of the 4 MAT instructional package to study of Thai writing ability of  
Prathom 2 students was 82.81/82.35 

2. After acquire through the 4 MAT instructional package, of Thai writing ability of Prathom 2  
students was higher than before and significant at the level of .01 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ภาษาไทยมีความสําคัญในการที่เปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิด
ความเปนเอกภาพ และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอ 
ส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจใหตรงกันและตรงตามจุดมุงหมาย ไมวาจะเปนการแสดงความคิด ความตองการ 
ความรูสึกและความสัมพันธที่ดีตอกัน และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาความรูและ 
สรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งคําในภาษาไทยประกอบไปดวยเสียง รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และความหมาย 
สวนประโยคเปนการเรียงคําตามหลักเกณฑทางภาษา และประโยคหลายประโยคเรียงกันเปนขอความ ดังนั้น
ผูใชตองฝกฝนทักษะการใชภาษาใหเกิดความชํานาญทั้งในดานการอานและการฟงที่เปนทักษะของการรับรู 
เรื่องราว ความรูและประสบการณ สวนการพูดและการเขียนเปนทักษะของการแสดงออกดวยการแสดงความ
คิดเห็น ความรูและประสบการณ ซึ่งตองใชใหถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษาเพื่อส่ือสารใหเกิด 
ประสิทธิภาพและใชอยางคลองแคลว มีวิจารณญาณและมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 1-2) 
ทักษะทางดานการเขียนเปนทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เชน ในการทํางาน
สามารถนําความรูและประสบการณจากการเขียนไปใชประโยชนในการสื่อสารกับผูอ่ืนใหเขาใจตรงกันและ
ถูกตองรวดเร็ว และในการเรียนทุกวิชาตองใชการเขียนเพ่ือบันทึกความรูและสามารถถายทอดความคิด ความ
เขาใจในเวลาสอบได นอกจากนี้บุคคลใดมีความสามารถในการเขียนดีก็สามารถใชประกอบอาชีพได เพราะ
การเขียนสามารถสื่อความคิดจากผูสงถายทอดไปยังผูรับเพ่ือใหมคีวามเขาใจตรงกัน    และทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการสื่อสารโดยการถายทอดความคิดนั้นออกมาเปนภาษาเขียน ซึ่งเปนส่ิงที่พัฒนาไดโดยครู
ตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขียนอยางอิสระหรือใหเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น จุดหมายปลายทางที่จะ
ชวยใหผูเรียนไดเขียนอยางอิสระ คือ เรื่องที่เขียนตองเหมาะสมกับวัยของเด็กหรือเปนส่ิงที่เขาตองการ
แสดงออก (ศิวิรัตน  หนายมี. 2533 : 1)  ซึ่งการพัฒนาใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเขียนไดนั้นครูตองจัด 
กิจกรรมใหมีความยากงายเหมาะสม คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
เรียน โดยตองใชกลวิธีสอนและสื่อตางๆรวมทั้งใหผลยอนกลับอยางรวดเร็วเพ่ือสรางแรงจูงใจในการเขียน  
และตองปลูกฝงใหเห็นคุณคาและประโยชนของการเขียน  
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงไดกําหนด
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ป. 1 - 3 ไววาผูเรียนตองมีความรู ความสามารถในการเขียนคําไดถูกความหมาย
และสะกดการันตใหถูกตอง ใชความรูและประสบการณเขียนประโยค ขอความ และเรื่องราวแสดงความคิด 
ความรูสึก ความตองการและจินตนาการ รวมท้ังใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน นอกจากนั้นผูเรียนตอง
มีมารยาททางการเขียนและนิสัยรักการเขียนและใชทักษะการเขียนจดบันทึกความรูประสบการณและเรื่องราว
ในชีวิตประจําวันได (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 10)  
 จากรายงานผลการประเมิน คณุภาพและวินิจฉัยขอบกพรองของนักเรียน ในชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2 ปการศึกษา 2541 ของสํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พบวา ความสามารถดานการเขียนเรื่องจากภาพ มีคะแนนเฉลี่ย
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รอยละ 61.97 เมื่อพิจารณารายการวินิจฉัยพบวา นักเรียนมีความบกพรองดานการเขียนสะกดคํามากที่สุด มี
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 52.54  รองลงมาคือ ดานความสอดคลองของเรื่องและภาพ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 58.88 
ดานการลําดับเหตุการณ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 59.91 ดานการใชภาษาและสื่อความหมาย มีคะแนนเฉลี่ยรอย
ละ 63.24 และการตั้งชื่อเรื่องมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 74.92 ตามลําดับ (สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2544 : 26-27)     ซึ่งเปนผลมาจากในการ
สอนคําศัพทพ้ืนฐาน ครูสอนไมเนนการเขียนใชคําศัพทที่ถูกตอง (สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2544 : 76) นอกจากนี้ยังมีรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน ปการศึกษา 2541 ในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับประเทศ พบวา ผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยรวมรอยละ 59.083  โดยสมรรถภาพดานการเขียนไดคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 60.891 (กรมวิชาการ. 2542 : ไมมีเลขหนา) ซึ่งทําใหพบวาการสอนทักษะการเขียนคอนขางมีปญหา
และอุปสรรค ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจาก ขอสอบภาษาไทยมักเปนปรนัยใหเลือกตอบ นักเรียนตอบอัตนัยไมเปน 
อาจเปนเพราะฝกเขียนเรียงความนอย หรืออาจเปนเพราะนักเรียนขาดการฝกทักษะการเขียน  
(สุนีย สินธุเดชะ. 2533 : 11) และอุปสรรคสําคัญประการหนึ่งที่เปนปญหาในการเรียนการสอนภาษาไทย คือ 
ดานการสอนของครูสวนใหญยึดตนเองเปนศูนยกลาง บรรยายแตเพียงผูเดียว ขาดความเขาใจ ความชํานาญ 
ความถนัดและประสบการณ การสอนไมเนนทักษะทางภาษา ไมฝกใหผูเรียนแสดงความคิด ขาดการประยุกต
เทคนิคการสอน ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อไมอยากเรียนวิชาภาษาไทย (สอางค ดําเนินสวัสดิ์. 2536 : 10) 
ดวยเหตุนี้จึงเปนผลใหประชากรสวนใหญของประเทศในปจจุบันขาดทักษะการเขียน เพราะไมไดรับการฝก
การเขียนและใหใชความคิดในการเลือกสรรถอยคํากัน จึงทําใหการสื่อความหมายนั้นเขาใจไมตรงกัน นํา
คําผิดไปใชทําใหเกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร  

ดังนั้น เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถทางการเขียนและใหการปฏิรูปการเรียนรูเปนไปตาม 
จุดมุงหมายของพระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงควรจัดกิจกรรมการ
เรียนรูอยางหลากหลายที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนตาม
ความถนัดและความสนใจของผูเรียน       โดยครูทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน    ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจนําชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มาใชในการจดักิจกรรมการเรียนรู เนื่องจากชุดกิจกรรมการ
เรียนรูจัดเปนชุดการเรียนที่จัดเปนระบบเพ่ือใหผูเรียนใชเรียนตามลําดับขั้นความสามารถของแตละบุคคล 
(วิชัย วงษใหญ. 2525 : 174-175) มีวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียน กําหนดจุดมุงหมายของการเรียนไวอยาง 
ชัดเจน   ซึ่งครูเปนผูจัดใหนักเรียนแตละคนไดศึกษาและฝกฝนตนเอง   โดยครูเปนผูคอยแนะนําเทานั้น 
(พรศรี บุญรอด. 2545 : 9 ; อางอิงจาก Good. 1973 : 306) และการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT เปน
กิจกรรมการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ และพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาซึ่งแบง
ผูเรียนเปน 4 ลักษณะดังนี้   

1. ผูเรียนที่ถนัดการใชจินตนาการ เปนพวกที่ชอบถามเหตุผลวา ทําไม หรือ Why? 
2. ผูเรียนถนัดการวิเคราะห เปนพวกที่ชอบถามวาขอเท็จจริงคืออะไร หรือ What? 
3. ผูเรียนถนัดใชสามัญสํานึก เปนพวกที่ชอบถามวา อยางไร หรือ How? 
4. ผูเรียนที่สนใจคนพบความรูดวยตนเอง เปนพวกที่ชอบต้ังเง่ือนไข ถาอยางนั้น ถาอยางนี้ หรือ If?  

 ในการจดักิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT สมองสองซีกจะมีความถนัดในเรื่องตางๆที่แตกตางกัน 
คือ สมองซีกซายจะมีศักยภาพเกี่ยวกับ ภาษา การฟง ความจํา การวิเคราะหเหตุผล การจัดลําดับ การคิด
คํานวน สัญลักษณ เหตุผลเชิงตรรกและวิทยาศาสตร สวน สมอง ซีกขวา จะมีศักยภาพเกี่ยวกับ จินตนาการ 
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ความคิด-สรางสรรค อารมณความรูสึกรับรูภาพรวม การรับรูทางประสาทสัมผัส ไมมีลําดับกอนหลัง ศิลป 
สุนทรี รูปทรง รูปแบบ สี ดนตรี มิติสัมพันธและการเคล่ือนไหว โดยตองจัดกิจกรรมใหสลับกันไปเพ่ือใหสมอง
ทั้งสองซีกไดทํางานอยางสมดุล 
 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT  เพราะชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT 
จะประกอบไปดวยกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย คํานึงถึงรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนแตละคน และพัฒนา
สมองทั้งสองซีกอยางสมดุล ซึ่งทําใหผูเรียนมีความสามารถทางการเขียนภาษาไทยได 
 
ความมุงหมายของการวจิัย 
 1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MATเพ่ือศึกษาความสามารถ
ทางการเขียนภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ 80 / 80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและ 
หลังการทดลองโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MATเพ่ือฝกความสามารถทางการเขียนภาษาไทยสําหรับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ 
 2. เปนแนวทางในการสรางชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT เพ่ือฝกความสามารถทางการเขียน 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นอื่นๆตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
1. ประชากร เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนบาน 

เกริงกระเวีย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 2 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 60 
คน ซึ่งทางโรงเรียนไดจัดนักเรียนเขาชั้นโดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คละความสามารถทางการ
เรียนในแตละหองเรียน 

2. กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนบาน
เกริงกระเวีย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 30 คน ใชวิธีสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก 1 หองเรียน 
             ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT 
2. ตัวแปรตาม   ไดแก ความสามารถทางการเขียน 
นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT  
หมายถงึ  ชุดกิจกรรมที่ประกอบไปดวยส่ือการเรียนหลายๆอยางที่ครูเปนผูจัดทําขึ้นโดยใชลําดับขั้น 
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การสอนแบบ 4 MAT เพ่ือใชจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนเรียนรูจากการปฏบัิติจริงและเกิดพฤติกรรมตาม
เปาหมายของการเรียนอยางมีประสิทธิภาพดวยตนเอง โดยพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล และ
คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน 4 แบบ คือ แบบที่ 1 Why มีการเรียนรูโดยใชจินตนาการเปนหลัก แบบที่ 2 
What มีการเรียนรูโดยใชการคิดวิเคราะหและการเก็บรายละเอียด แบบที่ 3 How มีการเรียนรูดวยประสาท
สัมผัสและสามัญสํานึก แบบท่ี 4 If มีการเรียนรูดวยการคนพบตนเอง โดยชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT 
ผูวิจัยไดประยุกตรูปแบบการเขียนแผนการสอนจากชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ใน
โครงการสงเสริมศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 (วิชัย วงษใหญ. 2543 : 1-17) 
ประกอบดวย   
  1.1 สวนนํา 
  1.2 สาระสําคัญ 
  1.3 ผังการวิเคราะหเนื้อหา 
  1.4 สาระการเรียนรู 
  1.5 จุดประสงคการเรียนรู 
  1.6 ส่ือการเรียนรู 
    1.7 กิจกรรมการเรียนรู มีลําดับขั้นกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ 
   1.7.1 แบบ Why สรางประสบการณเฉพาะผูเรียน 

ขั้นที่ 1 สรางประสบการณ (สมองซีกขวา) 
ขั้นที่ 2 วิเคราะหประสบการณ (สมองซีกซาย) 

   1.7.2 แบบ What พัฒนาความคิดรวบยอดของผูเรียน 
ขั้นที่ 3 บูรณาการการสังเกตไปสูความคิดรวบยอด (สมองซีกขวา) 
ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด (สมองซีกซาย) 

   1.7.3 แบบ How การปฏิบัติและการพัฒนาแนวคิดออกมาเปนการกระทํา 
ขั้นที่ 5 ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด (สมองซีกซาย) 
ขั้นที่ 6 ปรับแตงเปนแนวคิดของตน (สมองซีกขวา) 

   1.7.4 แบบ If การบูรณาการประยุกตใชกับประสบการณของตน 
ขั้นที่ 7 วิเคราะหเพ่ือนําไปประยุกตใช (สมองซีกซาย) 
ขั้นที่ 8 แลกเปล่ียนความรูของตนกับผูอ่ืน (สมองซีกขวา) 

          1.8 การประเมินผล 
2. ความสามารถทางการเขียน  
หมายถึง ความสามารถทางการเขียนภาษาไทยในรูปแบบของ การเขียนคํา การเขียนประโยค และ 

การเขียนเรื่องที่เกิดจากการเรียนรูจากชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ซึ่ง วัดไดจากการทําแบบทดสอบ
ความสามารถทางการเขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

3. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียน  
หมายถึง ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80 ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

  3.1  80  ตัวแรก    หมายถึง  คาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนจากชุดกิจกรรม  
คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนเฉลี่ยจากการทําใบงานนํามารวมกัน 
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    3.2  80   ตัวหลัง  หมายถึง  คาประสิทธิภาพของการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนดวย
ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบความสามารถ
ทางการเขียนหลังจากเรียนดวยชุดกิจกรรม 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาความสามารถทางการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
2 โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT กรอบแนวคิดในการวิจัย สามารถสรุปได ดังนี้ 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT เพ่ือฝกความสามารถทางการเขียนภาษาไทย สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80 
2. ความสามารถทางการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังการทดลองโดยใชชุด 

กิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT สูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ความสามารถทางการเขียน 

ในวิชาภาษาไทย 
 

 
การสราง/ใชชุดกิจกรรม 
การเรียนแบบ 4 MAT 
ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
ในการศึกษาเรื่องการศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่2  ที่เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ดังตอไปนี้ 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาไทย 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถทางการเขียน 
4. เอกสารที่เกี่ยวของกับสมอง 
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT 

 
1. เอกสารที่เก่ียวของกับการสอนภาษาไทย 
 1.1 ความสําคัญของภาษาไทย 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ และ
เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารเพ่ือสรางความเขาใจ
และความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระการงานและดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตย
ไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณและความจรรโลงใจในชีวิต จาก
แหลงขอมูลสารสนเทศและสื่อมวลชนตางๆ เพ่ือพัฒนาความรู ความคิด ความสดชื่นรื่นรมยและสรางสรรคให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงได 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 3 - 4 ) 

1.2 คุณภาพของผูเรียน 
 เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลว ผูเรียนตองมีความรูความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยม ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 3) 

1. สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางดี 
2. สามารถอาน เขียน ฟง ดู และพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล และคิดเปนระบบ 
4. มีนิสัยรักการอาน การเขียน การแสวงหาความรูและใชภาษาในการพัฒนาตน และสรางสรรค 

งานอาชีพ 
5. ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย ภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและ 

วรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย 
6. สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชวิีตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตาม 

สถานการณและบุคคล 
7. มีมนุษยสัมพันธที่ดีและสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย 
8. มีคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน โลกทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง 
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1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยดานการเขียน 
สาระที่ 2 : การเขียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 48 ) 
มาตรฐาน ท 2.1 : ใชกระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว 

ในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
 
ตาราง 1  แสดงมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ป. 1 – 3 และสาระการเรียนรูชวงชั้น ป. 1 – 3 
 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ป. 1 - 3 สาระการเรียนรูชวงชั้น ป. 1 - 3 
1. สามารถเขียนคําไดถูกความหมายและสะกด

การันตถูกตอง ใชความรูและประสบการณเขียน
ประโยค ขอความ และเรื่องราวแสดงความคิด 
ความรูสึก ความตองการ และจินตนาการ 
รวมท้ังใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน 

       
2.    มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการเขียนและใช 

ทักษะการเขียนจดบันทึกความรูประสบการณ 
และเรื่องราวในชีวิตประจําวัน 

1.1 การเขียนคําไดถูกความหมายและตัวสะกด
การันต 

1.2 การเขียนประโยค ขอความและเรื่องราว การ
เขียนแสดงความคิด ความรูสึก ความตองการ
และเขียนจินตนาการ 

1.3 การใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน 
2.1 มารยาทการเขียน 
2.2 นิสัยรักการเขียน 
2.3 การเขียนจดบันทึกความรูประสบการณและ 
      เรื่องราวในชีวิตประจําวัน 

 
ที่มา : กรมวิชาการ. (2544) คูมือการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในหลักสูตร 
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2544 : 48. 

 
จากการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ป. 1 – 3 ผูวิจัยจึงไดแบงลําดับขั้นของชุดกิจกรรมการ

เรียนรูออกเปน 3 หนวยการเรียน ดังตอไปนี้  
1. การเขียนคํา  
2. การเขียนประโยค  
3. การเขียนเรื่อง 
1.4 แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 45 – 46) ไดเสนอแนะแนวทางสําหรับการพัฒนาทักษะภาษาไทย ไว 

ดงันี้ 
การเรียนรูจะประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ   เชน   วิธีการจัดกิจกรรมการ 

เรียนการสอน สภาพแวดลอมในการเรียน แหลงเรียนรู ฯลฯ ปจจัยเหลานี้ ผูสอน ผูเรียน ผูปกครอง สามารถ
รวมมือกันจัดใหเกิดขึ้นได โดยสถานศึกษาเปนผูบริหารจัดการใหเกิดขึ้น มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือประชุมผูปกครอง การจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลายในโรงเรียนและใชแหลงเรียนรูในชุมชนให
เกิดประโยชนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  มีการสนับสนุนใหผูสอนเกิดการพัฒนาตนเอง  การนิเทศ
ภายในโรงเรียน เปนตน 
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การพัฒนาทักษะภาษาไทย ใหผูเรียนมีความรู ทักษะกระบวนการและคุณธรรม จริยธรรม ควร 
ประกอบดวย 

1. การพัฒนาทักษะการคิด 
กิจกรรมที่พัฒนาทักษะการคิดในการเรียนรูภาษาไทย  ผูสอนจะตองใชวิธีการตางๆกระตุนใหผูเรียน

คิด  ลงมือปฏิบัติ ประเมินปรับปรุงแกไขพัฒนางานของตน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เชน กิจกรรมการ
อภิปราย การวิเคราะห การวจิารณ การคนควา การทําโครงงาน ฯลฯ นอกจากนี้ผูสอนยังตองสอดแทรก    
คุณธรรมในกระบวนการคิดควบคูไปดวย อาทิ ความรับผิดชอบ ความอดทน ความเพียรพยายาม และควรจัด
กิจกรรมใหผูเรยีนใชความคิดอยางมีวิจารณญาณในการแกปญหา การตัดสินใจการวางแผนการดําเนินชีวิตใน
อนาคต เพ่ือใหอยูในสังคมที่เปล่ียนแปลงไดอยางมีความสุข 

2. การพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ผูสอน ผูบริหาร ผูปกครอง ชมุชน มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย    เพ่ือการ

ส่ือสาร โดยการจัดกจิกรรมรวมกันทั้งในหองเรียน ในโรงเรียน และในชุมชน เพ่ือใหผูเรียนไดแสดง
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารตามสถานการณจริง 

3. การพัฒนาการเรียนรูหลักการทางภาษา 
การเรียนรูหลักการทางภาษา จะทําใหผูเรียนเขาใจธรรมชาตขิองภาษาไทย หลักการทางภาษา 

และวัฒนธรรมการใชภาษาไทย ตระหนักและเห็นความสําคัญของภาษาไทย กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู
หลักการทางภาษา    จําเปนตองจัดควบคูและสัมพันธกับกิจกรรมพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารทุก
กิจกรรม โดยนาํความรูเรื่องหลักเกณฑทางภาษามาตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข ทั้งในการประเมินตนเองและ
การประเมินจากผูอ่ืน ซึ่งจะทําใหผูเรียนสามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

4. การพัฒนาการเรียนรูวรรณคดี วรรณกรรม 
การพัฒนาการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมเปนการเรียนรูเรื่องราวที่เปนทั้งความรูและการบันเทิง 

ซึ่งสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคนไทยในยุคสมัยตางๆ และเปนการปลูกฝงใหผูเรียนใชทักษะภาษาเพื่อเรียนรู
เนื้อหาสาระทางวรรณคดีและวรรณกรรมดวยการอานพิจารณา วิเคราะห วิจารณวรรณคดแีละวรรณกรรม
อยางมีเหตุผล มีการนําเสนอความเขาใจ ความซาบซึ้ง ขอคิด คุณคาในรูปแบบตางๆ  เชน การรายงาน การ
จัดแสดงละคร บทบาทสมมติ การอภิปราย การเขียนบทวิจารณวรรณคดี การเขียนแสดงความคิดเห็น การ
อานวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ิมเติมทั้งรอยแกวและรอยกรอง ฯลฯ ทั้งนี้จะมีผลใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน
และการศึกษาคนควาดวยตนเอง เปนแนวทางในการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคม 

5.   การพัฒนาการเรียนรูภูมิปญญาทางภาษา 
ภูมิปญญาทางภาษาเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ทําใหผูเรียนรูจักตนเอง  มีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน

และประเทศชาติของตน การเรียนรูภูมิปญญาทางภาษา   ทําใหผูเรียนเขาใจวิถีชีวิต   ศิลปะการใชภาษาใน
รูปแบบตางๆของบรรพบุรุษและผูรูในทองถ่ิน การจัดกิจกรรมพัฒนาควรเนนใหผูเรียนใชทักษะภาษาแสวงหา
ความรูจากแหลงเรียนรู โดยการสัมภาษณผูรูในทองถ่ิน ศึกษาคนควาจากสถานที่จริง ทําโครงงาน ฯลฯ  
สถานศึกษาควรจดัการเรียนการสอนใหเกิดความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนา
ภูมิปญญาทางภาษา เชน ปรศินาคําทาย บทรองเลนของเด็ก บทกลอมเด็ก เพลงพ้ืนบาน นิทานพื้นบาน เปน
ตน 



 9

 การพัฒนาทักษะภาษาไทยดังกลาวขางตน จําเปนตองจัดกิจกรรมในลักษณะของบูรณาการ เพ่ือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาสมรรถภาพทางภาษาอยางตอเนื่อง โดยผูสอนเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 1.5 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ ( 2544 : 22 ) ไดเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการ 
เรียนรูภาษาไทยไวดังนี้ 

การจัดการเรียนรูใหบรรลุมาตรฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ผูสอนจะตองศึกษาวิเคราะห  
จุดหมายของหลักสูตร   และมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    รวมท้ังเอกสารประกอบ
หลักสูตรที่เกี่ยวของ  เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ในสวนบทบาทของผูสอนจะตองปรับเปล่ียน
พฤติกรรมจากผูบอกความรูแกนักเรียนเปนผูสนับสนุน   เสริมสรางประสบการณการเรียนรูที่มีความหมายแก
ผูเรียน โดยดําเนินการดังนี้ 

1. เลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ผูสอนตองเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย   และเหมาะสมกับผูเรียน   เชน    

กิจกรรมการเรียนรูแบบทดลอง แบบโครงงาน แบบศูนยการเรียน แบบสืบสวนสอบสวน แบบอภิปราย แบบ
สํารวจ แบบรวมมือ เปนตน 

2. คิดคนเทคนิคกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ผูสอนสามารถคิดคนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ    และนํามาใชใหเหมาะกับ

ปจจัยตางๆ ไดแก ความรูความสามารถดานเนื้อหาวิชา ความสนใจ และวัยของผูเรียน ความสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรูแตละชวงชั้น เวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ และสภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน 

3. จัดกระบวนการเรียนรู 
การจัดกระบวนการเรียนรูมีหลายรูปแบบ ผูสอนสามารถเลือกนํามาใชหรือปรบัใชโดยคํานึงถึงสภาพ

และลักษณะของผูเรียน เนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรูอยางมีความสุข  
 
2. เอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวของกับชุดกิจกรรม 

2.1 ความหมายของชุดกิจกรรม  
ชุดกิจกรรม เรียกอีกอยางหนึ่งวา ชุดการเรียน (Learning Package) คือส่ือการสอนที่เปล่ียนมาจาก 

คําเดิมวา ชุดการสอน (Instructional Package) ซึ่งเปนส่ือการสอนที่ใชมาแตเดิม ปจจุบันนักการศึกษามักจะ
เรียกวาชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรม เพ่ือยํ้าถึงแนวการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ชุดการเรียนมีชื่อเรียก
ตางๆกัน เชน ชุดการสอน ชุดการเรียนสําเร็จรูป ชุดการสอนรายบคุคล และชุดกิจกรรม ซึ่งเปนชุดของสื่อ
ประสมที่จัดขึ้นสําหรับหนวยการเรียน (สมปญญา ศรีคนานนท. 2535 : 22) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยขอใช
คําวา “ชุดกิจกรรม” เพ่ือที่จะใหครอบคลุมทั้งกิจกรรมของครูและนักเรียน โดยมีนักการศึกษาไดใหความหมาย
ไวดังนี้ 

แคปเฟอร จี และแคปเฟอร เอ็ม (พรศรี บุญรอด. 2545 : 9 ; อางอิงจาก Kapfer G ; &  Kapfer M.  
1972 : 3 – 10) ใหความหมายวา ชุดกิจกรรมเปนรูปแบบของการสื่อสารระหวางครูกบันักเรียน ซึ่งประกอบ
คําแนะนําที่ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการเรียน จนบรรลุพฤติกรรมที่เปนผลของการเรียนรู การรวบรวมเนื้อหา
ที่นํามาสรางชุดกิจกรรมนั้น ไดมาจากขอบขายของความรูที่หลักสูตรตองการใหนักเรียนไดเรียนรู และเนื้อหา
จะตองตรงและชัดเจนที่จะส่ือความหมายใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียน 
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 บราวน (เพ็ญประภา แสนลี. 2542 : 9 ; อางอิงจาก Brown. 1973 : 338) ใหความหมายไววา   ชุด
กิจกรรมคือ    ชุดส่ือประสมที่จัดทําขึ้นเพ่ือชวยใหครูสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งภายในกลองหรือ
ชุดกิจกรรมประกอบไปดวยอุปกรณหลายๆอยาง เชน ภาพโปรงใส ฟลมสคริป รูปภาพ โปสเตอร สไลด และ
แผนภูมิ เปนตน 
 กูด (พรศรี บุญรอด. 2545 : 9 ; อางอิงจาก Good. 1973 : 306)  ไดอธิบายถึงชุดกิจกรรมวา   ชุด
กิจกรรมคือโปรแกรมทางการสอนทุกอยางที่จัดไวโดยเฉพาะ มีวัสดุอุปกรณที่ใชในการสอน อุปกรณที่ใชใน
การเรียน คูมือครู  เนื้อหา  แบบทดสอบ  ขอมูลที่เชื่อถือได  มีการกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนไวอยาง
ชัดเจน   ชุดกิจกรรมนี้ครูเปนผูจัดใหนักเรียนแตละคนไดศึกษาและฝกฝนตนเอง   โดยครูเปนผูคอยแนะนํา
เทานั้น 

มัวร (ปฐมาพร อาสนวิเชียร. 2541 : 22 ; อางอิงจาก Moore. 1974 : 24) กลาวถึงชุดกิจกรรมวา
เปนการศึกษารายบุคคลที่เปนระบบ      ผูเรียนสามารถบรรลุเปาประสงคในการเรียนตอเนื่องกันไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใชส่ือและกิจกรรมที่จัดไว 

วิชัย วงษใหญ (2525 : 185) กลาววา ชุดกิจกรรมเปนระบบการผลิตและการนําส่ือการเรียนหลายๆ
อยางมาสัมพันธกัน และมีคุณคาสงเสริมซึ่งกันและกัน ส่ือการเรียนอยางหนึ่งอาจใชเพ่ือการเราความสนใจ 
ในขณะที่อีกอยางหนึ่งใชเพ่ืออธิบายขอเทจ็จริงของเนื้อหา และอีกอยางหนึ่งอาจใชเพ่ือกอใหเกิดการเสาะ
แสวงหาอันนําไปสูความเขาใจอันลึกซึ้ง และปองกันการเขาใจความหมายผิด ส่ือการเรียนเหลานี้เรียกอีก
ประการหนึ่งวาส่ือประสมที่เรานํามาใชใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา เพ่ือชวยใหผูเรียนมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 วีระ ไทยพานิช (2529 : 134) กลาววา ชุดกิจกรรมมชีื่อเรียกตางๆกัน เชน ชดุการสอน 
(Instructional Package) ชุดการเรียนเบ็ดเสร็จ (Self - Instructional Package) ชุดการเรียนรายบุคคล 
(Individualized Learning Package) ซี่งเปนชุดของสื่อประสม (Multi - Media) ที่จัดขึ้นสําหรับหนวยการเรียน 
หัวขอ เนื้อหาและอุปกรณของแตละหนวยที่จัดไวเปน ชุด กลอง หรือซอง ชุดกิจกรรมอาจมีรูปแบบ 
(Formats) ที่แตกตางกันออกไป สวนมากจะประกอบดวยคําชี้แจง หัวขอ จุดมุงหมาย การประเมินผลเบ้ืองตน 
การกําหนดกิจกรรมและการประเมินผลขั้นสุดทาย จุดมุงหมายที่สําคัญของการสอนนักเรียนเปนรายบุคคล 
คือใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง 

ยุพิน พิพิธกุล (2539 : 212) ไดใหความหมายของชุดกิจกรรมวา เปนชุดการเรียนการสอนที่ผูเรียน
เรียนดวยตนเอง ในชุดกิจกรรมจะประกอบดวย บัตรคําส่ัง บัตรกิจกรรม บัตรเนื้อหา บัตรแบบฝกหัด หรือ
บัตรงานพรอมเฉลยและบัตรทดสอบพรอมเฉลย     ในชุดกิจกรรมนั้นจะมีส่ือการเรียนการสอนไวพรอมเพ่ือที่
ผูเรียนจะใชประกอบการเรียนเร่ืองนั้นๆ 
 สุดารัตน ไผพงศาวงศ (2543 : 52) กลาววา ชดุกิจกรรม คือ ชุดการเรียนหรือชุดการสอนนั่นเอง ซึ่ง
หมายถึง  ส่ือการสอนที่ครูเปนผูสรางประกอบขึ้นดวยวัสดุอุปกรณหลายชนิด   และองคประกอบอื่น   เพ่ือให
ผูเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เกิดการเรียนรูดวยตนเองโดยครูเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือและ
มีการนําหลักการทางจิตวิทยามาใชประกอบในการเรียน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดรับความสําเร็จ 
 พรศรี บุญรอด (2545 : 9) กลาววา ชุดกิจกรรมก็คือชุดการเรียนหรือชุดการสอนที่หมายถึงเปนส่ือ
การสอนซึ่งครูสรางขึ้นประกอบไปดวย   ส่ืออุปกรณและกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย   เพ่ือให
ผูเรียนใชศึกษาดวยตนเอง โดยมีครูเปนที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําและความชวยเหลือ 
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 จากความหมายของชุดกิจกรรมที่ไดกลาวมา สรุปไดวา ชุดกิจกรรม คือ ส่ือการเรียนหลายๆอยางที่
ครูเปนผูจัดทําขึ้น เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยตนเอง โดยครูเปนผูคอยแนะนําเทานั้น 

2.2  ประเภทของชุดกิจกรรม 
มีนักการศึกษาไดกลาวถึง  ประเภทของชุดการสอน  ชุดการเรียน  ชุดการเรียนการสอน   หรือชุด 

กิจกรรม ที่ชวยใหผูสรางไดตัดสินใจวาจะสรางชุดกิจกรรมในรูปแบบใดไวหลายทาน ดังนี้ 
 คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตอุปกรณการสอนคณิตศาสตร (2524 : 250 – 251) ไดแบง
ประเภทของชุดกิจกรรมออกเปน 3 ประเภท คือ 

1. ชุดกิจกรรมสําหรับครู เปนชุดกิจกรรมสําหรับจัดใหครูโดยเฉพาะ มีคูมือและเครื่องมือสําหรับครู 
ซึ่งพรอมที่จะนําไปใชสอนใหเด็กเกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง   ครูเปนผูดําเนินการและควบคุมกิจกรรมทั้งหมด   
นักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมภายใตการดูแลของคร ู

2. ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน เปนชุดกิจกรรมสําหรับจัดใหนักเรียนเรียนดวยตนเอง ครูมีหนาที่ 
เพียงจัดอุปกรณและมอบชุดการเรียนให แลวคอยรับรายงานผลเปนระยะๆใหคําแนะนําเมื่อมีปญหาและ
ประเมินผล ชดุกิจกรรมนี้จะฝกการเรียนดวยตนเอง เมื่อนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนไปแลวก็สามารถ
เรียนรูหรือศึกษาสิ่งตางๆไดดวยตนเอง 

3. ชุดกิจกรรมที่ครูและนักเรียนใชรวมกัน ชุดนี้มีลักษณะผสมระหวางชดุแบบที่ 1 และชุดแบบที่ 2  
ครูเปนผูคอยดูแล และกิจกรรมบางอยางครูตองเปนผูแสดงนําใหนักเรียนดู และกิจกรรมบางอยางนักเรียน
ตองทําดวยตนเอง ชุดกิจกรรมแบบนี้เหมาะอยางยิ่งที่จะใชกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งจะเริ่มฝกใหรูจัก
การเรียนดวยตนเองภายใตการดูแลของครู 
 กาญจนา เกียรติประวัติ (2524 : 61) ไดจําแนกประเภทของชุดกิจกรรมไว 2 ประเภท คือ  

1. ชุดกิจกรรมสําหรับกิจกรรมกลุม      สงเสริมใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองโดยใช 
กิจกรรมกลุม   เชน  ในวิธีการของศูนยการเรียน  (Learning Center)  หรือบทเรียนโมดูลเมื่อออกแบบใหใช
กิจกรรมกลุมเปนวิธีเรียน 

2. ชุดกิจกรรมรายบุคคล สงเสริมการเรียนดวยตนเองตามลําพัง เพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบของ 
ผูเรียน และความกาวหนาในการเรียนตามความสามารถในเวลาที่แตกตางกัน ผูเรียนสามารถทดสอบเพื่อ
ทราบผลความกาวหนาของตนเองไดทุกเวลา และตรวจคําตอบไดทันที 
 วิชัย วงษใหญ (2525 : 174 – 175) ไดแบงชดุกิจกรรมตามลักษณะของการใชออกเปน 3 ประเภท 
คือ 

1. ชุดกิจกรรมสําหรับการบรรยาย หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ชุดกิจกรรมสําหรับครูใช คือเปนชุด 
กิจกรรมสําหรับกําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนใหครูใชประกอบคําบรรยาย เพ่ือเปล่ียนบทบาทการพูดของ
ครูใหลดนอยลง  และเปดโอกาสใหนักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนมากยิ่งขึ้น  ชุดกิจกรรมนี้จะมีเนื้อหาเพียง
หนวยเดียวและใชกับนักเรียนทั้งชั้น 

2. ชุดกจิกรรมสําหรับกิจกรรมแบบกลุม ชุดกิจกรรมนี้มุงเนนที่ตัวผูเรียนไดประกอบกิจกรรม 
รวมกัน และอาจจัดการเรียนการสอนในรูปศูนยการเรียน ชุดกิจกรรมแบบกลุมจะประกอบดวย   ชุดกิจกรรม
ยอยที่มีจํานวนเทากับจํานวนศูนยการเรียนที่แบงไวในแตละหนวย   ในแตละศูนยมีส่ือการเรียนหรือบทเรียน
ครบชุดตามจํานวนผูเรียนในศูนยกิจกรรมนั้น ส่ือการเรียนอาจจัดอยูในรูปของการเรียนการสอนรายบุคคล
หรือผูเรียนทั้งศูนยใชรวมกันก็ได ผูเรียนที่เรียนจากชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุมอาจจะตองขอความ
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ชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอยในระยะเริ่มตนเทานั้น หลังจากเคยชินตอวิธีการใชแลวผูเรียนสามารถ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันไดเอง ในขณะทํากิจกรรมการเรียนหากมีปญหาผูเรียนสามารถซักถามครูไดเสมอ เมื่อ
จบการเรียนแตละศูนยแลว ผูเรียนอาจจะสนใจการเรียนเสริมเพ่ือเจาะลึกส่ิงที่เรียนรูไดอีกจากศูนยสํารองที่ครู
จัดเตรียมไวเพ่ือเปนการไมเสียเวลาที่จะตองรอคอยผูอ่ืน 

3. ชุดกิจกรรมรายบุคคล เปนชุดกิจกรรมที่จัดระบบขั้นตอนเพ่ือใหผูเรียนใชเรียนดวยตนเองตาม 
ลําดับขั้นความสามารถของแตละบุคคล เมื่อศึกษาครบแลวจะทําการทดสอบประเมินผลความกาวหนา และ
ศึกษาชุดกิจกรรมชุดอื่นตอไปตามลําดับ เมื่อมีปญหาผูเรียนจะปรึกษากันไดในระหวางผูเรียน และผูสอน
พรอมที่จะใหความชวยเหลือทันทีในฐานะผูประสานงานหรือผูชี้แนะแนวทาง การเรียนดวยชุดกิจกรรมนี้จัด
เพ่ือสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของแตละบุคคล ใหพัฒนาการเรียนรูของตนเองไปจนเต็มสุดขีดความสามารถ 
โดยไมตองเสียเวลารอคอยผูอ่ืน ชุดกิจกรรมแบบนี้บางครั้งเรียกวาบทเรียนโมดูล 
 จากการศึกษาประเภทของชุดกิจกรรมที่ไดกลาวมา สรุปไดวา นักวิชาการสวนใหญจะแบงประเภท
ของชุดกิจกรรมออกเปน 3 ประเภท    ซึ่งชุดกิจกรรมแตละประเภทนั้นจะเปนตัวกําหนดบทบาทของครูและ
นักเรียนแตกตางกันออกไป ดังนั้นแนวการสรางชุดกิจกรรมนี้ ผูวิจัยไดเลือกสรางชุดกิจกรรมที่ครูและนักเรียน
ใชรวมกัน โดยตองการใหนักเรียนไดมีบทบาทมากที่สุดในการเรียนดวยชุดกิจกรรม และครจูะมีบทบาทเปนผู
คอยแนะนําชวยเหลือหรือเปนที่ปรึกษา  
 2.3 จิตวิทยาท่ีนํามาใชในชุดกิจกรรม 
 บลูม (พรศรี บุญรอด. 2545 : 12 ; อางอิงจาก Bloom. 1976 : 115 – 124)  กลาววา การสอนที่มี
ประสิทธิภาพประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ คือ 

1. การใหแนวทาง (Cues) คือคําอธิบายของครูที่ทําใหนักเรียนเขาใจชัดเจนวาเมื่อเรียนเรื่องนั้นๆ 
แลว จะตองมีความสามารถอยางไร ตองทําอะไรบาง 

2. การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน   (Participation)   เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมใน 
กิจกรรมการเรียน 

3. การเสริมแรง (Reinforcement) ทั้งการเสริมแรงภายนอก เชน ส่ิงของ การกลาวติชมหรือการ 
เสริมแรงภายในตัวนักเรียนเอง เชน ความอยากรูอยากเห็น ฯลฯ 

4. การใหขอมูลยอนกลับและการแกไขขอบกพรอง (Feedback and Corrections) จะตองมีการ 
แจงผลการเรียนและขอบกพรองใหนักเรียนทราบ 
 เปรื่อง กุมุท (2520 : 42) ไดกลาวถึงเทคนิคการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมดังนี้ 

1. สอนดวยวิธีใหผูเรียนกระทําหรือสนองตอบอยูตลอดเวลา 
2. ทุกครั้งที่ผูเรียนตอบ ก็จะไดรับรูผลการสนองตอบของตนทันทีวาถูกหรือผิดและคําตอบที่ 

ถูกเปนอยางไร 
3. สอนใหผูเรียนสามารถเรียนได โดยพยายามทําใหเขาไดทําส่ิงที่ตองการ ใหเขาทําหรือตอบ 

ถูกตองเปนสวนมากหรือถูกทั้งหมด เพ่ือที่เขาจะไดไมเบ่ือหนายที่จะเรียนและมีกําลังใจเรียน 
4. สอนไปตามลําดับขั้นตอน ครั้งละเล็กละนอย ไมยัดเยียดครั้งละจํานวนมาก 
ชัยยงค พรหมวงศ (2523 : 119) ไดเสนอแนวความคิดซึ่งมาจากจิตวิทยาการเรียนที่นํามาสูการ 

ผลิตชุดกิจกรรมดังนี้ 
1. เพ่ือสนองความแตกตางระหวางบุคคล 
2. เพ่ือยึดผูเรียนเปนศูนยกลางดวยการใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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3. มีส่ือการเรียนใหมๆที่ชวยในการเรียนของนักเรียน เพ่ือชวยการสอนของครู 
4. ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนที่เปล่ียนไป โดยครูจะมีบทบาทเปนผูใหคําแนะนํา 
จากการศึกษาจิตวิทยาที่นํามาใชในชุดกิจกรรม  คือ   การใหแนวทางไปตามลําดับขั้นตอน ใชส่ือ

การเรียนใหมๆ ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน มีการเสริมแรงทั้งภายนอกและภายใน รวมท้ัง
การใหขอมูลยอนกลับและและการใหโอกาสแกไขขอบกพรอง นอกจากนี้ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลและบทบาทของครูที่เปนเพียงผูใหคําแนะนํา 

2.4 องคประกอบของชุดกิจกรรม 
 คารดาเรลลี    (สุนทรี หิมารัตน. 2533 : 124 ; อางอิงจาก Cadarelli. 1973 : 150)    ไดกําหนด
โครงสรางของชุดกิจกรรมวาประกอบดวย 

1. หัวขอ (Topic) 
2. หัวขอยอย (Subtopic) 
3. จุดมุงหมายหรือเหตุผล (Rational) 
4. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
5. การสอบกอนเรียน (Pretest) 
6. กิจกรรมและการประเมินตนเอง (Activities and Self – evaluation) 
7. การทดสอบยอย (Quiz หรือ Formative Test) 
8. การทดสอบขั้นสุดทาย (Posttest หรือ Summative Evaluation) 
ดวน (ปฐมาพร อาสนวิเชียร. 2541 :30 ; อางอิงจาก Duane. 1973 : 16)   ไดกลาวถึง 

องคประกอบของชุดกิจกรรม 6 ประการ คือ 
1. มีจุดมุงหมายและเนื้อหา 
2. บรรยายเนื้อหา 
3. มีจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
4. มีกิจกรรมใหเลือกเรียน 
5. มีกิจกรรมที่สงเสริมเจตคติ 
6. มีเครื่องมือวัดผลกอนการเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน 
ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง (2531 : 175 – 176)ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดกิจกรรม 

รายบุคคลไววา จะตองเอาบทเรียนมาแบงเปนหนวยยอยๆ แตละหนวยยอยประกอบดวยสวนตางๆดังนี้ 
1. บัตรคําส่ัง จะชี้แจงรายละเอียดวา ผูเรียนจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนอยางไร 
2. บัตรกิจกรรม เปนบัตรที่บอกใหผูเรียนทํากิจกรรมตางๆ ส่ิงที่ควรจะมีในบัตรกิจกรรมคือ 

หัวเรื่อง ระดับชั้น ส่ือการเรียนการสอน กิจกรรมและเฉลยกิจกรรม 
3. บัตรเนื้อหา   เปนบัตรที่บอกเนื้อหาทั้งหมดที่ตองการใหเรียน   ส่ิงที่ควรจะมีในบัตรเนื้อหา 

ก็คือ หัวเรื่อง สูตร นิยาม เปนตน 
4. บัตรแบบฝกหัดหรือบัตรงาน เปนแบบฝกหัดที่ทําไวใหผูเรียนฝกหัดทําหลังจากที่ไดทําบัตร 

กิจกรรมและศึกษาเนื้อหาจนเขาใจแลว    ในบัตรแบบฝกหัดนี้จะตองทําบัตรเฉลยไวพรอม   ส่ิงที่ควรมีใน
แบบฝกหัดหรือบัตรงานคือ หัวเรื่อง สูตร นิยาม กฎที่ตองการใชในโจทยแบบฝกหัด  ใหนักเรียนตั้งโจทยเอง
แลวหาคําตอบเฉลยแบบฝกหัด 

5. บัตรทดสอบหรือบัตรปญหา เปนขอทดสอบตามเนื้อหาของแตละหนวยยอยและมีเฉลยไวพรอม  
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อาจทําทั้งขอทดสอบกอนเรียน (Pretest) และขอทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
 สมชัย อุมะวรรณ (2532 : 57) ไดสรางชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
ซึ่งในชุดกิจกรรมแตละกิจกรรมประกอบดวย 

1. ชื่อกิจกรรม 
2. แนวคิดในการจัดกิจกรรม เปนสวนที่อธิบายมโนมติหลักของแตละกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค จะบอกความสามารถที่นักเรียนจะเกิดหลังจากทํากิจกรรม 
4. เวลา บอกเวลาทั้งหมดในการปฏิบัติกิจกรรม 
5. อุปกรณ บอกรายชื่ออุปกรณ และจํานวนที่ใชตอจํานวนทั้งหมด 
6. วิธีดําเนินกิจกรรม เปนสวนระบุวิธีการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวย 

ขั้นนํา อธิบายวา ผูดําเนินกิจกรรมจะเตรียมเด็กอยางไร 
ขั้นดําเนินกิจกรรม จะอธิบายวิธีปฏิบัติของผูใชกิจกรรมตั้งแตตนจนจบ 
ขั้นสรุป ระบุวาผูใชชุดกิจกรรมสรุปการปฏิบัติแตละกิจกรรมอยางไร 
ขั้นประเมินผล เปนสวนระบุใหผูใชชุดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรม 

7. เอกสารประกอบการทํากิจกรรม เปนสวนที่ใหตัวอยางเอกสารไวสําหรับใหนักเรียนปฏิบัติ  
เรียกเอกสารนี้วา เอกสารสําหรับนักเรียน 

8. ตัวอยางผลการปฏิบัติกิจกรรม บางกิจกรรมจะมีตัวอยางผลของการปฏิบัติกิจกรรมไวใหคร ู
ไดศึกษา และคําแนะนําเพ่ิมเติม 
 สุกิจ ศรีพรหม (2541 : 68 – 72) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดกิจกรรมประกอบดวยองคประกอบ 
7 อยางคอื 

1. เนื้อหาหรือมโนทัศนที่ตองการใหผูเรียนศึกษา (concept focus) ชุดกิจกรรมชุดหนึ่งควรจะ 
เนนใหผูเรียนศึกษาเพียงมโนทัศนหลักเรื่องเดียว 

2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (behaviorally stated objective) เปนส่ิงที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหชุด 
กิจกรรมนั้นประสบความสําเร็จหรือลมเหลว เปนขอความที่ระบุถึงพฤติกรรมที่คาดวาจะใหเกิดขึ้นหลังจาก
การเรียนรู ควรระบุชัดเจนใหผูเรียนเขาใจอยางแจมแจง เพราะวัตถุประสงคนี้เปนแนวทางในการทํากิจกรรม
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

3. มีกิจกรรมใหเลือกหลายๆอยาง   (multiple-active methodologies)   คือรายละเอียดของ 
กิจกรรมที่ตองการใหนักเรียนปฏิบัติ  เชน ทํางานกลุมทําการทดลองหรือใชส่ือการเรียนชนิดตางๆ   การทีม่ี
กิจกรรมใหนักเรียนเลือกปฏิบัติหลายๆทางมาจากความเชื่อที่วาไมมีวิธีใดวิธีหนึ่งจะเหมาะที่สุดกับนักเรียนทุก
คน 

4. วัสดุประกอบการเรียน (diverisfied learning resources) จากกิจกรรมใหเลือกหลายทางนั้น 
จําเปนตองมีวัสดุประกอบการเรียนหลายๆอยาง เชน แผนภูมิภาพ หุนจําลอง เทปบันทึกเสียง เปนตน วัสดุ
หรือส่ือการเรียนเปนแหลงที่จะชวยใหนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคและเกิดการเรียนรูในมโนทัศนที่
กําหนดให 

5. แบบทดสอบ (evaluation instrument) ในการประเมินผลดูวานักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ในการ 
เรียนรูจากการสอนมากนอยเพียงใด แบบทดสอบที่ใชอาจใน 3 ลักษณะ 

      5.1 แบบทดสอบกอนเรียน (Pre - test) 
      5.2 แบบทดสอบตนเอง (Self - test) 
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                  5.3 แบบทดสอบหลังเรียน (Post - test) 
6. กิจกรรมสํารองหรือกิจกรรมเพิ่มเติม (breadth and depth activities) หลังจากที่นักเรียน 

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลวอาจทํากิจกรรมที่เสนอแนะเพิ่มเติมตามความสนใจ 
7. คําชี้แจงวิธีใชชดุกิจกรรม (instruction) เนื่องจากชุดกิจกรรมที่ผลิตขึ้นเพ่ือใหนักเรียนเรียน 

ดวยตนเอง คําชี้แจงวิธีใชชุดกิจกรรมจึงจําเปนตองบอกรายละเอียดของวิธีใชชุดกิจกรรมทําใหนักเรียน
สามารถเขาใจและเรียนไดดวยตนเอง 
 จากองคประกอบของชุดกิจกรรมที่ไดกลาวมา สรุปไดวา องคประกอบของชุดกิจกรรมมีลักษณะที่
คลายกัน   ซึ่งองคประกอบของชุดกิจกรรมสวนใหญจะประกอบดวยสวนที่สําคัญ  ไดแก  คาํชี้แจงการใชชดุ
กิจกรรม จุดมุงหมาย   ส่ือการสอน กิจกรรมและการประเมินผล 
 2.5 การสรางชุดกิจกรรม 
 ฮีทเทอร (พรทิพย แกวใจดี. 2545 :19 ; อางอิงจาก Heathers. 1964 : 342-344) ไดใหขั้นตอน
สําคัญสําหรับครูผูสรางชุดกิจกรรมดวยตนเอง คือ                        

1. ศึกษาหลักสูตร ตัดสินใจเลือกส่ิงที่จะใหผูเรียนไดศึกษาแลวจัดลําดับขั้นเนื้อหาใหตอเนื่องจาก 
งายไปหายาก 

2. ประเมินความรูพ้ืนฐานประสบการณเดิมของผูเรียน 
3. เลือกกิจกรรมการเรียน วิธีสอน และส่ือการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียน โดยตองคํานึงถึง 

ความพรอมและความตองการของผูเรียน 
4. กําหนดรูปแบบของการเรียน 
5. กําหนดหนาที่ของผูประสานงาน หรือจัดอํานวยความสะดวกในการเรียน 
6. สรางแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนวาบรรลุเปาประสงคในการเรียนหรือไม 

 สมิธ (พรศรี บุญรอด. 2545 :15 ; อางอิงจาก Smith. 1973 : 24-25) ไดอธิบายเกี่ยวกับชุดกิจกรรม
วา เราจะตองยอมใหผูเรียนมีโอกาสขามขั้นชุดการเรียนในบางหนวยไดเมื่อนักเรียนมีพ้ืนความรูหรือสอบได
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว และจะตองยอมใหผูเรียนมีโอกาสตรวจสอบผลความกาวหนาของตนเอง
กอนที่ครูจะวัดผล ในการจัดกิจกรรมใหแกนักเรียนนั้นจะตองจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและหาวิธีการตางๆ
ใหแกผูเรียนดวยเพ่ือที่จะใหการเรียนนั้นไดบรรลุเปาหมาย เชน 

1. ใชส่ือหลายๆอยางเพื่อใหเกิดประสบการณทางการเรียนดีขึ้น 
2. หาวิธีการหลายๆรูปแบบ โดยมีจุดมุงหมายและกระบวนการหลายอยาง เชน อาจจะจัดให 

เปนไปตามขนาดของกลุมและจะตองหาวิธีการที่เหมาะสมเฉพาะแตละกลุมดวย 
3. แบงเนื้อหาออกเปนขั้นตอนตามลําดับความยากงาย 
4. จัดกิจกรรมหลายๆอยางใหผูเรียนไดเลือก และมีสวนรวมในบทเรียน นอกจากนี้สมิธ (Smith)  

ยังไดอธิบายเพิ่มเติมอีกวาชุดการเรียนที่ดีนั้นจะตองมีส่ิงที่ดึงดูดความสนใจของผูเรียน เชน มีสีตางๆ มี
ภาพประกอบตามความจําเปน แลวรวบรวมส่ือและเรื่องราวตางๆใสในกลองเล็กๆที่เหมาะสม จะทําใหมีความ
สะดวกสบายในการเก็บรักษาและการนํามาใช 
 เสาวนีย สิกขาบัณฑิต (2528 : 293) ไดกลาวถึงการสรางชุดกิจกรรมควรดําเนินการดังนี้ 

1. วิเคราะหและกําหนดความตองการ 
2. กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค 
3. ออกแบบองคประกอบของระบบ 
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4. วิเคราะหแหลงทรัพยากรที่ตองการ ทั้งทรัพยากรที่มีอยูและขอจํากัด (Resources and  
constraints) 

5. เลือก และ/หรือ ผลิตวัสดุเพ่ือการสอน 
6. ออกแบบประเมินผลการเรียนของผูเรียน 
7. ทดลองและปรับปรุงแกไข 
8. นําไปใช 

 วิชัย วงษใหญ (2525 : 189-192) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางชุดกิจกรรมไว 10 ขั้นตอน คือ 
1. ศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาทั้งหมดอยางละเอียดวา ส่ิงที่เราจะนาํมาทําเปนชุดกิจกรรมนั้นจะมุง 

เนนใหเกิดหลักการของการเรียนรูอะไรบางใหกับผูเรียน นําวิชาที่ไดทําการศึกษาวิเคราะหแลวมาแบงเปน
หนวยของการเรียนการสอน ในแตละหนวยนั้นจะมีหัวเรื่องยอยๆ รวมอยูอีกที เราจะตองศึกษาพิจารณาให
ละเอียดชัดเจนเพ่ือไมใหเกิดการซ้ําซอนในหนวยอื่นๆ อันจะสรางความสับสนใหกับผูเรียนได และควร
คํานึงถึงการแบงหนวยการเรียนการสอนของแตละวิชานั้น ควรจะเรียงลําดับขั้นตอนของเนื้อหาสาระให
ถูกตองวาอะไรเปนส่ิงจําเปนที่ผูเรียนจะตองเรียนรูกอน   อันเปนพ้ืนฐานตามขั้นตอนของความรูและลักษณะ
ธรรมชาติของวิชานั้น 

2. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระและแบงหนวยการเรียนการสอนไดแลวจะตองพิจารณาตัดสินใจอีกครั้งวา  
จะทําชุดกิจกรรมแบบใดโดยคํานึงถึงขอกําหนดวา ผูเรียนคือใคร (Who is Learner) จะใหอะไรกับผูเรียน 
(Give what Condition) จะทํากิจกรรมอยางไร (Does what Activities) และจะทําไดดีอยางไร (How well 
Criterion) ส่ิงเหลานี้จะเปนเกณฑในการกําหนดการเรียน 

3. กําหนดการเรียนการสอน    โดยประมาณเนื้อหาสาระที่เราจะสามารถถายทอดความรูแก 
นักเรียน หาส่ือการเรียนไดงาย พยายามศึกษาวิเคราะหใหละเอียดอีกครั้งหนึ่งวาหนวยการเรียนการสอนนั้นมี
หลักการหรือความคิดรวบยอดอะไร และมีหัวขอเรื่องยอยๆอะไรอีกบางรวมกันอยูในหนวยนี้ แตละหัวเรื่อง
ยอยมีความคิดรวบยอดหรือหลักการยอยๆอะไรอีกบางที่จะตองศึกษาพยายามดึงเอาแกนของหลักการเรียนรู
ออกมาใหได 

4. กําหนดความคดิรวบยอด ความคิดรวบยอดที่เรากําหนดขึ้นจะตองสอดคลองกับหนวยและ 
หัวเรื่อง โดยสรุปแนวความคิดสาระและหลักเกณฑที่สําคัญ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนให
สอดคลองกัน เพราะความคิดรวบยอดเปนเรื่องของความเขาใจอันเกิดจากประสาทสัมผัสกับส่ิงแวดลอม เพ่ือ
ตีความหมายออกมาเปนพฤติกรรมทางสมองแลวนําส่ิงใหมไปเชื่อมโยงกันกับประสบการณเดิม เกิดเปน
ความคิดรวบยอดฝงอยูในความทรงจํา มนุษยตองมีประสบการณตางๆพอสมควรจึงจะสรุปแกนแทของการ
เรียนรู เกิดเปนความคิดรวบยอดได 

5. จุดประสงคการเรียน    การกําหนดจุดประสงคการเรียนจะตองใหสอดคลองกับความคิด 
รวบยอด โดยกําหนดเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งหมายถึงความสามารถของผูเรียนที่แสดงออกมาให
เห็นไดภายหลังการเรียนการสอนบทเรียนแตละเรื่องจบไปแลวโดยผูสอนสามารถวัดได จุดประสงคเชิง
พฤติกรรมนี้ถาผูสอนกําหนดหรือระบุใหชัดเจนมากเทาใดก็ย่ิงมีทางประสบความสําเร็จในการสอนมากเทานั้น 
ดังนั้นจึงควรใชเวลาตรวจสอบจุดประสงคการเรียนแตละขอใหถูกตอง และครอบคลุมเนื้อหาสาระของการ
เรียนรู 

6. การวิเคราะหงาน คือการนําจุดประสงคการเรียนแตละขอมาทําการวิเคราะหงาน  เพ่ือหา 
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กิจกรรมการเรียนการสอน แลวจัดลําดับกิจกรรมการเรียนใหเหมาะสมถูกตอง สอดคลองกับจุดประสงคที่
กําหนดไวแตละขอ 

7. เรียงลําดับกิจกรรมการเรียน ภายหลังจากที่เรานําจุดประสงคการเรียนแตละขอมาวิเคราะหงาน   
และเรียงลําดับกิจกรรมของแตละขอเพ่ือใหเกิดการประสานกลมกลืนของการเรียนการสอน         จะตองนํา
กิจกรรมการเรียนของแตละขอที่ทําการวิเคราะหงานและเรียงลําดับกิจกรรมไวทั้งหมด  นํามาหลอมรวมเปน
กิจกรรมการเรียนขั้นที่สมบูรณที่สุด  เพ่ือไมใหเกิดการซ้ําซอนในการเรียนโดยคํานึงถึงพฤติกรรมพ้ืนฐานของ
ผูเรียน (Entering Behavior) วิธีดําเนินการสอน (Instructional Procedures) ตลอดจนการติดตามผลและ
ประเมินผลพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกมาเมื่อมีการเรียนการสอนแลว (Performance Assessment) 

8. ส่ือการเรียน คือวัสดุอุปกรณและกิจกรรมการเรียนที่ครูและนักเรียนจะตองกระทําเพ่ือเปนแนว 
ทางในการเรียนรู ซึ่งครูจะตองจัดทําขึ้นและจัดหาไวเรียบรอย  ถาส่ือการเรียนเปนของที่ใหญโตหรือมีคุณคาที่
จะตองจัดเตรียมมากอนจะตองเขียนบอกไวใหชัดเจนในคูมือครูเกี่ยวกับการใชชุดการสอนวาจะใหจัดหาได ณ 
ที่ใด เชน เครื่องฉายสไลด เครื่องบันทึกเสียง และพวกสิ่งที่เก็บไวไมไดทนทานเพราะเกิดการเนาเสีย เชน 
ใบไม พืช สัตว เปนตน 

9. การประเมินผล คือการตรวจสอบดูวา หลังจากการเรียนการสอนแลวไดมีการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมที่จุดประสงคการเรียนกําหนดไวหรือไม     การประเมินผลนี้จะใชวิธีใดก็ตามจะตองสอดคลองกับ
จดุประสงคการเรียนที่เราตั้งไว ถาการประเมินผลไมตรงตามจุดมุงหมายที่ต้ังไวเมื่อใด ความยุติธรรมก็จะไม
เกิดขึ้นกับผูเรียน และไมตรงเปาหมายที่กําหนดไวดวย การเรียนรูส่ิงนั้นจะไมเกิดขึ้น ชุดการสอนที่สรางขึ้นมา
เปนการเสียเวลาและไมมีคุณคา 

10. การทดลองใชชุดกิจกรรมเพื่อหาประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบของชุดการสอนวา จะ 
ผลิตออกมาในขนาดเทาใดและรูปแบบของชุดการสอนจะออกมาเปน แฟมหรือกลองสุดแลวแตความสะดวก
ในการใช การเก็บรักษาและความสวยงาม การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม ควร
นําไปทดลองใชกับกลุมเล็กๆดูกอน และเพ่ือตรวจสอบหาขอบกพรองพรอมกับแกไขปรับปรุงอยางดีแลว จึง
นําไปทดลองกับเด็กทั้งชั้น หรือกลุมใหญ โดยกําหนดขั้นตอนไวตังนี้                                                                          

      10.1 ชุดกิจกรรมนี้ตองการความรูเดิมของผูเรียนหรือไม 
      10.2 การนําเขาสูบทเรียนของชุดกิจกรรมนี้เหมาะสมหรือไม 
      10.3 การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสับสนวุนวายกับผูเรียนและดําเนินไป 

ตามขั้นตอนที่กําหนดไวหรือไม  
      10.4  การสรุปผลการเรียนการสอนเพื่อเปนแนวทางไปสูความคิดรวบยอดหรือหลักสําคัญ 

ของการเรียนรูในหนวยนั้นๆดีหรือไม หรือจะตองตรวจปรับเพ่ิมเติมอยางไร 
10.5 การประเมินผลหลังการเรียนเพ่ือตรวจสอบดูวาพฤติกรรมการเรียนรูที่เปล่ียนแปลงเกิด 

ขึ้นนั้น ใหความเชื่อมั่นไดมากนอยแคไหนกับผูเรียน 
 นอกจากนี้ วิชัย วงษใหญ (2525 : 192)   ไดเสนอแนะวา  การใชชุดกิจกรรมจะประสบผลสําเร็จก็
ตอเมื่อไดมีการจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูดังกลาวตอไปนี้ 

1. ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง 
2. ใหนักเรียนมีโอกาสทราบผลการกระทําทันทีจากกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. มีการเสริมแรงนักเรียนจากประสบการณที่เปนความสําเร็จอยางถูกจุด 
4. คอยชี้แนะแนวทางตามขั้นตอนในการเรียนรูตามทิศทางที่ครูไดวิเคราะหและกําหนดความ 
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สามารถพื้นฐานของนักเรียน 
 จากขั้นตอนการสรางชุดกิจกรรมที่ไดกลาวมา สรุปไดวา ขั้นตอนในการสรางชุดกิจกรรมเริ่มจาก 
การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางชุดกิจกรรม แลวจึงสรางชุดกิจกรรม ซึ่งประกอบดวย คูมือการใชชุด
กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรม และเครื่องมือประเมินผล จากนั้นก็ตองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมซึ่ง
แบงเปน 3 ขั้น คือ การทดลองรายบุคคล การทดลองรายกลุม และการทดลองภาคสนาม 
 2.6 การหาประสทิธิภาพของชุดกิจกรรม 

2.6.1 ความจําเปนที่ตองทดสอบประสิทธิภาพ 
ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ (2528 : 213) กลาววา ชุดกิจกรรมที่ผลิตไดนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําไป

ทดสอบหาประสิทธิภาพเพื่อเปนหลักประกันไดวา เปนส่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การ
ทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ตรงกับภาษาอังกฤษวา “ Developmental Testing” (การตรวจสอบ
พัฒนาการเพื่อใหงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ) หมายถึงการนําชุดกิจกรรมไปทดลองใช (Try Out) เพ่ือ
ปรับปรุงแลวนาํไปทดลองสอนจริง (Trial Run) นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขเสร็จแลวจึงผลิตออกมาเปน
จํานวนมาก 

การทดลองใช   หมายถึง  การนําชุดกิจกรรมที่ผลิตขึ้นเปนตนแบบ (Prototype) ไปทดลองใชตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไวในแตละระบบ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมใหเทาเกณฑที่กําหนดไว 

การทดลองสอนจริง หมายถึง  การนําชุดกิจกรรมที่ไดทดลองใชและปรับปรุงทุกหนวยในแตละวิชา
ไปสอนจริง ในชั้นเรียนหรือในสถานการณการเรียนที่แทจริงเปนเวลา 1 ภาคการศึกษาเปนอยางนอย 

ชัยยงค พรหมวงศ (2523 : 490-491)   กลาววา  ในการผลิตระบบการดําเนินงานทุกประเภท
จําเปนตองมีการตรวจสอบระบบนั้น  เพ่ือเปนประกันวาจะมีประสิทธิภาพตามที่มุงหวัง การทดสอบ
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมมีความจําเปนดวยเหตุผลหลายประการ คือ    

1. สําหรับหนวยงานผลิตชุดกิจกรรม เปนการประกนัคุณภาพวาอยูในขั้นสูง เหมาะสมที่จะลงทุน 
ผลิตออกมาเปนจํานวนมาก 

2. สําหรับผูใชชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมจะทําหนาที่สอนโดยที่ชวยสรางสภาพการเรียนรูใหผูเรียน 
เปล่ียนพฤติกรรมตามที่มุงหวัง บางครั้งตองชวยครูสอน บางครั้งตองสอนแทนครู (อาทิในโรงเรียนครูคน
เดียว) ดังนั้น   กอนนําชุดกิจกรรมไปใชครูจึงควรมั่นใจวาชุดกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพในการชวยใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูจริง การทดสอบประสิทธิภาพตามลําดับขั้นจะชวยใหเราไดชุดกิจกรรมที่มีคุณคาทางการสอน
จริงตามเกณฑที่กําหนดไว 

3. สําหรับผูผลิตชุดกิจกรรม การทดสอบประสิทธิภาพจะทําใหผูผลิตมั่นใจไดวาเนื้อหา 
สาระที่บรรจุลงในชุดกิจกรรมเหมาะสมงายตอการเขาใจ อันจะชวยใหผูผลิตมคีวามชํานาญสูงขึ้น เปนการ
ประหยัดแรงสมอง แรงงาน เวลาและเงินทองในการเตรียมตนแบบ 

2.6.2 การยอมรับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ (2528 : 215) ไดเสนอเกณฑประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่ผลิตไดนั้น 

กําหนดได 3 ระดับ คือ 
1. สูงกวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว มีคาเกนิ 2.5 % ขึ้นไป 
2. เทาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเทากับหรือสูงกวาเกณฑที่ต้ังไวไมเกิน 2.5 % 
3. ตํ่ากวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมต่ํากวาเกณฑที่ต้ังไว แตไมตํ่ากวา 2.5 %  ถือ 

วายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได 
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2.6.3 วิธีการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533 : 129-130) กลาวถึงการหาประสิทธิภาพของสื่อทําได 2 วิธี คือ 
1. ประเมินโดยอาศัยเกณฑ       การประเมินชุดกิจกรรมนั้นเปนการตรวจสอบ     หรือประเมิน 

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่นิยมประเมินจะเปนชุดการสอนสําหรับกลุมกิจกรรม หรือชุดการสอนที่ใชใน
ศูนยการเรียน โดยใชเกณฑมาตรฐาน 90/90 เปนเกณฑการประเมินสําหรับเนื้อหาประเภทความรู ความจาํ 
และใชเกณฑมาตรฐาน 80/80 สําหรับเนื้อหาที่เปนทักษะ ความหมายของตัวเลขเกณฑมาตรฐานดังกลาว มี
ความหมายดังนี้ 80 ตัวแรก หมายถึง คารอยละของประสิทธิภาพในดานกระบวนการของชุดกิจกรรมซึ่ง
ประกอบดวยผลของการปฏิบัติภารกิจตางๆ เชน งานและแบบฝกของผูเรียน โดยนําคะแนนที่ไดจากการ
วัดผลภารกิจทั้งหลาย ทั้งรายบุคคลและกลุมยอยทุกชิ้นมารวมกัน แลวคํานวณหาคารอยละเฉล่ีย สวน 80 ตัว
หลังนั้น หมายถึงคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) ของผูเรียนทุกคน นํามาคํานวณหาคารอยละ
เฉล่ีย ก็จะไดคาทั้งสอง เพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตอไป 

2. ประเมินโดยไมตองตั้งเกณฑไวลวงหนา  เปนการประเมินประสิทธิภาพของสื่อ   ดวยการ 
เปรียบเทียบผลการสอบของผูเรียนภายหลังจากที่เรียนจากสื่อนั้นแลว (Post-Test) วาสูงกวาผลการสอบกอน
เรียน (Pre-Test) อยางมีนัยสําคัญหรือไม หากผลการเปรียบเทียบพบวาผูเรียนไดคะแนนสอบหลังเรียนสูง
กวาคะแนนสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญก็แสดงวา ส่ือนั้นมีประสิทธิภาพ 

ชัยยงค พรหมวงศ (2523 : 494) กลาววาการทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อจะตองนําส่ือไปทดลอง
ใช (Try Out) เพ่ือปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองสอนจริง (Trial Run) เพ่ือนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข เสร็จ
แลวจึงดําเนินการผลิตเปนจํานวนมาก หรือใชสอนในชั้นเรียนตามปกติได การทดลองมีขั้นตอนดังนี้ 

1. สําหรับทดลองแบบเดี่ยว (1 : 1) เปนการทดลอง ครู 1 คน ตอเด็ก 1 คน ใหทดลองกับเด็กออน 
เสียกอน ทําการปรับปรุงแลวนําไปทดลองกับเด็กปานกลาง และนําไปทดลองกับเด็กเกง อยางไรก็ตามหาก
เวลาไมอํานวยและสภาพการณไมเหมาะสมก็ใหทดลองกับเด็กออนหรือปานกลาง 

2. สําหรับการทดลองแบบกลุม (1 : 10) เปนการทดลองที่ครู 1 คน ตอเด็ก 6-12 คน โดยใหเด็ก 
คละกันทั้งเกง ปานกลางและออน หามทดลองกับเด็กออนลวนหรือเด็กเกงลวน เวลาทดลองจะตองจับเวลา
ดวยวากิจกรรมแตละกลุมใชเวลาเทาไร 

3. สําหรับการทดลองภาคสนามหรือกลุมใหญ (1 : 100) เปนการทดลองที่ครู 1 คน กับเด็กทั้งชั้น  
30 – 40 คน (หรือ 100 คน สําหรับชุดการสอนรายบุคคล) ชั้นที่เลือกมาทดลองจะตองมีนักเรียนคละกันทั้ง
เกงและออน ไมควรเลือกหองเรียนที่มีเด็กเกงหรือเด็กออนลวน 
 หลังการทดลอง คํานวนหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงแกไข ผลลัพธที่ไดควรจะใกลเคียงกับเกณฑ
ที่ต้ังไว ตํ่ากวาเกณฑไดไมเกิน 2.5 %  
 จากการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่ไดกลาวมา สรุปไดวา การหาประสิทธิภาพเปนขั้นตอนที่
สําคัญของการผลิตชุดกิจกรรม ทําใหทราบวาชุดกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพเปนอยางไร เพ่ือจะไดนําขอมูลที่
ไดมาปรับปรุงชุดกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพตอไป ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมไวที่ระดับ 80 / 80  
 2.7 คุณคาของชุดกิจกรรม 
 แฮริสเบอรเกอร (พรศรี บุญรอด. 2545 :13 ; อางอิงจาก Harrisberger. 1973 : 201-205) ได
กลาวถึงคุณคาของชุดกิจกรรมวา 

1. ผูเรียนสามารถทดสอบตัวเองดูกอนวามีความสามารถอยูในระดับไหน   หลังจากนั้นก็จะเริ่มตน 
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เรียนในส่ิงที่เขาไมรู ทําใหไมตองเสียเวลากลับมาเรียนในส่ิงที่ผูเรียนรูแลว 
2. ผูเรียนสามารถจะนําบทเรียนไปเรียนที่ไหนก็ไดตามความพอใจ โดยไมจํากัดในเรื่องของเวลา  

สถานที่ 
3. เมื่อเรียนจบแลวผูเรียนสามารถทดสอบตัวเองไดทันทีเวลาไหนก็ได    และไดทราบผลการเรียน 

ของตนเองทันทีเชนกัน 
4. ผูเรียนจะมีโอกาสไดพบปะหารือกับผูสอนมากขึ้น เพราะผูเรียนเรียนดวยตนเอง ครูก็มีเวลาให 

คําปรกึษากับผูมีปญหาในขณะที่ใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
5. ผูเรียนจะไดรับเกรดอะไรนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

ผูเรียนเอง 
6. จะไมมีคําวาสอบตกสําหรับผูที่เรียนไมสําเร็จ  แตจะใหผูเรียนกลับไปศึกษาในเรื่องเดิมนั้นใหม 

จนกวาผลการเรียนจะไดมาตรฐานตามเกณฑที่ต้ังไว 
 ชม ภูมิภาค (2524 : 99-100) สรุปคุณคาของชุดกิจกรรมไวดังนี้ 

1. ชวยใหครูไมตองเสียเวลาคิดคนมาก ยังเปนวิธีอบรมครูประจําการเรื่องการดําเนินการสอนได 
อีกประการหนึ่ง 

2. ชวยใหนักเรียนรูจุดมุงหมายของการเรียนชัดเจน ตลอดจนรูวิธีการที่จะบรรลุจุดมุงหมายนั้น  
เปนการเพิ่มพูนการจูงใจในการเรียน นักเรียนไดเรียนรูดวยการกระทํา 

3. ในการบริหารการศึกษา ทําใหการศึกษาเปนกระบวนการที่ตรวจสอบ สามารถตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษา ตรวจสอบผลการปฏิบัติหนาที่ของครูได 

4. ชุดกิจกรรมที่ดีตองประกอบดวยผลการเรียนรูทุกพิสัย คอื พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย  
บรรดาสื่อก็ตองมีหลายประเภท คือ ใชส่ือประสมหลายอยาง (Multimedia approach)เพ่ือสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล และเพ่ิมพูนความสมบูรณใหแกการรับรู 

5. กําหนดบทบาทของครูและนักเรียนไดชัดเจนวาตอนใดใครจะทําอะไร อยางไร ลดบทบาทใน 
การกระทําของครูขางเดียว นักเรียนไดลงมือกระทํา ทําใหเกิดการเรียนรูแบบสกริยา (Active learning) 

6. เปนกระบวนการเรยีนรูที่ครบถวนในชวงเวลาที่กําหนด นักเรียนรูผลการกระทําของตนเปนการ 
เสริมแรงการเรียนรูประเภทหนึ่ง 

7. ชุดกิจกรรมเปนกระบวนการที่ครบทั้งระบบ เริ่มตั้งแตจุดมุงหมายกระบวนการสอน และการ 
ประเมิน 

8. ชุดกิจกรรมเกิดจากการนําเอาวิธีระบบมาใช ยอมจะมีประสิทธิภาพเพราะไดผานการทดลองหา 
ประสิทธิภาพแลว    โดยมีผูชํานาญทั้งเนื้อหาและวิธีการรวมกันสรางเปนแมแบบ   และสามารถจะขยายชุด
กิจกรรมไปไดอีก 
 กาญจนา เกียรติประวัติ (2524 : 174) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดกิจกรรมไวดังนี้ 

1. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการบรรยายของครู 
2. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักเรียน เพราะส่ือประสม (Multimedia)ที่ไดจัดไวใน 

ระบบเปนการแปรเปลี่ยนกิจกรรมและชวยรักษาระดับความสนใจของนักเรียนอยูตลอดเวลา 
3. เปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง ทําใหมีทักษะในการแสวงหาความรู พิจารณาขอมูลและ 

ฝกความรับผิดชอบ การตัดสินใจ 
4. เปนแหลงความรูที่ทันสมัย และคาํนึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู 
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5. ชวยขจัดปญหาการขาดครู เพราะนักเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง 
6. สงเสริมการศึกษานอกระบบ เพราะสามารถนําไปใชไดทุกเวลา และไมจําเปนตองใชเฉพาะใน 

โรงเรียน 
 ประหยัด จิระวรพงค (2527 : 267) สรุปคุณคาของชุดกิจกรรมดังนี้ 

1. ชวยใหผูสอนและผูเรียนมีความมั่นใจในการดําเนินการสอนเพราะลดเวลาในการเตรียมลวงหนา 
2. ชวยแกปญหาในการขาดแคลนครู 
3. สามารถถายทอดประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรมอยางแทจริง    จากชุดกิจกรรม 

รายบุคคลและชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุม 
5. ชวยสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ เพราะชุดกิจกรรมเอื้อตอการใชทั้งในแงเวลาและ 

สถานที่ 
6. มีส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนรู มีมากที่บูรณาการเปนอยางดี จึงทําใหการเรียนการสอน 

มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 ธีรศักดิ์ แสงสัมฤทธิ์ (2531 : 25) สรุปคุณคาของชุดกิจกรรมไวดังนี้ 

1. ชุดกิจกรรมเรียนดวยตนเองสนองความแตกตางระหวางบุคคล คือ ผูเรียนสามารถเรียนไดทุก 
เวลาที่ตองการเรียน และกาวหนาไปตามความสามารถของตนเรื่อยๆ 

2. รักษามาตรฐานของการเรียนรู เพราะผูที่เรียนจากชุดกิจกรรมเรียนดวยตนเองจะไดรับความรู 
ในมาตรฐานเดียวกัน ผิดกับการเรียนกับครูที่ตางคนตางสอน 

3. ประหยัดทั้งเวลาและเงิน เพราะผูเรียนสามารถเรียนไดเองโดยไมตองมาเรียนในหองเรียน และ 
ไมตองเรียนซ้ําในเรื่องที่ตนรูแลว ชุดกิจกรรมเรียนดวยตนเองสามารถใชไดเรื่อยๆ 
 จากคุณคาของชุดกิจกรรมที่ไดกลาวมา สรุปไดวา ชุดกิจกรรมจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน เพราะเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน ไดศึกษาและไดปฏิบัติกิจกรรมจากชุดกิจกรรม
ใหบรรลุวัตถุประสงคตามความสามารถของแตละบุคคล ทําใหไมเบ่ือหนายในการเรียน และไดรับความรูใน
แนวเดียวกัน 
  2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
        2.8.1 งานวิจัยตางประเทศ 
      ฮาเปอร (Harper.1972 : 5669-5670 A) ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนภาษาฝรั่งเศส จากชุดการ
สอนกับการเรียนในหองปกติ พบวา ผูที่เรียนจากชุดการสอนจะมีทักษะการพูด อานเขียน ดีกวาผูที่เรียนใน
หองเรียน 
      บรูซ (Bruce. 1972 : 429-A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนแบบใชชุดการเรียนการสอน
กับการสอนแบบธรรมดา ซึ่งผลการวิจัยปรากฏวา การสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนไดผลดีกวาการสอน
แบบธรรมดา ซึ่งผลการวิจัยลักษณะนี้ ไดสอดคลองกับผลการวิจัยของอารมสตรอง (Armstrong. 1972 : 
5669-A) ซึ่งไดทําการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสชนิดส่ือประสม (Multi-
media Self Instruction Package) ผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนที่เรียนจากชุดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์
สูงกวากลุมที่เรียนดวยการสอนวิธีบรรยายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
       แมคโดแนนด (McDonald. 1973 : 1590-1591 A) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประเมินผล
ชุดการสอนแบบใชส่ือประสมเพ่ือเรียนดวยตนเอง สําหรับใชสอนซอมเสริมภาษาอังกฤษในวิทยาลัยชุมชน
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แถบชานเมืองในภาคใตของประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา กลุมที่เรียนจากชุดการสอนประสบความสําเร็จใน
การเรียนดีขึ้น และมีทัศนคติที่ดีตอชุดการสอนดวย 
      สบาเรตตา (Sbaratta. 1975 : 1280-A)     ทําการวิจัยเรื่อง    การสรางชุดการสอนเพื่อสอน
เรียงความแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 แหงมหาวิทยาลัยบอสตันที่เรียนวิชาการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเรียงความ และทัศนคติของนักเรียนโดยใชชุดการสอนกับนักเรียนที่เรียน
โดยวธิีสอนปกติ ชุดการสอนแบงหนวยการเรียนออกเปน 5 หนวย ไดแก  การอาน การเลนเกมสภาษา
ประสบการณสวนตัว เทคนิคในการเขียนงานศึกษาคนควาวิจัย การเขียนในเชิงโตแยงและการเขียนวิจารณ 
ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนที่สอนโดยใชชุดการสอนมีความสามารถทั่วไปในการเขียนเรียงความ การเขียน
โครงสรางของประโยคและสวนประกอบของประโยคสูงกวานักเรียนที่สอนโดยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่สอนโดยใชชุดการสอนมีทัศนคตทิี่ดีตอการเขียนเรียงความสูงกวานักเรียนที่
สอนโดยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
      วีวาส (Vivas. 1985 : 603) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนา และประเมินคาของการ
รับรูทางความคิดของนักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอลา โดยใชชุดการสอนจากการศึกษาเกี่ยวกับความ
เขาใจในการพัฒนาทักษะทั้ง 5 ดาน คือ ดานความคิด ดานความพรอมในการเรียน ดานความคิดสรางสรรค 
ดานเชาวปญญาและดานการปรับตัวทางสังคม กลุมตวัอยางเปนนักเรียนเกรด 1 จากโรงเรียนเรนีสกัวเนียร 
เขตรัฐมิลันดา ประเทศเวเนซูเอลา จํานวน 214 คน แบงเปนกลุมทดลอง 3 หองเรียน จํานวน 114 คน ไดรับ
การสอนโดยใชชุดการสอน และกลุมควบคุม 3 หองเรียน จํานวน 100 คน ไดรับการสอนปกติ ผลการวิจัย
พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนมีความสามารถเพิ่มขึ้นในดานความคิด ดานความพรอมใน
การเรียน ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวปญญา และดานการปรับตัวทางสังคม หลังจากไดรับการสอน
ดวยชุดการสอนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
        2.8.2 งานวิจัยในประเทศ      
        เสริมศรี สงเนียม (2539 : 50-51) ไดพัฒนาชุดการสอน เรื่องการแกะสลัก สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด เขตมีนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานครจํานวน 30 คน ซึ่งไดโดยวิธีการสุมอยางงาย ผลการทดลองพบวาชุดการสอนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 

       นุชลดา สองแสง (2540 : 73) ไดทําการวิจัยการสรางชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 
เรื่องการบวก การลบ ในระดับประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการเรียนการสอนสูง
กวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
        ฐิติทร ทองสุข (2541 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่อง 
ศิลปวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวาชุดการสอนทั้ง 3 ชดุมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด คือ 93.35/90.00 91.65/92.30 และ92.50/90.70 รวมเฉลี่ยทั้ง 3 ชุด มีประสิทธิภาพ 
92.50/91.10 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนจากชุดการสอนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
        ปยะพงษ สุริยะพรหม (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
4 MAT   เรื่องปาชุมชน   เพ่ือสงเสริมเจตคติตอการอนุรักษปาชุมชนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพ่ือใหผูเรียนเกิด
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การเรียนรูแบบองครวม ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่องปาชุมชน มีประสิทธิภาพ
สูงกวาตามเกณฑที่กําหนด คือ 84.02/81.14 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ 4MAT เรื่องปาชุมชน มีเจตคติตอการอนุรักษปาชุมชนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปาชุมชน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
         จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรมที่กลาวมา สรุปไดวาชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรูเพราะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆตามความสามารถของตัวเองอยางอิสระ ทําใหเกิดการเรียนรูไดในหลายดาน ทั้งในดาน
การเรียนในรายวิชาตางๆ รวมท้ังสามารถสงเสริมคณุลักษณะที่ดีใหกับผูเรียนไดในทุกระดับชั้นของการเรียน 
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
2 โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT 
  
3. เอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวของกับความสามารถทางการเขยีน 
 3.1 ความหมายของการเขียน 
 นภดล จันทรเพ็ญ (2531 : 9) ไดใหความหมายของการเขียนวา การเขียนคือ การแสดงออกในการ
ติดตอส่ือสารอยางหนึ่งของมนุษยโดยอาศัยภาษาตัวอักษรเปนส่ือเพ่ือถายทอดความรูสึกนึกคิด ความตองการ 
และความในใจของเราใหกับผูอ่ืนทราบ การเขียนนี้มีลักษณะการสื่อสารที่ถาวร สามารถคงอยูนาน ตรวจสอบ
ได เปนหลักฐานอางอิงนานนับพัน นับหมื่นป ถามีการเก็บรักษาใหคงสภาพเดิมไวได 
 ผดุง อารยะวิญู (2535 : 5) กลาววา การเขียนหมายถึง ความสามารถของเด็กในการเขียนหนังสือ 
รวมไปถึงการเขียนตัวอักษรไทยไดถูกวิธี     เขียนสะกดคําได    และเขียนบรรยายสั้นๆประกอบภาพหรือ
เหตุการณได  

ยมโดย เพ็งพงศา (2537 : 129) กลาววา การเขียนหมายถึง การใชตัวพยัญชนะ สระและวรรณยุกต
ประสมกันเปนคํามีความหมายแสดงใหผูอ่ืนเขาใจ รวมถึงการเขียนขอความโดยการเรียบเรียงคําใหถูกตอง
ตามหลัก ไวยากรณไทย และการเลือกใชสํานวนอยางถูกตอง 

วรรณี โสมประยูร (2539 : 139) ไดใหความหมายของการเขียนวา การเขียน หมายถึง การถายทอด
ความรูสึกนึกคิดและความตองการของบุคคลออกมาเปนสัญลักษณหรือตัวอักษร เพ่ือส่ือความหมายใหผูอ่ืน
เขาใจ 

จากความหมายของการเขียนที่ไดกลาวมา สรุปไดวา การเขียนคือความสามารถของเด็กในการใช
ตัวพยัญชนะ สระและวรรณยุกตประสมกันเปนคําที่มีความหมายเขียนตัวหนังสือหรือตัวเลข รวมถึงการเขียน
ขอความบรรยายสั้นๆประกอบภาพหรือเหตุการณโดยการเรียบเรียงคําใหถูกตอง เพ่ือถายทอดความรูสึกนึก
คิด ความตองการ อารมณ เรื่องราวตางๆใหผูอ่ืนไดเขาใจ 
 3.2 ความสําคัญของการเขียน 
 นพดล จันทรเพ็ญ (2531 : 9) ไดสรุปความสําคัญของการเขียนไว ดังนี้ 

1. การเขียนเปนการสื่อสารของมนุษย 
2. การเขียนเปนเครื่องถายทอดความรูและสติปญญาของมนุษย 
3. การเขียนสามารถสรางความสามัคคีในมนุษยชาติ 
4. การเขียนเปนเครื่องระบายออกทางอารมณของมนุษย 
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5. การเขียนสามารถทําใหมนุษยประสบความสําเร็จในชีวิต เชน การเลาเรียน เปนตน 
สนิท ต้ังทวี (2538 : 118) ไดกลาวถึงการเขียนไวดังนี้ 
1. เปนเครื่องมือแสดงออกของความรูความคิดและความรูสึกของมนุษย 
2. เปนเครื่องมือสําคัญในการวัดความเจริญหรืออารยะธรรมของมนุษย ในแตละยุคแตละสมัย 
3. เปนเครื่องมือสําหรับใชในการสื่อสาร ทั้งเรื่องในอดีต ปจจุบันและอนาคต 
4. เปนเครื่องมือที่ใชสนองความปรารถนาของมนุษย เชน ความรัก ความเขาใจ เปนตน 
5. เปนเครื่องมือสําคัญทางวัฒนธรรมที่ถายทอดมรดกทางสติปญญาของมนุษย 
6. เปนส่ือที่ชวยแพรกระจายความรูความคิดใหกวางไกลและรวดเร็ว 
7. เปนส่ือกลางที่ใหความรูความคดิและความเพลิดเพลินแกคนทุกเพศทุกวัย 
8. เปนบันทึกทางสังคมที่ใหคุณประโยชนแกคนรุนปจจุบันและอนาคต 
9. เปนงานอาชีพที่สําคัญอยางหนึ่งในปจจบัุน 

 วรรณี โสมประยูร (2539 : 140-141) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเขียนไวดังนี้ 
1. เปนเครื่องมือส่ือสารอยางหนึ่งของมนุษยที่ผูเขียนตองการถายทอดความคิดความเขาใจ และ 

ประสบการณของตนออกเสนอผูอาน 
2. เปนการเก็บบันทึกรวบรวมขอมูลที่นาสนใจและเปนประโยชน ซึ่งตนเคยมีประสบการณมากอน 
3. เปนการระบายอารมณอยางหน่ึง เกี่ยวกับเรื่องที่ผูเขียนเกิดความรูสึกประทับใจใน 

ประสบการณที่ผานมา 
4. เปนเครื่องมอืถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม เชน ถายทอดจากสมัยหนึ่งไปสูอีกสมัยหนึ่ง หรือ 

จากชาติหนึ่งไปสูอีกชาติหนึ่ง 
5. เปนเครื่องมือพัฒนาสติปญญาของบุคคล เนื่องจากการเรียนรูเกือบทุกอยางตองอาศัยการ 

เขียนเปนเครื่องมือสําหรับบันทึกส่ิงที่ไดฟงหรืออาน 
6. เปนการสนองความตองการของมนุษย ตามความประสงคที่มนุษยแตละคนปรารถนา เชน เพ่ือ 

ตองการทําใหรูเรื่องราว ทาํใหรัก ทําใหโกรธ และสรางหรือทําลายความสามัคคีของคนในชาติ 
7. เปนการแสดงออกซึ่งภูมิปญญาของผูเขียน ทําใหรูถึงความสามารถของผูเขียนไดจาก 

วรรณกรรมหรืองานเขียนอื่นๆ 
8. เปนอาชีพอยางหนึ่งที่ไดรับการยกยองวามีเกียรติ และเพ่ิมฐานะทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้นได 
9. เปนการพัฒนาความสามารถและบุคลิกสวนบุคคลใหมีความเชื่อมั่นในตนเองในการแสดงความ 

รูสึกและแนวความคิด 
10. เปนการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคและใชเวลาวางใหเปนประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม 
จากความสําคัญของการเขียนที่กลาวมา สรุปไดวาการเขียนมีความสําคัญ และมีประโยชนในชีวิต 

ประจําวันมาก เพราะเปนส่ิงจําเปนในการเรียนรูและใชติดตอส่ือสารของมนุษยเพ่ือแสดงออกซึ่งภูมิปญญา
ของผูเขียนในการเสนอความรู ความคิด และความรูสึกตางๆที่เปนประโยชนหรือเพ่ือทําลาย หรือใหความ
เพลิดเพลินเสนอผูอาน รวมท้ังใชบันทึกส่ิงที่ไดฟงหรืออานแลวรวบรวมขอมูลที่นาสนใจไว     และยังเปน
เครื่องมือถายทอดมรดกวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติไทย นอกจากนี้ผูที่มีความสามารถทางการเขียนยัง
สามารถใชเปนงานอาชีพได 
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3.3 ความมุงหมายของการเขียน 
 สนิท ต้ังทวี (2531 : 37) ไดกลาวถึงความมุงหมายของการเขียนวา เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถ
ในขอตอไปนี้ คอื 

1. เขียนตัวหนังสือไดชัดเจน สวยงาม นาอาน มีความเปนระเบียบและรวดเร็ว 
2. เขียนหนังสือไดถูกตองตามอักขรวิธี 
3. เลือกคําไดถูกตองเหมาะสมกับเนื้อความและความนิยม 
4. ถายทอดความรูสึกนึกคิดออกมาเปนภาษาที่กะทัดรัด สละสลวย ชัดเจนและเขาใจงาย 
5. สามารถแกสํานวนภาษาที่ไมถูกตอง ใหถูกตองตามหลักเกณฑของภาษาได 
6. เขียนเลาเรื่องตางๆตามที่ตองการได 
7. เขียนตอบคําถามไดตรงประเด็น 
8. เขียนเรื่องโดยใชถอยคําชักจูงโนมนาวจิตใจใหผูอ่ืนคลอยตาม 
9. ใชเครื่องหมายวรรคตอนไดอยางถูกตอง 
10. เขียนไดถูกตองตามแบบการเขียนทุกประการ 
ผอบ โปษกฤษณะ (2532 : 52-53) กลาววา การเขียนมีจุดมุงหมายการเขียนไวดังนี้ 
1. เพ่ืออธิบายใหผูอานรูวาอะไรเปนอะไร เปนการบอกเลาใหทราบ 
2. เพ่ือพรรณนาใหผูอานไดรูสึก ไดเห็น ไดยิน เชนเดียวกับผูเขียน 
3. เพ่ือเปล่ียนความรูสึก เปล่ียนใจหรือเปล่ียนทาทีไปตามที่ผูเขียนตองการ 
4. เพ่ือเลาใหผูอ่ืนทราบ เสมือนผูอานไดเห็นส่ิงที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง 
วรรณี โสมประยูร (2539 : 141) ไดกลาวถึงความมุงหมายของการเขียนในระดับประถมศึกษาไว 

ดังนี้ 
1. เพ่ือคัดลายมือหรือเขียนใหถูกตองตามลักษณะตัวอักษร ใหเปนระเบียบ ชัดเจนและอานเขาใจ 

งาย 
2. เพ่ือเปนการฝกฝนทักษะการเขียนใหพัฒนางอกงามขึ้นตามควรแกวัย 
3. เพ่ือใหมีทักษะการเขียนสะกดคําถูกตองตามอักขรวิธี     เขียนวรรคตอนถูกตองและเขียนได 

รวดเร็ว 
4. เพ่ือใหรูจักเลือกภาษาเขียนที่ดี มีคุณภาพเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส 
5. เพ่ือใหสามารถรวบรวมและลําดับความคิด แลวจดบันทึก สรุป และยอใจความเรื่องที่อานหรือ 

ฟงได 
6. เพ่ือถายทอดใหมีจินตนาการ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และความรูสึกนึกคิดเปนเรื่องราวใหผูอ่ืน 

เขาใจความหมายอยางแจมแจง 
7. เพ่ือใหสามารถสังเกต จดจํา และเลือกเฟนถอยคํา หรือสํานวนโวหารใหถูกตองตามหลักภาษา 

และส่ือความหมายไดตรงตามที่ตองการ 
8. เพ่ือใหมีทักษะการเขียนประเภทตางๆและสามารถนําหลักการเขียนไปใชใหเกิดประโยชนใน 

ชีวิตประจําวัน 
9. เพ่ือเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการเขียนตามที่ตนสนใจและมีความถนัด 
10. เพ่ือใหเห็นความสําคัญและคุณคาของการเขียนวามีประโยชนตอการประกอบอาชีพ การศึกษา 

หาความรูและอ่ืนๆ 
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จากความมุงหมายของการเขียนที่กลาวมา สรุปไดวา การเขียนมีจุดมุงหมายมากและแตกตางกัน 
ซึ่งแตละจุดมุงหมายผูเรียนจะตองใชทักษะและกระบวนการตางๆ เชน การสังเกต การลําดับความคิด 
เพ่ือที่จะถายทอดออกมาเปนงานเขียนได และกอนการเขียนผูเรียนควรตั้งจุดมุงหมายในการเขียนวาตองการ
เขียนเพ่ืออะไรและเขียนใหใครอาน แลวจึงเขียนใหตรงกับความมุงหมายนั้น เพ่ือใหการเขียนบรรลุ
จุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกผูอาน 
 3.4 ความสามารถทางการเขียน 

อารนดท (กัญจนา ทองสิงห. 2540 : 26 ; อางอิงจาก Arndt. 1987 : 257) กลาววา ความสามารถ
ทางการเขียนเปนกระบวนการในการเชื่อมโยงความคิดกับความรูทางภาษาของผูเขียนโดยใชภาษาถายทอด
ความคิดออกมาเปนงานเขียนที่มีคุณภาพแกผูอาน 

เบอรน (กัญจนา ทองสิงห. 2540 : 26 ; อางอิงจาก Byrne. 1988 : 1) กลาววา ความสามารถ
ทางการเขียนไมใชเปนเพียงการเขียนสัญลักษณทางภาษาเทานั้น แตหมายถึงกระบวนการในการถายทอด
ขอมูลขาวสารและความคิดของผูเขียนออกมาเปนลายลักษณอักษร โดยมีการเรียบเรียงถอยคําจัดลําดับ
ความคิดไดเหมาะสม สามารถสื่อสารขอมูลนั้นไปสูผูอานไดตามวัตถุประสงคของผูเขียน 
 สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 108) อธิบายถึงความสามารถทางการเขียนวา เปนกระบวนการที่
มีความสัมพันธเกี่ยวของกับความคิด เพราะผูเขียนจะตองคิดวาจะเขียนอะไร เพ่ือใคร และมีจุดมุงหมายอะไร
แลวรวบรวมขอมูล เลือกสรรและจัดลําดับความคิดเพ่ือเรียบเรียงออกมาเปนตัวอักษร โดยใชความรู
ความสามารถในการใชภาษาดานการเขียน เชน การสะกดคํา เครื่องหมายวรรคตอน กฎเกณฑทางไวยากรณ 
ตลอดจนวากยสัมพันธใหไดมาซึ่งงานเขียนที่ผูเขียนตองการส่ือสารทางความคิดกับผูอาน 
 จากความสามารถทางการเขียนที่กลาวมา สรุปไดวา ความสามารถทางการเขียนคือ กระบวนการใน
การนําความสามารถในความรูทางดานภาษา ประสบการณและการจัดลําดับความคิดที่เหมาะสมของผูเขียน
รวมกัน เพ่ือนําเสนอเปนงานเขียนที่สามารถสื่อสารไปสูผูอานไดตามวัตถุประสงคของผูเขียนและสื่อ
ความหมายใหเขาใจได 
 3.5 องคประกอบของการเขียน 
 แฮริส (สมหมาย ปวะบุตร. 2546 : 12 ; อางอิงจาก Harris. 1969 : 68-69) กลาววา การเขียนคือ
ความสามารถในการรวมทักษะหลายๆอยางทางภาษาเขาดวยกัน ดังนั้นการเขียนจึงตองมีองคประกอบ
ดังตอไปนี้ 

1. เนื้อหาหรือประเด็นที่ผูเขียนตองการสื่อกับผูอาน 
2. การวางรูปแบบหรือการจัดระบบของเนื้อหา 
3. ความสามารถในการใชภาษาไดตามหลักไวยากรณและโครงสรางของประโยค 
4. ลีลาในการใชภาษาของผูเขียน การเลือกคําและสํานวนตางๆของภาษาที่ใชในการเขียน โดยมี 

จุดมุงหมายเพื่อทําใหเกิดอรรถรสนั่นเอง 
5. กลไกดานตางๆท่ีนํามาประยกุตใชกับการเขียน  เชน   การเขียนแบบสรุปความควรใชหลัก 

อยางไร ควรจะเลือกใชตัวอักษรในภาษาอยางใด และจะใชเครื่องหมายวรรคตอนอยางใดจึงจะถูกตองและ
เหมาะสมตามหลักการของภาษานั้นๆ 
 อรุณี วิริยะจิตรา (กัญจนา ทองสิงห. 2540 : 27 ; อางอิงจาก Arunee Wireyachitra. 1983 : 30-41) 
กลาววา การเขียนนั้นไมใชเพียงความสามารถในการแตงประโยคไดเทานั้น การเขียนที่ดีอยางนอยตอง
ประกอบไปดวยสวนที่สําคัญๆ 2 สวน คือ ความสามารถในการที่จะสรางประโยคและความสามารถที่จะนําเอา
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ประโยคเหลานั้นมาเรียงกันใหเปนขอความที่มีความหมายตอเนื่องกันไดอยางสอดคลอง เพ่ือเปนส่ือในการสง
ขอมูลขาวสารบางประการระหวางผูเขียนกับผูอาน หรือการเขียนก็คือการใชระบบของภาษารวมกันในรูปของ
ประโยคตางๆเพื่อใชประโยคเหลานี้แสดงกิริยาอาการ และความคิดแทนผูเขียน 
 สนิท ต้ังทวี (2533 : 120) กลาววา การเขียนที่ดีนั้นจะตองมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้ 

1. ความชัดเจน (Perspicuity) 
2. ความเรียบงาย (Simplicity) 
3. ความกระชับ (Brevity) 
4. ความประทับใจ (Impressiveness) 
5. ความไพเราะ (Euphony) 
6. การสรางภาพ (Picturesqueness) 
7. โครงสรางของประโยค (Structure of Sentences) 
จากองคประกอบการเขียนที่กลาวมา สรุปไดวา การเขียนมีองคประกอบที่สําคัญ คือ เนื้อหา รูปแบบ 

การเขียนและการใชภาษา เมื่อสรางประโยคไดแลวผูเขียนสามารถจะนํามาเรียบเรียงใหเปนขอความที่มี
ความหมายไดอยางสอดคลองกัน เพ่ือเปนส่ือในการสงขอมูลและความคิดไปสูผูอานใหเขาใจตรงกับความ
ตองการในการสื่อความหมายของผูเขียน 
 3.6 หลักสําคัญบางประการในการสอนเขียน 
 สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2538 : 165-167) ไดใหหลักสําคัญบางประการในการ
สอนทักษะการเขียนไวดังนี้ คือ  

1. กอนที่จะลงมือสอนครูควรจะไดทดสอบความสามารถในการเขียนของนักเรียน ในกรณีไมมีขอ 
ทดสอบมาตรฐานครูควรสรางแบบทดสอบขึ้นใชเอง อยางนอยก็เปนการวัดความสามารถในการสะกดคํา 
ความสามารถในการใชคํา การผูกประโยค และการเรียบเรียงขอความเขาดวยกัน 

2. ครูควรจะไดปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคาของการมคีวามสามารถในดานการเขียน การสงสาร 
โดยการเขียน และพยายามชี้ใหเห็นวาผูที่มีความสามารถในการเขียนก็อาจจะยึดการเขียนเปนอาชีพ ซึ่ง
นอกจากจะมีรายไดดีแลวก็มีเกียรติในสังคมอีกดวย 

3. ในการสอนเขียนแตละครั้ง ครูควรใหนักเรียนไดทราบวัตถุประสงคในการเขียนแตละครั้งอยาง 
ชัดเจน พรอมทั้งประโยชนของการฝกฝนทักษะนั้นๆดวย และถาเปนไปไดครูควรจะใหนักเรียนรวมตั้ง
วัตถุประสงคในการเขียนดวย 

4. ในการสอนทักษะการเขียนนั้นไมวาจะเปนการเขียนเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามไมควรกําหนดหัว 
เรื่องใหตายตัว นักเรียนควรจะไดมีสวนรวมในการเสนอหัวเรื่อง หรือมีโอกาสเลือกเรื่องที่จะเขียนพอสมควร 

5. การสอนทักษะการเขียนไมควรจะแยกออกมาจากทักษะอื่นๆ ควรสอนใหสัมพันธกันไปและถา 
หากมีโอกาสก็ควรสอนทักษะการเขียนใหสัมพันธกับวิชาอื่นๆ เชน สังคมศึกษา ศิลปะ เปนตน 

6. เนื่องจากทักษะการเขียนเปนทักษะที่คอนขางซับซอน นกัเรียนสวนใหญไมคอยสนใจ เกิด 
ความทอแท และรูสึกไมคอยประสบความสําเร็จในการเขียน ครูจึงควรพยายามใชกลวิธี การจูงใจ และการ
เสริมกําลังใจหลายๆรูปแบบ และทําเปนระยะๆตลอดเวลาที่ทําการสอน 

7. ความแตกตางระหวางบุคคลนั้น ครูควรคํานึงใหมาก การจัดกิจกรรมและการมอบหมายงานก็ 
ควรคํานึงถึงความสามารถของเด็กแตละคนดวย 

8. เนื่องจากทักษะการเขียนนั้น เปนทักษะที่คอนขางยาก นักเรียนไมใครประสบผลสําเร็จ ทาํให 
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เกิดความทอแท เบ่ือหนายดังกลาวแลว เนื้อหา กิจกรรมตางๆและงานที่ครูมอบหมายใหจึงควรมีระดับความ
ยากงาย ความสั้นยาว และความสลับซับซอน แตกตางกันไปแตละครั้ง ทั้งนี้เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเกิด
ความรูสึกวาประสบความสําเร็จในการเขียน 

9. ในการสอนทักษะการเขียนครูควรจะพลิกแพลงใชวิธีสอนหลายๆแบบ เพ่ือใหบรรยากาศในการ 
เรียนการสอนนาสนใจ มีชีวิตชีวา และเปนการสงเสริมใหนักเรียนเกดิความกระตือรือรนที่จะเขียน 

10. ครูควรจะไดจัดกิจกรรมประกอบการสอนหลายๆประเภท นักเรียนก็ควรจะไดมีสวนรวมในการ 
วางแผนกิจกรรมนั้นๆดวย และกิจกรรมการเขียนนั้นก็ควรจะเปนกิจกรรมที่ใหประสบการณตรง  นักเรียนได
ลงมือฝกปฏิบัติดวยตนเองใหมาก 

11. ในการสอนทักษะการเขียนที่จะใหไดผลดีนั้นครูควรจะไดใชส่ือการสอนประกอบดวย เพราะสื่อ 
การสอนนี้นอกจากจะชวยเราความสนใจแลว ยังชวยใหนักเรียนไดเขาใจบทเรียนเร็วและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

12. ในการสอนทักษะการเขียนนี้ครูควรจะไดวางแผนการสอนแตละครั้ง แตละเรื่องอยางละเอียดวา 
ควรจะมีวัตถุประสงคอะไรบาง และควรจะเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งสามารถเนนพฤติกรรมการเขียน
ของนักเรียนอยางเดนชัด การนําเขาสูบทเรียน การดําเนินการสอน การจัดกิจกรรมที่จะใหทักษะการเขียน
สัมพันธกับทักษะอื่นๆพรอมทั้งอุปกรณและการประเมินผลดวย 

13. การสอนทักษะการเขียนนั้น ควรจะใหนักเรียนมีสวนรวมในการสรางเกณฑการเขียนประเภท 
ตางๆดวย ทั้งนี้เพ่ือฝกใหนักเรียนเขียนโดยมีหลักเกณฑ นอกจากนั้นยังเปนการชวยใหการประเมินผลงายขึ้น 
นักเรียนเองก็สามารถปรับปรุงทักษะการเขียนของตนใหเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว 

14. ในกรณีที่นักเรียนประสบปญหาในการเขียน เชน ไมสามารถถายทอดความรูสึกนึกคิดออกมา 
เปนภาษาเขียน ครูอาจจะชวยไดโดยสรางสถานการณและจัดกิจกรรมตางๆที่จะชวยใหนักเรียนประสบ
ความสําเร็จในการเขียน 

15. เมื่อนักเรียนเขียนตามที่ครูมอบหมายแลว ครูควรรบีตรวจใหเสร็จแลวคืนใหนักเรียนพรอมทั้ง 
เขียนติชมใหชัดเจน เพ่ือนักเรียนจะไดทราบวาตนมีขอดี ขอดอยอยางไร ทั้งนี้เปนการชวยใหนักเรียนมี
กําลังใจในการเขียนตอไป 

16. นักเรียนควรจะไดมีสวนรวมในการวัดผล และการสรางเกณฑในการประเมินผลการเขียนดวย  
ทั้งนี้เพ่ือใหนักเรียนไดทราบแนวทางในการวัดผลวาควรเปนอยางไร นอกจากนั้นยังเปนการฝกใหนักเรียน
รูจักใชเหตุผลและวิจารณญาณไปในตัว 

17. นอกจากสอนเขียนในชั้นเรยีนตามปกติแลว ครูควรจะไดจัดกิจกรรม หรือมอบหมายใหนักเรียน 
ไปทํานอกชั้นเรียน ทั้งนี้เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสเขียนไดอยางสม่ําเสมอ 
 จากหลักสําคัญบางประการในการสอนเขียนที่กลาวมา สรุปไดวา หลักสําคัญในการสอนเขียน คือ 
ตองทดสอบกอนสอน    แลววางแผนการสอนใหเกิดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมอยางชัดเจน   โดยในการจัด
กิจกรรมตองใหมีความยากงายเหมาะสม คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนทุกขั้นตอนดวยตนเอง ซึ่งการสอนเขียนตองใหสัมพันธกับวิชาอื่นๆโดยใชกลวิธีสอนและสื่อตางๆรวมทั้ง
ใหผลยอนกลับอยางรวดเร็วเพ่ือสรางแรงจูงใจใหการเรียนนาสนใจ และตองปลูกฝงใหเห็นคุณคาและ
ประโยชน ของการเขียน เพ่ือใหการเขียนของผูเรียนประสบความสําเร็จ 
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3.7 จิตวิทยาและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถทางการเขียน 
 วรรณี โสมประยูร (2539 : 169-171) ไดกลาวถึง ส่ิงที่ครูควรคํานึงถึงในการสอนเขียน ที่สามารถ
นํามาใชกับการสอนเขียนเรื่องได คือ ความพรอมของเด็ก ความสามารถในการถายทอดและการรับรูของเด็ก 
และการใชส่ิงเราและแรงบันดาลใจ ซึ่งตรงกับจิตวิทยาการศึกษาและทฤษฎีดังตอไปนี้ 

1. ความพรอม (Readiness) การเขียนเปนทักษะท่ียุงยากสลับซับซอน เพราะตองอาศัยความ 
สัมพันธระหวางกลามเนื้อมือ ตา และความคิด ดังนั้นเด็กจะพัฒนาการเขียนไดดี จําเปนตองมีความพรอมทาง
กายและสมองเสียกอน ครูจึงจําเปนตองทราบวาเด็กแตละคนมีความพรอมทางกายและสมองมากนอยตางกัน
อยางไร เพ่ือหาวิธีปลูกฝงความพรอมทางการเขียนโดยใหเด็กมีโอกาสปฏิบัติงานที่ใชกลามเนื้อมือ ตา สมอง
ใหสัมพันธกัน 

2. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Different) เด็กแตละคนมีความสามารถในการรับรูและ 
แสดงความรูใหผูอ่ืนเขาใจแตกตางกัน บางคนมีความสามารถรับรูไดมากในเวลารวดเร็ว บางคนรับไดนอย 
บางคนแมจะมีความสามารถรับรูไดดีและมีความรูมากแตไมสามารถเขียนแสดงความรูใหผูอ่ืนเขาใจได ดังนั้น 
ครูจะตองรูและเขาใจความสามารถของเด็กแตละคนจึงจะสามารถแกไข ปรับปรุง และสงเสริมหรือพัฒนา
ทักษะการเขียนใหเหมาะสมกับเด็กแตละคนได 

3. ทฤษฎีการเรียนการสอนพื้นฐาน กาเย (กัญจนา ทองสิงห. 2540 : 29 ; อางอิงจาก Gagne.  
1974 : 28) ไดแสดงลําดับขั้นตอนการเรียนการสอน (Instructional Phases) ซึ่งเปนกระบวนการภายในตัว 
ผูเรียน เมื่อไดรับการสอนแลวจะเกิดขึ้นมีสวนสัมพันธสอดคลองกัน โดยเมื่อผูเรียนไดรับการสอนซึ่งผูสอนได
กระตุนพลังแรงจูงใจแลว ผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนการสอนขึ้น ซึ่งสามารถแสดงเปนลําดับขั้นตอนไว 
ดังนี้ 

3.1 การสรางแรงจูงใจ (Motivation Phase) 
3.2 การรับรู (Apprehending Phase) 
3.3 การสํานึกรู (Retention Phase) 
3.4 การปรุงแตง (Acquisition Phase) 
3.5 การระลึกทบทวน (Recall Phase) 
3.6 การแสดงพฤติกรรม (Generalization Phase) 
3.7 การแสดงผลยอนกลับ (Performance Phase) 

จากจิตวิทยาและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถทางการเขียนที่กลาวมา สรุปไดวา ในการสอนเขียน 
ตองคํานึงถึงความพรอม ความแตกตางระหวางบุคคล และทฤษฎีการเรียนการสอนพื้นฐาน เพราะเด็กมี
ลักษณะพื้นฐานที่ไมเหมือนกัน   ดังนั้นกอนการสอนเขียนครูตองรูและเขาใจ   แลวจึงจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
หรือพัฒนาการเขียนใหเหมาะสมกับผูเรียนได 

3.8 เทคนิคและวิธีการสอนเขียน 
เอรีล (รัตนา แพงจันทร. 2541 : 28 ; อางอิงจาก Ariel. 1992 : 426) กลาวถึงเทคนิคและวิธีการสอน 

เขียนไวดังนี้ 
1. จัดประสบการณทางการเขียนใหสัมพันธกันระหวางความรูพ้ืนฐานและความสนใจของแตละคน 
2. จัดประสบการณทางการเขียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และพัฒนาการทาง 

ภาษาพูดของเด็ก 
3. เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถทางการเขียน โดยเริ่มจากการเขียนเรื่องงายๆตาม 
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ประสบการณของเขา 
4. ควรใหคําแนะนาํในเรื่องการใชคําที่เหมาะสมในการเขียน 
5. ใหเด็กไดฝกฝนทักษะในการเขียนเพ่ือการสื่อสารดวยวิธีงายๆ 
6. ใหเด็กมีรูปแบบที่ถูกตองในการแสดงออกทางความคิดดานการเขียน โดยมีครูเปนแบบอยางที่ 

ดี 
7. เปดโอกาสใหเด็กไดเลือกและหาวิธีสะกดคําดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนํา 
8. การใหแรงเสริมแกตัวเด็ก 
9. สอนใหเด็กมีทักษะในการลําดับเรื่องราวที่ตนเขียนออกมา 
10. จัดกิจกรรมทางการเขียนที่หลากหลายเพื่อใหเด็กไดรูจักโครงสรางของไวยากรณ 
พิตรวัลย โกวิทวที (2537 : 51-52) กลาวถึงเทคนิคและวิธีการสอนเขียนไวดังนี้ 
1. เทคนิคการคัดลอก 
2. เทคนิคการเติมคําใหสมบูรณ 
3. เทคนิคการเปลี่ยนคําใหแตกตางไปจากเดิม 
4. เทคนิคการเขียนตามกรอบที่กําหนดให 
5. เทคนิคการเรียงความแบบชี้แนะ 
6. เทคนิคการใชภาพประกอบการเขียน 
7. เทคนิคการเขียนโดยใชขอมูลจากแผนผัง ตารางกราฟและแผนภูม ิ
8. เทคนิคการพูดปากเปลาเพ่ือเสริมการเขียน 
9. เทคนิคการใชบทสนทนาเพื่อเสริมการเขียน 
10. เทคนิคการเขียนโดยใชทักษะสัมพันธ 
จากเทคนิคและวิธีการสอนเขียนที่กลาวมา สรุปไดวา มีเทคนิคและวิธีการสอนเขียนมาก ซึ่งแตละวิธี 

เปนวิธีการที่ชวยสงเสริมการเขียนใหผูเรียนเกิดความเขาใจ เรียนรูอยางมีความสุข ทําใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการจัดกิจกรรมการสอนเขียน จงึจําเปนตองจัดใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความสามารถของเด็กแตละบุคคล รวมท้ังใหการเสริมแรง จึงจะทําใหการเขียนของผูเรียนเกิดประโยชนและมี
ประสิทธิภาพ 
 3.9 การวัดความสามารถทางการเขียน 

ฮีตัน (กัญจนา ทองสิงห. 2540 : 32 ; อางอิงจาก Heaton. 1979 : 134-135) ไดเสนอแนะวา ในการ
วัดความสามารถทางการเขียนนั้น ควรจะวัดผูเขียนในดานตอไปนี้ 

1. วัดความสามารถในดานไวยากรณ (Grammar) หมายถึง ความถูกตองของการใชไวยากรณใน 
การเขียนเรื่องนั้นๆ 

2. วัดความสามารถในการใชคาํศัพท (Vocabulary) หมายถึง การเลือกใชคําศัพทไดถูกตอง  
เหมาะสม และหลากหลาย 

3. วัดความสามารถดานกลไกการเขียน (Mechanics) หมายถึง เครื่องหมายวรรคตอนและตัว 
สะกดที่ผูเขียนใชไดถูกตอง 

4. วัดดานความคลองแคลวของการเขียน คือ วัดดานลีลา และความคลองของการสื่อความหมาย  
(Fluency : Style and Ease of Communication) หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอเนื้อเรื่องและ
ความคิด ใหผูอานเขาใจความหมายที่ผูเขียนตองการสื่อ การเลือกใชถอยคํา ลีลาการเขียน และโวหารตางๆ 
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5. วัดดานความสัมพันธของขอความ (Relevance) หมายถึง การจัดลําดับความคิดและการเรียบ 
เรียงขอความ 
 บังอร สวางวโรรส และเยาวภา พุกกะคุปต (2524 : 50) ไดกลาวถึงองคประกอบที่นํามาใชพิจารณา
เพ่ือวัดความสามารถทางการเขียน 5 ประการ คือ 

1. เนื้อหา (Content) ไดแก ความคิดที่แสดงออกและความรูที่ผูเขียนเสนอแกผูอาน 
2. วัตถุประสงคในการเขียน (Judgment Skills) ไดแก งานเขียนนั้นจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงค 

และผูอานตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงความสามารถในการเลือกสรร การจัดและลําดับเรื่องราวใหมีความตอเนื่องกัน
ดวย (An Ability to Select. Organize and Order Relevant Information)  

3. ไวยากรณ (Grammatical Skills) ไดแก ความสามารถในการเขียนประโยคที่ถูกตอง 
4. ลีลาการเขียน (Stylistic Skills) ไดแก การเลือกใชถอยคํา สํานวนโวหาร เพ่ือใหเกิดลักษณะ 

เฉพาะของผูเขียน 
5. กลไกการเขียน (Mechanic Skills) ไดแก การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการสะกดตัวอักษร 

ที่ถูกตอง 
จากการวัดความสามารถทางการเขียนที่กลาวมา สรุปไดวา ในการวัดความสามารถทางการเขียน

นั้น    ตองวัดในดานตอไปนี้  ดานภาษาไดแก  ความถูกตองของการใชไวยากรณในการเขียน   การเลือกใช
คําศพัท โวหาร ไดถูกตองเหมาะสมและหลากหลาย ใชเครื่องหมายวรรคตอนและตัวสะกดไดถูกตอง สวนดาน
ความคิดไดแก การนําเสนอเนื้อหาและลีลาการเขียน ที่สามารถนําเสนอเนื้อเรื่องและจัดลําดับความคิดและ
เรียบเรียงขอความหรือเรื่องราวใหมีความตอเนื่องกันใหผูอานเขาใจความหมายที่ผูเขียนตองการสื่อได 
 3.10 การประเมินผลการเขียน 
 สุนันท ศลโกสุม   (2526 : ภาคผนวก)  ไดกลาวถึงเกณฑในการตรวจเรียงความไวในงานวิจัยเรื่อง
รูปแบบการสอนเขียนและปญหาการสอนวิชาภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา ดังนี้ 
 การพิจารณาใหคะแนนพิจารณาจาก 5 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 การเสนอเรื่อง       50 คะแนน 
 สวนที่ 2 การลําดับเรื่อง       15 คะแนน 
 สวนที่ 3 การใชภาษาเพื่อส่ือความหมาย     20 คะแนน 
 สวนที่ 4 การรักษารูปแบบของการเขียน       5 คะแนน 
 สวนที่ 5 การใชอลังการณ หรือ อาภรณ     10 คะแนน 
 โดยแตละสวนมีแนวทางพิจารณาดังนี้ 
 สวนที่ 1 การเสนอเรื่อง ใหพิจารณาวา เขียนเรื่องประเภทใดตองเขียนใหตรงตามเกณฑเฉพาะอยาง
ของงานเขียนประเภทนั้น มีการเสนอเรื่องอันประกอบดวยสาระ ความรู ความถูกตอง ขอเท็จจริงเสริมความ
คิดเห็นตามสมควร และมีเนื้อความอันแสดงทิศทางในการเขียนที่ชัดเจน 
 สวนที่ 2 การลําดับเรื่อง ใหพิจารณาการเรียบเรียงเนื้อหา ความมีระเบียบเก่ียวเนื่องกันไปตลอด มี
การลําดับความคิดที่ไมสับสน ไมวกวน ไมยอนไปยอนมา เมื่อพิจารณาโดยสวนรวมแลวแสดงความสามารถ
ของผูเขียนในการวางโครงเรื่องที่ดี คือมีความสัมพันธกันโดยตลอดทั้งการเปดเรื่องการดําเนินเรื่องและการปด
เรื่อง 
 สวนที่ 3 การใชภาษาเพื่อส่ือความหมาย ใหพิจารณาดังนี้ 

1. ดานอักขรวิธี การเขียนสะกดการันต ไมควรฉีกคําหรือแยกคําในที่อันไมควร 
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2. ดานการใชคํา วลี ประโยค ใหพิจารณาการใชใหมีความชัดเจน ส่ือความหมายไดตรง 
ประเด็น ชวยใหเนื้อความชัดเจน อานแลวรูเรื่อง นาอาน ไมหยาบคาย ถาผูเขียนมีลักษณะสรางสรรค มีความ
เปนตัวของตัวเองเรียงความจะยิ่งนาอานชวนติดตาม 

สวนที่ 4 การรักษารูปแบบการเขียน ใหพิจารณาการเขียนเวนวรรคตอน การยอหนาในที่อันควร  
การแบงยอหนาอันเปนการรักษารูปแบบของการเขยีนเรียงความนับวามีความสําคัญ เพราะการแบงสัดสวน
ของยอหนาที่ดีจะชวยใหเนื้อหาชัดเจนและนาอาน 
 สวนที่ 5 การใชอลังการณ หรืออาภรณ หมายถึง การใชภาษาอันเปนเครื่องประดับใหเรียงความนา
อาน เชน การใชคําที่มีน้ําหนกั การใชสํานวนโวหาร การเปรียบเทียบอุปมาสาธก (การยกตัวอยาง) การ
อางอิงสํานวน คําพังเพย สุภาษิต คําคม ขอคิด บทกวี และบทธรรมะตางๆ การใชลักษณะดังกลาวนี้ ถาอยูใน
ที่อันเหมาะสมจะชวยเราใจหรือเชิญชวนทาทายใหผูอานสนใจ ชวนคิดหรือชวนติดตามเนื้อความที่เขียนนั้น 
 สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2527 : 102) ไดกลาวถึงการประเมินผลการเขียนแตละดานไว ดังนี้ 

1. ประเมินผลดานการเขียนสะกดคํา ในดานการเขียนสะกดคําตองหาคําจากแบบเรียน คําที่มี 
ความสําคัญทางสังคม และเปนคําที่ยากพอสมควร การประเมนิผลการเขียนสะกดคํานี้ อาจจะอานใหนักเรยีน
ฟงแลวใหนักเรียนเขียนตาม หรืออาจจะใหคาํที่ทั้งถูกและผิดมา แลวใหนักเรียนเลือกคําดังกลาว หรืออาจจะ
ใหขอความมา และมีคําที่สะกดผิดปนอยู แลวใหนักเรียนเลือกคําที่สะกดผิดแลวแกใหถูก 

2. ประเมินผลดานการเขียนเรื่องหรือเรียบเรียงความ ในการประเมินผลดานนี้ทําได 2 รูปแบบ คอื 
2.1 วัดโดยตรง ไดแก การใหนักเรียนไดลงมือเขียนเรื่องจริงตามที่กําหนดให วิธีการเขียนนั้นมี 

หลายวิธีการ 
2.1.1 กําหนดหัวขอเรื่องใหเขียน 
2.1.2 กําหนดภาพใหเขียนจากภาพ 
2.1.3 ใหเขียนตอจากเรื่องที่ครูเลาใหฟงคางไว 
2.1.4 เลาเรื่องใหฟงแลวใหเขียนแนวใหม 
2.1.5 กําหนดคําใหจํานวนหนึ่ง แลวใหใชคํานั้นเขียนเรื่อง 
2.1.6 ใหเขียนบทสนทนา บทละคร 

2.2 วัดโดยทางออม วัดไดโดยการสรางแบบทดสอบสําหรับวัดความรูในดานตางๆเฉพาะดาน  
ซึ่งไดแก การวัดกลไกทางภาษา โดยมีความเชื่อวา ถาเด็กเขาใจในเรื่องตอไปนี ้ ก็นาจะเขียนเรียงความได 
การวัดกลไกทางภาษาจะวัดในเรื่องตอไปนี้ 

2.2.1 คําศัพทที่มีความหมายใกลเคียงกับคําศัพทที่กําหนดให 
2.2.2 ความหมายของสํานวน 
2.2.3 การหาคําสัมผัสคลองจอง 
2.2.4 คําศัพทที่ไมเขาพวก 
2.2.5 คําศัพทที่มีความหมายตรงกันขามกับคําศัพทที่กําหนดให 
2.2.6 คําสํานวน ใหหาคาํหรือสํานวนที่เหมาะสมกับขอความที่กําหนดให 
2.2.7 แบบทดสอบหาคําที่เกี่ยวของมากที่สุด 
2.2.8 แบบทดสอบใหหาความบกพรองในดานหลักภาษา การใชภาษา หรือสํานวน 

อยางใดอยางหน่ึง 
2.2.9 แบบทดสอบความสามารถในการใชภาษา โดยใหปรับปรุงขอความใหถูกตองและ 
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ไดความชัดเจน 
2.2.10 แบบทดสอบใหหาขอบกพรองในลักษณะตางๆไดแก 

- ใชความหมายผดิ 
- ใชวรรคตอนผิด 
- ใชคําฟุมเฟอย 
- ใชสํานวนผิด 
- ใชหลักภาษาผิด 

2.2.11 แบบทดสอบการเปลี่ยนสํานวนโวหารใหเหมาะสมกับความ 
2.2.12 แบบทดสอบการเขาประโยค 
2.2.13 แบบทดสอบเรียบเรียงเรื่อง 
2.2.14 แบบทดสอบตามวรรคตอน 

1.11 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความสามารถทางการเขียน 
3.11.1 งานวิจัยตางประเทศ 
อารีนา (Arena. 1973 : 5138-A) วิจัยเพ่ือที่จะนําวิชาภาษาศาสตรมาประยุกตใชในการสอน 

เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ โดยแบงออกเปน 2 วิธี คือใชเทคนิควิเคราะหประโยคยึดระบบโครงสรางทาง
ไวยากรณและใชวิธีสอนเปนรายบุคคลโดยใชหลักบางประการในการเขียนเพ่ือเพ่ิมทักษะในการเขียน
เรียงความใหแกนักศึกษาที่สอบวิชาภาษาอังกฤษตก ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธระหวางความรูทาง
ไวยากรณกับทักษะการเขียน และความสามารถในการวิเคราะหประโยคเกีย่วของกับการสอนเปนรายบุคคล 
หลักการทั่วไปของการเขียนมีอิทธิพลตอความงอกงามดานทักษะการเขียนเรียงความ 
        โทมสั (Thomas. 1976 : 6320-A) ศึกษาขอบเขตความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ในการอาน
และผลสัมฤทธิ์ในการเขียน ของนิสิตปที่ 1 มหาวิทยาลัยเซาทคาโรไลนา จํานวน 405 คน ความเขาใจในการ
อานมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการเขียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาผลสัมฤทธิ์ในการเขียนมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการอานอยางมีนัยสําคัญ  และผลสัมฤทธิ์ในการเขียนมีความสัมพันธกับจํานวน
ของการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ออสติน (Austin. 1983 : 771-A) วิจัยผลการอานอยางวิเคราะหตอทักษะการเขียนเรียงความ 
ในระดับมหาวิทยาลัย โดยแบงกลุมควบคุมและกลุมทดลองกลุมละ 25 คน เปนนักศึกษาปที่ 1 กลุมทดลองใช
การฝกเขียนโดยคํานึงถึงการนํารูปแบบ ตัวอยางการเขียนที่ดีจากเรื่องที่อาน สวนกลุมควบคุมไมไดฝกการ
อานอยางวิเคราะหประกอบการฝกเขียน ผูวิจัยใชผลการสอบทั้งกอนและหลังเรียน โดยใชผลของการเขียนใน
สัปดาหแรกและสัปดาหสุดทายของการทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคะแนนจากการสอบกอนและหลังการ
เรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาการใชบทความหรือเนื้อหาการอานอยางมี
การวิเคราะหเรื่องถอยคํา สํานวนภาษาศิลปะการเขียนที่ดี เหลานี้มีผลตอการเรียนวิชาการเขียน 

       3.11.2 งานวิจัยในประเทศ 
         นลินี บพิตรสุวรรณ  (2537 : 99)   ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนและ

แรงจูงใจในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา
กับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 3 กับ
นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มีความสามารถทางการเขียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
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       ณิชกานต คมคาย (2539 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนแบบสรางสรรคของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนเขียนแบบสรางสรรคโดยใชส่ือภาพการตูนกับส่ือภาพเหมือน 
แบบทดสอบแบบอัตนัย ชนิดใหนักเรียนเขียนบรรยายภาพจํานวน 12 ขอ ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเขียนแบบสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 สูงกวากลุมทดลองที่ 2  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

       ปทุม หนูมา (2542 : บทคดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ร ล ว ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชหลักการเรียนเพ่ือรูแจง โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ร ล ว จํานวน 20 ขอ เปนปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ขอ ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชหลักการเรียนเพ่ือรูแจง มีผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ร ล ว สูง
กวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือคร ูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถทางการเขียนที่กลาวมา สรุปไดวา ความสามารถทางการ
เขียนสามารถสงเสริมและพัฒนาขึ้นได   โดยการใชเทคนิคการสอน   ส่ือ  และการจัดกิจกรรมการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพอยางหลากหลายและเหมาะสม เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถทางการเขียนที่ดี  
 
4. เอกสารที่เก่ียวของกับสมอง 

4.1 โครงสรางสมอง 
สําเริง บุญเรืองรัตน (2540 : 37-39) ไดกลาวถึงการคนพบของ พอล แม็คคลีน นักวิทยาศาสตร 

กายวิภาคแหงสถาบันสาธารณสุขแหงชาติ สหรัฐอเมริกา ที่ไดเสนอวา สมองของมนุษยประกอบดวย 3 สวน 
มีทอตอเชื่อมกัน ดังนี้ 

1. สมอง อาร คอมเพล็กซ (R - Complex) หรือสมองสวนลาง (Brainstem) เปนสมองชั้นใน 
สุด เปนแกนสมอง เปนที่ต้ังของพฤติกรรมการแสวงหาอํานาจ และการยอมรับอํานาจ การปฏิบัติตาม
พิธีกรรม ตามจารีต ประเพณี ความกาวราว การทารุณกรรมทางเพศ ความกลัว ความโกรธ และความหวง
แหนที่อยูอาศัย 

2. สมองลิมบิค (Limbic System) หรือสมองสวนกลาง เปนสมองท่ีอยูถัดออกมาจากสมอง 
อาร คอมเพล็กซ  เปนสมองสวนที่แสดงออกดานอารมณ และความรูสึกเกี่ยวกับความรัก ความผูกพัน ความ
เศราโศกเสียใจ การทนุถนอมดูแลเอาใจใสผูเยาวแมไมใชลูกของตน การยับย้ังหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

3. สมองนีโอคอรเท็กซ (Neocortex) หรือสมองสวนบน เปนสวนที่อยูนอกสุด มีลักษณะเปน 
กลีบปลีรองที่คดเคี้ยว เปนที่อยูของเซลลประสาทสวนมาก สติปญญา ความฉลาด อารมณและจินตนาการ
ของมนุษย ขึ้นอยูกับขนาดและน้ําหนักสมอง สมองนีโอคอรเท็กซ แบงเปนดานซายและขวา ทั้งสองดานมี
ขนาดและรูปรางเหมือนกันทุกประการ สมองดานซาย ทํางานเกี่ยวกับเรื่องรูปธรรม ตัวเลข เหตุผล ความ
กาวราว สวนสมองดานขวา ทํางานเกี่ยวกับนามธรรม อารมณ ศิลปดนตรี ความอดกลั้น ความอดทน 
 นอกจากนี้ เธียร พานิช (2544 : 13-14) ไดกลาวถึงพัฒนาการของสมองสวนตางๆของมนุษยไวดังนี้ 
       สมองสวนลาง (Brainstem) เปนสมองสวนที่เกาแกมากที่สุด เชื่อวามีอายุไมตํ่ากวา 200 ลานป 
ลอมรอบสวนบนของไขสันหลัง มีหนาที่ควบคุมกิจการพื้นฐาน เชน การหายใจ การเคลื่อนไหวตลอดจน
กระบวนการเผาผลาญพลังงาน (Metabolism) ของอวัยวะตางๆ หนาที่หลักของสมองสวนนี้ไมไดมีไวสําหรับ
คิดหรือเรียนรู แตเปนตัวควบคุมที่ถูกกําหนดหรือถูกโปรแกรมไวกอนแลวเพ่ือใหรางกายทํางานไดตามปกติ 
ตามที่ควรจะเปน และตอบโตเพ่ือการอยูรอดในยามฉุกเฉิน 
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      ถัดขึ้นมาเปนศูนยควบคุมความรูสึก (Emotional Center) หรือ สมองสวนกลาง ลอมรอบสมอง
สวนลาง ซึ่งเมื่อหลายลานปผานไป สมองสวนกลาง ไดสรางเครื่องมือสําหรับการเรียนรู และจําขึ้นมา เปน
สมองสวนที่ใชคิด (Thinking Brain) หรือ สมองสวนบน 
      จากความจริงที่วาสมองสวนบนนี้วิวัฒนาการมาจากสมองสวนควบคุมอารมณความรูสึก ทําให
เราเห็นถึงความสัมพันธระหวางการคิดกับความรูสึก และสมองสวนควบคุมความรูสึกเกิดขึ้นมากอนสวนที่ใช
คิด ดังนั้นเมื่อเรารูสึกโกรธ แสดงวาเรากําลังมีความขัดแยงภายในระหวางความคิดที่มีเหตุผลกับความรูสึก 
และโอกาสที่อารมณจะอยูเหนือเหตุผลนั้นมีมากทีเดียว 
      การเปล่ียนแปลงของสมองนี้ทําใหสัตวฉลาดขึ้นมีความเปนอยูสอดคลองกับความตองการของ
ตนเองและสภาพแวดลอม มีทางเลือกในการอยูรอดมากขึ้น แทนที่จะเปนไปตามโปรแกรมอัตโนมัติอยางเดียว 
เชน เมื่อรูวากินพืชชนิดนี้แลวจะไมสบายก็จะไมกินอีก เปนตน 
      สมองสวนบน เปนสวนของปญญา สมองสวนนี้ของมนุษยจะใหญกวาของสัตวทุกชนิด เปนสวน
ที่ทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวอ่ืนๆ เปนสวนที่ใชคิด ประกอบดวยศูนยรวบรวมและทําความเขาใจตอขอมูลที่
ไดรับ ซึ่งนอกจากรูสึกแลว ยังคิดเกี่ยวกับความรูสึกไดอีกดวย เชน คิดอยางไรเกี่ยวกับความรัก ทําใหมีความ
ซาบซึ้งตองานศิลปะสัญลักษณ และมีจินตนาการตางๆ เปนตน 
 จากโครงสรางของสมองที่ไดกลาวมา สรุปไดวา สมองของมนุษยประกอบดวย 3 สวน คือ  สมอง
สวนลาง สมองสวนกลาง และสมองสวนบน ซึ่งแตละสวนมีหนาที่ในการทํางานแตกตางกันออกไป และ
นอกจากนี้สมองสวนบน ยังแบงออกเปนสองซีก คือ ซีกซายและซีกขวา ซึ่งสมองทั้งสองซีกนี้มีบทบาทสําคัญ
ตอการเรียนรูของมนุษยอยางมาก 

4.2 การทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา 
ในป ค.ศ. 1972  นพ. โรเจอร สเปอรี่ (Roger Sperry) ศัลยแพทยทางประสาทและเบริตออรนสไตน  

จากสถาบันเทคโนโลยีแหงแคลิฟอรเนีย ไดรับรางวัลโนเบล จากการคนพบวาสมองคนเราแบงออกเปน 2 ซีก 
แตละซีกมีหนาที่แตกตางกัน สมองซีกซายมีหนาที่ในการคิดเชิงวิเคราะห กลาวคือ ศึกษาสวนยอยๆตางๆที่
ประกอบขึ้นเปนสวนรวมทั้งหมด กระบวนการคิดของสมองซีกซายเปนไปทีละขั้นตอนตามลําดับกอนหลัง 
และการวิเคราะหออกในแนวเสนตรง (Linear) และมีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะหขอมูลภาษา สวนสมอง
ซีกขวามีประสิทธิภาพสูงในการมองเห็น (Visual) และในการกะระยะการสรางภาพรวม (Spatial) และมี
ความสามารถจํากัดในเรื่องภาษา (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. 2541 : 2-4) 
 นักวิทยาศาสตร พบวา สมองสวนใดจะถูกใชนั้นขึ้นอยูกับกิจกรรมที่เราทําดวย อาทิ สมองซีกซายจะ
มีหนาที่คิดอยางเปนเหตุเปนผล คิดวิเคราะห ควบคุมเกี่ยวกับการพูด ภาษาเขียน ตัวเลข การจัดลําดับ การ
แสดงออกและสัญลักษณตางๆ สวนสมองซีกขวาจะมีหนาที่เกี่ยวกับความคิดสรางสรรค จนิตนาการ การ
สังเคราะห ศิลปะ ดนตรี และเรื่องของทิศทาง ซึ่งเปนสวนที่ผอนคลายและอยูในจิตใตสํานึก สมองซีกขวาจะ
ทําหนาที่สรางกระบวนการตางๆ อยางรวดเร็วและเห็นภาพรวม จึงสามารถทําอะไรหลายๆอยางไดในเวลา
เดียวกัน ซึ่งตรงกันขามกับสมองซีกซายที่อยูในจิตสํานึก และมักทําไดทีละอยางเปนขั้นตอน และอยางมี
รายละเอียด คนบางคนนั้นมีทักษะและความสามารถที่บงบอกไดวาใชสมองดานหนึ่งมากกวาอีกดานหนึ่ง 
การศึกษาในระบบโรงเรียนโดยท่ัวๆไป มักใหความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถของสมองซีกซาย
มากกวาซีกขวา อยางไรก็ตาม ทักษะกระบวนการคิดโดยสวนใหญแลวจําเปนตองใชการทํางานของสมองทั้ง
สองซีกประสานกัน ย่ิงกวานั้น หัวใจสําคัญที่ทําใหการคิดมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับความกลมเกลียวของการ
ประสานกันของสมองทั้งสองซีก (นภเนตร ธรรมบวร. 2544 : 13) ดังแสดงในภาพประกอบ 2 , 3 และ 4 
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ภาพประกอบ 2  แสดงหนาที่การทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา  

ที่มา : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. (2542) : 4 
 
 

 
  ภาพประกอบ 3  แสดงหนาที่การทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา 
ที่มา :  สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. (2542) : 4 
 
 

 
ภาพประกอบ 4  แสดงภาพรวมในการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา 

ที่มา :  สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. (2542) : 4 
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จากภาพประกอบดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาหนาที่การทํางานของสมองทั้งสองซีกมีความแตกตาง
กัน แตก็ไมไดหมายความวาสมองแตละซีกแบงแยกกันทําหนาที่โดยไมประสานสัมพันธกันในการทํางาน 

ในทางตรงกันขาม ถาสมองทั้งสองซีกทํางานเสริมซึ่งกันและกัน มนุษยจะมีทั้งความยืดหยุนและพลัง
ในการคิดสูง สมองจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สมองทั้งสองซีกจะตองทํางานไปพรอมๆกัน และในแตละ
ซีก ทุกสวนไดรบัการพัฒนาอยางสมดุล เพ่ือใหเกิดความสมดุลผสมผสานกัน ซึ่งจะทําใหเราไดทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณภาพสมบูรณแบบไวพัฒนาประเทศและสังคมโลก (บุญชู อังสวัสดิ์.  2539 : 58) 

จากการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวาที่กลาวมา สรุปไดวา สมองทั้งสองซีกมีหนาที่ตางกัน 
สมองซีกซายจะมีหนาที่แยกยอย วิเคราะห พิจารณาจากภาพรวมทั้งหมด สวนสมองซีกขวาทําหนาที่ศึกษา
ภาพรวมทั้งหมด ซึ่งสมองทั้งสองซีกสามารถทํางานสงเสริมซึ่งกันและกันได ดังนั้น ในการจัดการเรียนรูครู
ตองพัฒนาสมองทั้งสองซีกของผูเรียนใหพัฒนาไปพรอมๆกัน เพ่ือใหนักเรียนเกิดการพัฒนาไดอยางสมดุล
และมีคุณภาพ 

4.3 การสอนเพื่อการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา 
สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน ( 2537 : 129-172) ไดศึกษาการสอนเพื่อการพัฒนาสมองดังนี้ 

1. เทคนิคที่ชวยพัฒนาสมองซีกขวา 
1.1 เทคนิคการเปรียบเทียบเชิงอุปลักษณ (Metaphor) เนนการสอนโดยการเปรียบเทียบ 

เพ่ือเชื่อมโยงความรูเกาใหเขากับความรูใหม เปนการเรียนที่ใหประโยชนทั้งเด็กเกงและเด็กออนพอๆกัน ครู
ควรใชเวลาในการรักษา และไตรตรองเพ่ือหาส่ิงเปรียบเทียบที่จะนํามาใชอยางเหมาะสม ซึ่งจะทําใหนักเรียน
เขาใจส่ิงเปรียบเทียบนั้นอยางกระจางชัดยิ่งขึ้น 

1.2 เทคนิคการสงเสริมการคิดโดยใชภาพเปนส่ือ (Visual Thinking) เปนการคิดโดยใช 
ภาพเปนส่ือ โดยใชการมองเห็น ภาพหรือแผนภูมิและการสรางภาพพจนในการคิด(Visualizing) 

2. การใชจินตนาการ (Fantasy) เพ่ือพัฒนาสมองทั้งสองซีก เปนการพัฒนาสมองซีกซายและ 
ซีกขวาใหแกบุคคล สามารถสอนใหนักเรียนเขาสูการจินตนาการไดโดยนักเรียนเปนผูสังเกต (Observe 
Fantasy) และนักเรียนเปนผูสมมติตนเองเปนส่ิงตางๆในจินตนาการ (Identification Fantasy) 

3. การเรียนรูโดยใชประสาทสัมผัสหลายดาน (Multisensory Learning) ในการพัฒนาสมอง 
ทั้งสองซีกพรอมกันนั้น ครูควรเนนประสบการณตรงและประสาทสัมผัสหลายดาน เพ่ือชวยใหการเรียนรูมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4. เทคนิคการพัฒนาอัจฉริยภาพที่ซอนเรนตามแนวคิดของกลุมมนุษยนิยมใหมเปนการ 
ศึกษาที่พัฒนาศักยภาพเด็ก เนนการเตรียมเด็กใหพรอมที่จะเผชิญกับโลกในอนาคตอันซับซอน แนวคิดของ
กลุมนี้เชื่อเรื่องการพัฒนารางกายและความคิด แลวยังเชื่อและสนใจลงไปถึงพัฒนามิติที่เรียกวาจิตเหนือสํานึก 
(Superconscious Mind) ซึ่งเปนแหลงความคิดสรางสรรค การหยั่งรูและความรักความเมตตา   อันเปน
ความปติสุขที่ย่ิงใหญที่สุดของมนุษย 
 แจนเซ็น (สุรศักดิ์ หลาบมาลา. 2542 : 5-6 ; อางอิงจาก Jansen. 1998. Teaching with the brain 
in mind.) ไดเสนอแนวทางการเรียนการสอนในหองเรียน ที่สงเสริมการเรียนรูของสมอง ไวสําหรับครูผูสอน 
ดังนี้ 

1. บริบทการเรียนรู (Learning context) ครูควรใชเวลา 5 นาทีแรก กระทํา 3 ประการ คือ 
1.1 ใหนักเรียนมีหนทางระบายอารมณที่อาจจะคางมาจากที่อ่ืนหมดไป โดยกิจกรรม  

อภิปราย รองเพลง แบงปนความรู บันทึก ดนตรี หรือวาดรูป 
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1.2 สรางความสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียนหรือครู    เชน   ครูคอยทักทายหนา 
ชั้นเรียน หรือใหเด็กทักทายกันเอง 

1.3 ใหนักเรียนสรางความสัมพันธกับความรูเกาโดยใหอภิปรายกลุม เขียนสมุดบันทึก จัด 
กิจกรรมกลุม หรือคู หรือกําหนดแผนงานในใจ 

2. การรับความรู (Acquisition) ชวงระยะเวลาความสนใจของเด็กจะแตกตางกันและตางกัน 
ตามอายุ ระหวางชวงความสนใจนี้ ครูควรจะสอนหลักการ คําแนะนําการทํางาน ทบทวน บรรยาย เลานิทาน 
หรือสรุปบทเรียน สวนเวลาที่เหลือของแตละคาบควรเปนเวลาสําหรับนักเรียนจัดกระทําขอมูล ทําโครงการ 
อีกวิธีหนึ่งที่จะชวยการรับความรูคือ เสริมความรูเกาในตอนเริ่มตนสอน แตเพ่ิมปริมาณตอนตอมาในวันตอไป
หรือสัปดาหตอไป และครูสรางความอยากรูอยากเห็น ความคาดหวังและความทาทายจากบทเรียน 

3. การสรุปรวม (Elaboration) การสรุปรวม คือ การจัดประเภท การกรอง การวิเคราะห การ 
ทดสอบและการใหขอมูลยอนกลับวาผลงานของเด็กเปนอยางไร ครูควรใหเวลาเด็กระหวาง 55 – 80 % ใน
การจัดกระทําขอมูลที่เรียนมาแลว 

4. การลงบันทึกในสมอง (Encoding) ขอมูลที่เรียนจะเขาสูสมอง แตอาจจะไมลงลึกพอที่จะ 
เรียกกลับมาใชในเวลาสอบได การเรียกขอมูลกลับมาใชขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน การพักผอน ความ
เขมทางอารมณ อาหารที่รับประทาน สภาพของสถานที่ ปริมาณของความเกี่ยวพัน (ย่ิงเรียนรูหลายวิธีย่ิงจะ
เรียกกลับไดมากยิ่งขึ้น) ประการสุดทาย คือ นักเรียนตองมีการทบทวนความรูที่เรียนมาบอยๆ 
 จากการสอนเพื่อพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาที่กลาวมา สรุปไดวา ในการสอนครูควรคํานึงถึง
เทคนิคการพัฒนาสมองวิธีตางๆและการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน การเปรียบเทียบ การใช
ส่ือสรางความคิด การฝกจินตนาการ การใชประสาทสัมผัส และการจัดบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู เชน 
การสรางความสัมพันธในหองเรียน การรับรู การสรุปรวม และการลงบันทึกในสมอง เปนตน 

4.4 คลื่นสมองและการเรียนรู 
นภเนตร ธรรมบวร (2544 : 10-12) ไดกลาวถึงคล่ืนสมองกับการเรียนรูไววา ในขณะที่เซลลประสาท 

กําลังทํางาน และติดตอถึงกันนั้นจะกอใหเกิดกระแสคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่เรียกวา “คล่ืนสมอง” ซึ่งสามารถวัด
ไดโดยนําเครื่องมือที่เรียกวา อิเล็กโทร – เอนซีฟาโลกราฟ (Electro-encephalographalograph หรือ EEG) 
มาตอกับศีรษะของมนุษย เครื่องมือจะแสดงใหเห็นถึงความถี่ของกระแสคลื่นในสมอง ซึ่งขึ้นอยูกับกิจกรรมที่
ทําในขณะนั้น โดยแบงเปนลักษณะใหญๆ คือ 

1. คล่ืนเบตา (Beta waves) มีความถี่ของคล่ืนสมองอยูระหวาง 13-25 รอบตอวินาที เปน 
คล่ืนที่เร็วและมีความยาวสั้นที่สุด คล่ืนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมนุษยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับโลกรอบตัว คล่ืนเบตามีความสัมพันธกับความจําระยะส้ัน(Short-term memory) 

2. คล่ืนอัลฟา (Alpha waves) มีความถี่ของคล่ืนสมองอยูระหวาง 8-12 รอบตอวินาที  
ลักษณะของคลื่นสมองชนิดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมนุษยมีความสงบ ผอนคลาย แตในขณะเดียวกันก็ยังคงตระหนัก
กับส่ิงแวดลอมรอบตัว ซึ่งอยูในขั้นของการรับรูแตผอนคลาย ในสภาวะนี้ มนุษยจะสามารถรับรูขอมูลไดมาก
ที่สุด และสามารถจําส่ิงตางๆไดดี โดยใชความจําระยะยาว (Long- term memory) ขณะเดียวกันก็สามารถนึก
หรือคิดถึงส่ิงตางๆที่ผานมาไดดี เชนกนั 

3. คล่ีนเทตา (Theta waves) มีความถี่ของคล่ืนสมองอยูระหวาง 4-7 รอบตอวินาที ลักษณะ 
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ของคล่ืนสมองชนิดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมนุษยมีความผอนคลายเต็มที่ ในสภาวะนี้ มนุษยจะมีความคิดสรางสรรค 
จินตนาการและความสามารถในการแกปญหาที่เกิดขึ้น รวมตลอดถึงการฝนกลางวัน และการทําสมาธิ 
นอกจากนั้นมนุษยจะสามารถนึกหรือคิดยอนกลับไปถึงขอมูลหรือประสบการณเดิมไดดี 

4. คล่ืนเดลตา (Delta waves) มีความถี่ของคล่ืนสมองอยูระหวาง 0.5-3 รอบตอวินาที เปน 
คล่ืนที่ชาที่สุด ลักษณะของคลื่นชนิดนี้จะเกิดเมื่อมนุษยกําลังนอนหลับ 
 คล่ืนตางๆดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกับการเรียนรูและสภาวะทางจิตใจของมนุษย เมื่อเด็กหรือ
ผูเรียนอยูในสภาวะของคลื่นเบตา ซึ่งมักเกิดขึ้นในบรรยากาศของหองเรียนที่เรงเรียน และมีความเครียดสูง 
การเรียนรูของเด็กจะเกิดขึ้นนอย เด็กจะรูสึกสมองตื้อ ไมสามารถรับรูอะไรไดอีกตอไป ทั้งนี้เนื่องจาก
ความเครียดกอใหเกิดฮอรโมนที่ชื่อวา “คอรติโซล” (Cortizol) ซึ่งจะไปทําลายผิวสมอง หรอืคอรเท็กซ 
(Cortex) ที่มีหนาที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด หรือสมองที่มีสวนเกี่ยวของกับอารมณและความจํา ถาระดับ
ฮอรโมน “คอรติโซล” (Cortizol) สูงจะมีผลทําลายเซลลประสาท และลดจํานวนเครือขายของเซลลประสาทลง 
(สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. 2542 : 45) 
 ในสภาวะเชนนี้ เด็กจําเปนตองไดรับการพักผอน ผอนคลายเพื่อใหความถี่ของคล่ืนสมองต่ําลงไปสู
คล่ืนอัลฟา เพ่ือเด็กจะไดเรียนรูไดดีขึ้น นักวิทยาศาสตรไดคนพบวา มีปจจัยหลายอยางที่สามารถชวยลด
ความถี่ของคล่ืนสมอง เชน การออกกําลังกาย เสียงเพลง การใหคําชมเชยที่เหมาะสม การทําสมาธิ และ
โภชนาการที่ดี เปนตน (เกียรติวรรณ อมาตยกุล. 2543 : 72) 
 จากคลื่นสมองและการเรียนรูที่กลาวมา สรุปไดวา คล่ืนสมองของเด็กสงผลตอการเรียนรูอยางมาก 
ดังนั้นการจัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศในการเรียนจึงเปนส่ิงสําคัญ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความจําระยะ
ยาวซึ่งจะสงผลตอการเรียนที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

4.5 ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาสมอง 
ศันสนีย ฉัตรคุปต, กิจจา ฤดีขจร และบริษัทแปลน พับบลิชชิ่ง (2542 : 62-63) ไดรวมกันทําโครง 

การวิจัยการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมอง ปจจัยและอิทธิพลของส่ิงแวดลอมที่มีตอการพัฒนาสมอง 
การเรียนรูและการสื่อสารของเด็ก พบวา ครอบครัวและสถาบันทางการศึกษามีบทบาทและมีระดับการ
รับผิดชอบอันสําคัญที่จะตองมีความรู และเขาถึงปจจัยเสริมและปจจัยขวางที่สงผลตอการพัฒนาการทาง
สมอง ดังนี้ 

1. ปจจัยเสริม ไดแก 
1.1 สัมผัสสรางสัมพันธพ้ืนฐานแรก สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสวนสําคัญในการกระตุนการ 

เรียนรู 
1.2 ของเลน เปนส่ือการเรียนรูที่วิเศษสุดสําหรับเด็ก เพราะสนับสนุนพัฒนาการทางภาษา  

กลามเนื้อ และการมองเห็น เปนตน 
1.3 นิทานสรางจนิตนาการ เมื่อเด็กๆฟงนิทานเด็กจะสรางสัญลักษณในสมองโดยใชความ 

สัมพันธของสมองสวนลิมบริกเบรนที่ดูแลอารมณ และสมองสวนนีโอ คอรเท็กซ ที่ดูแลความฝน จินตนาการ 
ถาไดฟงเรื่องซ้ําๆหรือไดเรื่องใหมๆเพ่ิมขึ้น เด็กจะไดเกิดเสนใยประสาทที่มั่นคงยิ่งขึ้น 

1.4 อาหารกับการพัฒนาสมอง ธาตุอาหารที่สําคัญตอการพัฒนาสมอง ไดแก ธาตุเหล็ก  
ไอโอดีน และไทรอยด ฮอรโมน กรดไขมัน กรดโซลกิ และนมแม 

1.5 เสียงดนตรี ชวยกระตุนการเพิ่มใยสมอง เพ่ิมความคิดอยางมีเหตุผล 
2. ปจจัยขวาง ไดแก 
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2.1 ความเครียด หากเด็กเกิดภาวะเครียดบอยๆ จะทําใหสมองเล็กลงกวาเด็กทั่วไปรอยละ 20- 
30 ฉะนั้นพอแมและครูควรศึกษาวาส่ิงแวดลอมใดหรือการกระทําใดบาง ที่ทําใหเด็กเกิดความเครียดและ
พยายามหลีกเล่ียง 

2.2 อิทธิพลโทรทัศน การดูโทรทัศนมากๆจะเปนผลเสียกับเด็ก เพราะทําใหเด็กขาด 
จินตนาการและความสามารถในการสมมติ เพราะทุกอยางถูกสรางไวอยางสมจริงในจอโทรทัศน การใชเวลา
อยูหนาจอโทรทัศนมากเกินไป ทําใหเดก็ขาดโอกาสที่จะเรียนรูส่ิงตางๆจากคนรอบขาง 
 จากปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาสมองที่กลาวมา สรุปไดวา พอแมและครูเปนบุคคลที่อยูใกลชิดเด็ก
มาก ดังนั้นควรจะรับผิดชอบในการสงเสริมพัฒนาการสมองของเด็ก โดยการใหเด็กไดรับสารอาหารที่สําคัญ 
ใหฟงนิทานและเพลงบอยๆ อยาปลอยใหดูโทรทัศนมากเกินไป ควรจะหาของเลนเพ่ือกระตุนใหเด็กไดเลน
เพ่ือพัฒนาสมองและพยายามหลีกเล่ียงการทําใหเด็กตองอยูในสภาวะที่เครียด 
 
5. เอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวของกับกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT 

5.1 ประวัติความเปนมาของกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT 
อุษณีย โพธิสุข (2542 : 63) ไดกลาวถึงประวัติความเปนมาของกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ซึ่ง 

สรุปไดวาแมคคารธี (McCarthy) เปนผูที่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้เปนคนแรก เปนนักการศึกษา
ที่มีประสบการณในการสอนหลายระดับ ทําใหเกิดความเขาใจวาเด็กๆแตละคนมีความแตกตางกันทั้งสภาพ
สติปญญา การรับรู และการเรียนรูอยางสิ้นเชิง ในป 1979 แมคคารธ ี(McCarthy) ไดรับทุนสนับสนนุงานวิจัย
จากบริษัทแมคโดนัลด (McDonald’s Corp.)ทําวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบทางสมองและสไตลการเรียนรูของ
เด็ก เขาไดกล่ันกรองรูปแบบการศึกษาเกี่ยวกับสไตลการเรียนรูหลายรูปแบบในท่ีสุดก็ดึงเอางานของ เดวิด 
คอลบ (David Kolb) มาเปนขอบขายหรือแนวทางในกระบวนการเรียนรูและแนวความคิดในเรื่องความ
แตกตางของคน ตามทฤษฎีของคอลบ (Kolb.1976) นั้น เขาเห็นวามี 2 มิติที่มีความสําคัญกับการเรียนรู คือ 
การรับรูและกระบวนการ กลาววา การเรียนเกิดจากที่คนทั้งหลายรับรูแลวนําเขาไปจัดกระบวนการในสิ่งที่ตน
รับรูมาอยางไร ตัวอยางคนที่มีความแตกตางกันมากๆก็ไดแกคนที่รับรูผานรูปธรรม แตอีกคนประเภทหนึ่ง
รับรูผานนามธรรม คนสองกลุมนี้สรางความคิดแตกตางกันในเรื่องเดียวกัน 
 แนวความคิดของคอลบ (Kolb) เขาพิจารณาดูวาคนบางคนมีกระบวนการเรียนรูผานทางการปฏิบัติ
จริง (Active Experimentation) แตอีกคนอาจเรียนจากการสังเกตจากแหลงตางๆแลวสะทอนกลับเปนการ
เรียนรู (Reflective Observation) ซึ่งคนทั้งสองประเภทเปนผูที่มีลักษณะการเรียนรูที่แตกตางกันอยางส้ินเชิง 
หากมีการเรียนการสอนที่เอื้ออํานวยแกผูเรียนประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป ก็อาจเปนเหตุใหผูเรียนอีก
ประเภทหนึ่งขาดโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถไดอยางเต็มที่ 
 อีกมุมหนึ่งก็คือ การแบงลักษณะการเรียนรูเปน 2 กลุมที่แตกตางกัน กลุมการเรียนรูโดยใชสัญญาณ
หย่ังรูมองเห็นส่ิงตางๆเปนรูปธรรมแลววิเคราะห สังเคราะหจากการรับรูที่ไดมาเปนองคความรู แตอีกกลุม
หนึ่งเรียนรูไดดีตอเมื่อผานการวิเคราะห การประเมินส่ิงตางๆโดยการเอาตัวเองเขาไปพิสูจนหรือใชหลักแหง
เหตุผล ทั้ง 4 กลุม 2 แนวคิดตางมีจุดดีเดนคนละแบบ ซึ่งเปนโครงสรางทางกลไกทางการเรียนรูของนักเรียน
ที่มีอยูจริงในทุกโรงเรียนทั่วโลก ดังแสดงในภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5  แผนภูมิแสดงรูปแบบการเรียนรูของนักเรียนตามแนวคิดของคอลบ (Kolb) 
 
 ดังนั้นในป ค.ศ.1980 แมคคารธ ี(McCarthy) จึงไดสรุปแนวความคิดเปนรูปแบบการเรียนการสอน
แบบใหมที่ตอบสนองการเรียนรูผูเรียน 4 แบบ (4 Types of Students) ซึ่งลักษณะการเรียนรูของเด็กๆมี
ความสัมพันธโดยตรงกับโครงสรางทางสมองและระบบการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา โดยเอา
แนวความคิดของคอลบ (Kolb) มาประยุกต ซึ่งรูปแบบของคอลบ (Kolb) นั้นก็ไดรากฐานทฤษฎีมาจากจอหน 
ดิวอี้ เคิรทเลวิน และฌอง ปอาเชต  
 สรุปไดวาแมคคารธี (McCarthy) เปนผูพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ขึ้นมา โดยใชหลักการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาใหสมดุลกัน และนําแนวคิดเกี่ยวกับแบบการเรียนรูของนักเรียน 4 
แบบ ของคอลบ (Kolb) มาสรางกิจกรรมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่สมดุลและตรงตามศักยภาพของนักเรียน 

5.2 รูปแบบของผูเรียน 4 แบบ 
มอรริส และ แมคคารธี (สมหมาย ปวะบุตร. 2546 : 50-52  ; อางอิงจาก Morris ; & McCarthy.  

1990 : 194-195) เสนอแนวคิดวา ผูเรียนมี 4 แบบ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรูและการรับรูแตกตางกัน โดยมี
ลักษณะดังนี้ 
 ผูเรียนแบบที่ 1 ผูเรียนมีการเรียนรูโดยใชการจินตนาการ (Imaginative Learners) เปนพวกที่ชอบ
ถามเหตุผลวา “ทําไม” หรือ Why? จะเรียนไดดีโดยการฟง จะรับขอมูลแลวสะทอนความคิดเห็น โดยหา
ความหมายที่ชัดเจน แลวบูรณาการประสบการณใหเขากับตนเองเพ่ือนําขอมูลไปใชเปนสวนตัว สามารถ
จัดการกับปญหาดวยตนเอง และระดมความคิดรวมกบัผูอ่ืนก็ได ครูสามารถพัฒนาผูเรียนแบบนี้ไดโดย
คํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 

1. อํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดความกาวหนาของผูเรียนแตละคน 
2. ชวยใหผูเรียนรูจักตัวเองมากขึ้น 
3. หลักสูตรควรจะสงเสริมความสามารถของแตละบุคคลอยางแทจริง 
4. การไดความรูเปนการยกระดับความเขาใจของบุคคล 
5. สงเสริมความเปนตัวที่แทจริงของผูเรียน 
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6. ชอบการอภิปราย งานกลุม และขอมูลยอนกลับที่เปนจริงเกี่ยวกับความรูสึก 
7. สนใจคนที่ใชความพยายามในการรวมมือกับผูอ่ืน 
8. ตระหนักถึงพลังทางสังคมที่มีผลตอการพัฒนามนุษย 
9. พยายามเนนจุดหมายที่มีความหมายที่ดี 
10. โนมนาวเมื่อเกิดความกลัว ความกดดัน และบางเวลาเมื่อเกิดความกลาหาญ 
ผูเรียนแบบที่ 2 ผูเรียนมีการเรียนรูโดยใชการคิดวิเคราะห    (Analytic Learners)    และการเก็บ 

รายละเอียดเปนหลัก เปนพวกที่ชอบถามวาขอเท็จจริงคือ “ อะไร” หรือ What? จะแสวงหารายละเอียดและคิด
เปนขั้นตอน จะรับรูในลักษณะรูปธรรมและสะทอนความคิดเห็นออกมา เกงในการเรียนแบบเดิม การ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และนําเสนอขอเท็จจริงตางๆ มาประอบเปนทฤษฎี จัดการกับปญหาดวยเหตุผล 
หลักเกณฑ และการดําเนินการเปนขั้นตอนเพื่อนําไปสูขอเท็จจริง ครูสามารถพัฒนาผูเรียนแบบนี้ไดโดยคํานึง
ส่ิงตอไปนี้ 

1. สนใจในการถายทอดความรู 
2. พยายามเปนผูรูที่มีความถูกตองแมนยําใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
3. มีความเชื่อวาหลักสูตรจะสงเสริมความรูความเขาใจที่มีความหมายมากขึ้นและการนําเสนอ 

อยางมีระบบ 
4. มองความรูอยางเขาใจลึกซึ้ง 
5. สงเสริมผูเรียนที่มีความสามารถโดดเดน 
6. ชอบขอเท็จจริงและรายละเอียด การคิดแบบเปนระบบและตามขั้นตอน 
7. เปนครูแบบเดิมที่รักความรูแบบแมนยํา 
8. เชื่อในการใชอํานาจอยางมีเหตุผล 
9. มีแนวโนมที่ไมสงเสริมความคิดสรางสรรค โดยมีอํานาจเหนือเจตคติ 
ผูเรียนแบบที่ 3 ผูเรียนมีการเรียนรูดวยประสาทสัมผัสและสามัญสํานึก (Commonsense Learners)  

เปนพวกที่ชอบถามวา “อยางไร” หรือ How? ชอบการลงมือปฏิบัติ จะรับรูขอมูลที่เปนนามธรรม และประมวล
ความรูจากการทดลองกระทําจริง ชอบทดสอบทําส่ิงตางๆ ตองการรูวิธีการทํางานของสิ่งตาง ๆ ชอบวางแผน
และกําหนดเวลา จัดการกับปญหาดวยการลงมือทํา ครูสามารถพัฒนาผูเรียนรูแบบนี้ไดโดยคํานึงถึงส่ิง
ตอไปนี้ 

1. สนใจในผลผลิตและความสามารถ 
2. พยายามใหทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต 
3. เชื่อวาหลักสูตรควรจะปรับใหเขากับความสามารถและการใชประโยชนที่เหมาะสมกับความ 

ตองการของมนุษย 
4. การสงเสริมการประยุกตใชการปฏิบัติ 
5. ความรูทําใหผูเรียนสามารถวางแผนการดํารงชีวิตได 
6. ชอบวิธีการใชทักษะและกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ 
7. วิธีที่ดีควรสงเสริมดวยวิธีทางวิทยาศาสตร 
8. ใชการใหรางวัลในการวัดผล 
9. มีแนวโนมที่จะไมยืดหยุนและเชื่อมั่นในตนเอง 
10. ขาดทักษะของการทํางานเปนทีม 
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ผูเรียนแบบที่ 4 ผูเรียนมีการเรียนรูแบบพลวัตและการคนพบดวยตัวเอง ( Dynamic Learners) เปน 
พวกที่ชอบต้ังเง่ือนไข “ถาอยางนั้น” “ถาอยางนี้” หรือ if? จะรับรูผานสิ่งที่เปนรูปธรรมเรียนดวยการลองผิด
ลองถูก จะปรับตัวหรือเปล่ียนแปลงไดงาย มีความคิดใหมๆมคีวามสามารถมองทิศทางใหมๆจัดการกับปญหา
ดวยสัญชาติญาณ ครูสามารถพัฒนาผูเรียนแบบนี้ไดโดยคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 

1. สนใจในการทําใหผูเรียนคนพบดวยตนเอง 
2. พยายามชวยใหบุคคลแสดงวิสัยทัศนของเขา 
3. เชื่อวาหลักสูตรควรจะมุงไปตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
4. เขาใจวาความรูจําเปนสําหรับการปรับปรุงสังคมที่ย่ิงใหญ 
5. สงเสริมการเรียนรูดวยการทดลอง 
6. ชอบวิธีการสอนที่หลากหลาย 
7. เปนผูนําที่พยายามกระตุนการเรียนรูของผูเรียน 
8. พยายามสรางสรรคส่ิงใหมเพ่ือกระตุนใหมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น 
9. สามารถสรางขอบเขตใหมๆ 
10. มีแนวโนมที่จะหุนหันพลันแลนและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม 

 
รูปแบบของผูเรียน 4 แบบ สามารถสรุปไดดังแสดงในภาพประกอบ 6 (Morris; & McCarthy. 1990 : 199)   
 
     รับรู / รูสึก 

    คิด 
 

ภาพประกอบ 6 แผนภูมิแสดงรูปแบบของผูเรียน 4 แบบ 

ผูเรียนมีการเรียนรูแบบพลวัต       ผูเรียนมีการเรียนรูโดยใช
      การจินตนาการ 
วิธีการคนพบดวยตนเอง          วิธีการอภิปรายและโตตอบ 
แบบ 4 (If ?)     แบบ 1 (Why ?) 
 
 
 
แบบ 3 (How ?)     แบบ 2 (What ?) 
      ผูเรียนมีการเรียนรูโดยใช 
       การคิด 
ผูเรียนมีการเรียนรูดวย    วิเคราะหและการเก็บ 
ประสาทสัมผัสและ      รายละเอียดวธิกีาร 
สามัญสํานึก      แสวงหาความรู 

ทํา ดู 
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สรุปไดวา รูปแบบของผูเรียน 4 แบบ ไดแก ผูเรียนแบบที่ 1 มีการเรียนรูโดยใชการจินตนาการเปน
หลัก ผูเรียนแบบที่ 2 มีการเรียนรูโดยใชการคิดวิเคราะหและการเก็บรายละเอียดเปนหลัก ผูเรียนแบบที่ 3 มี
การเรียนรูดวยประสาทสัมผัสและสามัญสํานึก และผูเรียนแบบท่ี 4 มีการเรียนรูแบบพลวัตและการคนพบดวย 
ตนเอง ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามธรรมชาตขิองผูเรียน 4 แบบ เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรูไดเทาเทียมกัน 

5.3  หลักการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT  
ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนทั้ง 4 แบบที่แมคคารธี (McCarthy) ไดเสนอไวมีดังนี้ 
1. แบบ Why จะเนนประสบการณที่เนนรูปธรรม (Concrete Experience) ผูเรียนในกลุมนี้จะเปนผู 

ที่มีความสนใจในความหมายสวนตัว ครูจําเปนตองสรางความรูสึกที่มีเหตุผล และใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล 
2. แบบ What จะเนนการมีปฏิกิรยิาโตตอบ  โดยการสังเกตและเฝาดู  (Reflective Observation)  

ผูเรียนกลุมนี้จะเปนผูมีความสนใจในขอเท็จจริง และทําความเขาใจดวยตนเอง  ครูตองปอนขอมูลที่เปน
ขอเท็จจริง ที่ทําใหผูเรียนเขาใจอยางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 

3. แบบ How จะเนนการทดลอง และลงมือปฏิบัติ (Active Experimentation) ผูเรียนในกลุมนี้จะ 
เปนผูที่มีความสนใจเบื้องตนในวิธีการตางๆที่สามารถลงมือปฏิบัติและไดชิ้นงาน ครูตองชักชวนและใหปฏิบัติ
ดวยตนเอง 

4. แบบ If จะเนนความคิดที่เปนนามธรรม (Abstract Conceptualization) ผูเรียนจะเปนผูที่มีความ 
สนใจเบื้องตนในการคนพบความรูดวยตนเอง ครูตองใหเรียนรูและสอนกันเอง  

การเรียนรูทั้งส่ีของผูเรียนทั้ง 4 รูปแบบนี้ แสดงถึงการที่ผูเรียนมีความแตกตางกันในการเรียนรูซึ่ง 
ถือวาเปนทฤษฎีประสบการณการเรียนรู (Experiential Learing Theory) ซึ่งมอรริส และ แมคคารธี (สมหมาย 
ปวะบุตร. 2546 : 53-54  ; อางอิงจาก Morris ; & McCarthy. 1990 : 1) ไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่ตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน 4 แบบ ซึ่งมีความสัมพันธกับการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา
โดยมีหลักการดังนี้ 

1. มนุษยไดรับประสบการณและความรูดวยวิธีการที่แตกตางกันหลายวิธี และมีกระบวนการจัด 
การกับประสบการณและความรูนั้นหลายวิธีตางกัน ตลอดจนสามารถผสมผสานเทคนิคการรับรู และปรับแตง
ใหเกิดเปนรูปแบบการเรียนรูเฉพาะตนที่ไมเหมือนใคร 

2. รูปแบบการเรียนรูที่สําคัญมีอยู 4 แบบ ซึ่งมีคุณคาเทาเทียมกัน และผูเรียนตองการที่จะมคีวาม 
สุขและสะดวกสบายในวิธีการเรียนรูของตน 

3. ผูเรียนทุกคนจําเปนตองมีครูที่สอนดวยวิธีการครบทั้ง 4 แบบ เพ่ือที่เรียนไดอยางสะดวกสบาย 
และประสบผลสําเร็จ ตอจากนั้นสามารถพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรูในดานอื่นๆตอไป 

4. ระบบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT จะดําเนินไปตามวัฏจักรการเรียนรู    เปนไปตาม 
ขั้นตอนทั้ง 4 แบบ และผสมผสานกับลักษณะพิเศษ ซึ่งเนนความกาวหนาทางการเรียนรูตามธรรมชาติ 

5. วิธีการเรียนรูทั้ง 4 แบบนี้ จําเปนตองสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการสมองซีกซายและซีกขวา   
ผูเรียนที่มีความถนัดทางสมองซีกขวาจะเรียนรูไดเพียงครึ่งเวลา และปรับครึ่งเวลาที่เหลือนั้นใหเหมาะสม 
สวนผูเรียนที่มีความถนัดทางสมองซีกซาย จะเรียนรูไดเพียงครึ่งเวลาและเรียนรูดัดแปลงครึ่งเวลาที่เหลือนั้น
ใหเหมาะสมเชนกัน 

6. เปาหมายหลักของการศึกษา คือ การพัฒนาและบูรณาการการเรียนรูทั้ง 4 แบบ ใหเปนอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน รวมถึงการพัฒนาและการบูรณาการสมองซีกซายและซีกขวาใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
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7. ผูเรียนจะกลายเปนผูยอมรับวาตนมีความเขมแข็งและสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนในการ 
พัฒนาศักยภาพของตน เพ่ือจะเรียนรูดวยวิธีการตางๆ 

8. ถาเรามีความสนใจและมีความสุขกับสภาพแวดลอมที่เปนอยู ก็จะเรียนรูจากผูอ่ืนไดมากขึ้นเทา 
นั้น 

สรุปไดวา หลักการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT นั้นเชื่อวา ผูสอนตองคํานึงถึงความแตกตาง 
ระหวางบุคคล ของผูเรียนเปนสําคัญ    ซึ่งลักษณะของผูเรยีนมี 4 แบบตามลักษณะการเรียนรู   โดยผูเรียน
แตละแบบจะไดรับประสบการณ ความรู และมีวิธีการเรียนแตกตางกันไป การจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 
MAT จะดําเนินไปตามลําดับขั้นตอน โดยครูตองใหโอกาสผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูเทากันทุกกลุม ควบคูไปกับ
เทคนิคการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา เพ่ือใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตามธรรมชาติอยางสมดุล 

5.4 ลําดับข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT  
มอรริส และ แมคคารธี (สมหมาย ปวะบุตร. 2546 : 54-57  ; อางอิงจาก Morris ; & McCarthy.  

1990 : 4-23) ไดเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ที่คํานึงถึงแบบการเรียนรูของผูเรียน 4 
แบบ กับการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล ซึ่งลําดับขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ม ี
8 ขั้น ดังนี้ 

1. เส้ียวที่ 1 การบูรณาการประสบการณดวยตนเอง 
การพัฒนาจากประสบการณจริง ไปสูการสังเกตดวยสติปญญาคิดไตรตรอง ตองสรางประสบการณ 

ใหคิดหาเหตุผลดวยตนเอง ผูเรยีนชอบจินตนาการจะมีความสุขที่สุดในการเรียนรู 
      บทบาทครู เปนผูกระตุน สรางแรงจูงใจ เปนผูย่ัวยุ 
      วิธีการ สถานการณจําลอง การอภิปราย 
      นักเรียน สรางเหตุผล 
ขั้นที่ 1 ขั้นสรางประสบการณ ผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูดวยสมองซีกขวามีความสะดวกสบายและมี 

ความสุขที่สุดในการเรียน ครูสรางประสบการณที่มีความหมาย  ดวยวิธีการกระตุนหรือสรางแรงจูงใจ  และให
ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณดังกลาวเปนประสบการณของตนเอง 

ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหประสบการณ ผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูดวยสมองซีกซายมีความสะดวกสบายและ 
มีความสุขที่สุดในการเรียน จะใชสมองสะทอนความคิดจากประสบการณ ผูเรียนจะตรวจสอบประสบการณ
โดยการอภิปราย หลังจากครูสรางประสบการณที่มีความหมายใหแลว ดังแสดงในภาพประกอบ 7 (Morris ; & 
McCarthy. 1990 : 5-10) 
 
    ประสบการณจริง 

สังเกต คิดไตรตรอง 
 
  ภาพประกอบ 7 รูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT เส้ียวที่ 1 

1. 
สมอง

2. 
สมอง
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2. เส้ียวที่ 2 การพัฒนาความคิดรวบยอด 
การพัฒนาความคิดรวบยอด จากการสังเกตดวยสติปญญาคิดไตรตรอง ไปสูการสรางแนวคิดที่เปน 

นามธรรม ผูเรียนชอบการวิเคราะหจะมีความสขุที่สุดในการเรียนรู 
      บทบาทครู เปนผูสอน 
      วิธีการ ใหขอมูล ขอเท็จจริง 
      นักเรียน แสวงหารายละเอียด 
ขั้นที่ 3 ขั้นบูรณาการการสังเกตไปสูความคิดรวบยอด ผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูดวยสมองซีกขวามี 

ความสะดวกสบายและมีความสุขที่สุดในการเรียน นักเรียนบูรณาการประสบการณและความรู เพ่ือนําไปสู
ความเขาใจความคิดรวบยอด โดยครูเปนผูใหขอมูลและขอเท็จจริงและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่นําไปสูความ
เขาใจความคิดรวบยอด 

ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาทฤษฎีและความคิดรวบยอด ผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูดวยสมองซีกซายมีความ 
สะดวกสบายและมีความสุขที่สุดในการเรียน ครูใหผูเรียนไดรับขอมูลหรือขอเท็จจริงตามทฤษฎีหรือความคิด
รวบยอด โดยการวิเคราะหไตรตรองประสบการณ หรือ ไตถาม คนควา นักเรียนคิดวิเคราะห ไตรตรองจาก
ประสบการณ ขอมูล ขอเท็จจริงที่ไดรับ ดังแสดงในภาพประกอบ 8 (Morris ; & McCarthy. 1990) 
 
    สังเกต คิดไตรตรอง 

ความคิดนามธรรม 
 

ภาพประกอบ 8 รูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT เส้ียวที่ 2 
 

3. เส้ียวที่ 3 การปฏิบัติและปรับแตงเปนความคิดของตนเอง 
การทดลองดวยตนเอง ไปสูการสรางแนวคิดที่เปนนามธรรม ผูเรียนชอบใชสามัญสํานึกจะมีความสุข 

ที่สุขในการเรียน 
       บทบาทครู เปนผูฝก 
       วิธีการ อํานวยความสะดวก 
       นักเรียน ลองปฏิบัติ 

ขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบยอด ผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูดวยสมองซีกซายมีความสะดวก 
สบายและมีความสุขที่สุดในการเรียน ครูใหผูเรียนไดลองทําโดยผานประสาทสัมผัส โดยครูเปนผูฝกและ
อํานวยความสะดวก เชน การทดลอง การทําแบบฝกหัดเพ่ือพัฒนาความคิดและทักษะของตนเอง 

ขั้นที่ 6 ขั้นปรับแตงเปนแนวคิดของตนเอง ผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูดวยสมองซีกขวามีความสะดวก 
สบายและมีความสุขที่สุดในการเรียนผูเรียนจะปรับปรุงส่ิงที่ตนเองปฏิบัติดวยวิธีการของตนเองและบูรณาการ
ขอมูลเปนองคความรูของตนเอง ดังแสดงในภาพประกอบ 9 (Morris ; & McCarthy. 1990 : 16-18) 

3. 
สมอง

4. 
สมอง
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ทําการทดลองดวยตนเอง 

ความคิดนามธรรม 
 

ภาพประกอบ 9  รูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT เส้ียวที่ 3 
 

4. เส้ียวที่ 4 การบูรณาการและประยุกตประสบการณ 
การทดลองดวยตนเอง ไปสูการไดรับประสบการณจริง ผูเรียนของพลวัตจะมีความสุขที่สุดในการ 

เรียนรู 
       บทบาทครู เปนผูประเมิน แกไขขอบกพรอง ผูรวมเรียนรู 
       วิธีการ คนพบดวยตนเอง 
       นักเรียน คนพบดวยตนเอง 

ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะหเพ่ือนําไปประยุกตใช ผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูดวยสมองซีกซายมีความสะดวก 
สบายและมีความสุขที่สุดในการเรียน ผูเรียนวิเคราะหจากการเรียนรูแลวนําไปสูการวางแผนเพื่อประยุกตใช
หรือดัดแปลงใหดีขึ้น หรือกล่ันกรองนําส่ิงที่เรียนรูไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 

ขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนความรูของตนกับผูอ่ืน ผูเรียนที่ถนัดการเรียนรูดวยสมองซีกขวามีความ 
สะดวกสบายและมีความสุขที่สุดในการเรียน จากการที่ไดทักษะการคิดคนดวยตนเอง ผูเรียนจะแบงปนส่ิงที่
ไดเรียนรูมากับผูอ่ืน เปนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูซึ่งกันและกัน ดังแสดงในภาพประกอบ 10 (Morris ; & 
McCarthy. 1990 : 21-22) 
 
     ประสบการณจริง 

ทดลองทําดวยตนเอง 
 

ภาพประกอบ 10  รูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT เส้ียวที่ 4 
 

5.สมอง
ซีกขวา

6. 
สมอง

7. 
สมอง

8. 
สมอง
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 จากขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ทั้ง 8 ขั้น สามารถเขียนสรุปดังแสดงในภาพประกอบ 
11(Morris ; & McCarthy. 1990 : 200) 
 

รับรู / รูสึก 

      คิด 
 

ภาพประกอบ 11  แผนภูมิแสดงขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ตามแบบการเรียนรู และเทคนิคการ 
      พัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา 
 
 สรุปไดวา ลําดับขั้นของการสอนแบบ 4 MAT มี 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 สรางประสบการณ 
 ขั้นที่ 2 วิเคราะหประสบการณ 
 ขั้นที่ 3 บูรณาการการสังเกตไปสูความคิดรวบยอด 
 ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด 
 ขั้นที่ 5 ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 
 ขั้นที่ 6 การปรบัแตงเปนแนวคิดของตนเอง 
 ขั้นที่ 7 วิเคราะหเพ่ือนําไปประยุกตใช 

      แลกเปลีย่นความรูของตน    สรางประสบการณ
 กับผูอื่น       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ปฏิบัติตาม      พัฒนา 
      ความคิดรวบยอด       ความคิดรวบยอด 

บทบาท
นักเรียน 

บทบาท
ครูดู 

แบบที่ 4
If ?

แบบที่ 1
Why ?

แบบที่ 4
What ?

แบบที่ 3
How ?

ซีกขวา ข้ันที่ ซีกขวา ข้ันที่

ซีกซาย ข้ันที่2 

ซีกขวา ข้ันที่ 

ซีกซาย ข้ันที่7 

ซีกขวา ข้ันที่ 

ซีกซาย ข้ันที่5 ซีกซาย ข้ันที่4

การวิเคราะหเพื่อ
นําไปประยุกตใช 

บูรณาการการ
สังเกตไปสู
ความคิดรวบ

ปรับแตงเปน
แนวคิดของ

วิเคราะห 
ประสบการณ 
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ขั้นที่ 8 แลกเปล่ียนความรูของตนกับผูอ่ืน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองดําเนินไปตามวัฏจักรการเรียนรูตามลําดับขั้น ควบคูกับการ
พัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพมากที่สุด 

5.5 แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
วิชัย วงษใหญ (2543 : 1-17) ไดเสนอชุดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ในโครงการสงเสริม 

ศักยภาพของนักเรียนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 ซึ่งมีลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MATดังนี้ 
1. สวนนํา อธิบายภาพรวมของชุดกิจกรรมที่ออกแบบโดย 

ระบุกิจกรรมการเรียนรูสูศักยภาพดาน……………………………………….. 
ชั้นประถมศึกษาปที่…………………………………………………………… 
เรื่อง…………………………………………………………………………….. 

 เขียนประเด็นสําคัญๆจุดเนนหรือลักษณะเฉพาะของชุดกิจกรรมการเรียนรูสูศักยภาพของผูเรียน
อยางไร 

2. ผังการวิเคราะหมโนมติจากหลักสูตร 
การเขียนผังมโนมติหรือ แผนที่ความคิด จะเปนภาพสะทอนการทํางานของสมองสองซีก คอื ขณะที่

วิเคราะหหลักสูตร สมองซีกซายจะทํางาน และเมื่อนํามาเขียนเปนแผนที่ความคิด สมองซีกขวาจะทํางาน เมื่อ
สมองทั้งสองซีกทํางานไปดวยกันทําใหเกิดความสนุกและไมเครียด 

แผนที่ความคิดเปนภาพรวมความคิดที่จะชวยใหการวางแผน การเลือก การรวบรวมขอมูล การคิด 
การแกปญหา การกําหนดทิศทางชัดเจน การเรียนรู การศึกษาวิเคราะหหลักสูตรใหไดแนวคิดหลัก (Main 
Concept) สําหรับผูเรียน ลดเนื้อหาจากหลักสูตรที่อัดแนน สงเสริมใหผูเรียนคิดและติดตามสิ่งที่นาสนใจ สราง
ความเชื่อมโยงกับแนวคิดหลัก และการเขาถึงขอสรุปเปนกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ การทําแผนที่
ความคิดมีขั้นตอน ดังนี้  

2.1 วิเคราะหหลักสูตรแลวเขียนคําแนวคิดหลักหรือคํากุญแจ (Key Word) คําเชื่อมโยง และ 
แนวคิดรองลงในตาราง 

2.2 นําแนวคิดหลักแนวคิดรอง และคําเชื่อมโยงมาเขียนเปนแผนที่ความคิดหรือผังมโนมติ  
เพ่ือใหเห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงกัน  จะชวยใหการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูที่เชื่อมโยง ในลักษณะ
บูรณาการไมแยกการเรียนรูเปนสวนๆ 

3. แนวคิดสําคัญของการเรียนรู 
การเขียนแนวคิดสําคัญหรือแนวคิดของการเรียนรู ใหพิจารณาจากแผนที่ความคิดที่เปนแนวคิดหลัก  

แลวเขียนแสดงเกี่ยวกับขอเท็จจริง ชนิด ประเภท เหตุการณ สัญลักษณ การสรุปรวม โดยจะเขียนเปนขอๆ 
แสดงประเด็นหลักๆ หรือจะเขียนในลักษณะการบรรยาย 

4. สาระหลัก (ของกลุมประสบการณ / วิชาจากหลักสูตร) 
ระบุเฉพาะประเด็นหลักๆและประเด็นรองที่เชื่อมโยงโดยเรียงลําดับกัน ซึ่งไดมาจากการวิเคราะห 

หลักสูตร 
5. ตัวบงชี้ที่นําไปสูศักยภาพของนักเรียน 
เขียนตัวบงชี้ในลักษณะของผลการเรียนรู (Learning Outcomes) 3 ดาน คือ 

5.1 ผลการเรียนรูในเนื้อหาสาระ (Subject Specific Outcomes) ซึ่งเปนความคิดรวบยอดหรือ 
แนวคิดหลัก 
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5.2 ทักษะที่ผูเรียนสามารถถายโอนได (Personal Transfer Skills) การเขียนลักษณะที่สะทอน 
การปฏิบัติ (Performance Objective) 

5.3 ผลการเรียนรูทางวิชาการทั่วไป หรือเกณฑ (Generic Academic Outcome / Criteria)  
เชน การใชประโยชนจากสารสนเทศ การวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การสังเคราะห ความคิดจาก
ขอมูลขาวสาร 

6. สาระของกิจกรรมการเรียนรู 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหความสําคัญกับสถานการณที่กอให 

เกิดความคิด การเรียนรูอยางมีความหมาย การเรยีนรูโดยการคนพบ และการตรวจสอบการคิด และเกิด
ความรูจากสาระหลักที่ไดจากการวิเคราะหหลักสูตร กิจกรรมที่นํามาออกแบบจะตองเหมาะกับผูเรียน
ใกลเคียงกับสภาพของผูเรียน มีความยืดหยุนหลากหลาย โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 4 แบบ (4 MAT) 

7. การประเมินผล 
ระบุวิธีการประเมินวาจะประเมนิในชวงเวลาใดพรอมทั้งเคร่ืองมือ เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนา 

ทักษะการเรียนรู และผูสอนนําขอมูลไปปรับปรุงการออกแบบกระบวนการเรียนรู โดยระบุวิธีการประเมินผล
ลงในตารางประเมินผล ซึ่ง วิชัย วงษใหญ (2543 : 17) ไดเสนอรูปแบบ ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2  รูปแบบประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  
 

ตัวบงชี้สูศักยภาพ วิธีการ เครื่องมือ แหลงขอมูล 
ระบุตัวบงชี้ที่สอดคลอง
กับวิธีการประเมิน 

1. การสังเกต 
2.   การซักถาม 
เปนตน 

1. แบบสังเกตการทํางาน 
2. คําถามที่กระตุนการคิด 

การคนควา เปนตน 

ระบุแหลงขอมูลที่
ประเมินผล เชน ผลงาน

นักเรียน เปนตน 
 

จากแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่กลาวมา สรุปไดวา แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
ประกอบดวยสวนตางๆ คือ สวนนํา ผังการวิเคราะหมโนมติจากหลักสูตร แนวคิดสําคัญของการเรียนรู สาระ
หลัก (ของกลุมประสบการณ / วิชาจากหลักสูตร) ตัวบงชี้ที่นําไปสูศักยภาพของนักเรียน สาระของกิจกรรม
การเรียนรู และการประเมินผล ซึ่งผูวิจัยไดนําองคประกอบเหลานี้มาสรางและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรยีน
แบบ 4 MATสําหรับการศึกษาครั้งนี้ 

5.6 บทบาทของครูและนักเรียนในกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT 
1. บทบาทของนักเรียน 
บทบาทของนักเรียนเมื่อผานประสบการณครบวงจรที่เปนการเรียนที่กาวหนาตามธรรมชาติ ผูเรียน 

จะไดรับประสบการณ ความรู และสามัญสํานึก ตอจากนั้นยังไดสังเกต เฝาดู และการตอบสนอง ผูเรียนจะ
นําไปพัฒนาความคิด  พิสูจนทฤษฎี  ทดลอง  มาเปนทฤษฎีของตนเอง  นํามาเปนความคิดรวบยอด  และ
ประสบการณที่ไดรบัมาประยุกตกับประสบการณคลายคลึงกัน ทําใหเกิดการผสมผสานระหวางประสบการณ
เกากับประสบการณใหมทําใหฉลาดขึ้น (ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์. ม.ป.ป. : 26) 

2. บทบาทของครู 
แมคคารธ ี(McCarthy) ไดแนะแนวทางในการสอนวา ครูจะตองเตรียมตัวสรางสรรคประสบการณ 
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ของตนเองกอนที่จะนําไปสูการอภิปรายในเสี้ยวแรกของการสอน ตอจากนั้นครูจะตองปอนขอมูลในเส้ียวที่
สอง สวนในเส้ียวที่สามครูเปล่ียนบทบาทเปนผูชี้แนะชวยฝกฝนในสวนที่จําเปนตองเรียนรู และในเสี้ยวสุดทาย
ครูจะตองเปนผูซอมเสริม สนับสนุน และเปนแหลงขอมูลใหนักเรียนไดคนพบดวยตนเองจากการเรียนรู 

นอกจากนี้มอรริส และแมคคารธี (Morris ; & McCarthy. 1990 : 3) กลาววา ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนแบบ 4 MAT ครูตองเปล่ียนแปลงเจตคติท่ีสําคัญเกี่ยวกับการสอนดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมในการเรียนรูที่ผูเรียนทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกัน 
2. สภาพแวดลอมในการเรียนรูที่ถือวาภารกิจสําคัญของครูคือ การสรางแรงจูงใจ 
3. สภาพแวดลอมในการเรียนรูที่นําแนวคิดเล็กๆนอยๆมาเปนพ้ืนฐานในการสอน 
4. สภาพแวดลอมในการเรียนรูที่สามารถฝกทักษะเกี่ยวกับการสอนแนวคิดและมีประโยชนใน 

ปจจุบันได 
5. สภาพแวดลอมในการเรียนรูที่นําผูเรียนไปสูความสุขจากการคนพบดวยตนเอง 
6. สภาพแวดลอมในการเรียนรูที่กระตุนสงเสริมการสอนใหเขากับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนทั้ง  

4 แบบ โดยใชเทคนิคการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา 
7. สภาพแวดลอมในการเรียนรูที่ไมเพียงแตใหเกียรติ แตยังคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนอีก 

ดวย 
สรุปไดวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ครูจะตองเปล่ียนแปลงเจตคติในการจัด

สภาพแวดลอมในการเรียนรูแลวสรางสรรคประสบการณ โดยคํานึงถึงความแตกตางของนักเรียน ดวยการ
สรางแรงจูงใจ และเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากการคนพบดวยตนเองตามแบบการเรียนรูของผูเรียนให
มากที่สุด และผูเรียนสามารถนําประโยชนไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางสูงสุด 

5.7 ขอควรคํานึงถึงในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ  4 MAT  
มอรริส และแมคคารธี (Morris ; & McCarthy. 1990 : 2) กลาววา การสอนวิธีการเรียนรูทั้ง 4 แบบ 

โดยใชเทคนิคพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา ตองคํานึงถึงรูปแบบการเรยีนรูแตละแบบใน 4 แบบ ที่ผูเรียนจะ
สะดวกสบายและประสบความสําเร็จมากที่สุด ดังนี้ 

1. ผูเรียนที่ชอบจินตนาการจะอยูเส้ียวที่ 1 คือชอบเรียนจากการรับรู การรูสึก และการสังเกตดู 
2. ผูเรียนที่ชอบวิเคราะหหาเหตุผลจะอยูในเสี้ยวที่ 2 คือ ชอบเรียนรูดวยวิธีการผสมผสานการคิด 

ไตรตรองกับการเฝาดู 
3. ผูเรียนที่ชอบใชสามัญสํานึกจะอยูในเสี้ยวที่ 3 คือ ชอบที่จะคิดไตรตรองแลวลงมือทดลองปฏิบัติ 

ดวยตนเอง ใชประสาทสัมผัส 
4. ผูเรียนที่ชอบคิดชอบทําส่ิงใหมๆจะอยูในเสี้ยวที่ 4 คือ ชอบเรียนรูดวยการสัมผัสและคิดหาแนว 

ทางใหมๆทําการคนพบดวยตนเอง 
 นอกจากนี้มอรริส และแมคคารธี (Morris ; & McCarthy. 1990 : 186) ไดเสนอขอคิดสําคัญที่ครูควร
คํานึงที่สําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ดังนี้ 

1. ไมมีรูปแบบการเรียนรูไดดีที่สุด เพราะแตละแบบมีความแตกตางกัน 
2. ไมมวิีธีการเรียนรูที่สามารถกระตุนหรือตอบสนองความแตกตางของผูเรียนไดอยางเพียงพอ 
3. ตองศึกษาและเขาใจรูปแบบการเรียน การทํางานของสมอง และหาส่ิงที่ดีที่สุดในการสอน 
4. ตองการใหสอนกระบวนการคิด ตองใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางการพัฒนาที่เปน 

การวิเคราะหอยางตอเนื่อง และกระบวนการคิด 
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5. ตองการใหมีโครงการพัฒนาครูระยะยาว ใหมีความสามารถและมีคุณภาพ 
6. ผลสรุปสุดทายของการจัดการเรียนการสอน ชวยทําใหผูเรียนคนพบความรูระดับสูงงายขึ้น  

สะดวกขึ้น และมีความสุขในการเรียนรู 
สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ครูควรคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน และตอง 

หาวิธีการที่ทําใหผูเรียนทั้ง 4 แบบไดบรรลุเปาหมายของการเรียนรูใหมากที่สุด โดยครูผูสอนตองจัด 
กจิกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย   และกิจกรรมนั้นตองดีเพ่ือเนนการพัฒนาสมองและกระบวนการคิด  เพ่ือให
นักเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากที่สุด 

5.8 ประโยชนของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT 
แมคคารธ ี(ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์. ม.ป.ป. : 29 ; อางอิงจาก McCarthy. 1990 : 9) ไดกลาวถึงการจัด 

กิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT จะเกิดประโยชนดังนี้ 
1. สามารถปลูกฝงความรักซึ่งกันและกันระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกบันักเรียน 
2. สามารถทํากิจกรรมการเรียนรูที่ยากใหเปนงายได 
3. ชวยใหนักเรียนมั่นใจในตนเองวา 

- ส่ิงที่เปนไปไมไดยอมเปนไปได 
- สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆในโลกของเราได 

4. ทําใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน เพราะครูตองสอนใหนักเรียนรูจักยกยองคุณงามความดี  
และชวยผสมผสานสิ่งทั้งปวงที่อยูในปจจุบัน อดีต และอนาคตใหเขากันไดดี 
 นอกจากนี้เหมวรรณ ขันมณี (2543 : 28) ไดสรุปประโยชนของการเรยีนการสอนแบบโฟรแม็ท 
ซิสเต็มไวดังนี้ 
 ประโยชนตอนักเรียน 

1. นักเรียนไดสรางความรูดวยตนเอง 
2. นักเรียนไดเชื่อมโยงความรูในวิชาตางๆมาใชรวมกันอยางสรางสรรค 
3. นักเรียนไดเรียนรูโดยการเชื่อมโยงความรูใหมเขากับประสบการณเดิม   ทําใหการเรียนรูมี 

ความหมายตอนักเรียน 
4. สงเสริมใหนักเรียนมีการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทั้งที่เปนการเรียนรูดวยตนเอง การทํางานกลุม  

การอภิปราย และการประยุกตความรูไปใชอยางสรางสรรค 
5. นักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวมในการเรียนรู 
6. นักเรียนไดนําเสนอความรูดวยวิธีการที่หลากหลาย 
7. นักเรียนไดเรียนรูส่ิงตางๆอยางลึกซึ้ง ซึ่งชวยใหนักเรียนไดนําความรูไปใชในชีวิตจริงไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 
8. นักเรียนไดเรียนรูที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 
9. นักเรียนมีแรงจูงใจท่ีจะเรียนมากยิ่งขึ้น 
10. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
ประโยชนตอครู 
1. ทําใหครูไดคํานงึถึงลักษณะการเรียนรูที่แตกตางของนักเรียนแตละคนและยอมรับความแตก 

ตางเหลานั้นของนักเรียน 
2. สงเสริมใหครูเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นแทนที่จะคํานึงถึงการ 
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ควบคุมพฤติกรรมตางๆของนักเรียน 
3. ครูมีความสุขในการสอน 
4. ครูไดสรางแผนการสอนอยางสรางสรรคบนพ้ืนฐานของการคิดวิเคราะห 
5. ชวยใหครูไดเตรียมการสอนที่มีคุณภาพ เนื่องจากกอนที่จะใหนักเรียนเขาใจความคิดรวบยอด 

ของสิ่งที่เรียน ครูจะตองเขาใจความคิดรวบยอดเหลานั้นอยางลึกซึ้งกอน แลวเตรียมการสอนที่จะนําไปสูการ
สรางความคิดรวบยอดเหลานั้น 
 ประโยชนตอผูปกครอง 

1. ผูปกครองไดเรียนรูที่จะยอมรับความแตกตางของเด็กแตละคน 
2. สงเสริมใหผูปกครองเขาใจและมีความรูเกี่ยวกับการสงเสริมการเรียนรูของบุตรหลาน 
3. ผูปกครองเขาใจธรรมชาติของการเรียนรูและเขาใจวิธีการสอนที่ใชในโรงเรียน และมีสวนรวมใน 

การสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 
4. สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองกับครูในโรงเรียนเพื่อรวมมือสงเสริมการเรียนรูของ 

บุตรหลาน 
ประโยชนตอโรงเรียน 
1. สรางสรรคบรรยากาศในการเรียนแบบรวมมือใหเกิดขึ้นภายในโรงเรียน 
2. โรงเรียนมีโอกาสในการสงเสริมใหันักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรูดวยวิธีการที่หลากหลาย 
3. โรงเรียนไดชวยสงเสริมใหนักเรียนรูวิธีการในการแสวงหามากกวาการบอกเนื้อหาโดยตรง 
4. โรงเรียนไดเชื่อมความสัมพันธกับชุมชนอยางกวางขวาง 
5. มีการใชเทคนิคการประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม 
6. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดบรรลุเปาหมายที่วางไว 
สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT มีประโยชนตอนักเรียน ผูปกครอง ครู และโรงเรียน 

หลายประการ  โดยประโยชนเหลานี้สามารถทําใหการจดัการศึกษาของชาติไดพัฒนาไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และตรงตามเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งจะนําไปสูการสรางความเจริญใหกับ
ประเทศชาติตอไป 

5.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT 
4.9.1 งานวิจัยตางประเทศ 

       แมคคารธ ี(McCarthy. 1985 : 61-68) ไดศึกษาระบบ 4 MAT ในการฝกคณะครูใหพัฒนามาก
ขึ้นจากการใชระบบ 4 MAT ในการปรับแผนการสอนใหเหมาะกับผูเรียน และแนะนําแนวทางสําหรับคณะครู
ในการใช ซึ่งประกอบดวยคําแนะนํา 7 ประการ ในการพัฒนาผูใชระบบนี้ 

       ดิวเยอร (Dwyer. 1993 : 15) ไดศึกษาการใชรูปแบบการเรียนดวยระบบ 4 MAT ในการสอน 
เพ่ือสรางแรงจูงใจในการพูด ในหลักสูตรพ้ืนฐานทางภาษา แผนการสอนของระบบ 4 MAT (8 ขั้นการสอน
สําหรับผูเรียน 4 แบบ และผูเรียนที่ถนัดการเรียนดวยสมองซีกซายและซีกขวา) สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูเรียนแบบตางๆ แตละขั้นใน 8 ขั้นใหความสําคัญกับผูเรียน และใชกระบวนการถนัดสมองซีก
ซายและซีกขวา การใชระบบพัฒนาแผนการสอนของครูในหนวยการเรียน พบวา ความสนใจและผลงานของ
นักเรียนทั้งหมดดีขึ้น สามารถดึงความสนใจในการพูดดวยระบบที่จัดเตรียมใหผูเรียนไดมีโอกาสในการฝกหัด
ที่เหมาะสม ไดแสดงความคิดใหมๆ ไดกระทําและเรียนรูดวยตนเอง และมีสวนรวมกับนักเรียนคนอื่นๆ 



 54

        สกอตต (Scott. 1994 : 16) ไดศึกษารูปแบบของ 4 MAT อยางจริงจัง วาเปนรูปแบบการสอน
ที่มี 8 ขั้นตอเนื่อง ตามพ้ืนฐาน 2 ทฤษฎี คือรูปแบบของผูเรียน 4 แบบของคอลบ (Kolb) และแนวคิดเกี่ยวกับ
ซีกสมองซึ่งพัฒนาโดยแมคคารธี (McCarthy. 1987) ไดสรุปเปนวัฏจักรการเรียนรูและรวม 8 กิจกรรมบรรจุ
เขากับผูเรียน 4 แบบ ดวยการใชสมองซีกซายและซีกขวา บทเรียนเนนแบบของผูเรียน การหมุนรอบระหวาง
กิจกรรมสมองซีกซายและซีกขวา และมีการจัดเวลาปรับเขากับสภาพแวดลอมทั้งหมดของสมอง ผลการวิจัย
เกี่ยวกับ 4 MAT สรุปไดวา สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการออกแบบการสอน และการพัฒนาผูที่
เกี่ยวของ ซึ่งทฤษฎีนี้มีความเชื่อมั่นและถูกตอง ไมมีการวิจารณตรงๆเกี่ยวกับรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT 
นักวิชาการไดวิจัยและไดชี้แนะเกี่ยวกับรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT วาการพัฒนาหนวยการสอนจะใหผูใช
สับสนมากกวาที่จะไมสับสน และสามารถนําไปใชฝกในชั้นมธัยมศึกษาดีกวาประถมศึกษา และใชในโรงเรียน
ที่อยูในเมืองดีกวาโรงเรียนที่อยูนอกเมือง 
         แมคคารธี (McCarthy. 1997 : 46-51) ไดศึกษาผูเรียน 4 แบบ กับรูปแบบการเรียนรูแบบ 4 
MAT ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ ผูเรียนแตละคนสามารถนําไปใชไดในหองเรียน ขณะเดียวกันจะชวยใหผูเรียน
ทั้งหมดพัฒนาขึ้น โดยเมื่อเขาสูวัฏจักรการเรียนรูผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีความหมายและเปนไปตาม
ธรรมชาติจากความรูสึกไปถึงความคิดไตรตรอง และสุดทายสูการกระทํา ครูไมตองแบงผูเรียนเปนแบบตางๆ
แตชวยใหพวกเขาทํางานอยางสมดุลและสมบูรณ 
        คาปาลน (Kaplan. 1998 : 83-92) ไดศึกษาการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT เพ่ือ
พัฒนาการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ โดยมีความเชื่อมั่นในการพัฒนาการเปนผูนําของนักเรียนในโรงเรียน
อนาคต ส่ิงที่ครูคาดหวังคือ ใหผูเรียนมีความเปนผูใหญมากขึน้ โดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 
MAT ที่ผูใชมีความเปนมิตรและมีโครงสรางพ้ืนฐานในการวิจัยเพ่ือออกแบบหลักการปฏิบัติที่มอํีานาจการ
ทํางานในหองปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมผูนําทามกลางเจาหนาที่ผูชํานาญ 

       4.9.2 งานวิจัยในประเทศ 
       ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์ (2542 : 79) ไดศึกษาผลการสอนโดยใชกิจกรรม 4 MAT และการสอนโดย 

ใชชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จํานวน 
2 หองเรียนหองเรียนละ 35 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม 4 MAT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม
การสอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
        สิริวรรณ ตะรุสานนท (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถ
ในการคิดแกปญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคม โดยการจัดกิจกรรมการสอน 4 MAT 
กับ การจัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร โรงเรียนพระหฤทัยคอนเวนต (หญิง) จํานวน 2 
หองเรียนๆละ 40 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมและความสามารถในการคิด
แกปญหาของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการสอน 4 MAT กับนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการ
สอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
        เหมวรรณ ขันมณี (2543 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชการเรียนการสอนแบบโฟรแม็ทซิสเต็ม โรงเรียนประชา
นิเวศน จํานวน 2 กลุมๆละ 51 คน ผลการวิจัยพบวา คาเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ใชการเรียนการสอนแบบโฟรแม็ทซิสเต็ม มี
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คาเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เพ่ิมขึ้นกวานักเรียนที่ไดรับการเรียน
การสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
        ดวงหทัย แสงวิริยะ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชแผนการสอนแบบ 4 MAT ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรับผิดชอบ และเจตคติตอการเรียน ในหนวยการเรียนเรื่องประชากรศึกษาและ
การทํามาหากิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชแผนการสอนแบบ 4 MAT กับที่ไดรับการสอนโดยใชแผนการสอนตามแนวการสอนของกรม
วิชาการไมแตกตางกัน ความรับผิดชอบตอการเรียน และเจตคติตอการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
ใชแผนการสอนแบบ 4 MAT กับที่ไดรับการสอนโดยใชแผนการสอนตามแนวการสอนของกรมวิชาการ
แตกตางกัน 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MATที่กลาวมาสรุปไดวา การสอนโดยใช
กิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ซึ่งคํานึงถึงแบบการเรียนรูที่แตกตางกันของผูเรียน 4 แบบกับการพัฒนาสมอง
ซีกซายและซีกขวา เปนรูปแบบการสอนที่สามารถพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูโดยการใชแผนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาผูเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการเรียนและ
สงเสริมคุณลักษณะที่ดีใหผูเรียนได ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาไทย  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปที่  2  ที่เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ผูวิจัยดําเนินการคนควาวิจัยตามหัวขอ
ตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 
ของโรงเรียนบานเกริงกระเวีย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 2 หองเรียน  มี
นักเรียนจํานวน 60 คน ซึ่งทางโรงเรียนไดจัดนักเรียนเขาชั้นโดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือคละ
ความสามารถทางการเรียนในแตละหองเรียน 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  

2548 ของโรงเรียนบานเกริงกระเวีย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 1 
หองเรียนมีนักเรียนจํานวน 30 คน ใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก 1 
หองเรียน  
 
2. เครื่องมือที่ใชในการวจิัย                                                                                                                            

1. ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ซึ่งประกอบดวย 
1.1 คูมือการใชชุดกจิกรรม 
1.2 ชุดกิจกรรมแบงเปน 3 หนวยการเรียน คือ 

1.2.1 การเขียนคํา 
1.2.2 การเขียนประโยค 
1.2.3 การเขียนเรื่อง 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน 
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวจิัย 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT มีลําดับขั้นในการสราง ดังนี้ 
1.1 วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 และสาระการเรียนรู 
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ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 เกี่ยวกับการเขียน จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544 เพ่ือกําหนดขอบเขตของเนื้อหาและจุดประสงค 

1.2 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่จะนํามาสรางเปนชุดกิจกรรมจากตํารา ที่เกี่ยวของกับการ 
สอนภาษาไทยที่พัฒนาความสามารถทางการเขียน 

1.3 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก การสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู การ 
จัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT และความสามารถทางการเขียน เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่สงผลตอความสามารถทางการเขียน 
 1.4 เลือกคําศัพทที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จะตองเรียนแลวแบงประเภทของคําศัพทเพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู 

1.5  กําหนดหมวดหมูและเนื้อหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู โดยแบงตามลําดับขั้นของการฝก 
ความสามารถทางการเขียนจํานวน 3 หนวยการเรียน หนวยการเรียนละ 4 ชดุกิจกรรม รวม 12 ชุดกิจกรรม  
ดังนี้ 
  หนวยการเรียนรูที่ 1  :  การเขียนคํา 
   ชุดกิจกรรมที่ 1 การเขียนคํานาม 
   ชุดกิจกรรมที่ 2   การเขียนคําที่สะกดตามมาตราตัวสะกด 
   ชุดกิจกรรมที่ 3 การเขียนคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด 
   ชุดกิจกรรมที่ 4 การเขียนคําที่มีตัวการันต 
  หนวยการเรียนรูที่ 2  :   การเขียนประโยค 
   ชุดกิจกรรมที่ 5 สวนประกอบของประโยค 
   ชุดกิจกรรมที่ 6 ชนิดของประโยค 
   ชุดกิจกรรมที่ 7 สวนขยายของคํา 
   ชุดกิจกรรมที่ 8 การเขียนประโยค 
  หนวยการเรียนรูที่ 3  :   การเขียนเรื่อง 
   ชุดกิจกรรมที่ 9 การเขียนเรียบเรียงประโยค 
   ชุดกิจกรรมที่ 10 การใชภาษาเขียน 
   ชุดกิจกรรมที่ 11 การเขียนบันทึก 
   ชุดกิจกรรมที่ 12 การเขียนเรื่องจากภาพ 
 1.6  สรางชุดกิจกรรมการเรียนและแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวยชุดกิจกรรมยอยจํานวน    
ทั้งส้ิน 12 ชุดกิจกรรม กิจกรรมละ 1 ชั่วโมง รวมเวลา 12 ชั่วโมง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู 3 สัปดาห 
สัปดาหละ 4 ชั่วโมง ภายใตการวางแผนการจุดการเรียนรูที่ผูวิจัยไดใชลําดับขั้นการสอนแบบ 4  MAT ของ
แมคคารธี ซึ่งมี  8 ขั้น และไดประยุกตรูปแบบการเขียนแผนการสอนจากชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง ของ วิชัย  วงษใหญ.2543 : 1-17 ประกอบดวย 

1. สวนนํา 
2. สาระสําคัญ 
3. ผังการวิเคราะหเนื้อหา 
4. จุดประสงคการเรียนรู 
5. สาระการเรียนรู 
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6. ส่ือการเรียนรู 
7. กิจกรรมการเรียนรู มีลําดับขั้นกิจกรรมการเรียนรูดังนี้ 

7.1 แบบ  Why สรางประสบการณเฉพาะผูเรียน 
ขั้นที่  1 สรางประสบการณ (สมองซีกขวา) 
ขั้นที่  2 วิเคราะหประสบการณ (สมองซีกซาย) 

7.2 แบบ What  พัฒนาความคิดรวบยอดของผูเรียน 
ขั้นที่  3 บูรณาการการสังเกตไปสูความคิดรวบยอด (สมองซีกขวา) 
ขั้นที่  4 พัฒนาความคิดรวบยอด (สมองซีกซาย) 

7.3 แบบ  How การปฏิบัติและการพัฒนาแนวคิดออกมาเปนการกระทํา 
ขั้นที่  5 ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด (สมองซีกซาย) 
ขั้นที่  6 ปรับแตงเปนแนวคิดของตน (สมองซีกขวา) 

7.4 แบบ  If การบูรณาการประยุกตใชกับประสบการณของตน 
ขั้นที่  7 วิเคราะหเพ่ือนําไปประยุกตใช (สมองซีกซาย) 
ขั้นที่  8 แลกเปล่ียนความรูของตนกับผูอ่ืน (สมองซีกขวา) 

8. การประเมินผล 
                  1.7  นําชุดกิจกรรมที่สรางขึ้น เสนอตอประธาน กรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสมของการจัดลําดับกิจกรรมการเรียนรู 

1.8  นําชุดกิจกรรมที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญการสอนกลุมวิชาภาษาไทย และมีประสบการณ 
ดานการสอนวิชาภาษาไทยไมนอยกวา 10 ป จํานวน 3 ทาน ไดแก อาจารยสมหมาย ปวะบุตร อาจารย 
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, อาจารยเยาวนารถ  โพธิ์มี และ อาจารยวีณา  วงศศรี
เผือก อาจารยโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  เพ่ือตรวจ
พิจารณาความสอดคลองของจุดประสงค เนื้อหา และวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผลการพิจารณามี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.8.1 ใหมีการปรับกิจกรรมใหมีความหลากหลาย เชน ใหนําเกม เพลง และนิทานมา
ประกอบการสอนเพื่อไมใหเด็กมีความเบื่อหนาย  
 1.8.2 ปรับดานภาษาใหนักเรียนอานแลวเขาใจไดงาย 
 1.8.3 ปรับดานรูปภาพที่ใชประกอบในใบงานใหเปนลักษณะการตูน 
 1.8.4 ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนใหสัมพันธกับเวลาโดยคํานึงถึงศักยภาพการเรียนรู
ของนกัเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยาง 

1.9   ปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
1.10  นําชุดกิจกรรมที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไมใช 

กลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   ครั้งที่ 1 ขั้นทดลองรายบุคคล โดยนําชุดกิจกรรมที่ผานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
จาก   ผูเชี่ยวชาญแลว ไปทดลองกับนักเรียน 1 คน เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับภาษา แนวการจัดกจิกรรม ความ
ยากงาย ความเปนไปไดของเวลาที่ใช และความเหมาะสมของกิจกรรม เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต การ
สัมภาษณ    ผูเรียน ตลอดจนดูจากการทําใบงาน พบวา เวลาในการจัดกิจกรรมไมเพียงพอ และขอคําถาม
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บางสวนยังยากตอการเขาใจอีกทั้ง รูปแบบของใบงานยังไมนาสนใจมากนัก  ผูวิจัยนําขอบกพรองไปปรับปรุง
แกไข 
  ครั้งที่ 2  ขั้นทดลองกลุมเล็ก  ผูวิจัยนําชุดกิจกรรมที่ผานการทดลองในขั้นที่ 1 ไปทดลอง
กับ นักเรียน 10 คน โดยมีระดับความรูความสามารถ เกง กลาง และออน ดังนี้ เกง 3 คน กลาง 4 คน และ 
ออน 3 คน เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับภาษา แนวการจัดกิจกรรม ความยากงาย ความเปนไปไดของเวลาท่ีใช และ
ความเหมาะสมของกิจกรรม เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณผูเรียน   ตลอดจนดูจากการทํา
ใบงาน พบวา  หลังจากปรับปรุงแกไขในครั้งที่ 1  นักเรียนในกลุมออนยังไมเขาใจขอคําถาม และทําใบงานได
ไมดีนัก ขณะเดียวกันนักเรียนกลุมเกงสามารถทําคะแนนไดคอนขางดี  แตนักเรียนสวนใหญยังชอบที่จะใหมี
ลวดลายหรือการตูนในใบงานเพ่ือเพ่ิมสีสันและความนาสนใจ  ผูวิจัยนําขอบกพรองและขอมูลที่ไดไปปรับปรุง
แกไขอีกครั้ง 
  ครั้งที่ 3  ขั้นทดลองภาคสนาม ผูวิจัยนําชุดกิจกรรมที่ไดผานการปรับปรุงแกไขจาก
ขั้นทดลองกลุมเล็ก ไปทดลองใชกับนักเรียน โดยผูวิจัยสุมเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่2 จากโรงเรียน
อนุบาลทองผาภมูิ  มา 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 30 คน ที่มีความรูความสามารถ เกง กลาง และออนคละ
กนั ผูวิจัยใชเวลาในการประสิทธิภาพขั้นนี้ 15 ชั่วโมง          ผูวิจัยไดดําเนินการสอนอยางเต็มรูปแบบและได
คาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม82.81/82.35 

2. แบบทดสอบความสามารถทางการเขียน ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามขั้นตอน ตอไปนี ้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล กลุมทักษะ วิชาภาษาไทยระดับ 

ประถมศึกษา และการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน 
        2.2  วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู วิชาภาษาไทย จากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544 และ หนังสือแบบเรียนภาษาไทย คูมือครูภาษาไทย  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 

2.3  สรางแบบทดสอบความสามารถทางการเขียน เปนแบบอัตนัย  จํานวน 6 ฉบับ ฉบับละ 3  
ตอน และมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1  การเขียนคํา        จํานวน 20 คํา   คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
  ใหคะแนนคําที่เขียนไดถูกตอง คําละ 1 คะแนน คําที่เขียนผิดได 0 คะแนน 
 

ตอนท่ี 2 การเขียนประโยค  จํานวน 6 ประโยค  คะแนนเต็ม 24 คะแนน 
ใหคะแนนประโยคที่นักเรียนเขียนไดถูกตองตามหลักภาษาและไดความหมายสอดคลอง 

กับเรื่องในรูปภาพที่กําหนดให มีเกณฑการตรวจใหคะแนน ดังนี้  (ใบงาน) 
   ประโยคสองสวน ให 0.25 คะแนน 
   ตัวอยาง     - นก บิน 
         - นอง นอน 
   ประโยคสองสวนขยาย ให 0.5 คะแนน 
   ตัวอยาง      - นกแกว บิน 
          - นองสาว นอน 
   ประโยคสามสวน ให 0.75 คะแนน 
   ตัวอยาง      - แม ซื้อ เส้ือ 



 60

          - พ่ี ขับ รถ 
   ประโยคสามสวนขยาย ให 1 คะแนน 
   ตัวอยาง      - แม ซื้อ เส้ือสีแดง 
               - พ่ี ขับ รถบรรทุก 

หมายเหต ุถานักเรียนเขียนประโยคไมสอดคลองกับภาพ 0 คะแนน และในการตรวจ ของ 
ขอสอบ ปรับเปล่ียนเกณฑการใหคะแนนใหม ดังนี้ 

 ประโยคสองสวน  ให  1  คะแนน 
 ประโยคสองสวนขยาย ให  2  คะแนน 
 ประโยคสามสวน  ให  3  คะแนน 
 ประโยคสามสวนขยาย ให  4  คะแนน 
 

 ตอนท่ี 3 การเขียนเร่ือง      จํานวน  1 เรื่อง     คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
   ใหคะแนนการเขียนเรื่อง ดังนี้ 

1. รูปแบบการเขียนเรื่อง คะแนนเต็ม 1 คะแนน 
1.1 มีชื่อเรื่อง1 คะแนน 
1.2 ไมมีชื่อเรื่อง 0 คะแนน  

2. เนื้อหา คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
2.1 การลําดับความ 2 คะแนน 

- ลําดับขอความสอดคลองสัมพันธกันตลอดเรื่อง 2 คะแนน 
- ลําดับขอความขาดความตอเนื่อง 1 คะแนน 
- สับสน จับใจความไมได 0 คะแนน 

2.2 ความสมบูรณของการเขียนจากภาพ 
- เขียนถึงส่ิงที่ปรากฏในภาพ ส่ือความหมายชดัเจนตลอดเรื่อง 2  คะแนน 

          - เขียนถึงส่ิงที่ปรากฏในภาพ แตส่ือความไมชัดเจน 1 คะแนน 
- ไมเขียนถึงส่ิงที่ปรากฏในภาพ ไมสามารถสื่อความหมายได 0 คะแนน 

3. การใชภาษา คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
3.1 การใชภาษา 2 คะแนน 

- ใชภาษาถูกตองส่ือความหมายไดชัดเจนตลอดเรื่อง 2 คะแนน 
- ใชภาษาถูกตองส่ือความหมายไดชัดเจนประมาณ 1 ใน 2ของเรื่อง  

1 คะแนน 
- ใชภาษาไมเหมาะสมสื่อความหมายไมชัดเจน 0 คะแนน 

3.2 การเขียนสะกดคํา 2 คะแนน 
- เขียนสะกดถูกตองทั้งหมด 2 คะแนน 
- เขียนสะกดผิดไมเกิน 1-3 คํา 1 คะแนน 
- เขียนสะกดผิดมากกวา 4 คําขึ้นไป 0 คะแนน 

หมายเหตุ  - การนับคําผิดไมนับคําซ้ํา 
    - คําที่ถูกแตใสวรรณยุกตผิดตําแหนงใหนับเปนคําผิด 

4. กลไกประกอบการเขียนอื่นๆ คะแนนเต็ม 1 คะแนน 
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4.1 ลายมือชัดเจน และเวนวรรคตอนถูกตอง 1 คะแนน 
4.2 ลายมือไมชัดเจนและไมเวนวรรคตอน 0 คะแนน  

2.4 นําแบบทดสอบความสามารถทางการเขียนเสนอประธาน  กรรมการควบคุมปรญิญา 
นิพนธ และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจพิจารณาความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด ความ 
ถูกตองของภาษา ความสอดคลองกับสาระการเรียนรู และพิจารณาภาษาที่ใชในคําส่ัง ผลการพิจารณามี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ ใหมีการปรับดานขอคําถาม ความถูกตองและความเหมาะสมของคําและภาพที่ใชประกอบ
ใหนักเรียนเขียนประโยคและเขียนเรื่อง และใหปรับดานรูปภาพที่ใชประกอบในแบบทดสอบใหเปนลักษณะ
การตูน 

2.5 หลังจากผูเชี่ยวชาญพิจารณาแบบทดสอบความสามารถทางการเขียนเรียบรอยแลวนั้น 
 ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไขในเรื่องของขอคําถาม ความถูกตองและความเหมาะสมของคํา 
ประโยค     จากนั้น นําขอสอบมาหาคาความเชื่อมั่นของผูตรวจใหคะแนนเพื่อปองกันความผิดพลาดซึ่งมักจะ
เกิดขึ้น คือ ความคลาดเคลื่อนจากการใหคะแนน ผูวิจัย จึงสุมเลือกขอสอบ จํานวน 3 ฉบับ ฉบับละ 3 ตอน 
ไดแก ตอนที่ 1 การเขียนคํา ตอนที่ 2 การเขียนประโยค และตอนที่ 3 การเขียนเรื่อง ไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ จํานวน 30  คน เพ่ือมาตรวจหาคาความเชือ่มั่นของผูตรวจ
ใหคะแนน โดยนําคะแนนที่ไดมาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product – Moment 
Coefficient Correlation) ซึ่งคาที่ไดจะเปนคาความเชื่อมั่นของผูใหคะแนนเทากับ 0.87 แสดงวา ผูตรวจทั้ง 2 
คน ใหคะแนนสอดคลองกัน มีคาความเชื่อมั่นสามารถตรวจใหคะแนนแบบวัดความสามารถทางการเขียนทั้ง
กอนเรียนและหลังเรียนได 
 หลังจากเสร็จส้ินการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําขอบกพรอง
ตางๆ มาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง เพ่ือใหเครื่องมือมีความสมบูรณมากที่สุด กอนนําไปดําเนินการทดลอง 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ กระทําในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) แบบกลุมเดียวทดสอบกอน 
เรียนและหลังเรียน (One-Group Pre-test – Post-test Design) ซึ่งมีแบบแผนการทดลองดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
ER T1 X  T2 

 
สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 

เมื่อ X   แทน   ความสามารถทางการเขียนโดยใชชุดกิจกรรม 
  T1   แทน   การทดสอบกอนเรียน 
  T2   แทน  การทดสอบหลังเรียน 
  E   แทน   กลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม 
  R   แทน   การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม 
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2. การดําเนินการวิจัย กระทําในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 
ดังนี้ 

2.1 ขั้นเตรียมการ 
2.1.1 ดําเนินการติดตอผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนกลุมวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 2 โรงเรียนบานเกริงกระเวีย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เพ่ือขอความ
อนุเคราะหในการทดลอง 

2.1.2 จัดตารางเวลาในการทดลอง ซึ่งผูวิจยัไดทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2548 โดยจัดการทดลองในชวงเวลาเดียวกัน และทําการทดลองทั้งส้ิน 15 ชั่วโมง สัปดาหละ 5 
ชั่วโมง  

2.1.3 จัดหาและผลิตส่ือที่ใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
2.2 ขั้นทดลอง 

2.2.1 ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับกลุมทดลอง โดยใชแบบทดสอบ 
ความสามารถทางการเขียนที่ผูวิจัยสรางและหาประสิทธิภาพแลว ใชเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
บันทึกผลสอบที่ไดเปนคะแนนกอนเรียน 

2.2.2 ผูวิจัยสอนกลุมทดลองโดยใชชุดกิจกรรมที่ศึกษาความสามารถทางการเขียน  
แบบ 4 MAT จํานวน 12 ชุดกิจกรรม กิจกรรมละ 1 ชั่วโมง ดังตาราง 4 
 
ตาราง 4  การกําหนดการสอนโดยใชชุดกิจกรรมที่ศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาไทย แบบ 4 MAT 
 
สัปดาห วันที่ เวลา หนวยการเรียน ชุดกิจกรรม 

1 
27 กุมภาพันธ   
- 3 มีนาคม 

2549 
9.30 – 10.30น. 1. การเขียนคํา 

1. การเขียนคํานาม 
2. การเขียนคําที่สะกดตามมาตราตัวสะกด 
3. การเขียนคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด  
4. การเขียนคําที่มีตัวการันต 

2 
6 -9 

มีนาคม 
2549 

9.30 – 10.30น. 2. การเขียนประโยค 

5. สวนประกอบของประโยค 
6. ชนิดของประโยค 
7. สวนขยายของคํา 
8. การเขียนประโยค 

3 
       13-17 

มีนาคม 
2549 

9.30 – 10.30น. 3. การเขียนเรื่อง 

9. การเขียนเรียบเรียงประโยค 
10. การใชภาษาเขียน 
11. การเขียนบันทึก 
12. การเขียนเรื่องจากภาพ 

 
2.2.3 เมื่อส้ินสุดการทดลองผูวิจัยนําแบบทดสอบความสามารถทางการเขียนมาทําการ 

ทดสอบหลังการเรียน (Posttest) กับกลุมทดลอง ซึ่งเปนขอสอบฉบับเดียวกับที่ทดสอบกอนเรียน (Pretest) 
ใชเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
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  2.2.4 นําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบความสามารถทางการเขียนกอนเรียนและหลังเรียน 
มาเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ t – test  (Dependent Sample) 
   
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิี่ใช 
 การวิเคราะหขอมูล 

1. ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ผูวิจัยใชสูตรหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4  MAT 
โดยพิจารณาความสัมพันธระหวางกระบวนการและผลลัพธโดยเฉลี่ย(E1/E2)สําหรับการวิจัยครั้งนี้ใชเกณฑ 
80/80 

80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยจากการทําใบงานนํามารวมกัน คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนน 
ทั้งหมด 
 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน ดวยแบบทดสอบ คิด
เปนรอยละ 80 คะแนนทั้งหมด 

2. ทดสอบสมมตฐิานขอที่ 2 ใชสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานในการทดสอบพัฒนาการของผูเรียน 
โดยเปรียบเทียบคะแนนความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียน และหลังเรียนของกลุมทดลอง ดวยสถิติ  
 t – test for dependent 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติพ้ืนฐาน 

1.1 คาเฉล่ียของคะแนน  ( X ) 
1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
2.1 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ใชสูตร E1 / E2 
2.2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางการเขียนกอนเรียนกับหลังเรียน ใช  

t – test for dependent 
    

         



 บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4  MAT 

เพ่ือศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาไทย และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT 
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดกิจกรรมคิดเปนรอยละจากการ 
ทําใบงานประกอบการเรียนระหวางเรียน 

 E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ  (พฤติกรรมที่เปล่ียนในตัวผูเรียนหลังจากการ 
เรียนดวยชุดกิจกรรม) คิดเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการเขียน 

 N แทน จํานวนนักเรียน 
            x          แทน คะแนนเฉลี่ย 

S.D. แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
t แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา t – distribution 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยขอ 
เสนอตามลําดับดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4  MAT เพ่ือศึกษา 
ความสามารถทางการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดังแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5 แสดงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4  MAT เพ่ือศึกษาความสามารถทางการเขียน   
     ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 

คะแนน คะแนนเต็ม  S.D. รอยละ 
E1 
E2 

120 
54 

99.37 
44.47 

5.36 
4.53 

82.81 
82.35 

 
 จากตาราง 5 พบวา คะแนนเฉล่ียของการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4  MAT เพ่ือศึกษา
ความสามารถทางการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 99.37 
คะแนน คิดเปนรอยละ 82.81 และการทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาไทยหลังการเรียนดวย 
ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ม ีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 44.47 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.35 ดังนั้น  
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ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4  MAT เพ่ือศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 82.81 / 82.35 
  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียน กอนและ
หลังการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4  MAT ดังแสดงในตาราง 6 - 9 
 
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียนกอนและหลังการเรียน     
     โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4  MAT โดยรวม 
 

กลุมทดลอง N  S.D. t 
ทดสอบกอนเรียน 
ทดสอบหลังเรียน 

30 
30 

21.30 
44.47 

8.17 
4.53 

22.45** 

 
    ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตาราง 6 พบวา ความสามารถทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชชุด 

กิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 
ตาราง 7 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียนกอนและหลังการเรียนโดย   
      ใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4  MAT ดานการเขียนคํา 
 

กลุมทดลอง N  S.D. t 
ทดสอบกอนเรียน 
ทดสอบหลังเรียน 

30 
30 

7.97 
        16.27 

1.64 
2.16 36.78** 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 7 พบวาความสามารถทางการเขียนภาษาไทย ดานการเขียนคํา ของนักเรียนหลัง 
การเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 8  แสดงการเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียนกอนและหลังการเรียนโดย 
     ใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4  MAT ดานการเขียนประโยค 
 

กลุมทดลอง N  S.D. t 
ทดสอบกอนเรียน 
ทดสอบหลังเรียน 

30 
30 

8.67 
        20.13 

2.87 
5.05 15.58** 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 8 พบวาความสามารถทางการเขียนภาษาไทย ดานการเขียนประโยค ของนักเรียนหลัง
การเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 
ตาราง 9  แสดงการเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียนกอนและหลังการเรียนโดย 
     ใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4  MAT ดานการเขียนเรื่อง 
 

กลุมทดลอง N  S.D. t 
ทดสอบกอนเรียน 
ทดสอบหลังเรียน 

30 
30 

4.67 
8.07 

1.30 
0.79 13.50** 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 9 พบวาความสามารถทางการเขียนภาษาไทย ดานการเขียนเรื่อง ของนักเรียนหลังการ
เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวจิัย 
 1.  เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ที่ศึกษาความสามารถ
ทางการเขียนภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ 80/80 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  กอน
และหลังการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4MAT 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4MAT เพ่ือศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาไทยสําหรับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2.  ความสามารถทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  หลังการเรียนโดยใช
ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4MAT สูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4MAT 
 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 
ของโรงเรียนบานเกริงกระเวีย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 2 หองเรียน มี 
นักเรียนจํานวน 60 คน ซึ่งทางโรงเรียนไดจัดนักเรียนเขาชั้นโดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือคละ
ความสามารถทางการเรียนในแตละหองเรียน 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 
2548 ของโรงเรียนบานเกริงกระเวีย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 1  
หองเรียนมีนักเรียนจํานวน 30 คน ใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก 1  
หองเรียน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4MAT ที่ศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 12 ชุดกิจกรรม กิจกรรมละ 1 ชั่วโมง รวมท้ังส้ิน 12 ชั่วโมง โดยมีประสิทธิภาพ 
82.81/82.35 
 2.  แบบทดสอบความสามารถทางการเขียนภาษาไทย   
 วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยชิงทดลอง (Experimental research) แบบกลุมเดียวทดสอบ 
กอนเรียนและหลังเรียน (One – Group Pre-test – Post-test Design)  
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2. ขั้นทดลอง 
2.1 ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับกลุมทดลอง โดยใชแบบทดสอบความ 

สามารถทางการเขียนที่ผูวิจัยสรางและหาประสิทธิภาพแลว บันทึกผลสอบที่ไดเปนคะแนนกอนเรียน 
2.2 ผูวิจัยสอนกลุมทดลองดวยชุดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางการเขียน แบบ 4  MAT   

จํานวน 12 ชุดกิจกรรม กิจกรรมละ 1 ชั่วโมง 
2.3 เมื่อส้ินสุดการทดลองผูวิจัยนําแบบทดสอบความสามารถทางการเขียนมาทําการทดสอบ 

หลังการเรียน (Posttest) กับกลุมทดลอง ซึ่งเปนขอสอบฉบับเดยีวกับที่ทดสอบกอนเรียน (Pretest)  
       2.4 นําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบความสามารถทางการเขียนกอนเรียนและหลังเรียนมา
เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ  t – test for Dependent 
  
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

1. ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1  วิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT 
 โดยหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) กับประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 
 2.  ทดสอบสมมติฐานขอที่ 2  โดยใชสถิติ  t – test for dependent   
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4MAT ที่ศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาไทย สําหรบันักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ  82.81/82.35 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 2.  ความสามารถทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  หลังการเรียนโดยใช
ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT สูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01  และเมื่อพิจารณาความสามารถทางการเขียนภาษาไทยแยกออกเปนรายดาน พบวา 
ความสามารถดานการเขียนคํา ดานการเขียนประโยค  และดานการเขียนเรื่องของนักเรียนหลังการใชชุด
กิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT สูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .01 ทุกดาน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมแบบ 4 MAT  
 จากผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความสามารถทางการเขียนภาษาไทยสูงกวากอนการทดลอง ซึ่ง
ผูวิจัยขออภิปรายผล ดังนี้ 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาไทยของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ เทากับ 82.81 / 82.35 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนุชลดา สองแสง (2540 : 73) ฐิติทร ทองสุข  
(2541 : บทคัดยอ)  นุชนารถ ภูเจริญ (2547 : 86)และสบาเรตตา (Sbarratt. 1975 : 1280-A)  ที่ไดพัฒนา 
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และยัง 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะพงษ  สุริยะพรหม (2546 :  บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
4MAT เรื่องปาชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โดยเนนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
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เพ่ือใหผูเรียนเกิด การเรียนรูแบบองครวม  อยางมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ 84.02 / 81.14 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT เพ่ือศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาไทย ที่
ผูวิจัยสรางขึ้น ไดผานกระบวนการขั้นตอนการสรางอยางมีระบบ โดยผานการปรับปรุงแกไขหลายขั้นตอน
กอนที่จะนําไปทดลองใชจริง อีกทั้งกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ 4  MAT ไดมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวย
ตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง และคํานึงถึงการพัฒนาสมองทั้งซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล  อันสงผลให
นักเรียนไดพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน  ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนแบบ 4MAT ยังเปนกิจกรรม
ที่สามารถสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี กลาวคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
คํานึงถึงแบบการเรียนรูของกลุมนักเรียน 4 กลุมดังนั้นนักเรียนจึงไดเรียนรูตามแบบการเรียนรูของตนเอง ซึ่ง
แตละบุคคลมีความสามารถ หรือความเกงที่แตกตางกันมีรูปแบบการพัฒนาหรือการเรียนที่แตกตางกนั จึง
สงผลตอการเสริมสรางพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพของแตละบุคคลใหแตกตางกัน (วิชัย วงษใหญ. 
2543 : 4 ; อางอิงจาก  Howard. 1999) เมื่อนักเรียนไดเรียนตามความสนใจ ความถนัด ความตองการ และ
แบบการเรียนรูของตนเอง จะพัฒนาทักษะทางสังคม และจริยธรรมของนักเรียนไดอีกดวย 

2. ความสามารถทางการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังการเรียน 
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT สูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4  MAT อยางม ี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาความสามารถทางการเขียนภาษาไทยแยกออกเปนรายดาน
พบวา ความสามารถดานการเขียนคํา ดานการเขียนประโยค และดานการเขียนเรื่องของนักเรียนหลังการใช
ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4  MAT  สูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4  MAT  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของตรูเนตร อัชสวัสดิ์ 
(2542 : 79) ดวงหทัย แสงวิริยะ (2544 : บทคัดยอ)สมหมาย ปวะบุตร (2546 : บทคัดยอ) ศุภณี ธรรมปติ 
(2546 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเขียนคํา การเขียนประโยค 
และการเขียนเรื่อง ผูวิจัยไดจัดใหมีการแขงขันและใหรางวัลแกนักเรียนที่สามารถทําคะแนนไดดีของแตละ 
ชุดกิจกรรม จึงเปนแรงจูงใจโดยการวางเงื่อนไขใหมีการแขงขัน เมื่อประสบความสําเร็จจะไดรับคําชมเชยหรือ
รางวัล โดยเปนการเสริมแรงทางบวก ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลที่มีความปรารถนาจะเอาชนะผูอ่ืน หรือความ
ปรารถนาจะทําใหตนมีสภาพการณที่ดีขึ้น ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ เพ่ือตองการรางวัล เมื่อไดรับ
รางวัลจะรูสึกวาตนประสบความสําเร็จ (อารี พันธมณี. 2540 : 194 – 196) ดวยเหตุผลขางตนนี้ อาจเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมดวยชุดกิจกรรมแบบ 4  MAT มีคะแนนดานการเขียนคํา 
การเขียนประโยค และการเขียนเรื่องหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อีกทั้งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนยัง
มีบรรยากาศที่เปนกันเอง เราความสนใจของผูเรียนทําใหเกิดความสนุกสนาน ทาทายในการเขียน รวมท้ังมี
การจัดลําดับขั้นการสอนจากงายไปยากจึงทําใหผูเรียนมีความสามารถทางการเขียนอยูในระดับดี หรือเปนที่
นาพอใจ      
   
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนํางานวิจัยไปใช 

1. กิจกรรมการเรียนแบบ 4MAT  เปนกิจกรรมการเรียนที่พัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาอยาง 
สมดุล และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดังนั้นครูจึงตองวางแผนและเตรียมตัวใหพรอมกอนที่จะมา
ทําการสอน  เชนศึกษาเนื้อหา  สาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรู  แลวนําชุดกิจกรรมไปปรับปรุงแกไขให
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สอดคลองกับสภาพแวดลอมของโรงเรียน รวมท้ังตองจัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณไวใหพรอมเพ่ือตอบสนอง
การเรียนรูแบบ 4 MAT ซึ่งจะทําใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปอยางราบรื่น  
 2.  ครูควรมีกจิกรรมการเขียนที่หลากหลาย เพ่ือฝกทักษะการเขียนใหมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจาก
กิจกรรมที่งายไปยาก  จากใกลตัวนักเรียนออกไปไกลตัว เหมาะสมและทาทายกับความสามารถและ 
สติปญญาตามวัยของตัวนักเรียนเอง  และทักษะการเขียนตองมีการฝกปฏิบัติบอยๆ  นักเรียนจึงจะมี
ความสามารถทางการเขียนที่ดี  และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดดีตอไป 
 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  จากการวิจัยครั้งนี้พบวา ความสามารถทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนรูโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT  มีประสิทธิภาพดี  สามารถพัฒนาทักษะการเขียนดานการเขียนคํา ดานการ
เขียนประโยค  และดานการเขียนเรื่อง ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยที่พัฒนาดานเหลานี้ ในเนื้อหาและระดับชั้นอื่นๆ 
ตอไป  

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ จากการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT เชน  
ความคิดสรางสรรค  ความรับผิดชอบ 

3. ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดคาบเวลาในการสอนโดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT ที่ 
เหมาะสมกับการเรียนรูของนักเรียน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ  4  MAT 
กลุมทักษะ(ภาษาไทย)                             ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2548                       หนวยที่  1  การเขียนคํา 
ชุดกิจกรรมที่  1   การเขียนคํานาม              เวลา    1   ชั่วโมง  

 
1.  สาระสําคัญ 
 การเขียนคํานามแตละประเภทไดถูกตอง เปนพ้ืนฐานในการเรียนรูคําเพ่ือใชประกอบในการเขียน
อ่ืนๆได 
2.   ผังการวิเคราะหเน้ือหา 
 

3. สาระการเรียนรู     
    คํานาม คือ คําที่ใชเรียกชื่อ คน  สัตว และ ส่ิงของ 

4. จุดประสงคการเรียนรู 
1. เขียนคํานามไดถูกตอง 
2. แยกประเภทของคํานามไดถูกตอง 
3. เขียนคําตามคําบอกได 

5.    สื่อการเรียนรู 
1. ภาพ 
2. รูปคนสีแดง, แมวสีเหลือง และดาวสีฟา 
3. ใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 
4. บัตรภาพ 
5. บัตรกระดาษ 
6. แผนผังคํานาม 
7. สมุด 

6.   กิจกรรมการเรียน 
 ชวงที่  1  แบบ Why 
                       ข้ันท่ี  1 (กระตุนสมองซีกขวา)  สรางประสบการณที่มีความหมายสวนตัว 

1.1 นักเรียนแบงกลุม และดูภาพ บนกระดาน (ภาคผนวก 1.1) 
 

คํานาม คน สัตว 

สิ่งของ
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ข้ันท่ี 2  (กระตุนสมองซีกซาย) สะทอนประสบการณ 
2.1 นักเรียนบอกคํานามที่นักเรียนเห็นจากรูปและแตละกลุมสงตัวแทนออกมา  

เขียนคําบนกระดานดํา 
 ชวงที่  2  แบบ  What 
  ข้ันท่ี  3  (กระตุนสมองซีกขวา) การบูรณาการที่สะทอนการวิเคราะหไปสูความคิดรวบยอด 

3.1 นักเรียนสงตัวแทนกลุม ตรวจคาํของกลุมอ่ืน แลวใหคะแนน จากนั้นแตละ 
กลุมแยกประเภทของ คํานามซึง่ไดแก  คน สัตว ส่ิงของ โดยติดรูปคนสีแดงหนาคํานามที่เปนชื่อคน , ติดรูป
แมวสีเหลืองหนาคํานามที่เปนชื่อสัตว และติดรูปดาวสีฟาหนาคํานามที่เปนชื่อส่ิงของ 
   3.2   อานคําที่เขียนบนกระดานทั้งหมด 

 ข้ันท่ี  4  (กระตุนสมองซีกซาย) พัฒนาความคดิรวบยอดและทักษะ 
4.1 ครูอธิบายเรื่องคํานาม (ภาคผนวก 1.2) 

ชวงที่ 3 แบบ How 
 ข้ันท่ี  5   (กระตุนสมองซีกซาย)  การปฏิบัติตามขั้นตอน หรือตามหลักการ 

5.1 นักเรียนทําใบงานที่ 1 เปนรายบุคคล  
5.2 นักเรียนเปล่ียนกันตรวจ คําใดเขียนไมถูกตอง แกไขใหถูกตองและคัดสงครู 

ข้ันท่ี  6   (กระตุนสมองซีกขวา)  การปฏิบัติการและปรับใหเขากับหลักการ 
6.1 นักเรียนเลนเกม จับกลุมแยกคํานาม (ภาคผนวก 1.3) 

ชวงที่  4   แบบ If 
 ข้ันท่ี  7  (กระตุนสมองซีกซาย) การวิเคราะหแนวทางที่จะนําไปใชใหเกดิประโยชน 

7.1 นักเรียนทําใบงาน ที่ 2 เปนรายบุคคล (ภาคผนวก 1.4) 
ข้ันท่ี  8   (กระตุนสมองซีกขวา)  การแบงปนความรู 

8.1 นักเรียนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน แลวจดบันทึกคํานามที่เรียนลงสมุด 
7.   การประเมินผล 
 7.1   สังเกตขณะรวมกิจกรรมการเรียนการสอน 

• ความสนใจ 
• การอภิปรายซักถาม 
• ความรวมมือ 

7.2   ตรวจผลงานจากใบงาน และสมุด 
7.3   การนําเสนอผลงาน 
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ภาคผนวก  1.1 
ภาพประกอบการสอนขั้นที ่ 1 

 
 คําที่ตองการใหนักเรียนเขยีนบนกระดานดํา คือ 
  ชาวไร   นักเลง      งู     ปลา       ดาว  รถตุกตุก  ถวย 
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ภาคผนวก 1.2 
เนื้อหาประกอบการสอนขั้นที ่ 4 

 
เร่ืองคํานาม 

1.  ครูอธิบายเรื่องคํานาม ประกอบภาพ ดังนี้ 
 คํานาม  หมายถึง  คําที่ใชเรียกชื่อคน สัตว และส่ิงของ  เชน 
     

 

 

 
2. นักเรียนยกตัวอยาง คํานามแตละประเภท ที่อยูรอบตัวนักเรียนแลวออกมาเขียนบนกระดาน 

     
 
 
 
 

สมชาย เด็ก 

สุนัข ผีเสื้อ 

พยาบาล 

แมว 

หนังสือ ดินสอ
สี 

เตารีด 

คํานามที่เปนชื่อคน 

คํานามที่เปนชื่อสตัว 

คํานามที่เปนชื่อสิ่งของ 
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ภาคผนวก  1.3 
เกมประกอบการสอนขั้นที ่6 

 
เกม “ จับกลุมคํานาม ” 

 
 

1. แผนผังคํานาม ไดแก คน สัตว ส่ิงของ 
2. บัตรกระดาษเปลา  30  ใบ 
3. บัตรภาพ  30  ใบ ไดแกภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
( ใหครูสาธิตวิธีการเลนกับนักเรียนกอน โดยใชคําวา ถวย เปนการยกตัวอยาง ) 

1. แบงผูเลนเปน 6 กลุม ๆละ 5 คน 
2. แจกบัตรภาพกับบัตรกระดาษเปลา อยางละ 5 ใบ 
3. ใหสมาชิกในกลุมเขียนคํานามลงในบัตรกระดาษเปลาใหตรงกับภาพที่ได 
4. นําบัตรคําที่เขียนเสร็จพรอมบัตรภาพไปติดบนแผนผังคํานามโดยแยกประเภทคํานามใหถูกตอง 

 
ใหกลุมที่นําบัตรคําและบัตรภาพไปติดที่แผนผังคํานามไดถูกตองทั้งการเขียนคํา และแยกประเภทกอน

เปนผูชนะ 
 

อุปกรณ 

วิธีการเลน 

กติกาการตดัสิน 

 
   พอคา       ชาวนา        ชาวไร        นองชาย     พ่ีชาย            ชางยนต         
   ยาย       นักเลง        นักมวย        นักรอง     หนู               ลิง 
   ปลิง         ควาย          งู                  ปลา               ลา            มะเฟอง 
   เทียน        สนาม         ขา        สวนผัก     รถตุกตุก        แห  
   บาน      ดินสอ          ปลองไฟ         ดาว     ตุกตา             กางเกง 
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ภาคผนวก  1.4 
คําที่ใชอานออกเสียง ใหนักเรียนเขียนตาม ขั้นที ่7 

 
1. ดาวเรือง 
2. ปลาฉลาม 
3. นักเรียน 
4. รถยนต 
5. ตุกแก 
6. ชาวสวน 
7. รานคา 
8. นองชาย 
9. หมูปา 
10. กลองดินสอ  

หมายเหต ุ         
1. ครูควรอานออกเสียงคําใหชัดเจน คําละ ๒ รอบ แลวใหนักเรียนออกเสียงตามครู 
2. เวลาที่ใชในการเขียนคํา คําละ 1 นาที  
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ชื่อ……………………………………………..เลขที…่…….. 
 

 
ตอนที ่1  โยงเสนจับคูคํากับประเภทของคํานาม 

  

       

 
 

ใบงานที ่1 (ชุดกิจกรรมที่ 1) 

สิงโต 

นักรองรอง 

บาน 

พี่ชาย 

ควาย 

ปลองไฟ 

สิ่งของ 

คน 

สัตว 
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ตอนที ่2  นําพยัญชนะที่กําหนดมาเขียนเติมลงในชองวางใหเปนคํานามที่ถูกตอง   
    และเขียนบอกประเภทของคํานาม 

           
  
ตัวอยาง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

ร  พ พ ร ะ คน 

น  ย  ท เ ที _  _ สิ่งของ

ง  ป  ล _ ลิ _ สัตว 

ม  น  ส _ _ า _ สิ่งของ

ฟ  ม  ง  อ _ ะ เ ฟ _ _ สิ่งของ

อ  ง  น  ว  ส น _ _ _ า _ คน 
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ตอนที ่3 เขียนคําจากภาพโดยแยกประเภทของคํานาม 
 

 
  
 

คน สัตว สิ่งของ 
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ชื่อ………………………………………………………เลขที่……….… 

 
เขียนคํานามตามการออกเสียงของครู แลววาดภาพประกอบคํา 

จากนั้นระบายสีแดงภาพที่เปนคน สีเหลืองภาพที่เปนสัตว และสฟีาภาพที่เปน
สิ่งของ 

          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   

ใบงานที่  2 (ชุดกิจกรรมที่ 

1   2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 

9. 10. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน 
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แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน 
ชุดที ่1 การเขียนคํา 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนคําตามการออกเสยีงของคร ู
1.   _____________________________________________(ประกาศ) 
2.   _____________________________________________(กลองวิเศษ) 
3.   _____________________________________________(ยานยนต) 
4.   ____________________________________________  (ตนตาล) 
5.   ______________________________________________(ความรัก) 
6.   ______________________________________________(บานผสีงิ) 
7.   ______________________________________________(สาวสวย) 
8.   ______________________________________________(ชาวเมือง) 
9. _______________________________________________(ไทรโยค) 
10.   ______________________________________________(เศษอาหาร) 
11.   ______________________________________________(ธูปเทียน) 
12.   ______________________________________________(สัตวเลีย้ง) 
13.   ______________________________________________(สมเขียวหวาน) 
14.   ______________________________________________(คณิตศาสตร) 
15.   ______________________________________________(สวดมนต) 
16.   ______________________________________________(กฎหมาย) 
17.   _______________________________________________(กราฟ) 
18.   ______________________________________________(รายกาจ) 
19.   ______________________________________________(แกงเผด็) 
20.   _______________________________________________(กายสทิธิ)์ 

        ชื่อ……………………………………………………ชั้น………………..เลขท่ี…………. 
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แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน 
ชุดที ่2 การเขียนประโยค 

 
คําชีแ้จง  ใหนักเรียนเขยีนประโยคที่แสดงจากภาพใหถูกตองตามโครงสรางของประโยค  
                และมีสวนขยายใหสอดคลองสมัพันธกบัภาพ (จํานวนภาพละ 2 ประโยค  

   ประโยคละ  4  คะแนน) 

 
เขียนเปนประโยคบอกเลา 

 
1.  
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 

        ชื่อ………………………………………………….ชั้น………………..เลขท่ี………..
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เขียนเปนประโยคปฏเิสธ 

 
1. 
 
2. 
 
 

 
เขียนเปนประโยคคาํถาม 
 

1. 
 
2. 
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แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน 
ชุดที ่3 การเขียนเร่ือง 

 
คําชีแ้จง  ใหนักเรียนตั้งชื่อเร่ืองและเขียนเรื่องจากภาพที่กําหนดให (10 คะแนน) 
 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

        ชื่อ………………………………………………….ช้ัน………………..เลขที่………..



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
        - คะแนนผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการใชชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางการเขียนที่ใช 
           รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
        - คะแนนการทําใบงานในชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางการเขียนที่ใชรูปแบบการจัด 
           กิจกรรมแบบ 4 MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
        - คะแนนความสามารถในการเขียนเรื่องและคาสัมประสิทธิ์ของผูตรวจ 2 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96

ตาราง 10    แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการใชชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางการเขียนที่ใช 
     รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
 

กอนเรียน หลังเรียน นักเรียน 
คนที่ 20 24 10 54 20 24 10 54 

1 9 8 5 22 15 20 8 43 
2 10 12 6 28 17 24 9 50 
3 8 8 4 20 15 20 9 44 
4 7 4 5 16 16 20 7 43 
5 5 4 4 13 14 16 8 38 
6 10 12 6 28 18 20 8 46 
7 7 8 5 20 15 16 8 39 
8 5 0 3 8 14 16 8 38 
9 6 4 4 14 16 20 7 43 
10 8 8 5 21 17 20 8 45 
11 7 4 4 15 15 16 6 37 
12 9 8 6 23 17 20 9 46 
13 11 16 6 33 18 24 8 50 
14 10 12 6 28 18 24 9 51 
15 8 8 4 20 15 20 8 43 
16 5 4 3 12 14 20 8 42 
17 4 0 2 6 15 20 9 44 
18 5 0 3 8 14 20 7 41 
19 10 12 6 28 16 20 8 44 
20 11 12 5 28 18 24 8 50 
21 6 8 4 18 15 16 7 38 
22 8 12 5 25 18 20 7 45 
23 10 16 6 32 19 24 9 52 
24 9 16 6 31 16 24 9 49 
25 12 20 7 39 19 24 8 51 
26 10 12 5 27 18 20 9 47 
27 8 12 6 26 18 16 8 42 
28 7 8 3 18 16 20 8 44 
29 5 4 3 12 14 16 8 38 
30 9 8 3 20 18 24 9 51 
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ตาราง 11    แสดงคะแนนการทําใบงานในชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางการเขียนที่ใชรูปแบบการจัด 
     กิจกรรมแบบ 4 MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 

ใบงาน  (คะแนนเต็มแผนละ 10 คะแนน ) นักเรียน 
  คนที่    1    2   3   4    5   6   7    8    9  10   11   12 

คะแนน
รวม 

1 8 8 8 8 8 8 8.25 8.5 8 8 8 8 96.75 
2 9 9 9 9 8 8 8.5 8.75 8 8 8 8 101.25
3 7 8 8 8 7 8 8 8.25 7 7 8 8 92.25 
4 7 8 8 8 8 8 8.5 8.75 8 8 9 9 98.25 
5 7 8 8 8 7 7 7.5 7.75 7 7 8 9 91.25 
6 8 8 8 9 8 8 8.25 8.5 8 8 8 8 97.75 
7 8 8 8 8 7 8 8.25 8.5 7 8 8 8 94.75 
8 7 7 8 8 8 8 8.25 8.5 8 8 8 9 95.75 
9 7 7 8 8 7 7 7.5 7.75 8 8 8 9 92.25 
10 8 8 8 8 8 8 8.25 8.75 8 8 8 9 98.00 
11 7 7 7 7 8 8 8 8.5 8 8 9 9 94.50 
12 9 9 9 10 9 9 9.25 9.5 9 9 9 9 109.75
13 9 9 10 10 9 9 9 9.25 9 9 9 9 110.25
14 9 9 9 10 9 9 9.25 9.5 9 9 9 9 109.75
15 8 8 9 9 8 8 8.25 8.75 8 8 8 8 99.00 
16 8 8 9 9 8 8 8.25 8.25 8 8 8 8 98.50 
17 8 8 8 8 8 8 7.5 8 8 8 8 8 95.50 
18 8 8 8 8 8 8 8.25 8.5 8 8 8 8 96.75 
19 8 8 8 9 8 8 8.25 8.75 8 8 8 8 98.00 
20 9 9 9 1 8 9 9 9.25 8 8 9 9 106.25
21 8 8 8 8 8 8 8.25 8.25 8 8 8 8 96.50 
22 8 8 8 9 8 8 8.25 8.5 8 8 8 8 97.75 
23 9 9 10 10 8 8 8.25 8.5 8 8 9 9 104.75
24 8 8 8 9 8 8 8.5 9.25 8 8 8 8 98.75 
25 9 9 9 10 9 9 9.25 9.5 9 9 9 9 109.75
26 8 9 9 10 8 8 8.25 8.5 8 8 9 9 102.75
27 8 8 8 9 9 9 9 9.5 8 8 8 9 102.50
28 8 8 8 8 8 8 8 8.25 8 8 8 8 96.25 
29 8 8 8 8 8 8 8.25 8.5 8 8 8 8 96.75 
30 8 8 8 9 8 8 8.25 8.5 8 8 8 9 98.75 
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ตาราง 9   (ตอ)  
 

ใบงาน  (คะแนนเต็มแผนละ 10 คะแนน ) นักเรียน 
  คนที่    1    2   3   4    5   6   7    8    9  10   11   12 

คะแนน
รวม 

รวม 241 245 251 262 241 244 250.5 259.5 241 242 249 255 2981 
X 8.03 8.17 8.37 8.73 8.03 8.13 8.35 8.65 8.03 8.07 8.30 8.50 99.37 

S.D. 0.67 0.59 0.67 0.87 0.56 0.51 0.47 0.49 0.49 0.45 0.47 0.51 5.36 
รอยละ 80.33 81.67 83.67 87.33 80.33 81.33 83.50 86.50 80.33 80.67 83.00 85.00 82.81 
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ตาราง 12 แสดงคะแนนความสามารถในการเขียนเรื่องและคาสัมประสิทธิ์ของผูตรวจ 2 คน 
 

เลขท่ี คะแนนของผูตรวจคนที่ 1 
(x) 

คะแนนของผูตรวจคนที่ 2 
(y) 

 
xy 

 
x² 

 
y² 

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

8 
7 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
4 
8 
9 
6 
5 
7 
4 
6 
7 
4 
6 
8 
8 
5 
7 
6 
8 
5 
8 
6 
6 
7 

8 
8 
8 
7 
8 
7 
8 
7 
6 
9 
9 
7 
7 
8 
6 
7 
7 
5 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
8 
6 
8 
7 
7 
7 

64 
56 
64 
49 
56 
49 
56 
42 
24 
72 
81 
42 
35 
56 
24 
42 
49 
20 
48 
64 
64 
35 
49 
42 
64 
30 
64 
42 
42 
49 

64 
49 
64 
49 
49 
49 
49 
36 
16 
64 
81 
36 
25 
49 
16 
36 
49 
16 
36 
64 
64 
25 
49 
36 
64 
25 
64 
36 
36 
49 

64 
64 
64 
49 
64 
49 
64 
49 
36 
81 
81 
49 
49 
64 
36 
49 
49 
25 
64 
64 
64 
49 
49 
49 
64 
36 
64 
49 
49 
49 

Σ 196 220 1504 1345 1636 
 

ความสอดคลองในการตรวจใหคะแนนความสามารถในการเขียนของผูตรวจ 2 คน =.87 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจยั 
 
 

ช่ือ ช่ือสกุล       วารุณี สงวนพงษ 
วันเดือนปเกดิ      29 กันยายน 2517 
สถานที่เกิด      อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี
สถานทีอ่ยูปจจุบัน     12 ตําบลหนาเมือง อําเภอเมอืง  

   จังหวัดราชบรุี 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  ครู 
สถานที่ทํางานปจจุบัน    โรงเรียนบานเกริงกระเวีย  
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุร ีเขต 3 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ. 2549     การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการประถมศกึษา 
   จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2539     ครุศาสตรบณัฑิต เอกการประถมศึกษา 
   จากสถาบันราชภัฏนครปฐม 
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