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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรูด้้าน     
การเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสรา้งสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2)  
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการ
คิดวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้WPS 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค ์ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย  3.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนแสดงความ
คิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค ์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค ์3.2) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้WPS เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์ กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้ใน     
การวิจัยครั้งนี ้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนวดัคลองชัน ทีเ่รียนในภาคเรียนที่ 1 ปกีารศกึษา 2563 
จ านวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างงา่ย (Simple random sampling) ด้วยวธิีจับสลาก  เครื่องมือที่ใชใ้น 
การวิจัย ได้แก่  1) แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานครูผู้สอน 2) แผนการจัดการเรียนรู ้จ านวน 9 แผน 18 ชัว่โมง    
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์  4) คู่มือ   
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent Sample) และน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพดว้ยการพรรณาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยปรากกฏ ดังนี้ 
    1. ผลการศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรูด้้านการเขียนแสดงความคดิเห็น
ด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์ พบว่า ครูผู้สอนยังขาดการส่งเสริมให้นักเรียนใช้ศักพยภาพในการเขียน
แสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการการคิดวพิากษ์เชิงคิดสร้างสรรค ์โดยเฉพาะการออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้



ใช้การวิเคราะห์แยกแยะ ไตร่ตรอง เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการแสดงแนวคิดโต้แย้ง สนับสนุน ประเมินค่า หรือ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์  ทั้งนี้ ผู้สอนเห็นว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วย
กระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค ์เป็นสิ่งจ าเป็นที่ควรน ามาพิจารณาด าเนินการจดัการเรียนรูใ้ห้เกิดประโยชน์ 
ประกอบกับผลการทดสอบการอ่านเขียนโดยส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้าน   
การเขียนที่ใช้กระบวนการคิดวิพากษ์และคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนวัด
คลองชันส่วนมากยังมีผลการทดสอบอยู่ในระดับพอใช้ และต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสามาถด้านดังกลา่ว
เพิ่มขึ้น  
 2. ผลการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู ้WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็น
ด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบวา่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นมีโครงสรา้งครอบคลุมองค์ประกอบที่เหมาะสมในระดับมาก และเอื้อต่อการส่งเสริมความสามารถใน 
การเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสรา้งสรรค์ของนักเรียนให้บรรลุผล ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ และข้ันตอนการจัดการเรียนรู ้6 ขั้น ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญอยูใ่นระดับมาก และมีประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้จากการน าไปทดลองใช้มี
ค่าเท่ากับ  75.64/75.33 
  3. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคดิเห็น
ด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์  
    3.1 นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดง
ความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค ์มีความสามารถในการเขียนแสดงความคดิเห็นด้วย
กระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  
    3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค ์สรุปรวมอยูใ่น

ระดับดีมาก โดยมีค่า X = 4.70  และค่า SD = 0.49 
 
 
บทน ำ  
 
 โลกศตวรรษที ่๒๑ มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พลิกผัน รุนแรง และคาดไม่ถึงต่อการด ารงชีวติ 
(กระทรวงศกึษาธกิาร, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 
ม.ป.ป., หน้า 6-12) ปรากฏการณท์ี่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทักษะการด าเนินชีวิตในโลกศตวรรษที ่21 ดังเช่น 
โลกเทคโนโลยี  โลกเศรษฐกิจและการคา้ โลกาภวิัตน์กับเครือข่าย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความเป็นเมือง สิ่งที่



เกิดขึ้นเหลา่นี้ ท าให้ต้องเตรียมเยาวชนไทยให้มีความสามารถในการรับข้อมูลหลักฐานใหม่ และน ามาสังเคราะห์
เป็นความรู้เชิงกระบวนทศัน์ใหม่ ให้พร้อมด าเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 Howard Gardner (อ้างถึงใน วิจารณ์ 
พานิช, 2555, หน้า 28-29 ) ได้กลา่วถึง พลังสมอง 5 แบบที่คนในอนาคตจะต้องมีและครจู าเป็นต้องหาทาง
ออกแบบการเรียนรู้ให้ศษิย์ได้พัฒนาสมอง ได้แก ่สมองด้านวิชาและวินัย (discipliner mind) สมองด้าน        
การสังเคราะห์ (synthesizing mind) และสมองด้านสรา้งสรรค์ (creating mind) สมองด้านเคารพให้เกียรต ิ
(respectful mind) และสมองด้านจริยธรรม (ethical mind) ซึ่งถือเป็นหัวใจของทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในโลก
ศตวรรษที่ 21 และมีทักษะจ าเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียนรู้ ได้แก ่ทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning 
and Innovation Skills) อันประกอบด้วยทักษะย่อย คือ การคดิอย่างมวีจิารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical 
thinking & problem solving) การสื่อสารและความรว่มมือ (Communication & Collaboration) และ   
ความริเริ่มสร้างสรรค ์(Creativity & Innovation)  
 ธรรมชาตใินการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยนับได้ว่ามีสาระหลักในการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการฝึกฝนทักษะ
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ้ภาษาไทยยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศตา่ง ๆ เพื่อพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ วจิารณ์และสร้างสรรค ์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (กระทรางศึกษาธิการ, 2551, หน้า 37-38)  ทักษะการเขียน
นับเป็นทักษะการสื่อสารที่มีความส าคัญต่อชวีิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทักษะการฟัง การดูหรือ 
การอา่น อีกทั้งยังช่วยพฒันาสมรรถภาพทางสมองของมนุษย์ด้านกระบวนการคดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
เพื่อการเรียบเรียงถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ จากความคดิอย่างมีระบบออกมาเป็นงานเขียน (สุทธิวรรณ  อินทะกนก, 
2559, หน้า 1-4) ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่ดีอีกอย่างหน่ึงและเหมาะสมต่อการน ามาฝึกประสบการณด์้านการคิด ที่จะ
สามารถส่งเสริมให้นักเรยีนได้พัฒนาทักษะการคดิพื้นฐานน าไปสู่การเกิดทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนในศตวรรษ 
ที่ 21 แตจ่ากผลการประเมินโดยส านักรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากลับพบว่า นกัเรียนมัธยมมี
ปัญหาด้านการเขียน คือ ไม่สามารถเขียนสื่อความได้(กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่พบจากประสบการณ์       
การจดัการเรียนรูร้ายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวดัคลองชัน อ าเภอล าลูกกา จังหวดั
ปทุมธานี ของผู้วิจัย ที่พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนสาระการเขียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด โดย
มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 50.12  ซึ่งต่ ากวา่เกณฑท์ี่โรงเรียนได้ก าหนดไว้  ประกอบกับผลการประเมินการอ่านเขียน
โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ด้านการเขียนที่ต้องใช้กระบวนการคิดวพิากษ์และ
คิดสรา้งสรรค์เป็นฐาน พบว่า นักเรียนส่วนมากมผีลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  ซึ่งไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ 
เน่ืองจากนักเรียนใช้ความรู้สึกส่วนตัวมากกวา่การใช้เหตุผลในการเขียนแสดงแนวคิด  และแสดงมุมมองต่อ
สถานการณ์ได้เพียงมติิเดียว  เน้ือหาในการเขียนขาดการวิเคราะห์แยกแยะ ไตรต่รองสถานการณ ์นักเรียนมองไม่
เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสถานการณ์ ไม่สามารถน าข้อมูลด้านปัญหา ผลกระทบ จุดเด่น จุดด้อยที่เกี่ยวข้อง 



น ามาสนับสนุนการแสดงแนวคิดได้ ทั้งนี ้เป็นผลมาจากการสอนที่ผ่านมาของครูยังไม่ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริม
การคดิและการเขียนเท่าที่ควร ครูเน้นการเขียนแสดงความรู้สึกหรือเขียนตามจินตนาการเป็นหลัก ไม่ได้คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ หรือน าเทคนิควิธีการ สื่อ สิ่งเร้าที่หลากหลายมาใช้ในการส่งเสริมทักษะการคดิการเขียนส าหรับ
นักเรียน  
 ด้วยเหตุดังกลา่ว ผูว้ิจัยจงึเห็นว่าการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมการคดิและ 
การเขียน  เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งนอกจากจะช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยังสามารถน ามาสนับสนุน 
การฝึกให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้อีกประการหน่ึง จึงได้ศึกษากรอบแนวคิดของรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู ้รว่มกบัการศึกษาแนวคดิจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาสังเคราะห์เพื่อออกแบบรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีที่ได้จากการศึกษามาเป็นฐานในการออกแบบ ประกอบด้วย 1) แนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต ์ซึ่งเป็นปรัชญาการเรียนและการสอนส าหรับคนในโลกแห่งยุคโลกาภิวัตน ์ที่มีความเชื่อของ
แก่นของปรัชญาว่า การรับรู้ความรู้ท าได้ไม่เต็มทีด่้วยการนั่งฟังหรืออยู่เฉย ๆ และความรู้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกค้นพบ แต่
ต้องถูกสร้างจากประสบการณ ์(เสาวนีย์  เกรียร์, 2539, หน้า 76)  การเรยีนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน
บุคคล ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรูจ้ากการมีปฏิสัมพนัธ์กับสิ่งแวดล้อม แล้วน ามาเชื่อมโยงกับโครงสร้างทางสติปัญญา
เดิม สร้างเป็นองค์ความรู้โครงสร้างทางสติปัญญาใหม่   2) เทคนิคระดมสมอง (Brainstroming Technique) ที่มี
จุดมุงหมายเพื่อให้บุคคลได้ใช้ความคิดเสนอแนะวธิีแก้ไขปัญหาให้ได้มากทีสุ่ดในช่วงเวลาจ ากดั (Osborn, 1957)  
ซึ่งรวมอยู่ในเทคนิคของความคดิสร้างสรรค์  (Rawlinson ,1988)  โดยสมาชิกจะแสดงความคดิเห็นอย่างเต็มที่ต่อ
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ทีก่ าหนดในเวลารวดเร็ว  ไม่มีการวิพากษ์วจิารณ ์ไม่ตีความ ไม่ประเมินคุณภาพ
ความคดิที่แสดงออกมา แล้วจึงน าความคิดของทกุคนที่รวบรวมไว้มาประเมินสังเคราะห์ร่วมกันเพือ่เลือกค าตอบที่
ดีที่สุดเพื่อน าไปใช ้ 3) แนวคิดทฤษฎีหมวกหกใบ ( Six Thinking Hats) ที่เชื่อว่า สว่นที่ยากที่สุดของการคิด คือ 
ความสับสนระหว่างข้อเท็จจริง อารมณ์ความรู้สกึ เหตุผล ความคาดหมาย  (de Bono , 2000, p. 6)  การคดิ
เพียงอย่างเดียวในเวลาเดียวจะชว่ยท าให้เราแยกอารมณ์ออกจากเหตุผล แยกความคิดออกจากข้อเท็จจริง ชว่ยให้
เราควบคุมความคิดของตนเองได้โดยไม่สับสน แนวคิดทฤษฎีหมวกหกใบเป็นการใช้สัญลักษณ์สีของหมวกใน 
การควบคุมการคิด ให้เกิดขึ้นเพียงเรื่องเดียวหรือประเด็นเดียวในเวลาเดียวเพื่อให้ได้การคดิมีประสทิธิภาพ  
 ผู้วิจัยเชื่อว่า องค์ความรูท้ี่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีดังกลา่ว จะสามารถใช้เป็นกรอบการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้และเอื้อต่อการส่งเสรมิพัฒนาทักษะการคดิและการเขียนให้บรรลุเป็นผลส าเร็จได ้ จึงน า
แนวคิดดังกลา่วมาประยกุต์ผสมผสานสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น โดยยึดองค์ประกอบของรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ  
จิรพร  ชะโน (2555, หน้า 73-74)  ที่ได้มาจากการประยุกต์แนวคิดของ Joyce and Weil  มาเป็นแบบ เน่ืองจาก
สามารถท าให้มองเห็นภาพกระบวนการความสัมพันธ์เชื่อมโยงเชิงเหตุผลของรูปแบบได้ง่ายและชัดเจน และหวังว่า



รูปแบบการสอน WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวิพากษ์เชิง
สร้างสรรค์ จะสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะด้านการคิดและการเขียนของนักเรียนได้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจัดการเรียนรู้ดา้นการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วย
กระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์ 
  2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคดิเห็น
ด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์ ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 3. เพื่อศึกษาผลการใชร้ปูแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดง   
ความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค ์ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 
     3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์
เชิงสร้างสรรค์ ระหว่างกอ่นเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสรา้งสรรค์ 
    3.2 เพื่อศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค์ 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
         การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากร 
ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคลองชัน  อ าเภอล าลูกกา จังหวดัปทุมธานี     

ที่เรียนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  2  ห้องเรียน จ านวน 70  คน  
 2. กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวจิัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่เรยีนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศกึษา 2563 จ านวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย(Simple random sampling) ด้วยวิธีจับสลากเลือก
มา 1 ห้องเรียน   
 3. เน้ือหา 
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ เป็น เนื้อหาวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 สาระการเขียน
มาตฐานที ่2.1 การใช้กระบวนการเขียนสื่อสารฯ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ไดร้ับ
จ านวน  3 หน่วย รวมเวลา 18  ชัว่โมง ประกอบด้วย การเขียนแสดงความคิดเห็นต่อภาพ การเขียนแสดง     
ความคดิเห็นต่อภูมิปัญญาทางภาษา  การเขียนแสดงความคิดเห็นต่อโซเชียลมีเดียกับชีวิต 



 4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
    1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่ รูปแบบการสอน WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสรา้งสรรค์ 
   2.  ตวัแปรตาม (Dependent variables) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนแสดงความคดิเห็น
ด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์ 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1. แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรยีนรู้
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค ์ที่เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของประเด็นการสัมภาษณ์ ผลปรากฏวา่ข้อค าถามม ี
ความเหมาะสม 
 2. แผนการจัดการเรียนรูก้ารเขียนแสดงความคดิส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 หน่วย   
9  แผน แต่ละแผนใช้เวลา 2 ชั่วโมง  รวมเวลาใน การสอน  18  ชัว่โมง ตรวจสอบคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู ้
โดยน ารูปแบบการเรียนรูแ้ละแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา สาระส าคัญ จดุประสงค์การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรยีนรู้และ      
การประเมินผล ปรากฏวา่ ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรยีนรู้โดย
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก น าแผนการจดัการเรยีนรู้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  
ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งไม่ใช่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน
24 คน  วิเคราะห์ประสทิธิภาพกระบวนการของการจดัการเรียนรู ้ปรากฏว่า ประสิทธิภาพของรปูแบบและ

แผนการจัดการเรียนรู้มคี่า 75.64/75.33 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤธิ์การเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค์ เป็น
แบบทดสอบอัตนัย 2 ชุด ประกอบด้วย  
    1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการวิพากษ์ สร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์การเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคดิเชิงวิพากษ์เป็นข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ เพื่อคัดลือกไว้
ส าหรับสร้างเป็นข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ ก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ ตามเกณฑ์รูบริกส์ โดย
พิจารณาจาก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ดา้นแนวคิด ด้านเนื้อหา ดา้นการใช้ภาษา ด้านโครงสรา้งองคป์ระกอบการ
เขียน และด้านกลไกทางภาษา  เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร 1 
ท่าน ดา้นเนื้อหาวิชาภาษาไทย 3 ท่าน และดา้นการวัดและประเมินผล 1 ท่าน  โดยพิจารณาความสอดคล้อง
หัวข้อเรื่องของแบบทดสอบกับความสามารถตามช่วงวัยของนักเรียน และพิจารณาความชดัเจน ความเหมาะสม
ของภาษาของเกณฑ์การให้คะแนน น าแบบทดสอบทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 



โรงเรียนวัดคลองชันจ านวน 30 คน หาค่าความเชื่อมั่นโดยผู้ตรวจ 2 คนด้วยวิธีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson  Product – Moment  Correlatiom  Coefficient )ได้คา่ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86  
    2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านความคดิสร้างสรรค์  สรา้งแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค์ทาง
ภาษา 6 ข้อ ให้ครอบคลมุ ความคิดคล่อง  ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริม่ และความคดิละเอียดลออ เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ และเน้ือหา น าแบบทดสอบที่
ปรับปรุงแล้วและมีค่าดัชนีความสอดคลอ้งอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วดัคลองชัน 
จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 60 คน ที่เคยเรียนในเนื้อหานี้มาแล้วท าการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random 
sampling) ด้วยการจับสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 30  คน เป็นห้องที่ใช้ในการหาคา่ความยากง่าย 
(P) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  และอีก 1 ห้องเรียนเป็นห้องที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ น าผล
การทดสอบของนักเรียนมาวิเคราะห์หาคา่ความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ข้อสอบที่มคี่าความยากงา่ย 
โดยใช้สูตร PE ของ วิทนยี์  และชาเบอร์ส (D.R. Whitney and  D.L.Sabers) (อ้างถึงใน ล้วน  สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2539,หน้า 199-200) ได้ค่าความยากงา่ยระหว่าง 0.21-0.25 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.30-
0.43 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สตูร (Alpha-Conefficient) ตามวิธขีอง ครอนบัค (Conbach) ได้ค่า    
ความเชื่อมั่นแบบทดสอบเท่ากับ 0.85 
 4. คู่มือการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้  
 ผู้วิจัยได้จดัท าคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดง
ความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค ์ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ผู้ที่จะน า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ ได้เข้าใจความเป็นมาของรูปแบบ และรายละเอียดของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัยผู้วจิัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนในการทดลอง  ดังนี้ 
      ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนรูด้า้นการเขียนแสดงความคิดเห็น
ด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์  ในการศึกษาสภาพปัญหาและความต้อง  ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการสัมภาษณ์
ครูผู้สอนภาษาไทยกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนวัดคลองชันที่มีประสบการณ์ดา้น
การสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่ต่ ากวา่ 5 ปี จ านวน 6 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
ส าหรับให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ เพื่อรับรูค้วามคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวขอ้งกับการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อน าข้อมูลมาใช้ก าหนดรูปแบบและพฤติกรรมบ่งชี้ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยสร้างเป็นข้อสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 



 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดง

ความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค ์ประกอบด้วยศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์(Constructivist Theory) แนวคิดที่

เกี่ยวข้องกับการคิด แนวคิดทฤษฎีหมวกหกใบ (Six Thinking Hats) แนวคิดเทคนิคการระดมสมอง 

(Brainstroming) น ามาสังเคราะห์พัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู ้โดยยดึแนวคิดองค์ประกอบของรูปแบบ     

การจดัการเรียนรูต้ามแนว ของ จริพร  ชะโน ที่ไดม้าจากการประยุกต์แนวคิดของ Joyce and Weil   ซึ่ง

ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 1) แนวคดิทฤษฎีพื้นฐาน 2) วัตถุประสงค ์3) ขั้นตอนการสอน 4) ระบบสังคม     

5) หลักการตอบสนอง 6) ระบบสนับสนุน (จิระพร  ชะโน, 2555) มีข้ันตอนในการสอน 6 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นจุดพลัง

ความคดิ 2) ขั้นรับข้อมูลและเผชิญสถานการณ์ปัญหา 3) ขั้นคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงประสบการณ์ 4) ขั้นผสาน

ความคดิ  5) ขั้นรวมพลงัสร้างสรรค์ผลงาน 6) ขั้นสรุปและประเมินผล สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน    

การวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู ้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤธิ์การเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิ

วิพากษ์เชิงสร้างสรรค ์เป็นแบบทดสอบอัตนัย 2 ชุด และคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้WPS เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ผู้ที่จะน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ ได้เข้าใจความเป็นมาของรูปแบบ และ

รายละเอียดของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  น าแผนการจัดการเรียนรูต้ามรูปแบบไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งไม่ใชน่ักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษและไม่ใช่

กลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 24 คน  โดยด าเนินการจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ท าการจัดเก็บคะแนนระหว่าง

เรียนของนักเรียนจากการประเมินผลการปฏิบัติกจิกรรมการจัดการเรียนรูต้ามใบงานเพื่อวิเคราะหป์ระสิทธิภาพ

กระบวนการของการจัดการเรียนรู ้และจัดเก็บคะแนนจากการทดสอบวดัความสามารถด้านการเขียนแสดง   

ความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค์หลังเรียน เพื่อน ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจดัการ

เรียนรู้ ตามเกณฑ์ 75/75 ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตวัอย่าง 

 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปบบการจดัการเรียนรู้  ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการวจิัย โดยใช้แบบแผนการทดลอง
แบบ One Group Pre-test Post-test Design   กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่โรงเรียนได้จัด
เข้าชั้นเรียนแบบคละความสามารถ  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ด้วยการจับสลาก
เลือกมา 1 ห้องเรียน ได้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  จ านวนนักเรียน  34 คน  ด าเนินการทดลองใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ท าการทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) ด้วยการให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสรา้งสรรค์ และเก็บคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อน



เรียนไว้ ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทีส่ร้างข้ึน จ านวน 3 หน่วย ใช้เวลาสอน 8 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง 
ซึ่งผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์ท าการทดลองกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ให้จัดตารางสอนเพื่อสามารถท าการสอน
ต่อเน่ืองได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง ท าการทดสอบหลังเรยีน (Post-test) ด้วยการให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสรา้งสรรค์ชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน หลังจากที่
สอนครบ 16 ชัว่โมง ตรวจให้คะแนนการท าแบบทดสอบและน าคะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
ทั้งก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดง
ความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค ์ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนแสดง
ความคดิเห็นก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์สถิติเพื่อหาสมมติฐานโดยการทดสอบค่าท ี(t- test) 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยไดด้ าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1  วิเคราะหผ์ลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจดัการเรียนรูด้้านการเขียนแสดง
ความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค์ 
 ส่วนที่ 2  วิเคราะหผ์ลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียน
แสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชงิสร้างสรรค ์
     2.1  วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน 
     2.2  วิเคราะห์การจัดท ารา่งรูปแบบการจัดการีเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการเขียน
แสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชงิสร้างสรรค์  
     2.3 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมรูปแบบการจัดการเรียนรู ้WPS เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค ์และแผนการจดัการเรียนรู้ 
     2.4 วิเคราะห์ประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียน
แสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชงิสร้างสรรค์  
 ส่วนที่ 3 ผลการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดง        
ความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค ์ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
     3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์
เชิงสร้างสรรค์ ระหว่างกอ่นเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสรา้งสรรค์ 
       3.2 เพื่อศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค์ 

 



3. ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
WPS เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถ
ในกำรเขียนแสดงควำมคิดเห็น

ด้วยกระบวนกำรคิด 
วิพำกษ์เชิงสร้ำงสรรค ์

   1.  ขั้นจุดพลังความคิด 
   2. ขั้นรับข้อมูลและเผชิญ
สถานการณ์ปัญหา 
   3. ขั้นคิดวิเคราะห์เช่ือมโยง
ประสบการณ ์
   4. ขั้นผสานความคิด   
   5. ขั้นรวมพลังสร้างสรรค์ผลงาน 
   6. ขั้นสรุปและประเมินผล 

      

 

 กรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้การจดัการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นดว้ยกระบวนการคิดวิพากษเ์ชิงสร้างสรรค ์ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แสดงไดด้งัภาพประกอบ ต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ WPS 

 ความสามารถในการเขียนแสดง
ความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิด
วิพากษ์เชิงสร้างสรรค์โดยมี
องค์ประกอบ  5 ด้าน ได้แก่ 
 1) ด้านแนวคิด 2) ด้านเน้ือหา  
3) ด้านการใช้ภาษา 4) ด้านโครง 
สร้างองค์ประกอบการเขียน  
5) ด้านกลไกทางภาษา 

 

 

 

6.ระบบสนับสนุน 
   1. ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการจัดการเรียนรู้การเขียน
แสดงความคิดเห็นดว้ยกระบวนการ
คิดวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ที่ชัดเจน 
   2. ครูต้องมีความสามารถในการ
ตั้งค าถามเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ 
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และคิด
วิพากษ ์
   3. ครูต้องจัดสื่อที่ให้แง่คิด
มุมมองหลากหลาย และใช้ภาษาได้
อย่างสละสลวย เพื่อให้นักเรียนเกิด
ประสบการณ์ด้านภาษาและขยาย
มุมมองการคิด 
   4. ครูต้องสามารถปรับเปลี่ยน
บรรยากาศช้ันเรียนให้เป็นเหมอืน
ลานกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนรูส้ึก
ผ่อนคลาย ยืดหยุน่ และกล้า
แสดงออกทางความคิดได้อยา่ง
อิสระ 

 

1. แนวคิดทฤษฎีพื้นฐำน 
   1. แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิส(Constructivist) 
   2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคิดการคิดวิพากษ์ 
       การคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ 
   3. แนวคิดทฤษฎีหมวกหกใบ (Six Thinking Hats) 

   4. แนวคิดเทคนิคการระดมสมอง (Brainstorm) 

 

5. หลักกำรตอบสนอง 
   1. ยกย่อง ชมเชย และให้รางวัลเมื่อนักเรียนมี
ความก้าวหน้าและท ากิจกรรมบรรลผุล 
   2. ไม่ประเมินตัดสินถูกหรือผิดต่อค าตอบของ
นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างอิสระ      
คิดสร้างสรรค ์
   3. แนะน าขยายความเข้าใจตามผลการปฏิบตัิการคิด
ทุกขั้นตอน ให้นักเรียนไดรู้้ความก้าวหน้าของตนเอง 
   4. กระตุ้นและยั่วยุให้ผู้เรียนมุ่งมั่น กระตือรือร้นใน 
การเรียนรู้ 

4.ระบบสังคม 

บทบาทของครู : เป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า 
ตรวจสอบความคิดรวบยอดของนักเรียนเพื่อให้กิจกรรม
ด าเนินไปด้วยดี และให้การสนับสนุนกิจกรรมบางโอกาส 

บทบาทของ 
นักเรียน : เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการคิด 
การเขียนด้วยตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกนอก
กลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม ให้ความร่วมมือ อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นโดยใช้หลักเหตุผล ยอมรับให้เกียรติใน     
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันสร้างความรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 

2.วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเหน็ด้วยกระบวนการคิด
วิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

 

 



 
สรุปผลกำรวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนแสดงความคิดเห็น
ด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์ พบว่า ครูผู้สอนยังขาดการส่งเสริมให้นักเรียนใช้ศักพยภาพในการเขียน
แสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการการคิดวพิากษ์เชิงคิดสร้างสรรค ์โดยเฉพาะการออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้
ใช้การวิเคราะห์แยกแยะ ไตรต่รอง เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการแสดงแนวคดิโต้แย้ง สนับสนุน ประเมินค่า หรือ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์  ทั้งนี้ผู้สอนเห็นว่า  การเขียนแสดงความคิดเห็นด้วย
กระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค ์เป็นสิ่งจ าเป็นที่ควรน ามาพิจารณาด าเนินการจดัการเรียนรูใ้ห้เกิดประโยชน์ 
ประกอบกับผลการทดสอบการอ่านเขียนที่ใช้กระบวนการคิดวิพากษ์และคิดสรา้งสรรค์เป็นฐาน นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรยีนวัดคลองชันส่วนมากยงัมีผลการทดสอบอยู่ในระดับพอใช้ และต้องได้รบัการพัฒนาให้มี
ความสามาถด้านดังกล่าวเพิ่มขึ้น  
 ส่วนที่ 2 ผลการพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดง   
ความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบวา่ รูปแบบ     
การจดัการเรียนรูท้ี่พัฒนาขึ้นมีโครงสร้างครอบคลมุองค์ประกอบที่เหมาะสมในระดับมาก และเอื้อต่อการส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนให้บรรลุผล 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ และข้ันตอนการจัดการเรียนรู ้6 ขั้น ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้จาก 
การน าไปทดลองใช้มีคา่เท่ากับ  75.64/75.73 
 ส่วนที่ 3 ผลการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดง        
ความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค ์ 
 3.1 นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดง
ความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์ มคีวามสามารถใน  การเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคิด
วิพากษ์เชิงสร้างสรรค์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
    3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มคีวามพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้WPS เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสรา้งสรรค์ สรปุรวมอยู่ใน

ระดับดีมาก โดยมคี่า X = 70  และค่า SD = 0.49 

อภิปรายผล 

 ผลการศกึษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจัดการเรียนรู้ดา้นการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วย
กระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่า ครูส่วนมากยังขาดการสนับสนุน



ให้นักเรียนใช้ศักยภาพด้านการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ ครูผู้สอนเห็นว่า
การสอนคดิและสอนเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องน ามา
พิจารณาด าเนินการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เนื่องจากสภาพบริบทสังคมที่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสามารถ
ท าได้ง่ายและรวดเรว็ สรา้งโอกาสให้นักเรียนได้รบัสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมได้มากขึ้น ซึ่งสามารถส่งอิทธิพลต่อ
ความเชื่อ การยอมรับ และการตัดสินใจเลือกปฏบิัติตามแบบได้อย่างง่ายดายหากขาดการคิดพิจารณาไตร่ตรองต่อ
สถานการณ ์น ามาซึ่งผลกระทบด้านลบในภายหลัง (ฟองจันทร ์ สุขยิ่งและคนอื่น ๆ , 2553, หน้า 168) การเขียน
แสดงความคดิเห็นซึ่งต้องใช้การคิดเป็นฐานจะช่วยให้นักเรียนได้รับการฝกึคิดแบบไตร่ตรอง คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
และคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนด้านการใช้ภาษา ประกอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคลองชัน ส่วนใหญ่ยัง
มีผลการประเมินความสามารถพื้นฐานด้านการเขียนแสดงความคิดเห็นที่ต้องใช้การคดิวพิากษ์เป็นฐาน อยู่ในระดับ
พอใช้ จึงต้องได้รับการพฒันาให้มีความสามารถในด้านดังกลา่วเพิ่มมากขึ้น ครูผู้สอนจึงเห็นว่าหากน าแนวแนวคิด
ทฤษฎีที่นา่สนใจมาสนับสนุนประเด็นการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการเขียนแสดงความคิดเห็น
ด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์ โดยน าแนวคิดทฤษฎีมาเป็นฐานในการออกแบบกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ที่มีกระบวนการขัน้ตอนสอดคล้องต่อการพัฒนาศักยภาพดา้นการคิดการเขียนตามที่ต้องการ ให้เกิด       
ความเหมาะสมกับบริบทและช่วงวัยของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 จะสามารถพัฒนานกัเรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านการเขียนและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะส าคัญตามที่หลักสูตรตอ้งการ คือ  
การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคดิสรา้งสรรค์  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคดิอย่างมีระบบ 
เพื่อน าไปสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศในการตดัสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม(กระทรวง
ศึกษาธิการ,หน้า 6)  
 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคดิเห็น
ด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์ ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้และ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดบัมาก และผลของการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เป็นไป
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก าหนด ทั้งนี ้เน่ืองมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบที่ครอบคุลมหลักการ
เง่ือนไข ประกอบกับการเลือกแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่น าแนวคิดเทคนิคการระดมสมองเข้ามาสนับสนุนการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคอนสตรคัติวิสต์(Constructivist Theory)  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งกลุ่มและเสนอ
แนวคิดให้ได้มากที่สุดในเวลาที่จ ากัด(Osborn, 1957) ร่วมกับการใช้เทคนคิแนวคิดหมวกหกใบ(Six Thinking 
Hats)เข้ามาก าหนดเป็นข้อค าถามเพื่อจัดระเบียบความคิดให้นักเรียนเกดิการคิดในลกัษณะต่าง ๆ ตามแบบ
ความคดิที่ต้องการทีละดา้น โดยยดึหัวใจส าคัญของการระดมสมองเป็นเงื่อนไขในการเรียนรู้ คอื การไม่
วิพากษ์วิจารณ ์หรือการประวิงการตัดสินถูกผิดทีจ่ะเป็นเครื่องปิดกั้นสิ่งใหม่ ๆ ที่นักเรียนจะเสนอออกมา (Sloane, 
1988) เพื่อเปิดโอกาสใหน้ักเรียนทุกคนได้เสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที ่การออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้



ที่หลอมรวมแนวคิดมาใช้อย่างสอดคล้องสัมพันธ์กัน ท าให้นักเรียนขยายแนวคิดมุมมองของตนเองผ่าน
กระบวนการการเรียนรู้จากกลุ่มเก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์น าไปสรา้งองคค์วามใหมให้ตนเองได้อยา่งมีความหมาย  
จึงสามารถสร้างโอกาสสงูสุดต่อการบรรลุเป้าหมายและสามารถสรา้งแรงจูงใจของนักเรียนเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนของ Saylor และ others (อ้างถึงใน จิ
ระพร  ชะโน, 2555, หน้า 72)   จากเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงส่งผลให้การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสรา้งสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพ และมีผลการทดลองใช้ (Try Out) ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ต้องการ 
 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วย
กระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนที่ไดร้ับการจดัการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีพ่ัฒนาขึ้น มีคะแนนความสามารถในการเขียนแสดงความคดิเห็นด้วย
กระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  ที่ปรากฏผล
เช่นนี้ เป็นผลเน่ืองมาจากการออกแบบการจัดการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานและเทคนิคแนวคิดที่
เกี่ยวข้องถูกประยุกต์ใช้ให้มีความสอดคล้องสัมพนัธ์กันอย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้กระบวนการจดัการเรียนรู้ทั้ง  
6 ขั้น สามารถส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่ต้องการ อีกทั้งการน าเข้าสู่กิจกรรมโดยให้นกัเรียนอ่านบท
อ่านที่มถี้อยค าและภาษาที่สละสลวยท าให้นักเรยีนเกิดการสะสมคลังค าน าไปใช้ในการเขียน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ในการพัฒนาการเขียนของ Krashen (1984) ที่วา่ความสามารถในการเขียนส่วนหน่ึงมีผลมาจากการอา่น 
นอกจากนี้ การตั้งค าถามแบบฉับพลันโดยให้นักเรียนมีอิสระในการคดิ ยั่วยุให้นักเรียนฝึกคิดหาค าตอบหลาย ๆ วิธี 
(Hallman, 1971) ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่จ ากัดท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดอยา่งสรา้งสรรค์  
ตลอดจนการก าหนดกิจกรรมข้ันการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เผชิญสถานการณ์ปัญหาที่หลากหลายภายใต้เง่ือนไขข้อ
ค าถามที่มีจุดมุ่งหมายเพือ่ให้นักเรียนได้วิเคราะห์ พิจารณาข้อมูล ไตรต่รองต่อสถานการณ์ โดยการใช้ค าถามให้เกิด        
การแยกแยะทีละดา้น แล้วน าแนวคิดที่ได้ของนักเรียนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการศกึษาแนวคิดจาก
สมาชิกรว่มชั้นเรียน และการระดมความคิดในภาพกระบวนการกลุ่มกอ่นน ามาพิจารณาตดัสินใจก าหนดแนวคิดใน
การเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคิดวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค์  รว่มกับการใช้บรรยากาศที่เอื้อต่อการคิดที่
ลดภาวะความกดดันจากค าตัดสินว่าถูกหรือผดิจากครู การปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เป็นเหมือน
ลานกิจกรรมสนับสนุนให้บรรยากาศไมต่ึงเครียด และการเสริมแรงงดเว้นการวิจารณ์ตดัสิน โดยการสรา้งกติกาเพื่อ
ยึดถือร่วมกันของสมาชิกทุกคนต่อการยอมรับความคิดที่แปลกแตกต่าง เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันใน    
การแสงดความคดิเห็น ท าให้การระดมความคดิของนักเรียนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Rawlinson (1988) ที่ว่าการได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่ทา้ทายต่อการปฏิบัติกิจกรรมซึ่งนักเรียนตอ้งแข่งขันใน 
การค้นหาค าตอบ ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัดตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในกิจกรรม ท าให้นักเรียนเกิด 
ความทา้ทายใคร่อยากเรยีนรู้โดยไม่เบื่อหน่าย ประกอบกับการคัดเลือกสื่อที่น ามาใชใ้นการก าหนดสถานการณ์ที่



สามารถเป็นเครื่องมือในการสะท้อนแนวคิดได้อย่างหลากหลาย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถท าให้นักเรียนน า
ประสบการณ์เดิมมาใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขการเรียนรู้ของแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์ 
 นอกจากนี้ การก าหนดลกัษณะของค าถามที่น ามาใช้ในแต่ละขั้นตอนกิจกรรมอย่างมจีุดมุ่งหมาย และจัด
ระเบียบให้นักเรียนได้คิดทีละด้านเพื่อลดความสับสนในการคดิตามแนวคิดหมวกหกใบ (Six Thinking Hats) ยัง
ช่วยให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตรงประเด็นและคิดได้หลากหลายมากขึ้น จากเหตุผลและปัจจัย
ดังกล่าวจึงท าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถใน     
การเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสรา้งสรรค์ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและ
ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกร่วมชั้นเรยีนน ามาขยายเป็นองค์ความรูใ้หม่ของ
ตนเองได้หลากหลายแง่มุม และสร้างเป็นผลงานการเขียนแสดงความคดิเห็นได้อย่างมีเอกลักษณ์ เป็นผลให้คะแนน
ความสามารถการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ดังที่ปรากฏในผลการวิจัย   
       ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียน

แสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชงิสร้างสรรค์ มคี่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.70 และมีค่าสว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.49 หมายความวา่ นักเรียนมคีวามพึงพอใจในระดับดมีาก ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะกติกาของ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีขอ้ตกลงถึงการเคารพในความคิดที่แตกตา่งท าให้นักเรียนมั่นใจและกล้าเปิดเผยความคิดที่
แท้จริงต่อสมาชิกไดอ้ย่างเสรีและไม่มีข้อจ ากัด อกีทั้งขั้นตอนของกิจกรรมมีลักษณะที่กระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวและ
ต้องแข่งขันกับการใช้ความคิดตลอดเวลาเหมือนการเล่นเกม นักเรียนจึงเกิดความตื่นเต้นสนุกสนานไม่เบื่อหน่าย 
กอปรกับเนื้อหาที่น ามาก าหนดสถานการณก์ารเขียนมีความยากงา่ยพอเหมาะ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาส
ประสบผลส าแร็จอย่างเท่าเทียมกัน  นักเรียนจึงสามารถสรา้งสรรค์ผลงานการเขียนได้อย่างมีเอกลักษณ์และเกิด
เป็นความภาคภูมิใจในตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย 

 ผลจากการศกึษาวจิัยในครั้งนี้  ผูว้ิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ ซึ่งจะขอน าเสนอดังต่อไปน้ี 

 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1.1 จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดง
ความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่งผลให้นักเรียนมี



ความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวิพากษ์และมีความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้นในระดับที่น่าพึงพอใจ ดังนั้น ครูผู้สอนสามารถน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปปรับใช้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสรา้งสรรค์ส าหนับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยค านึงถึงการเลือกสื่อที่จะน ามาก าหนดสถานการณ์การเรียนรู้ในขั้นต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
จุดมุ่งหมาย สอดคล้องตอ่ความสนใจและวัยของนักเรียน และการสร้างบรรยากาศทีท่้าทาย ยัว่ยุ ลดภาวะความตึง
เครียดเพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างอิสระ 
    1.2 ครูควรศึกษาเรื่องเทคนิคการตั้งค าถามเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และ
สร้างข้อค าถามให้เข้าถึงกระบวนการคิดในแต่ละลักษณะได้จริง ทั้งการคดิวิเคราะห์ การคิดวิพากษ์หรือการคดิ
อย่างมีวิจารณญาณ และการคดิสรา้งสรรค์  
    1.3 ครูควรมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรูภ้ายในห้องเรียนให้เปน็เหมือน
ลานกิจกรรมทีพ่ร้อมให้นักเรียนได้ใช้วธิีการในการเรียนรู้อย่างท้าทาย และสนุกสนาน เพื่อลดความตึงเครียดที่เป็น
อุปสรรคส าคัญในการปิดกั้นการคดิ อันจะท าให้นักเรียนไม่สามารถแสดงออกทางการคดิได้อยา่งอิสระ หรือ
สามารถปรับเปลี่ยนให้นักเรียนมาท ากจิกรรมในลานโล่งแทนการเรียนในชัน้เรียนได้ 
    1.4 ครูต้องให้การเสรมิแรงและก าลังใจตลอดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม โดยใชค้ าพดู เช่น ครูชืน่ชมที่
นักเรียนกล้าแสดงออกทางความคดิ ครูพอใจในการแสดงความคดิเห็นของนักเรียนในวันนี้ นักเรียนท าให้ครูเกิด
ความรู้สกึเหลือเชื่อต่อสิ่งที่นักเรียนคิด เป็นต้น เพือ่สร้างความมั่นใจและผลักดันให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางการคิดการเขียนของตนเองให้ถึงขีดสุดในครั้งต่อไป 
     1.5 ครูสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการในการศึกษาความรูท้ี่นอกเหนือจาก การให้นักเรียนออกสัมภาษณ์ 
การเสี่ยงทาย การศึกษาตามมุม ไปเป็นวิธีอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลายเพราะการปรับเปลี่ยนวิธีในการออกแสวงหา
ค าตอบที่ไม่ซ้ ากันในแต่ละครั้งช่วยท าให้นักเรียนตืน่เต้นและกระตือรือร้น ไม่เกิดความเบ่ือหน่าย จึงเกิดความพร้อม
ตื่นตัวทีจ่ะท ากจิกรรมตลอดเวลา 
 2. ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
       2.1 ควรน าแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานและรูปแบบการจดัการเรียนรู ้WPS ที่พัฒนาขึ้น ไปประยุกต์ปรับใช้ใน

การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิาก์เชิง

สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรยีนในระดับชั้นอื่น ๆ 
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