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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ๑) พัฒนาแนวทางการตรวจงานเขียน และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับงานเขียน ๒) ศึกษาผลของการใช้แนวทางการตรวจงาน และการให้ข้อมู ลย้อนกลับงานเขียน
ที่มีต่อ ความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยก่อนและหลังได้รับข้อมูลย้อนกลับ  และ  
๓) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อแนวทางการตรวจงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับ งานเขียนของ นิสิต
ระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ หลังได้รับข้อมูลย้อนกลับ  กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตชั้นปีที่ ๑  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน ๓๗ คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยแบบทดสอบความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทย และแบบวัดความพึงพอใจที่
มีต่อแนวทางการตรวจงานและการให้ข้อมูลย้อ นกลับ  ผลการวิจัยพบว่า ๑) แนวทางกา รตรวจงาน
และการให้ข้อมูลย้อนกลับประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรียมก่อนการเขียน  ขั้นที่ ๒ 
ขั้นเขียนงาน ขั้นที่ ๓ ขั้นตรวจแก้งานและให้ข้อมูลย้อนกลับ  และข้ันที่ ๔ ขั้นน าข้อมูลย้อนกลับไปใช้   
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ๓) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อแนวทางการตรวจงานและการให้ข้อมูล
ย้อนกลับงานเขียนโดยผู้สอนและโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนในระดับมาก และโดยตนเองในระดับปานกลาง  
ค าส าคัญ: แนวทางการตรวจงาน / การให้ข้อมูลย้อนกลับ / งานเขียน 

 
Abstract 

The purposes of this research were to develop guideline for correcting and 
giving feedback; to study the effects of using guideline for correcting and giving 
feedback on their writing essays ability before and after receiving feedback; and to 
study the satisfying with guideline for correcting and giving feedback of 
undergraduate students after receiving feedback. The sample was 37 first year 
undergraduate students of Faculty of Education, Chulalongkorn University.  Data 
Collection instruments were (1) the writing essays ability test (2) the satisfaction with 
guideline for correcting and giving feedback writings test. The findings of this research 
were as follows: 1) The guideline for correcting and giving feedback consisted of  
4 main stages as follows: 1. the preparation before writing stage; 2. the writing stage;  
3. the correcting and giving feedback; and 4. the applying stage.  2) Students received 
the developed guidelines for correcting and giving feedback had posttest score of the 
writing essay ability higher than that of the pretest score at the .05 level of 
significance.  3) Students were satisfied with guideline for correcting and giving 
feedback writings by a teacher and by classmates at a high level; and by their own 
writings at a medium level.  



 ๒ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การเขียนเป็นหนึ่งในทักษะทางภาษาที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร  โดยที่ผู้เขียนส่งสาร
ออกไปด้วยการใช้ลายลักษณ์อักษรที่มีความหมาย  เพ่ือให้ผู้รับสารอ่านแปลความหมายเกิด 
ความเข้าใจตรงกันกับผู้ส่งสาร  การเขียนจึงมีความจ าเป็นและส าคัญมากส าหรับนักเรียน  นิสิต 
นักศึกษาทีจ่ะต้องน ามาใช้เรียบเรียง ความรู้จากค าบรรยายของครูอาจารย์หรือบันทึกความรู้จากต ารา
ต่างๆ (กองเทพ เคลือบพนิชกุล , ๒๕๔๒: ๗-๙) อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเขียนจะมีความส าคัญส าหรับ
ผู้เรียน แต่ในทางปฏิบัติ พบว่า ผู้เรียนเขียนผิดพลาดในลักษณะต่างๆ  อาทิ มีข้อผิดพลาดในการใช้ค า
ชนิดต่างๆ การแต่งประโยค  การใช้ค าให้ถูกต้องตามความหมาย  การสะกดการันต์  การใช้อักษรย่อ
และเครื่องหมายต่างๆ การใช้ตัวเลขแทนตัวอักษร  การเว้นวรรคตอน  การข้ึนย่อหน้า  ข้อความที่เขียน
ขาดการเน้นย้ าและขาดความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน  ท าให้งานเขียนขาดคว ามสมบูรณ์ และขาดความมี
เอกภาพของเรื่อง  การเขียนข้อความค้างไว้  แล้วไม่มีประโยคขยายความมาต่อ  แต่ข้ามไปประเด็นอ่ืน
ต่อไป ปัญหาเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า  ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ผู้เรียนมีข้อผิดพลาดมาก ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาต่างๆ และในชีวิตประจ าวันได้  

แม้ว่าสถาบันการศึกษาจะให้ความส าคัญและเน้นการฝึกฝนทักษะการเขียนแก่ผู้เรียนอย่าง
มากแล้วก็ตาม แต่จากประสบการณ์การสอนรายวิชาดังกล่าวมาโดยตลอดยังคงพบว่า ผู้เรียนประสบ
ปัญหาด้านการเขียน ดังนั้นนอกเหนือจากเนื้อหาสาระ หลักการ และแนวทางการเขียนที่ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากผู้สอนแล้ว จึงควรมีวิธีการที่จะให้ข้อมูลด้านการเขียนแก่ผู้เรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
น าข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงการเขียนของตนเอง จนผู้เรียนสามารถเขียนความเรียงภาษาไทยโดยใช้
ความรู้ทางด้านไวยากรณ์ ด้านการให้รายละ เอียดมาเรียบเรียงความคิดและถ่ายทอดเนื้อหาออกมา
อย่างเป็นระบบ โดยใช้ส านวนภาษาถูกต้อง สละสลวย  และใช้กลไกในการเขียนอย่างถูกต้อง ซึ่ง
วิธีการ ตรวจงานและการ ให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการเขียนสูงขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือพัฒนาแนวทางการตรวจงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนของนิ สิตระดับปริญญา
บัณฑิตชั้นปีที่ ๑  

๒. เพ่ือศึกษาผลของการใช้แนวทางการตรวจงาน และการให้ข้อมู ลย้อนกลับงานเขียนของ นิสิต
ระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ ที่มีต่อความสามารถในการเขียนคว ามเรียงภาษาไทยก่อนและหลัง
ได้รับข้อมูลย้อนกลับ 

๓. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อแนวทางการตรวจงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ งานเขียน
ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ หลังได้รับข้อมูลย้อนกลับ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
๑. นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ มีความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยหลัง

การได้รับข้อมูลย้อนกลับงานเขียนสูงกว่าก่อนการได้รับข้อมูลย้อนกลับงานเขียน  
 ๒. นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ มีความพึงพอใจต่อการตรวจงานและการให้ข้อมูล
ย้อนกลับงานเขียนโดยผู้สอนมากกว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนและโดยตนเอง  และ
นิสิตเห็นว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานเขียนของตนเองต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

๑. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการเขียนความเรียงภาษาไทย โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมา
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแนวทางการตรวจงาน รวมทั้งศึกษ าข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาภาษาไทย ๒ 
ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๔๗  ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพ่ือน าข้อมูลจากการศึกษามาก าหนดเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

๒. การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยการศึกษา
สาระส าคัญของวิธีการตรวจงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ และรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ต ารา 
และบทความต่างๆ ทั้งของไทย  (ประสิทธิ์ กาพย์กลอน , ๒๕๑๘; เอมอร ชิตตะโสภณ , ๒๕๒๙ และ
ธัญญา สังขพันธานนท์ , ๒๕๔๘) และต่างประเทศ (Jacobs, 1981; Sherman, 1994; O’Malley 
and Pierce,1996; Gunning, 2002; Lewis, 2003; Lunsford & Bridges, 2005; Robinson, 
2006; Wax, 2010) เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และสรุปสาระส าคัญ  

๓. การก าหนดแนวทางการตรวจงาน  และการให้ข้อมูลย้อนกลับ ด าเนินการโดยน า
สาระส าคัญที่ได้จากการศึกษามาก าหนดเป็นแนวทางในการตรวจงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน โดยคัดเลือกสาระส าคัญที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานเขียนของไทย และมี  
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรี ยน และน ามาเรียบเรียงเขียนเป็น
ขั้นตอนของแนวทางการตรวจงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในการวิจัยนี้เป็นนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยของรัฐระบบ

ปิด ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาภาษาไทยในชั้นปีที่ ๑  
การสุ่ มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิต ของคณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน  ๑ ตอนเรียนจากทั้งหมด ๑๒ ตอนเรียน ซึ่งเป็นนิสิตที่เรียนวิชา 
๒๗๑๙๑๓๑ ภาษาไทย  ๒ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๑  ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตจ านวน ๓๗ คน 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการเขียน

ความเรียงภาษาไทย และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อ แนวทางการตรวจงานและ การ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ แนวทางการตรวจงาน และแนวทาง  
การให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งเครื่องมือทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพโดยการทดลองใช้ก่อนน าไปใช้จริง  
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยมี ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
๑. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ส าหรับการทดสอบสมมติฐานทางสถิติใช้
เทคนิคทางสถิติ t-test  

๒. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการ วิเคราะห์เนื้อหา  (Content Analysis) เพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะงานเขียนของผู้เรียน และสร้างข้อสรุป และน าข้อมูลจากแบบวัด  
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการน าข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับไปใช้ใน
การพัฒนางานเขียนครั้งต่อๆ ไป และด้านประโยชน์ของการให้ข้อมูลย้อนกลับ  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการตรวจงาน การให้ข้อมูลย้อนกลับและผลของการให้
ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยเป็น ๒ ส่วน 
ดังนี้ 

๑. การพัฒนาแนวทางการตรวจงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับ แนวทางการตรวจงานและ
การให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนหลัก ในขั้นท่ี ๑ เป็นขั้น
เตรียมผู้เรียนก่อนลงมือเขียนงาน โดยผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับงานเขียน และอธิบายแนวทางการตรวจ
งานเขียน ขัน้ที่ ๒ และ ๔ เป็นขั้นเขียนงาน โดยขั้นที่ ๒ เป็นการเขียนงานตามที่ได้รับมอบหมาย  และ
ขั้นที่ ๔ เป็นขั้นการเขียนที่ ผู้เขียนปรับปรุงงานเขียน ของตนตามข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับ  และขั้นที่ ๓ 
เป็นขั้นตรวจแก้งาน ตามแนวทางการตรวจงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ รายละเอียดขั้นตอนย่อย
ของแต่ละขั้นมดีังนี้ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรียมก่อนการเขียน  
๑.๑ ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบการเขียนเบื้องต้นก่อนการเรียน เพ่ือให้ผู้สอน

ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้หรือปฏิบัติสิ่งใดได้หรือไม่ได้มาแล้วบ้าง เพ่ือบันทึกเป็นข้อมูลและใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการเขียนของผู้เรียนต่อไป 

๑.๒ ผู้สอนอธิบายหลักการเขียนงานเขียนแต่ละประเภท  ได้แก่ ลักษณะของ
งานเขียน องค์ประกอบของงานเขียน วิธีการเขียนงานเขียนแต่ละประเภท ตัวอย่างงานเขียน
ประกอบการอธิบาย การวางโครงเรื่อง และการล าดับเรื่องราวในการเขียน 

๑.๓ ผู้สอนชี้แจงและอธิบายรายละเอียดของแนวทางการตรวจงานเขียนแก่
ผู้เรียน  ได้แก่ จุดประสงค์ของการตรวจงาน  และแนวทางในการตรวจงานซึ่งประกอบด้วย   
๑) องค์ประกอบของการพิจารณางานเขียน ๕ ด้าน ๒) เกณฑ์การตรวจให้คะแนนงานเขียน ๓) วิธีการ
และสิ่งที่ควรปฏิบัติในการตรวจงาน และ ๔) สัญลักษณ์ในการตรวจงาน 

ในขั้นการเตรียมก่อนการเขียนนี้ผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้
ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างงานเขียน ตัวอย่างการตรวจงานโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับงานเขียนตามแนวทางที่ได้เรีย นรู้ และอาจมีการให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นคู่ได้ฝึก
ตรวจงานและให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนด้วยตนเองก่อนที่จะฝึกปฏิบัติจริงในการตรวจงานเขียนของ
เพ่ือนหรือของตนเอง 

 



 ๕ 

๑.๔ ผู้สอนมอบหมายงานเขียนแก่ผู้เรียน 
ขั้นที่ ๒ ขั้นเขียนงาน  

๒.๑ ผู้เรียนลงมือเขียนงานตามประเภทของงานเขียนและหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย  
๒.๒ หากเป็นกรณีเขียนงานในชั้นเรียน ระหว่างผู้เรียนก าลังเขียนงาน ผู้สอนควรเดิน

ส ารวจงานเขียนของผู้เรียนทั้งชั้นเรียน และน าลักษณะที่ผู้เรียนท าได้ดีและไม่ดีบันทึกเป็นรายการ
ส ารวจเขียนลงบนกระดานด า เมื่อผู้เรียนเขียนงานเสร็จแล้วจึงให้ผู้เรียนประเมินงานเขียนของตนเอง
หรือของเพ่ือนตามรายการส ารวจที่ผู้สอนเขียนไว้บนกระดานด านั้น 

๒.๓ หากผู้เรียนมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามเก่ียวกับวิธีการเขียน ผู้เรียน สามารถ
ขอความช่วยเหลือจากผู้สอนได้ระหว่างการเขียน 

ขั้นที ่๓ ขั้นตรวจแก้งานและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
๓.๑ ผู้ตรวจงานตรวจงานเขียนและให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียน 
๓.๒ ผู้ตรวจงานส่งงานเขียนและข้อมูลย้อนกลับคืนแก่ผู้เขียน  
๓.๓ ผู้เขียนพิจารณางานเขียนและข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับคืน 
๓.๔ ผู้ตรวจงานเสนอข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เขียน โดยเลือกวิธีการตามแนวทางการให้

ข้อมูลย้อนกลับได้ตามความเหมาะสมดังนี้ 
 ผู้ตรวจงานเป็นผู้สอนหรือเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  
(๑) แสดงตัวอย่างทั้งตัวอย่างท่ีดีและตัวอย่างท่ีผิดพลาดให้ผู้เรียนทั้งชั้นเรียน

เห็นพร้อมกัน และผู้ตรวจงานแสดงความคิดเห็นและระบุข้อผิดพลาดที่พบในงานเขียนโดยไม่ระบุชื่อ
ของผู้เขียนงานฉบับนั้น  

(๒) ผู้เรียนอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียนเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ข้อผิดพลาดนั้นว่ามาจากข้อผิดพลาดในกระบวนการเขียน หรือมาจากความไม่รู้ของผู้เขียน  

(๓) ให้ผู้เรียนทั้งชั้นเรียนคัดสรรประเด็นที่สนใจจากข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับ
มา ๑ ประเด็น แล้วผู้สอนเขียนประเด็นนั้นลงบนกระดานด า และบันทึกข้อเสนอแนะของผู้เรียนใน  
ชั้นเรียนลงบนกระดานด า 

ผู้ตรวจงานเป็นเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  
(๑) การแลกเปลี่ยนงานเขียน  โดยให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนงานเขียนกันอ่าน

แล้วจึงรายงานลักษณะที่ดีและลักษณะที่ควรปรับปรุงในงานเขียนของเพ่ือนอย่างละหนึ่งประการ 
(๒) การเปรียบเทียบงานเขียน  โดยให้ผู้เรียนท างานเป็นคู่และเปรียบเทียบ

งานเขียนของพวกเขาจ านวนสองย่อหน้า และผู้สอนตั้งค าถามเพ่ือเปิดประเด็นให้ผู้เรียนเริ่ม  
การอภิปรายและให้ข้อมูลย้อนกลับ 

(๓) การเขียนประโยคลงบนกระดานด า โดยผู้เรียนแต่ละคนให้รายละเอียด
ประโยคใจความส าคัญของงานเขียนแล้วจึงเขียนประโยคนั้นลงบนกระดานด า จากนั้นให้เพ่ือนร่วม  
ชั้นเรียนทุกคนให้พิจารณาประโยคดังกล่าว และเขียนข้อมูลย้อนกลับของตนลงบนกระดานด านั้น 

ผู้ตรวจงานเป็นตัวผู้เขียนเอง 
  กรณีผู้เขียนเป็นผู้ตรวจงานของตนเองผู้เขียนสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับได้

โดยอิสระ ยกตัวอย่างเช่น ผู้เรียนอ่านทบทวนงานเขียนของตนเองหลังเขียนเสร็จ และระบุประเด็นที่
ตรวจพบทั้งที่ท าได้ดีแล้วและท่ียังมีข้อบกพร่องลงในแบบให้คะแนนที่ได้รับจากผู้สอน ซึ่งแบบให้
คะแนนนี้จะมีประเด็นต่างๆ ที่ควรสังเกตในงานเขียน 



 ๖ 

๓.๕ ผู้ตรวจงานเปิดโอกาสให้ผู้เขียนซักถาม ซึ่งท าได้ดังนี้ 
(๑) ซักถามผู้ตรวจงานแบบตัวต่อตัว อาจเป็นการซักถามในชั้นเรียนหรือ

นอกชั้นเรียน 
(๒) ซักถามในชั้นเรียนเพื่อให้เพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้รับฟังข้อสงสัยนั้นด้วย 

ขั้นที่ ๔  ขั้นน าข้อมูลย้อนกลับไปใช้ 
ผู้เขียนปรับปรุงแก้ไขงานเขียนฉบับเดิมหรือน าข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับไปใช้ใน 

การเขียนงานฉบับใหม่เพ่ือให้งานเขียนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
รายละเอียดของแนวทางการตรวจงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับข้างต้นสรุปได้ดัง

แผนภูมิต่อไปนี้ 
  



 ๗ 

  

๑. ขั้นเตรียมก่อนการเขียน 
 

 
๑.๑  ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบการเขียนเบ้ืองต้นก่อนการเรียน 

๑.๒ ผู้สอนอธิบายหลักการเขียนงานเขียนแต่ละประเภท 

 ๓.๑ ผู้สอนชี้แจงและอธิบายรายละเอียดของแนวทางการตรวจงานเขียนแก่
ผู้เรียน  

๑) จุดประสงค์ของการตรวจงาน 
๒) แนวทางในการตรวจงาน ได้แก่ (๑) องค์ประกอบของการพิจารณางาน

เขียน ๕ ด้าน (๒) เกณฑ์การตรวจให้คะแนนงานเขียน (๓) วิธีการและสิ่งที่
ควรปฏิบัติในการตรวจงาน (๔) สัญลักษณ์ในการตรวจงาน 

 ๔.๑ ผู้สอนมอบหมายงานเขียนแก่ผู้เรียน 

๒. ขั้นเขียนงาน 
 

 
๒.๑ ผู้เรียนลงมือเขียนงานตามประเภทของงานเขียนและหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๒ ผู้สอนเดินส ารวจงานเขียนของผู้เรียนทั้งชั้นเรียน และบันทึกลักษณะที่
ผู้เรียนท าได้ดีและไม่ดีบันทึกเป็นรายการส ารวจเขียนลงบนกระดานด า  แล้ว
จึงให้ผู้เรียนประเมินงานเขียนของตนเองหรือของเพื่อนตามรายการส ารวจที่
ผู้สอนเขียนไว้บนกระดานด า 

๒.๓ ผู้เรียนซักถามเกี่ยวกับวิธีการเขียน และขอความช่วยเหลือจากผู้สอน 

๓. ขั้นตรวจแก้งานและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 

 
๓.๑ ผู้ตรวจงานตรวจงานเขียนและให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียน 
 

๓.๒ ผู้ตรวจงานส่งงานเขียนและข้อมูลย้อนกลับคืนแก่ผู้เขียน  
 

 ๓.๓ ผู้เขียนพิจารณางานเขียนและข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับคืน 
 
 

 
๓.๔ ผู้ตรวจงานเสนอข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เขียน โดยเลือกวิธีการตามแนวทาง 

การให้ข้อมูลย้อนกลับได้ตามความเหมาะสม 
 

 
๓.๕ ผู้ตรวจงานเปิดโอกาสให้ผู้เขียนซักถาม 
 
 
 

 
๔. ขั้นน าข้อมูลย้อนกลับไปใช้ 

 
 ผู้เขียนปรับปรุงแก้ไขงานเขียนฉบับเดิมหรือน าไปใช้ในการงานเขียนฉบับใหม ่

ผู้ตรวจงานเป็นผู้สอนหรือเพ่ือนร่วมช้ันเรียน 
เลือกใช้วิธีต่อไปนี้ 
(๑) แสดงตัวอย่างทั้งตัวอย่างที่ดีและตัวอย่างที่
ผิดพลาดให้ผู้เรยีนทัง้ช้ันเรยีนเห็นพรอ้มกนั 
และผู้ตรวจงานแสดงความคิดเห็ นและระบุ
ข้อผิดพลาดที่พบในงานเขียนโดยไม่ระบุชื่อของ
ผู้เขียนงานฉบับนั้น หรือ 
(๒) ผู้เรียนอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียนเพื่อ
วิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาด หรือ 
(๓) ให้ผู้เรียนทั้งชั้นเรียนคัดสรรประเด็นที่สนใจ
จากข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับมา ๑ ประเด็น แล้ว
ผู้สอนเขียนประเด็นนั้นลงบนกระดานด า และ
บันทึกข้อเสนอแนะของผู้เรียนในชั้นเรียนลงบน
กระดานด า 

ผู้ตรวจงานเป็นเพ่ือนร่วมช้ันเรียน  
เลือกใช้วิธีต่อไปนี ้
(๑) การแลกเปลี่ยนงานเขียน หรือ 
(๒) การเปรียบเทียบงาน  หรือ 
(๓) การเขียนประโยคลงบนกระดานด า 
 

ผู้ตรวจงานเป็นตัวผู้เขียนเอง 
ให้ข้อมูลย้อนกลับได้โดยอิสระ เช่น ผู้เรียนอ่าน
ทบทวนงานเขียนของตนเองหลังเขียนเสร็จ และ
ระบุประเด็นที่ตรวจพบทั้งที่ท าได้ดีแล้วและที่ยังมี
ข้อบกพร่องลงในแบบให้คะแนนที่ได้รับจากผู้สอน 

หรือ 

หรือ 

แผนภูมิที่ ๑  ขั้นตอนของแนวทางการตรวจงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียน 



 ๘ 

 ๒. ผลของการใช้แนวทางการตรวจงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนของนิสิต
ระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ ในด้านความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทย และ 
ความพึงพอใจที่มีต่อแนวทางการตรวจงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียน ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้ 

๒.๑ นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ มีความสามารถในการเขียนความเรียง
ภาษาไทยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

๒.๒ นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ มีความพึงพอใจ ที่มีต่อแนวทางการตรวจ
งานและการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนโดยผู้สอนและโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนในระดับมาก คิดเป็น  
ร้อยละ ๘๖.๕๓ และ ๗๒.๕๕ ตามล าดับ และมีความพึงพอใจที่มีต่อแนวทางการตรวจงานและ การให้
ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนโดยตนเองในระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ ๖๙ .๕๔  โดยผู้เรีย นมี 
ความคิดเห็นว่า การให้ข้อมูลย้อนกลับมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานเขียนของตนเองในครั้งต่อไป โดย
น าข้อมูลเกี่ยวกับข้อบกพร่องของตนเอง รวมทั้งน าสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้เห็นจากตัวอย่างงานเขียนของ
เพ่ือนไปใช้ปรับปรุงงานเขียนของตนเองต่อไป นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับปร ะโยชน์จากข้อมูลย้อนกลับ
ต่อการพัฒนางานเขียนของตนเองโดยตรง และได้รับประโยชน์อื่นๆ จากการฝึกตรวจงานและให้
ข้อมูลย้อนกลับโดยอ้อมด้วย 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

๑. การพัฒนาแนวทางการตรวจงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียน 
ในการพัฒนาแนวทางนี้ผู้วิจัยศึกษา วิเคราะห์ และเลือกแนวทางท่ีนักวิชาการเสนอไว้ ซึ่งมี

ลักษณะเหมาะสมกับบริบทในชั้นเรียนและวิธีการเขียนงานเขียนของไทย จากนั้นจึงสังเคราะห์เป็น
ขั้นตอนของแนวทางการตรวจงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียน ๔ ขั้นตอนหลัก ซึ่งการที่ผู้เ รียน
ได้ปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในการเขียนความเรียงของผู้เรียนด้านการให้
รายละเอียดเพื่อขยายใจความส าคัญ การเรียบเรียงเนื้อหาได้อย่างมีเอกภาพและสัมพันธภาพการใช้ค า 
การแต่งประโยค กลไกการเขียน ตามข้อมูลสภาพปัญหาที่ผู้วิจัยศึกษาไว้ได้ เพราะแนวท างการตรวจ
งานและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่พัฒนาขึ้นนี้มีลักษณะดังนี้ 

๑.๑ การเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียน 
ในขั้นเตรียมก่อนการเขียน ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ี ๑ ของแนวทางการตรวจงานและ 

การให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียน ผู้สอนมีการทดสอบการเขียนผู้เรียนเพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับ
การเขียนความเรียงของผู้เรียนว่าผู้เรียนแต่ละคนมีปัญหาในด้านใด เพ่ือที่ผู้สอนจะได้เน้นแก้ปัญหาแก่
ผู้เรียนในประเด็นปัญหาที่ควรแก้ไข โดยการอธิบายหลักการเขียนงานแก่ผู้ เรียนให้สอดคล้องกับ
ปัญหาที่พบ รวมทั้งในขั้นตอนนี้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
แก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งการปฏิบัติในลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับสิ่งที่ Robinson (2006) ได้เสนอไว้ว่า 
เมื่อผู้สอนพบข้อผิดพลาดที่ผู้เรียนควรแก้ไขจาก การทดสอบเบื้องต้นแล้ว วิธีการหนึ่งที่จะช่วยแก้ไข
ข้อผิดพลาดนี้ได้คือ การให้ชั้นเรียนช่วยในการผลิตงานเขียน โดยการวางโครงร่างของเรื่องที่จะเขียน
และล าดับเรื่องราวในงานเขียน ผู้เรียนจะพูดคุยปรึกษาหารือกันเพื่อให้ประเด็นที่จะเขียนสามารถสื่อ
ความหมายได้ตามต้องการ  

 



 ๙ 

การที่ผู้สอนชี้แจงและอธิบายรายละเอียดของแนวทางการตรวจงานเขียนแก่ผู้เรียน ซึ่งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบ ๕ ด้านที่ผู้เรียนควรให้ความส าคัญ ได้แก่ ด้านเนื้อหา  
ด้านการเรียบเรียงความคิด ด้านการใช้ถ้อยค าส านวน ด้านการใช้ไวยากรณ์ และ ด้านกลไกของ 
การเขียน รวม ถึงเกณฑ์การตรวจให้คะแนนงานเขียนซึ่งสอดคล้ องกับองค์ประกอบของงานเขียนทั้ง  
๕ ด้านนั้น จะท าให้ผู้เรียนทราบรายละเอียดที่ตนควรให้ความส าคัญและต้องระวังมากยิ่งขึ้นใน
ระหว่างการปฏิบัติใน ขั้นเขียนงาน ซึ่งเป็นขั้นที่ ๒ ของแนวทางการตรวจงานและการให้ข้อมูล
ย้อนกลับนี้ เพ ราะเกณฑ์การตรวจให้คะแนนงานเขียนที่ผู้เรียนได้รับทราบก่อนเริ่มลงมือเขียนนั้นมี
รายละเอียดในแต่ละระดับคุณภาพ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนทราบว่า ผลงานการเขียน ของตนเองนั้นควร
ได้รับผลการประเมินในระดับคะแนนที่เท่าใด และหากผู้เรียนต้องการได้รับผลการประเมินในระดับดี
มากนั้น งานเขียนของตนเองต้องมีลักษณะใด  

๑.๒ การใช้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงระหว่างการเขียน 
      ในขั้นที่ ๒ ขั้นเขียนงาน  ระหว่างที่ผู้เรียนเขียนงาน ในชั้นเรียน ผู้สอนสามารถเดิน

ส ารวจงานเขียนของผู้เรียนทั้งชั้นเรียน และบันทึกข้อมูลลักษณะงานเขียนของผู้เรียนในรายการส ารวจ
ไว้บนกระดาน แล้วจึงให้ผู้เรียนประเมินงานเขียนของตนเองหรือของเพ่ือนตามรายการส ารวจนั้นหลัง
เขียนงานเสร็จ ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีที่ Lewis (2003) เสนอไว้ให้ผู้สอนปฏิบัติในระหว่างผู้เรียน
ก าลังเขียนงานเขียน ปัญหาที่ผู้สอนส ารวจพบและเขียนไว้บนกระดานนั้นจ ะช่วยให้ผู้เรียนน าปัญหา
ดังกล่าวย้อนกลับมาพิจารณาในงานเขียนของตนเองเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและช่วยให้ข้อบกพร่อง
ในการเขียนลดลงได้ และหากผู้เรียนมีข้อสงสัยระหว่างการเขียนงานหรือต้องการซักถามเก่ียวกับ
วิธีการเขียน ผู้สอนสามารถเสนอแนะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือยกตัวอย่างงานเขียนแก่ผู้เรียนได้ 

๑.๓ การสะท้อนผลงานการเขียนแก่ผู้เขียน 
การสะท้อนข้อมูลการเขียนย้อนกลับไปยังผู้เขียน ในขั้นที่ ๓ ตรวจแก้งานและให้

ข้อมูลย้อนกลับ  เป็นขั้นตอนการให้ข้อมูลหลังจากท่ีได้ตรวจงานเขียนแล้ว ซึ่งผู้ตรวจงาน ในที่นี้อาจ
เป็นผู้สอน เพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือตัวผู้เขียนเอง ได้ตรวจงานตามแนวทางการตรวจงานที่ได้ทราบแล้ว
ในขั้นเตรียมก่อนการเขียน  

ในขั้นตอนนี้เมื่อผู้เขียนได้รับงานกลับคืนมา ซึ่งในงานเขีย นนั้นจะปรากฏข้อมูล
ย้อนกลับทั้งท่ีเป็นลักษณะเด่นและข้อบกพร่องในแต่ละด้าน ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้เขียนทราบว่า  
ตนยังมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในการเขียนครั้งต่อไป เพื่อให้ข้อบกพร่องเหล่านั้นลดลง อีกท้ังยังท า
ให้ผู้เขียนทราบว่า ปัญหาที่ตนเองได้รับทราบในเบื้ องต้นในขั้นเตรียมก่อนการเขียน และในข้ันเขียน
งานนั้น ผู้เขียนได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ตรงประเด็นหรือตรงกับปัญหาของตนแล้วหรือไม่อีกด้วย  

นอกจากนี้ ในขั้นตอนนี้ผู้ตรวจงานได้เปิดโอกาสให้ผู้เขียนซักถามผู้สอนแบบตัวต่อตัว 
หรือซักถามให้เพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้ฟังเก่ี ยวกับประเด็นที่เป็นข้อสงสัยซึ่งผู้เขียนพิจารณาแล้วยังไม่
กระจ่างในประเด็นนั้นๆ การปฏิบัติในลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับที่ Lewis (2003) เสนอไว้ว่า ผู้สอน
ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสนทนาเกี่ยวกับงานเขียนของตน ทั้งนี้รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและ  
การถามค าถามด้วย ซึ่งกา รพูดคุยนี้ช่วยให้ผู้สอนให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล และผู้เรียน
สามารถถามเกี่ยวกับข้อมูลย้อนกลับของผู้สอนเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจน และข้อมูลย้อนกลับด้วยวาจา
สามารถทดแทนวิธีการให้ข้อมูลที่เป็นการเขียนได้ 

 



 ๑๐ 

๒. ผลของ การใช้แนวทางการตรวจงานและการให้ข้อมู ลย้อนกลับ งานเขียน และ  
ความพึงพอใจที่มีต่อการตรวจงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียน 
การอภิปรายผลในส่วนนี้ผู้วิจัยแบ่งการอภิปรายเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้ 
๒.๑ ผลของการใช้แนวทางการตรวจงานและการให้ ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนในด้าน

ความสามารถในการเขียนความเรียง 
การศึกษาผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนด้านความสามารถในการเขียน

ความเรียงพบว่า นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ มีความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทย
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จากผลการวิจัยนี้แสดง
ให้เห็นว่า แนวทางการตรวจงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ได้พัฒนาขึ้นช่วยส่งเสริมความสามารถใน
การเขียนความเรียงได้ เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

๒.๑.๑ ในขั้นตอนของแนวทางการตรวจงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนมี
การเตรียมความพร้อมและประเมินความสามารถเบื้องต้นผู้เรียน ซึ่งเป็น ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นเตรียมก่อน
การเขียน โดยให้ผู้เรียนทดสอบการเขียนความเรียงก่อนใช้แนวทางท่ีพัฒนาขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนทราบว่า 
ความสามารถในการเขียนของตนเองในแต่ละด้านซึ่งได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการเรียบเรียงความคิด 
ด้านการใช้ถ้อยค าส านวน ด้านการใช้ไวยากรณ์ และด้านกลไ กการเขียนของตนเองนั้นอยู่ในระดับใด 
มีลักษณะใดที่ผู้เรียนท าได้ในระดับดีแล้ว และมีลักษณะใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขในการเขียนครั้งต่อไป 
เพ่ือให้ตนเองแก้ไขปัญหาการเขียนได้ตรงจุดอย่างแท้จริง 

๒.๑.๒ เมื่อผู้เรียนทราบข้อมูลลักษณะการเขียนงานของตนเองและได้เรียนรู้  
แนวทาง การตรวจงานและวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้สอน ซึ่งเป็นขั้นตอนย่อยของขั้นเตรียม  
ความพร้อมก่อนการเขียนแล้วนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนทราบว่า มีประเด็นใดในการเขียนงานแต่ละครั้งที่
ต้องค านึงถึงบ้าง ซึ่งการได้เรียนรู้แนวทางเหล่านี้รวมทั้งได้เห็นตัวอย่างการให้ข้อมูลย้ อนกลับจาก
ผู้สอนก่อนในครั้งแรกจะช่วยให้ผู้เรียนระมัดระวังและให้ความส าคัญกับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องของ
ตนเองในระหว่างการเขียนงานมากยิ่งขึ้น 

๒.๑.๓ ในขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตรวจแก้งานและให้ข้อมูลย้อนกลับ  เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียน
ได้รับการตรวจงานและการข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีรายละเอียดต่างๆ ทั้งที่เป็นลักษณะ
เด่นและข้อบกพร่องจากผู้ตรวจงานแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะท าให้ผู้เรียนทราบว่า งานของตนนั้นมี  
การพัฒนาในแต่ละด้านมากน้อยเพียงใด และมีประเด็นใดเพ่ิมเ ติมที่ควรให้ความส าคัญในการเขียน
งานครั้งต่อไปอีกหรือไม่ ดังแสดงให้เห็นจากคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนความเรียงทั้ง  
๔ ครั้งซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาเกือบทุกด้านสูงขึ้น กล่าวคือ ความสามารถใน  
การเขียนความเรียง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการ ใช้ถ้อยค าส านวน และด้านการใช้ไวยากรณ์
ผู้เรียนมีการพัฒนาสูงขึ้นในแต่ละครั้ง  

ส่วนความสามารถในการเขียนความเรียงอีก ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียบเรียงความคิด
ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยลดลงในการเขียนครั้งที่ ๒ แต่มีพัฒนาการดีขึ้นในครั้งท่ี ๓ และ ๔ ที่ผลเป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะในการเขียนครั้งที่ ๒ ซึ่งเป็นการเขียนความเรียงวิจารณ์วรรณกรรมเรื่องที่ผู้เรียนอ่านซึ่ง
ผู้เรียนยังมีประสบการณ์ในการเขียนวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีเขียนไม่มากเพียง
พอที่จะท าให้น าเสนอข้อมูลและให้เหตุผลประกอบการเขียนได้ชัดเจนและสมบูรณ์  

ส่วนด้านกลไกการเขียนพบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นในครั้งที่ ๒ และ ๓ แต่มีคะแนน
เฉลี่ยลดลงในครั้งที่ ๔ ที่ผลเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะในการเขียนครั้งที่ ๔ ซึ่งเป็นการเขียนเล่าเรื่องของ



 ๑๑ 

ตนเองโดยใช้วิธีการตรวจงานและให้ข้อมูลย้อนกลับโดยตนเอง ผู้เรียนส่วนใหญ่จะให้ ความส าคัญกับ
เนื้อหาที่น ามาเรียบเรียงเขียน และผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ท าให้ขาด  
ความระมัดระวังด้านกลไกการเขียน เนื่องจากโปรแกรมการพิมพ์ที่ผู้เรียนใช้มักมีการตัดค าให้โดย
อัตโนมัติ หรือพิมพ์ค าผิดพลาดโดยไม่ได้น างานกลับมาตรวจทานก่อนส่งจึงท าใ ห้เกิดข้อบกพร่องด้าน
กลไกการเขียนในลักษณะนี้ค่อนข้างมาก  

อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีความสามารถ ๒ ด้านที่ลดลงในบางครั้งของการเขียน แต่ผล  
การเขียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับน่าพอใจแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนในด้านการเขียน  
ความเรียง ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Wolter (1975) และ Paulus (2000) ที่
พบว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนจะช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเขียนสูงกว่าการไม่ได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับ  

๒.๒  ความพึงพอใจที่มีต่อแนวทางการตรวจงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียน 
การศึกษาผลของใช้แนวทางการตรวจงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนด้าน

ความพึงพอใจที่มีต่อแนวทาง การตรวจงานและการให้ ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนพบว่า นิสิตระดับ
ปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่  ๑ มีความพึงพอใจต่อ แนวทางการตรวจงานและการให้ ข้อมูลย้อนกลับงาน
เขียนโดยผู้สอนแล ะโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๓ และ  ๗๒ .๕๕ 
ตามล าดับ  และมีความพึงพอใจต่อแนวทาง การตรวจงานและการให้ ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนโดย
ตนเองในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๔  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  Zacharias (2007) 
ที่พบว่า ครูและนักเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจและมีเจตคติทางบวกต่อวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยครู  

สาเหตุที่ผู้เรียนพึงพอใจต่อแนวทางการตรวจงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับจาก ผู้สอน
สูงเป็นอันดับ ๑ นั้นเนื่องจากผู้เรียนเห็นว่า ข้อมูลย้อนกลับที่ผู้สอนให้แก่ผู้เรียนนั้นครอบค ลุม  
มีมาตรฐาน เป็นกลาง มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ รวมทั้งผู้สอนได้ชี้แจงให้เห็นข้อผิดพลาด  
ให้ค าแนะน าได้อย่างละเอียด เข้าใจง่าย ท าให้ผู้เรียนทราบข้อบกพร่องของตนเอง และน าไปใช้
ปรับปรุงการเขียนของตนเองครั้งต่อไปได้ เมื่อผู้เรียนได้รับข้อมูลที่เป็นรายละเอีย ดที่เป็นประโยชน์
ส าหรับตนเองได้ดี ผู้เรียนจึงมีความพึงพอใจต่อวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยผู้สอนสูงที่สุด ซึ่งจาก
การศึกษาข้อมูลเชิงบรรยายผู้เรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ผู้สอนเป็นผู้มีประสบการณ์ด้าน  
การเขียนงานโดยตรงจึงเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลได้ดีกว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน และโดย
ตนเอง 

อย่างไรก็ดี มีผู้เรียนบางคนให้ความส าคัญกับคะแนนที่ได้รับค่อนข้างมาก ซึ่งคะแนนที่
ผู้เรียนได้รับอยู่ในระดับต่ าท าให้ผู้เรียนรู้สึกไม่มีก าลังใจในการเรียน ซึ่งข้อค้นพบจากการวิจัยในส่วนนี้
สอดคล้องกับที่ Lewis (2003) ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า แม้ว่าข้อมูลย้อนกลับจะมีความส าคัญต่อ
ผู้เรียน แต่ผู้สอนควรค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้เรียนด้วย เนื่องจากผู้สอนไม่อาจทราบ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียนแต่ละคนได้ ผู้เรียนแต่ละคนจะให้ความส าคัญกับข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับ
จากผู้สอนแตกต่า งกัน บางคนให้ความส าคัญเพียงคะแนนที่ได้รับ บางคนอ่านข้อมูลย้อนกลับของ
ผู้สอนและเพิกเฉยข้อเสนอแนะในข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับ แต่บางคนจะตั้งใจอ่านข้อมูลย้อนกลับ และ
ซักถามผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจ ดังนั้นผู้สอนควรให้เวลาในการซักถามผู้เรียนเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับงานของ
ผู้เรียนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจข้อมูลย้อนกลับได้ชัดเจน จากข้อเสนอแนะของ Lewis นี้ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า แม้ผู้สอนจะมีการให้คะแนนผู้เรียนที่อยู่ในระดับต่ าเพ่ือบอกระดับ
ความสามารถในการเขียนของผู้เรียน แต่ผู้สอนควรเขียนข้อความหรือกล่าวด้วยวาจาเพื่อใ ห้ก าลังใจ



 ๑๒ 

หรือข้อความที่แสดงความเชื่อม่ันในตัวผู้เรียนว่าสามารถพัฒนางานเขียนให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป เพื่อเป็น
การสร้างก าลังใจแก่ผู้เรียนส าหรับการเขียนงานในครั้งต่อไป 

นอกจากนี้ ผู้เรียนบางคนให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้สอนควรให้ข้อเสนอแนะต่องานเขียน
ของตนเองมากยิ่งขึ้น จากข้อเสนอแนะของผู้เรียนนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้เรียนบางคนอาจได้รับข้อมูล
ไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจัยที่ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนนั้นที่ท าให้ไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดครบทุกคน
นั้น เนื่องจากผู้วิจัยมีการตรวจงานและให้ข้อเส นอแนะตามองค์ประกอบของงานเขียนทุ ก
องค์ปร ะกอบ โดยมีการให้ข้อมูลในส่วนที่ผู้เรียนท าได้ดีและส่วนที่เป็นข้อผิดพลาดที่ส าคัญซึ่งเป็น
ข้อผิดพลาดที่อาจท าให้งานเขียนขาดความสมบูรณ์ เช่น การให้ข้อมูลสนับสนุนใจความส าคัญให้
ละเอียดและสอดคล้องกัน การเรียบเรียงค าในประโยคให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ จึงท าให้การให้ข้อมูล
ส่วนอื่นๆ มีน้อยกว่า และอาจให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีรายละเอียดมากแก่ผู้เรียนทุกคนได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่จะน าแนวทางการตรวจงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนที่
พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ว่า ควรให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลผู้เรียนทุกคนอย่างทั่ วถึง ครอบคลุม  
ทุกองค์ประกอบของงานเขียน หรือหากผู้สอนมีข้อจ ากัดด้านเวลาในการตรวจงานและจ านวนงาน
เขียนที่ต้องตรวจ ผู้สอนอาจใช้วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยแสดงประเด็นที่ส าคัญ แล้วจึงเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนซักถามและสนทนาอย่างเป็นกันเองเก่ียวกับข้อผิดพลาดเหล่านั้นกั บผู้เรียนโดยตรงแทน  
การเขียนก็ได ้

ส่วนสาเหตุที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อแนวทางการตรวจงานและการให้ให้ข้อมูล
ย้อนกลับโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนและโดยตนเองน้อยกว่าวิธีแรกนั้นอาจเป็นเพราะผู้เรียนไม่กล้าแก้ไข
งานให้เพ่ือนเนื่องจากเกรงว่าจะท าให้เจ้าของงานรู้สึกไม่พอใจ ซึ่งอาจแก้ไขได้โดยไม่ต้องระบุชื่อข อง
ผู้ตรวจและให้ข้อมูลย้อนกลับ หรือผู้สอนอาจชี้แจงแก่ผู้เรียนทั้งชั้นเรียนเพิ่มเติมให้ผู้เรียนค านึงถึง
ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการให้ข้อมูลย้อนกลับของเพ่ือน และชี้แจงว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับนี้
ไม่ใช่การจับผิดผู้เขียน แต่เป็นการแสดงข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงง านเขียนให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้อง
กับท่ี Sherman (1994) กล่าวไว้ว่า ข้อมูลย้อนกลับมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ เพราะข้อมูลย้อนกลับ
เป็นสิ่งที่ช่วยปรับปรุงงานเขียนให้ดียิ่งขึ้น โดยข้อมูลย้อนกลับที่ผู้สอนให้แก่ผู้เรียนนี้ต้องเป็นข้อมูลที่
เป็นโยชน์และเป็นสิ่งที่น าไปใช้ได้ และผู้เรียนต้องน าข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับไปใช้ด้วย  

นอกจากนี้ ผู้สอนควรกล่าวย้ าแก่ผู้ตรวจงานและให้ข้อมูลย้อนกลับว่า ต้องให้ข้อมูลทั้ง
ที่เป็นส่วนดีและส่วนที่เป็นข้อบกพร่องควบคู่กันไป ไม่เน้นหนักไปด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านที่เป็นข้อบกพร่อง เพราะถ้าผู้เขียนได้รับการตรวจงานโดยพบแต่ข้อผิดพลาด
จ านวนมาก อีกทั้งยังได้ข้อเสนอแนะแต่ในส่วนที่เป็นข้อผิดพลาดแต่อย่างเดียวย่อมบั่นทอนก าลังใจ
ของผู้เรียน และอาจท าให้ไม่อยากเขียนงานอีกต่อไป 

ส่วนสาเหตุที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อแนวทางการตรว จงานและการให้ข้อมูล
ย้อนกลับโดยตนเองน้อยกว่าโดยผู้สอนและโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนนั้น ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบจากข้อความที่
ผู้เรียนเขียนไว้ว่า เป็นเพราะผู้ตรวจงานคิดว่าตนเขียนงานได้ดีแล้ว ท าให้มองข้ามข้อผิดพลาดของ
ตนเอง รวมทั้งผู้เขียนไม่ค่อยรู้ข้อผิดพลาดของตนเองท าใ ห้ไม่สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับไ ด้มาก
เท่าท่ีควร หรืออาจไม่แน่ใจในข้อมูลย้อนกลับของตนว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งข้อค้นพบตรงนี้แม้ว่าจะมี
ส่วนหนึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับได้มาก แต่อย่างน้อยการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยตนเองก็เป็น
วิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนให้ความส าคั ญกับสิ่งที่ตนเองเขียนโดยอาศัยข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาแล้วจาก  
ผลการทดสอบเบื้องต้น จากผู้สอน และจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน เพื่อน าตนเองไปสู่การเรียนรู้ด้วย



 ๑๓ 

ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับข้อความที่ Lewis (2003) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการให้ข้อมูลย้อนกลับ
งานเขียนไว้ว่า ข้อมูลย้อนกลับช่วยน าผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญ
ประการหนึ่งของข้อมูลย้อนกลับคือเพ่ือน าผู้เรียนไปถึงจุดที่ผู้เรียนสามารถค้นพบข้อผิดพลาดได้ด้วย
ตนเอง 

จากรายละเอียดในการอภิปรายเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการตรวจงานและการให้
ข้อมูลย้อนกลับทั้ง ๓ วิธีข้างต้น และผลการวิจัยเกี่ยวกับการน าข้อมูลย้อนกลับไปใช้ในการพัฒนางาน
เขียนครั้งต่อไป และประโยชน์ของการให้ข้อมูลย้อนกลับท าให้ได้ข้อสรุปว่า ไม่ว่าผู้เรียนจะได้รับ  
การตรวจงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยวิธีการใด ผลที่ได้จากการได้รับข้อมูลย้อนกลับนั้ นต่างก็
ช่วยท าให้ผู้เขียนน าข้อมูลที่เป็นข้อบกพร่องไปใช้ปรับปรุงงานเขียนของตนในด้านต่างๆ เช่น ด้าน  
การใช้ไวยากรณ์ ด้านกลไกการเขียน และท าให้ตนระวังข้อบกพร่องลักษณะนั้นๆ และมี  
ความรอบคอบในการเขียนมากข้ึนในการเขียนครั้งต่อไป และผู้เรียนยังได้รับประโยชน์โดยตรงต่ อ
ตนเองในด้านการพัฒนางานเขียน และประโยชน์โดยอ้อมในเรื่องของการคิดอย่างมีเหตุผล  
ความรับผิดชอบ การยอมรับฟังความคิดเห็นและการให้ก าลังใจผู้อ่ืน 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
๑. ผู้สอนที่จะน าแนวทางการตรวจงานแล ะการให้ข้อมูลย้อนกลับไปใช้ควรมี การให้

ข้อมูลแก่ผู้เรียนอย่างละเอียดโดยให้น้ าหนักของส่วนที่เป็นข้อดีและข้อบกพร่องให้ใกล้เคียงกัน และ
ควรให้ก าลังใจแก่ผู้เรียนเพ่ือเสริมความม่ันใจแก่ผู้เรียนเพ่ือพัฒนางานเขียนของตนต่อไป 

๒. แม้ว่าผลการวิจัยจะแสดงให้เห็นว่าผู้เรีย นมีความพึงพอใจต่อ แนวทางการตรวจงาน
และการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยผู้สอนมากกว่าการได้รับข้อมูลย้อนกลับโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนและโดย
ตนเอง แต่ผู้สอนควรใช้ทั้ง ๓ วิธี ในการสอนผู้เรียนสลับกันไป เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับงาน
เขียนของตนเองและงานเขียนของเพ่ือนเพื่ อเปิดมุมมองของตนเองให้กว้างข้ึน ได้เห็นตัวอย่าง  
งานเขียนของเพ่ือน และรู้จักการใช้เหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

๓. ผู้สอนควรมีการติดตามผลการเขียนของผู้เรียนหลังจากได้รับข้อมูลย้อนกลับอย่าง
ต่อเนื่อง และพิจารณาว่าผู้เรียนมีการปรับปรุงงานเขียนในประเด็นต่างๆ ที่ได้ให้ข้อมูลย้อนกลับไว้แล้ว
หรือไม่ เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับที่ให้แก่ผู้เรียนไปนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

๔. ผู้สอนหรือนิสิตที่จะเป็นครูในอนาคตสามารถน าแนวทางการตรวจงานและการให้
ข้อมูลย้อนกลับไปใช้ในรายวิชาที่สอนเก่ียวกับการเขียนโดยเฉพาะหรือ ในรายวิชาอ่ืนๆ ที่มี  
การมอบหมายให้ผู้เรียนเขียนงานประเภทความเรียงซึ่งรายวิชานั้นอาจไม่ใช่วิชาที่สอนการเขียน
โดยตรง เนื่องจากการเขียนเป็นการสื่อความคิดของผู้เขียนและเป็นวิธีการที่ใช้ในทุกรายวิชาที่มี  
การมอบหมายงานเขียนที่เขียนเป็นความเรียง หรือใช้ในการตรวจข้อสอบอัตนัย ดังนั้น ผู้สอนสามารถ
น าแนวทางนี้ไปปรับใช้กับรายวิชาของตน โดยอาจลดขั้นตอนบางขั้นตอนเพื่อปรับใช้ได้ตาม  
ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชา และระยะเวลาในการสอน 

 
 
 
 



 ๑๔ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
๑. การศึกษาผลของการใช้วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนวิธีอ่ืนๆ ตามที่นักวิชาการ

เสนอไว้ ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้เลือกมาใช้ในงานวิจัยนี้ เช่น การใช้โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์ในการตรวจงาน
เขียน การใช้แบบให้คะแนนในการให้ข้อมูลย้อนกลับ การส่งงานเขียนไปโดยรอบเพ่ือให้เพ่ื อนร่วม  
ชั้นเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเขียน เป็นต้น 

๒. การเปรียบเทียบผลของการได้รับข้อมูลย้อนกลับในรายวิชาที่สอนเรื่องการเขียน
โดยตรงกับรายวิชาอ่ืนๆ ที่ไม่มุ่งเน้นสอนการเขียนโดยตรง เพ่ือศึกษาว่าจะสามารถน าแนวทาง  
การตรวจงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับนี้ไปใช้ได้ดีมากน้อยเพียงใด และมีข้ันตอนใดท่ีควรปรับปรุงได้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

๓. การเปรียบเทียบผลของการได้รับข้อมูลย้อนกลับตามแนวทางการตรวจงานและ  
การให้ข้อมูลย้อนกลับที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือเป็นการยืนยัน
ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยนี้ 

๔. การวิจัยในครั้งนี้ไม่ได้มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน  ได้แก่ ประเภทของความเรียง 
หัวข้อเรื่อง ความยาวของงานเขียน รวมทั้งจ านวนครั้งของการตรวจงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับ
โดยผู้สอน โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน และโดยตนเอง ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการควบคุมตั วแปร
ดังกล่าว และท าวิจัยซ้ าเพ่ือยืนยันผลของการวิจัยในครั้งนี้ 
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