
                                                           
 

 

 

 
 
 

 การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอ าเภอเขาย้อย  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 

 
 
 
 

 

 
โดย 

นางสาวรุ่งทวิา  สิงห์เทยีน 
 
 
 
 

 

 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2558 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 



การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอ าเภอเขาย้อย  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวรุ่งทวิา  สิงห์เทยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2558 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



THE DEVELOPMENT OF NON-FICTION WRITING EXERCISES USING KHAOYOI 
LOCAL INFORMATION FOR MATTAYOMSUEKSA 5 STUDENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Miss Rungtiwa  Singtian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Education Program in Teaching Thai Language 

Department of Curriculum and Instruction 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2015 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุมติัให้วิทยานิพนธ์เร่ือง “ การพฒันาแบบฝึก
เสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอ าเภอเขายอ้ย ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา       
ปีท่ี 5 ”  เสนอโดย นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

 
……........................................................... 

                                                                            (รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 
   คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

วนัท่ี..........เดือน.................... พ.ศ........... 
 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 1. อาจารย ์ดร.บ ารุง  ช านาญเรือ 
 2. รองศาสตราจารยส์มพร  ร่วมสุข 
 3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม 
 
คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(อาจารย ์ดร.อธิกมาส  มากจุย้) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ 
(รองศาสตราจารยป์ระพนธ์  เรืองณรงค์)                  (อาจารย ์ดร.บ ารุง  ช านาญเรือ) 
............/......................../..............                              ............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ 
(รองศาสตราจารยส์มพร  ร่วมสุข)                         (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม) 
............/......................../..............                              ............/......................../.............. 



 ง 

54255403: สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ค าส าคญั: ทกัษะการเขียนสารคดี / แบบฝึกเสริมทกัษะ 
 รุ่งทิวา สิงห์เทียน: การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน
อ าเภอเขายอ้ย ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.บ ารุง ช านาญเรือ, 
รศ.สมพร ร่วมสุข และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม.  291 หนา้. 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ินอ าเภอเขายอ้ย ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบทกัษะการเขียนสารคดีของนกัเรียน ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะ
การเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอ าเภอเขายอ้ย ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  3) เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ินอ าเภอเขายอ้ย ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5   กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียน      
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558  จ านวน 33 คน ใชเ้วลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทั้งส้ิน 8 คาบ  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอ าเภอ
เขายอ้ย  2) แผนการจดัการเรียนรู้ใชร่้วมกบัแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน
อ าเภอเขายอ้ย  3) แบบทดสอบวดัทักษะการเขียนสารคดี และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อ       
การจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูลท้องถ่ินอ าเภอเขายอ้ย ท่ีผูว้ิจัย   
สร้างข้ึน   การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (Dependent Samples t-test) 
 ผลการวิจยั พบวา่   
 1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มลูทอ้งถ่ินอ าเภอเขายอ้ย
มีค่าเท่ากบั 75.21/75.33 
 2.  ทกัษะการเขียนสารคดีของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนดว้ยแบบฝึก
เสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มลูทอ้งถ่ินอ าเภอเขายอ้ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี    
โดยใชข้อ้มลูทอ้งถ่ินอ าเภอเขายอ้ย อยูใ่นระดบัมาก 
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KEY WORDS: NON-FICTION WRITING  SKILL / THE SKILL  EXERCISES 
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 The purposes of this research were to 1) develop the non-fiction writing exercises using 
Khaoyoi local information for Matthayomsueksa 5 2) compare the students’ non-fiction writing skill  
before and after using the non-fiction writing exercises using Khaoyoi local information for 
Matthayomsueksa 5 students, and 3) study the students’ opinions toward the non-fiction writing 
exercises using Khaoyoi local information for Matthayomsueksa 5 students. The sample consisted of  33 
students from Matthayomsueksa 5/1, semester 2 in Academic year 2015 at Khaoyoiwittaya school, 
Phetchaburi. The experiment was taken for 4 weeks, 2 times a week,  total 8 times.  
 The  instruments  used  for the  research  were:  1)  the non-fiction writing exercises using 
Khaoyoi local information   2) lesson  plans using with the non-fiction writing exercises using  Khaoyoi 
local information 3)  the non-fiction writing competency  test   and  4) a questionnaire used to study 
students’ opinion on  the non-fiction writing exercises  using  Khaoyoi  local  information. 
 The data were analyzed by mean ( ), standard deviation (S.D.) and dependent samples   
t-test. 
 The results showed that: 
 1.  The efficiency of non-fiction writing exercises using Khaoyoi local information was 
75.21/75.33   
 2.  The students’ non-fiction writing skill after using with the non-fiction writing exercises 
using Khaoyoi local information  was significantly higher  than  before using the exercises at 0.05 
 3. The students’ opinions toward using the non-fiction writing exercises using Khaoyoi 
local information at high level. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได้โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จาก อาจารย ์ดร.บ ารุง  
ช านาญเรือ   รองศาสตราจารยส์มพร ร่วมสุข  และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม      
ท่ีเสียสละเวลาให้ค  าปรึกษาแนะน าแนวทางอนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแกไ้ขให้งานมีความ
ถูกตอ้งและสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ทีน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. อธิกมาส มากจุย้ ท่ีกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารยป์ระพนธ์  เรืองณรงค์ ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณา
ตรวจสอบวทิยานิพนธ์รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ขวทิยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณครูโสภา วงศ์ประสิทธ์ิ  คุณครูทิพวรรณ  เกิดดี  อาจารย ์      
ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือและค าแนะน าซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการด าเนินการวจิยั 
 ขอนมสัการขอบพระคุณท่านพระครูโสภณพชัรธรรม (หลวงพ่อเยน็) เจา้อาวาสวดัยาง 
เขายอ้ย ท่ีใหค้วามเมตตา อบรมสั่งสอน และใหศี้ล ใหพ้ร ท าใหผู้ว้จิยัมีก าลงัใจในการท างานมากยิง่ข้ึน  
 ขอขอบพระคุณ นายชลิต ระหวา่งบา้น ผูอ้  านวยการโรงเรียนเขายอ้ยวิทยา คุณครูสุชา  
ช่ืนเพชร  คุณครูมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ ์คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท่ีให้ความอนุเคราะห์
ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกและใหค้ าแนะน าในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี คณะครูโรงเรียนเขายอ้ย
วิทยาทุกท่านท่ีคอยให้ก าลังใจ ให้ค  าแนะน าและให้ความร่วมมือในการท าวิทยานิพนธ์เล่มน้ี        
จนส าเร็จและขอขอบใจนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเขายอ้ยวิทยาท่ีให้
ความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการเก็บรวมรวมขอ้มูล 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะครูอาจารยทุ์กท่านรวมถึงสถานศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบนั
ได้แก่ โรงเรียนมิตรภาพท่ี 34 โรงเรียนบา้นแหลมวิทยา และมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีประสิทธ์ิ
ประสาทวชิาความรู้ใหแ้ก่ผูว้จิยั 
 ทา้ยท่ีสุด ขอกราบแทบเทา้คุณแม่นกแก้ว  เปล่ียนเดช ผูเ้ป็นทุกส่ิงทุกอย่างในชีวิต   
ของผูว้ิจยั  ผูใ้ห้ชีวิต จิตใจ เลือดเน้ือ การศึกษา และอดทนเพียรพยายามเล้ียงดูลูก ๆ ทั้ง 7 คน     
เพียงล าพงั ท าให้ลูกมีชีวิตท่ีดีท่ีสุดในวนัน้ี  ขอบคุณพี่น้องครอบครัวสิงห์เทียน นางสาวสุรียรั์ตน์ 
นางสาวสุรีย์พร สิงห์เทียน  และหลาน ๆ ทุกคน  รวมทั้ ง คุณธีรพล ทับสี  ท่ีคอยให้ก าลังใจ               
อยู่ เ คียงข้าง ให้ความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนและอยู่ เ บ้ืองหลังความส าเ ร็จในคร้ัง น้ี                 
หากวิทยานิพนธ์เล่มน้ีมีคุณประโยชน์ใด ๆ ผูว้ิจยัขอมอบความดีและคุณประโยชน์นั้นแด่บุคคล
ทั้งหลายทั้งท่ีกล่าวมาแลว้และยงัไม่ไดก้ล่าวถึงทุก ๆ ท่าน  
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัเป็นยุคท่ีสังคมเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เน่ืองมาจากการพฒันาด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทาํให้ขอ้มูลข่าวสารเผยแพร่ไปทัว่ทุกมุมโลกไดอ้ย่าง
กวา้งขวางและรวดเร็ว ผูท่ี้สามารถดาํรงชีวิตในยุคขอ้มูลข่าวสารไดดี้นั้นตอ้งเป็นทั้งผูรั้บรู้และ        
ผูถ่้ายทอดท่ีดีดว้ย กล่าวคือนอกจากจะเป็นผูท่ี้สามารถรับรู้และเขา้ใจขอ้มูลข่าวสารแลว้ ยงัตอ้งมี
ทักษะในการถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ให้ผูอ่ื้นเข้าใจตรงกันด้วย จึงจะเรียกว่าว่าการส่ือสารนั้ น
สัมฤทธิผล ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพ และการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั และส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการรับรู้ ถ่ายทอดขอ้มูลเพื่อส่ือสารให้สัมฤทธิผล      
ก็คือ ภาษา  
 ภาษาไทยเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึง
ความรุ่งเรืองทางอารยธรรม และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยท่ีมีภาษาใช้เป็นของตนเอง           
ดงัพระราชดาํรัสในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระราชทานในวนัประชุม    
ทางวิชาการชุมนุมภาษาไทย ค ณ ะ อ ัก ษ ร ศ า ส ต ร์  จุฬ า ล ง ก ร ณ์ม ห า วิท ย า ล ัย  เม่ือวนัท่ี 29 
กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ความตอนหน่ึงวา่ 
  

           ภาษาไทยนั้นเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเคร่ืองมือของมนุษยช์นิด
หน่ึง คือ เป็นทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหน่ึง เป็นส่ิงท่ีสวยงามอย่างหน่ึง เช่น ในทาง
วรรณคดี เป็นตน้ ฉะนั้นจึงจาํเป็นตอ้งรักษาไวใ้ห้ดี ประเทศไทยนั้นมีภาษาเป็นของเรา ซ่ึงตอ้ง  
หวงแหน ประเทศใกลเ้คียงเราหลายประเทศมีภาษาของตนเอง แต่วา่เขาก็ไม่ค่อยแขง็แรง  เขาตอ้ง
พยายามหาทางท่ีจะสร้างภาษาของตนไวใ้ห้มัน่คง  เราโชคดีท่ีมีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล  
จึงสมควรอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวชิาการ, 2539: 7-8) 

 

 จากความสําคัญของภาษาไทยท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น ทาํให้คณะกรรมการจัดทํา
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดให้ภาษาไทยเป็นสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน เพื่อใชใ้นการศึกษาเรียนรู้รายวิชาอ่ืน ๆ วิชาภาษาไทยจึงนบัวา่มีความสําคญัอยา่งยิ่ง
สําหรับนกัเรียนทุกคน เพราะถา้นกัเรียนไม่มีความรู้ความเขา้ใจในวิชาภาษาไทยดีพอ จะส่งผลต่อ

1 



 2 

การเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ เช่นกนั ดงันั้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 
จึงไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของภาษาไทยไวว้า่ 
  

           ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติใหมี้ความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพ่ือ
สร้างความเขา้ใจและความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ทาํใหส้ามารถประกอบกิจธุระการงาน และดาํรงชีวติ
ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และสร้างสรรคใ์ห้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีตลอดจนนาํไปใชใ้นการพฒันาอาชีพใหมี้ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  นอกจากน้ียงัเป็น
ส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ  เป็นสมบติัลํ้าค่า    
ควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552: 1)                                   

 

 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษ   
ท่ี 21 มุ่งส่งเสริมผูเ้รียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์   สร้างสรรค ์     
มีทกัษะด้านเทคโนโลยี  สามารถทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลก      
ไดอ้ยา่งสันติ (เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษาจงัหวดัเพชรบุรี, 2556: 2)  ดงัท่ี 
วชิยั วงศใ์หญ่ และมารุต พฒัผล (2552: 5)  กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 วา่  พ่อแม่ 
โรงเรียนและสังคมควรเร่งดาํเนินการพฒันาความสามารถในการใช้ภาษาไทย  เพื่อการส่ือสาร        
ท่ีแข็งแกร่งในดา้นการอ่าน เขียน พูด  และความสามารถในการคิดท่ีเป็นระบบ จะตอ้งเตรียมเด็ก    
ให้มีความแข็งแกร่งในภาษาแม่  เน้นเร่ืองความสามารถในการใช้ภาษาไทยอย่างจริงจงั  มิฉะนั้น 
เด็กจะไม่มีภาษาแม่  คือ ขาดความสามารถทางภาษาไทย ไม่เก่งจริงสักภาษา  
 ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ ประกอบด้วยทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู           
และการพูด ซ่ึงจาํเป็นจะต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญ สามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารได ้      
อย่างถูกตอ้ง เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นอย่างดี  ในบรรดา
ทกัษะต่าง ๆ ของภาษาไทย  การเขียนเป็นทกัษะหน่ึงท่ีสําคญัมากในการส่ือสาร เพราะการเขียน  
เป็นหลกัฐานท่ีคงทนถาวรยิ่งกว่าทกัษะอ่ืน ๆ เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนโดยใช้
สัญลักษณ์หรือตัวอักษร ในการนําเสนอข้อมูลความรู้ ความคิด และประสบการณ์ต่าง ๆ              
ของผูส่้งสารสู่ผูรั้บสาร จุดเร่ิมต้นของการเขียนอยู่ท่ีความคิด ถ้าผูส่้งสารบกพร่องด้านความรู้
ความคิดในการเขียน การถ่ายทอดหรือส่ือสารดว้ยการเขียนก็บกพร่องไปดว้ย   
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 การเขียนเป็นทกัษะท่ีสําคญัยิ่งทกัษะหน่ึงในการส่ือสารของมนุษย์   เป็นถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และสติปัญญา  ออกมาในรูปแบบของลายลกัษณ์อกัษร สามารถ        
ใช้อา้งอิงได้ การเขียนเป็นทกัษะท่ีเป็นทั้งศิลป์และศาสตร์เพราะการเขียนตอ้งใช้ภาษาท่ีงดงาม
ประณีต สามารถส่ือไดท้ั้งอารมณ์ ความรู้ ความคิด จึงตอ้งใช้ศิลปะในการเขียน ส่วนท่ีเป็นศาสตร์
เพราะการเขียนทุกชนิดต้องประกอบด้วยความรู้ หลักการและวิธีการการเขียนท่ีจะประสบ
ความสําเร็จนั้นจะตอ้งอาศยัองค์ประกอบอ่ืน ๆ  เช่น  การสะกดคาํให้ถูกตอ้ง  การเวน้วรรคตอน
ถูกต้อง การใช้คาํให้ตรงความหมาย การเลือกสรรถ้อยคาํ การจดัระบบความคิดเพื่อถ่ายทอด        
เป็นตวัหนังสือให้ผูอ่้านเข้าใจก่อนการเขียน การเลือกประเด็นท่ีจะเขียน การเรียบเรียงถ้อยคาํ
สาํนวนใหส้ละสลวยกะทดัรัด รวมถึงการใชป้ระสบการณ์ของผูเ้ขียนกบัผูอ่้านให้ตรงกนั ซ่ึงผูเ้ขียน
จะตอ้งเรียนรู้และฝึกฝนอย่างถูกวิธีให้เกิดความชาํนาญ และตอ้งใช้เวลาพอสมควรท่ีจะทาํให้เกิด
ทกัษะการเขียนท่ีดี 
 นอกจากน้ี ชนานุต อุ่นมะดี (2550: 3) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการเขียนวา่ การเขียน
เป็นส่ือลายลักษณ์อักษรท่ีเป็นท่ีประจักษ์พยาน น่าเช่ือถือได้ดีกว่าคาํพูด และสามารถใช้เป็น
หลักฐานสําคัญได้ดีอีกด้วย นอกจากน้ีการเขียนยงัเป็นรากฐานท่ีสําคัญยิ่งของการเรียนภาษา      
และการศึกษาเล่าเรียน นกัเรียนจะประสบความสําเร็จในการเรียนแต่ละรายวิชามากน้อยเพียงใด 
ส่วนหน่ึงนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัความสามารถในการเขียนถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ข่าวสารและขอ้มูล
ต่าง ๆ ของตนออกมาเพื่อส่ือความหมายและทําความเข้าใจกับบุคคลอ่ืน สอดคล้องกับ             
เจตนา อินตะ๊เช่ือ (2543: 4) ท่ีกล่าววา่ การเขียนมีลกัษณะเป็นการส่ือสาร ท่ีถาวรสามารถคงอยูน่าน 
ตรวจสอบได ้เป็นหลกัฐานอา้งอิงนานนบัพนัปี นบัหม่ืนปี ถา้มีการเก็บรักษาให้คงสภาพเดิมไวไ้ด ้
นอกจากน้ีการเขียนถือเป็นหัวใจสําคญัเพราะต้องใช้ในการบนัทึกขอ้ความ ใช้ในการถ่ายทอด
ขอ้ความ การจด การจารึก การบนัทึก ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่ใชภ้าษาเขียนทั้งส้ิน  
 จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้่าทกัษะการเขียนเป็นทกัษะท่ีสําคญัและจาํเป็น จึงได้มี
การกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระท่ี 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความและเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ีเม่ือนกัเรียนสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แลว้ หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ยงัไดก้าํหนดคุณภาพผูเ้รียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนไวว้่า
ตอ้งสามารถ 
  

           เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตรงตามวตัถุประสงค ์ยอ่ความจากส่ือ
ท่ีมีรูปแบบและเน้ือหาท่ีหลากหลาย   เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชโ้วหารต่าง ๆ  
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เขียนบนัทึก  รายงานการศึกษาคน้ควา้ตามหลกัการเขียนทางวิชาการ ใชข้อ้มูลสารสนเทศในการ
อา้งอิง ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสารคดีและบนัเทิงคดี รวมทั้งประเมินงานเขียน
ของผูอ่ื้นและนาํมาพฒันางานเขียนของตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552: 6) 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา เล็งเห็นความสําคญัของการเขียน 
จึงได้จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระภาษาไทย พุทธศกัราช 2552 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความสาํคญัของสาระการเขียน ดงัจะเห็นได้จากคาํอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา  
ท 32102  ท่ีเก่ียวกบัการเขียนวา่  
 

           “เขียนส่ือสารในรูปแบบของโครงการ และรายงานการดาํเนินโครงการ รายงานการประชุม 
ไดต้รงตามวตัถุประสงค์โดยใชภ้าษาเรียบเรียงถูกตอ้งมีขอ้มูลและสาระสําคญัชดัเจน ผลิตงาน
เขียนของตนเองในรูปแบบของสารคดี บนัเทิงคดี ประเมินคุณค่างานเขียนของผูอ่ื้นในดา้นต่าง ๆ 
ทั้งแนวคิดของผูเ้ขียน การใชถ้อ้ยคาํ การเรียบเรียงสาํนวนโวหาร กลวิธีการเขียนและมีมารยาทใน
การเขียน” (โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา, 2552: 29) 

 

 สาํหรับการผลิตงานเขียนของตนเองนั้นในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีตวัช้ีวดั คือ สามารถ
เขียนสารคดีได ้แต่จากการท่ีผูว้ิจยัไดรั้บมอบหมายให้จดัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มากกวา่ 4 ปี พบวา่ความสามารถในการเขียนสารคดีของนกัเรียนไม่ผา่น
เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้คือ คะแนนสําหรับตวัช้ีวดัน้ี 20 คะแนน แต่นักเรียนทาํคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 10-11 
คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 50-55 ซ่ึงนอ้ยกวา่เป้าหมายท่ีทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกาํหนด 
คือ ทุกตวัช้ีวดันกัเรียนตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 60 ข้ึนไป (โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา, กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาไทย, 2558: 12) 
 สาเหตุท่ีนกัเรียนไดค้ะแนนตํ่ากวา่เกณฑ์ท่ีกาํหนด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการเขียนสารคดี
เป็นการให้ความรู้ ข้อเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การท่ีนักเรียนจะเขียนสารคดีได้ดีนั้ น 
นอกจากจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการเขียนแลว้ นกัเรียนจาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริงของเร่ือง
นั้น ๆ อย่างละเอียดดว้ย ซ่ึงถา้นกัเรียนไม่มีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ ดีพอ ก็จะทาํให้ไม่สามารถผลิต 
งานเขียนไดดี้ และเม่ือนกัเรียนทาํงานไดไ้ม่ดี จะเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน เกิดทศันคติท่ี   
ไม่ดีกบัการเรียนภาษาไทย และทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทยตกตํ่าในท่ีสุด  
 ผูว้ิจยัได้ศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย 
สาระการเขียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2557 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) วชิาภาษาไทย      
 สาระการเขียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา ปีการศึกษา 2555-2557  
       

ระดบั คะแนนเฉล่ีย ( ) 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ระดบัโรงเรียน 40.05 46.15 45.36 
ระดบัจงัหวดั 46.22 51.97 54.27 
ระดบัเขตพ้ืนท่ี 43.47 49.87 51.41 
ระดบัประเทศ 42.95 49.26 50.76 

 

ท่ีมา: โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา, กลุ่มงานวชิาการ, (2558), รายงานคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา     
2555-2557.  (อดัสาํเนา). 
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา
ภาษาไทย สาระการเขียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา ปีการศึกษา 2555-2557         
มีคะแนนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 40.05, 46.15 และ 45.36 ตามลาํดบั ซ่ึงตํ่ากวา่คะแนนระดบัจงัหวดั  
ระดับเขตพื้นท่ี และระดับประเทศ ติดต่อกันทั้ ง 3 ปี  และผลการประเมินทักษะการส่ือสาร        
อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวยั ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ                
ปีการศึกษา 2555, 2556 และ 2557 พบวา่ทกัษะการเขียนเป็นทกัษะท่ีไดค้่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ  ร้อยละ  
35.91 ร้อยละ 37.54 และร้อยละ 38.43 (โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 
2558: 35) ซ่ึงนบัว่าเป็นภาวะวิกฤตของการจดัการเรียนการสอนในสาระการเขียนของกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขายอ้ยวทิยาอยา่งแทจ้ริง 
 การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเขายอ้ยวทิยา จงัหวดัเพชรบุรี เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ครูผูส้อน
วิชาภาษาไทย ระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กล่าวถึงปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนใน                
ปีการศึกษาท่ีผ่านมาว่าทกัษะการเขียนเป็นทกัษะท่ีนักเรียนต้องได้รับการพฒันาอย่างเร่งด่วน     
เพราะนกัเรียนไม่สามารถสร้างผลงานเขียนไดด้ว้ยตนเอง หรือสร้างไดไ้ม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
ครูผูส้อนจึงควรปรับเปล่ียนวิธีการสอนทกัษะการเขียน ตลอดจนจดัสร้างส่ือ นวตักรรม ท่ีสามารถ
พฒันาทกัษะการเขียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน (โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 
2558: 8) จากสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวผูว้ิจยัเห็นวา่ควรแกปั้ญหาอยา่งเร่งด่วน
เพื่อไม่ใหเ้ป็นปัญหาท่ีเร้ือรังและแกไ้ขยาก  
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 การแก้ปัญหาและพฒันาความสามารถด้านการเขียนสารคดีนั้น นอกจากครูผูส้อน
จะตอ้งจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมแล้ว การเขียนสารคดียงัเป็น
ทกัษะท่ีควรมีการฝึกฝนอย่างเพียงพอโดยใช้ส่ือการสอนท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเขียน   
ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และชํานาญ  ซ่ึงแบบฝึกถือว่าเป็นส่ือการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีมี
ความสําคญัต่อการจดัการเรียนรู้  ดงัท่ี กรมวิชาการ (2545: 137-139) ไดก้ล่าวถึงความสําคญั และ
ความจาํเป็นในการใช้ส่ือการเรียนการสอนซ่ึงรวมถึงแบบฝึกด้วย สรุปได้ว่า การจดัการเรียน      
การสอนจาํเป็นตอ้งเตรียมหรือสร้างส่ือ ซ่ึงมีหลายประเภททั้งส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น ใบความรู้  ใบงาน  
แบบฝึก  ส่ือวสัดุอุปกรณ์  เช่น ของจริง ตาราง สถิติ  ส่ือทศันูปกรณ์  เช่น แถบเสียง คอมพิวเตอร์ 
ส่ือกิจกรรม เช่น  เกม เพลง และส่ือบริบท เช่น ส่ิงแวดล้อม  และสภาวการณ์ต่าง ๆ  ส่ือต่าง ๆ 
เหล่าน้ี ต้องคาํนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงค ์
นอกจากน้ี จิราภรณ์ ฉตัรทอง (2545: 26) และนฤดี ผวิงาม (2545: 52) ไดก้ล่าวไวใ้นทาํนองเดียวกนั
วา่แบบฝึกช่วยใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางภาษา เขา้ใจบนเรียนดีข้ึน  สามารถจดจาํเน้ือหาและคาํศพัท์
ไดค้งทน ทาํใหเ้กิดความสนุกสนานในขณะเรียนและทราบความกา้วหนา้ของตนเอง 
 จากการศึกษาแนวคิดดังกล่าวทาํให้ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าแบบฝึกเป็นนวตักรรมท่ีดี 
สามารถนาํมาใชแ้กปั้ญหาการเขียนสารคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ได ้ซ่ึงจะทาํให้นกัเรียน
สนใจบทเรียนมากข้ึน ไม่เบ่ือหน่ายง่าย เป็นแรงจูงใจให้นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเอง 
และเกิดการเรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพของแต่ละคน และในส่วนของครูผูส้อนนบัวา่แบบฝึกเป็นส่ือ
การสอนท่ีมีประโยชน์มาก เพราะช่วยประหยดัเวลา และแรงงาน ครูสามารถใช้แบบฝึกเป็น
เคร่ืองมือในการประเมินผลการเรียนรู้ ทาํให้ทราบพฒันาการของผูเ้รียน  ดังนั้ นการส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนสารคดี นอกจากใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีดีแลว้ นวตักรรมประเภท
แบบฝึกทกัษะการเขียนสารคดีท่ีมีคุณภาพ ก็เป็นปัจจยัท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีช่วยให้การจดั    
การเรียนการสอนเขียนสารคดีประสบความสาํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงัท่ี นวรัตน์ สุทธิพนัธ์ุ (2547: 78) 
ไดท้าํวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการใช้ถอ้ยคาํในงานเขียนร้อยแกว้ สําหรับนกัเรียน     
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่าพฒันาการความสามารถดา้นการใชถ้อ้ยคาํในงานเขียนร้อยแกว้ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะสูงกวา่ท่ีเรียนโดยไม่ใชแ้บบฝึกเสริม
ทกัษะ สอดคลอ้งกบั ณฐักาญจน์ เลิศยะโส (2553: 95)  ซ่ึงไดท้าํวจิยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการเขียน
ความเรียงร้อยแก้วโดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกบัแบบฝึกการเขียนสําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนความเรียงร้อยแกว้หลงัการ
ใชแ้บบฝึกสูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึก และเนาวรัตน์ เจตดุ (2554: 193) ซ่ึงไดท้าํวิจยัเร่ืองการพฒันา
แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสรุปความ โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินไทยทรงดาํ อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดั
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เพชรบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่านักเรียนมีความสามารถในการเขียนสรุป
ความหลงัการเรียนดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะสูงกวา่ก่อนเรียน 
 โรงเรียนเขายอ้ยวิทยาเป็นโรงเรียนระดับมธัยมศึกษาประจาํอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดั
เพชรบุรี ซ่ึงอาํเภอเขายอ้ยเป็นอาํเภอหน้าด่านของจงัหวดัเพชรบุรี อยู่ห่างจากจงัหวดัเพชรบุรี
ประมาณ 22 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 477 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียง เช่น ถํ้าเขายอ้ย โบสถ์ไมส้ัก  มีชาวไทยเช้ือสายไทยทรงดาํ ลาวพวน ลาวเวียงและคนไทย
ดั้งเดิม อาศยัอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข มีประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามท่ีสืบทอดกนัมา ดงัคาํขวญั
อาํเภอเขายอ้ยท่ีว่า “ภูเขางาม ถํ้ าวิจิตร วิถีชีวิตไทยทรงดาํ คุณค่าลํ้ าโบสถ์ไมส้ัก  หัตถกรรมหลกั   
ไมต้าลกลึง ประสานซ้ึงเสียงแคนวง”  ซ่ึงนับว่าเป็นส่ิงท่ีอยู่ใกล้ตวันักเรียน เหมาะกบัการศึกษา
คน้ควา้เป็นอยา่งยิ่ง  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะนาํขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ยมาพฒันาเป็นแบบฝึก
ทกัษะการเขียนสารคดี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ท่ีสนบัสนุนและใหค้วามสาํคญักบัการนาํขอ้มูลทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนมาพฒันา      
เป็นหลกัสูตรของโรงเรียน ใชใ้นการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัเรียน  เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจ    
ในทอ้งถ่ินของตนเอง รักและหวงแหนทอ้งถ่ินของตนเอง   
 จากแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจะเห็นไดว้่า การสอนโดยใช้แบบฝึกน่าจะช่วยให้
นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนสารคดีมากข้ึน ผูว้ิจยัตระหนักถึงความสําคญัและประโยชน์
ของแบบฝึก จึงมีความสนใจพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน อาํเภอ
เขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ข้ึน ซ่ึงผลท่ีได้จากการทดลองใน   
คร้ังน้ีจะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสารคดีมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นแนวทางในการ
พฒันาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดีอีกด้วย อันจะส่งผลให้มรดกทางวฒันธรรมไทย        
ด้านภาษาไม่สูญส้ิน และเยาวชนไทยอนัเป็นอนาคตของชาติยงัได้รับการพฒันาในด้านความรู้  
ทกัษะ และเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทยอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ ทั้งยงัเกิดความรัก หวงแหนและ
ภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของ ตนเองอีกดว้ย 
 

กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
          ตวัแปรตน้                                     ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะ
การเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
อาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

1. ทกัษะการเขียนสารคดี 
 

2. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้ 
ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 
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ค าถามในการวจัิย 
 1.  แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 หรือไม่ 
 2.  ทกัษะการเขียนสารคดีของนกัเรียน หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะ
การเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่า
ก่อนเรียนดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะหรือไม่ 
 3.  นกัเรียนมีความความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียน
สารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 อยูใ่นระดบัใด 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1.  เพื่อพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 
สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการเขียนสารคดีของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้อง ถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนักเรียน         
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนักเรียน               
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
 ทกัษะการเขียนสารคดีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ย
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดี โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะ 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา อาํเภอ       
เขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  จาํนวน 3 ห้องเรียน ซ่ึงจดัห้องเรียนแบบ
คละความสามารถ มีนกัเรียนจาํนวน 72 คน 
  1.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา อาํเภอ  
เขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
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Random Sampling) ดว้ยการจบัสลากเลือกห้องเรียน โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ไดห้้อง ม.5/1    
มีนกัเรียน จาํนวน 33 คน 
 2. ตวัแปรท่ีศึกษา 

 2.1 ตวัแปรต้น คือ การจดัการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี      
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 2.2 ตวัแปรตาม คือ ทกัษะการเขียนสารคดี และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 
สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั 

 การวิจัยในคร้ังน้ี  ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางของชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  สาระการเรียนรู้ท่ี 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ไว ้8 ตวัช้ีวดั ในจาํนวนน้ีผูว้ิจยั
ไดเ้ลือกตวัช้ีวดัมาใชเ้ป็นขอบเขตในการกาํหนดเน้ือหาของการวิจยัน้ี จาํนวน 4 ตวัช้ีวดั คือ ตวัช้ีวดั
ท่ี 1,4, 5 และ 8 กาํหนดเป็นหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหาท่ีสอน 4 เร่ือง คือ 

 3.1 เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์โดยใชภ้าษาเรียบเรียง
ถูกตอ้ง มีขอ้มูลและสาระสาํคญัชดัเจน 

 3.2 การผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบของสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
 3.3 การประเมินงานเขียนของผูอ่ื้นแลว้นาํมาพฒันางานเขียนของตนเอง 
 3.4 มีมารยาทในการเขียน 

 4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ดาํเนินการวจิยัในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 

คาบ  รวม 8 คาบ คาบละ 55 นาที โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จาํนวน 2 คาบ รวม
ทั้งส้ิน 10 คาบ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย หมายถึง     
ส่ือการสอนท่ีผู ้วิจ ัยสร้างข้ึน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเขียนสารคดี            
และสามารถพฒันาทกัษะการเขียนสารคดีโดยสร้างสรรคผ์ลงานเขียนสารคดีดว้ยตนเอง ตลอดจน
เกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนเอง แบบฝึกเสริมทักษะ ประกอบด้วย คํานํา  
วตัถุประสงค์ คาํช้ีแจงในการใช้แบบฝึก  เน้ือหาของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้
ข้อมูลท้องถ่ินอาํเภอเขายอ้ย แบ่งเป็น 5 ชุด ได้แก่ ชุดท่ี 1 ภูเขางาม ถํ้ าวิจิตร ชุดท่ี 2 วิถีชีวิต         
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ไทยทรงดาํ ชุดท่ี 3 คุณค่าลํ้าโบสถ์ไมส้ัก ชุดท่ี 4 หตัถกรรมหลกัไมต้าลกลึง และชุดท่ี 5 ประสาน  
ซ้ึงเสียงแคนวงและแบบทดสอบทา้ยแบบฝึกแต่ละชุด 
 2.  ประสิทธิภาพของแบบฝึก หมายถึง ผลการเรียนรู้จากการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึก         
เสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย ซ่ึงพิจารณาตามเกณฑ ์75/75  

    75 ตวัแรก  หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีผูเ้รียนได้จากการทาํแบบฝึกหัด
ระหวา่งเรียน 

     75 ตวัหลงั หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีผู ้เรียนทําได้จากแบบทดสอบ      
หลงัเรียน 

     การกาํหนดเกณฑ์ท่ียอมรับว่าแบบฝึกเสริมทกัษะมีประสิทธิภาพ คือ E1/E2  มีค่า 
75/75 ข้ึนไป โดยท่ีค่า E1/E2  ไม่แตกต่างกนัเกินกวา่ร้อยละ 5 
 3.  สารคดี หมายถึง งานเขียนสร้างสรรคป์ระเภทร้อยแกว้ ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริง 
มุ่งเสนอความรู้ท่ีน่าสนใจ และความเพลิดเพลินในการอ่าน โดยมีการใช้ภาษาท่ีทนัสมยั คมคาย 
งดงาม เร้าความสนใจ อาจเป็นเร่ืองเก่ียวกบับุคคล สถานท่ี หรือสถานการณ์  

 4.  ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย หมายถึง ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 
จงัหวดัเพชรบุรี โดยศึกษาจากคาํขวญัอาํเภอเขายอ้ยท่ีว่า “ภูเขางาม ถํ้ าวิจิตร วิถีชีวิตไทยทรงดาํ 
คุณค่าลํ้ าโบสถ์ไม้สัก หัตถกรรมหลักไม้ตาลกลึง ประสานซ้ึงเสียงแคนวง”  ซ่ึงประกอบด้วย           
ถํ้ า เขาย ้อย วิ ถีชีวิตชาวไทยทรงดํา  โบสถ์ไม้สักท่ีว ัดกุ ฏิบางเค็ม หัตถกรรมไม้ตาลกลึงท่ี                
บา้นหนองปรง และการเล่นแคนวง 
 5.  ทกัษะการเขียนสารคดี หมายถึง ความสามารถในเขียนสารคดีของนกัเรียนหลงัจาก
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย
แลว้ ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบทดสอบแบบอตันยัท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนและประเมินตามเกณฑก์ารประเมินทกัษะ
การเขียนสารคดีแบบแยกประเด็น (Analytic  Rubrics) ท่ีปรับปรุงมาจากเกณฑ์การให้คะแนนการ
ประเมินความสามารถในการเขียนสารคดีของ ไยดี หงส์เหิน (2553: 49-50)  ซ่ึงมีประเด็นการ
ประเมิน 8 ประเด็น ประกอบดว้ย การตั้งช่ือเร่ือง  การกาํหนดโครงเร่ือง กลวิธีการนาํเสนอ เน้ือหา  
การใชส้าํนวนภาษา ความคิดสร้างสรรค ์ภาพประกอบ และองคป์ระกอบดา้นอ่ืน ๆ 
 6.  ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วย
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอําเภอเขาย้อย สําหรับนักเรียน               
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในดา้นเน้ือหา  กิจกรรมการเรียนรู้  ระยะเวลาและประโยชน์ท่ีไดรั้บ ไดจ้าก        
การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน จาํนวน 20 ขอ้ 
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 7.  นักเรียน หมายถึง ผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียน           
เขายอ้ยวทิยา อาํเภอเขายอ้ยวทิยา จงัหวดัเพชรบุรี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 72 คน 
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บทที ่2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การวิจยั เร่ือง   การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน
อาํเภอเขายอ้ย สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5   ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีขอบเขตของเน้ือหา ดงัน้ี  
 1. หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน 
       1.1 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
       1.2 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขายอ้ยวทิยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 2. หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา 
  2.1 ความสาํคญัของภาษาไทย 
  2.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  2.3 คุณภาพผูเ้รียนเม่ือจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
  2.4 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง: ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
  2.5 โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเขายอ้ยวิทยา  พุทธศกัราช 2552  ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 3. การเขียนและการเขียนสารคดี  
  3.1 ความหมายของการเขียน  
  3.2 ความสาํคญัของการเขียน 
  3.3 จุดมุ่งหมายของการเขียน 
  3.4 ประเภทของการเขียน 
  3.5 องคป์ระกอบของการเขียน 
  3.6 ความหมายของสารคดี   
  3.7 ประเภทของสารคดี 
  3.8 องคป์ระกอบและกลวธีิการเขียนสารคดี 
  3.9 ขั้นตอนในการเขียนสารคดี  
  3.10 การวดัและการประเมินการเขียนสารคดี 
 

 

12 
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 4. แบบฝึกเสริมทกัษะ 
  4.1 ความหมายของแบบฝึกเสริมทกัษะ    
  4.2 ความสาํคญัของแบบฝึกเสริมทกัษะ      
  4.3 หลกัในการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ    
  4.4 ทฤษฎีและหลกัจิตวทิยาท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ    
  4.5 ลกัษณะของแบบฝึกเสริมทกัษะท่ีดี   
  4.6 การสร้างและหาประสิทธิภาพ ของแบบฝึกเสริมทกัษะ    
 5. ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี     

 5.1 ประวติัและความเป็นมาของอาํเภอเขายอ้ย 
    5.2 การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนประจาํอาํเภอเขายอ้ย  
 5.3 สถานท่ีท่องเท่ียว และส่ิงท่ีมีช่ือเสียงของอาํเภอเขายอ้ย ตามคาํขวญัของอาํเภอ

เขายอ้ย คือ  “ภูเขางามถํ้ าวิจิตร วิถีชีวิตไทยทรงดาํ  คุณค่าลํ้ าโบสถ์ไมส้ัก  หัตถกรรมหลกัไมต้าล
กลึง  ประสานซ้ึงเสียงแคนวง”  
 6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 6.1 งานวจิยัในประเทศ 
   6.1.1 งานวจิยัเก่ียวกบัแบบฝึกเสริมทกัษะ 
   6.1.2 งานวจิยัเก่ียวกบัการเขียนสารคดี 
  6.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

 

หลกัสูตรการจัดการเรียนการสอน 
 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  
 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาและจัด         
การเรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนให้มีความรู้ความสามารถ และคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์ามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และกาํหนดวิสัยทศัน์ของหลกัสูตรวา่ มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้เป็น
มนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้
และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
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ชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญับนพื้นฐานความเช่ือท่ีวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 2)  
 โรงเรียนเขายอ้ยวิทยาไดศึ้กษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 โดยละเอียดและนาํมาเป็นกรอบในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาดงัน้ี 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขาย้อยวทิยา  
 โรงเรียนเขายอ้ยวิทยาไดศึ้กษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 โดยละเอียดและนํามาเป็นกรอบในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม บริบทและความต้องการของชุมชนเป็นหลัก มีการกําหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  
เป้าประสงค ์ตลอดจนอตัลกัษณ์ครูและอตัลกัษณ์ของนกัเรียนตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั 
จดัการเรียนการสอนทั้งสายสามญัและสายอาชีพ   โดยสายสามญัใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สายอาชีพใชห้ลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ปรับปรุง 
พ.ศ. 2546 โดยเปิดสาขาพาณิชยกรรมการบญัชี ในระดบัชั้น ปวช.1-ปวช.3 สาระเพิ่มเติมท่ีเปิดสอน
สนองทั้งทางดา้นวิชาการและเสริมทกัษะการดาํรงชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
เช่น การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมพื้นบา้น การประกอบอาชีพในทอ้งถ่ิน การส่งนกัเรียนเขา้ฝึกงานใน
สถานประกอบการท่ีตั้งอยู่ในทอ้งถ่ิน และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนได้จดักิจกรรมท่ีสนองและเสริม
ทกัษะ ทั้งดา้นวิชาการและทกัษะการดาํรงชีวิต โดยเปิดให้นกัเรียนไดเ้ลือกอย่างหลากหลายตาม
ความตอ้งการของผูเ้รียน เช่น  กิจกรรมเสริมทกัษะของกลุ่มสาระต่าง ๆ กิจกรรมอนุรักษ์และ
เผยแพร่วฒันธรรมพื้นบา้น กิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา ฯลฯ 
 นอกจากน้ียงัพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 
2551 มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะ
สําคญัไดแ้ก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา 
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติและความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี และมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็น
พลเมืองไทย และพลโลก มี 8 ขอ้ คือ รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่ง
พอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ และโรงเรียนเขายอ้ยวิทยาไดน้าํ
กรอบแนวคิด  โครงการคนดีศรีเมืองเพช็ร  ซ่ึงสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10  ได้
กาํหนดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาเยาวชนจงัหวดัเพชรบุรีให้เป็นคนดีเป็นแบบอย่างของ
บุคคลตามคุณลกัษณะท่ีกาํหนดประกอบดว้ย มีคุณธรรมและจริยธรรม มีระเบียบวินยัและเคารพ
กฎหมาย  มีจิตสํานึกท่ีดีและรักผูอ่ื้น  รักการเรียนรู้  มีความรักผกูพนั เอ้ืออาทรห่วงใยกบับุคคลใน
ครอบครัว  รักความเป็นไทยและวฒันธรรมไทย  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี   มีวิถีชีวิตแบบ
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ประชาธิปไตย ไม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุขและส่ิงเสพติดทั้งหลาย และอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
(โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา, 2552: 3) 
 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขายอ้ยวิทยาให้
ความสําคญักบัชุมชนหรือทอ้งถ่ินเป็นอย่างยิ่ง พยายามให้นกัเรียนไดศึ้กษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ในทอ้งถ่ิน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีสามารถนาํไปปรับใช้ในชีวิตประจาํวนัได ้รวมถึงเกิดความรัก
และหวงแหนในทอ้งถ่ินของตนเอง และในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระได้บรรจุเน้ือหา
เก่ียวกบัทอ้งถ่ินไวใ้ห้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ย สําหรับงานวิจยัน้ีขอนาํเสนอหลกัสูตรของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ซ่ึงใชเ้ป็นเน้ือหาในการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย ดงัน้ี 
 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขาย้อยวทิยา 
 

ความส าคัญของภาษาไทย 
 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ  เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน  ทาํให้สามารถประกอบกิจธุระ    
การงาน และดาํรงชีวิตร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีสันติสุขและเป็นเคร่ืองมือในการ
แสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพฒันาความรู้ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม  และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   ตลอดจนนาํ ไปใช้ในการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  
นอกจากน้ียงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  ด้านวฒันธรรม  ประเพณี  สุนทรียภาพ        
เป็นสมบติัลํ้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ ์และสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 1  การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใช้ตดัสินใจ 
แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน      
 สาระท่ี 2  การเขียน  
 มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นควา้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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 สาระท่ี 3  การฟัง การดู และการพดู 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
 สาระท่ี 4  หลกัการใชภ้าษาไทย 
 มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา
และพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ                               
 สาระท่ี 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 

คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทาํนองเสนาะได้ถูกตอ้งและเขา้ใจ   
ตีความ  แปลความ  และขยายความเร่ืองท่ีอ่านได ้  วิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่าน  แสดงความคิดเห็น
โต้แยง้และเสนอความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน      
เขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด  บนัทึก  ย่อความ และเขียนรายงานจากส่ิงท่ีอ่าน สังเคราะห์  
ประเมินค่า  และนาํความรู้ความคิดจากการอ่านมาพฒันาตน  พฒันาการเรียน  และพฒันาความรู้
ทางอาชีพ  และนาํความรู้ความคิดไปประยุกตใ์ชแ้กปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต  มีมารยาทและมีนิสัย
รักการอ่าน 
 เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ  โดยใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตรงตามวตัถุประสงค ์  ยอ่ความ
จากส่ือท่ีมีรูปแบบและเน้ือหาท่ีหลากหลาย   เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใชโ้วหาร
ต่าง ๆ  เขียนบนัทึก  รายงานการศึกษาคน้ควา้ตามหลกัการเขียนทางวิชาการ ใชข้อ้มูลสารสนเทศ   
ในการอา้งอิง   ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ   ทั้งสารคดีและบนัเทิงคดี   รวมทั้งประเมิน
งานเขียนของผูอ่ื้นและนาํมาพฒันางานเขียนของตนเอง 
 ตั้งคาํถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือก
เร่ืองท่ีฟังและดู  วิเคราะห์วตัถุประสงค ์ แนวคิด  การใชภ้าษา  ความน่าเช่ือถือของเร่ืองท่ีฟังและดู
ประเมินส่ิงท่ีฟังและดูแล้วนาํไปประยุกต์ใช้ในการดาํเนินชีวิต มีทกัษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ     
ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง  พดูแสดงทรรศนะ โตแ้ยง้ โนม้นา้ว  และ
เสนอแนวคิดใหม่อยา่งมีเหตุผลรวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพดู  
 เข้าใจธรรมชาติของภาษา  อิทธิพลของภาษา  และลักษณะของภาษาไทย ใช้ค ํา       
และกลุ่มคาํสร้างประโยคได้ตรงตามวตัถุประสงค์   แต่งคาํประพนัธ์ประเภท กาพย ์โคลง ร่าย     
และฉันท์   ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะและใช้คาํราชาศพัท์และคาํสุภาพได้อย่างถูกตอ้ง  
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วิเคราะห์หลกัการ  สร้างคาํในภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถ่ิน  
วเิคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบ้ืองต้น          
รู้และเข้าใจลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้าน  เช่ือมโยง        
กับการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และวิถีไทย   ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  และนําข้อคิด          
จากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 

ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง:  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5  
 

ตารางท่ี 2  มาตรฐานและตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 
 

 มาตรฐาน ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
มาตรฐาน ท 1.1 
ใชก้ระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และ
ความคิดเพื่อนาํไปใช้
ตดัสินใจแกปั้ญหาใน
การดาํเนินชีวติและมี
นิสยัรักการอ่าน 

2. ตีความ แปลความและขยายความ
เร่ืองท่ีอ่าน 
3. วเิคราะห์และวจิารณ์เร่ืองท่ีอ่าน
ในทุก ๆ ดา้นอยา่งมีเหตผุล 
6. ตอบคาํถามจากการอ่านงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาท่ีกาํหนด 
7. อ่านเร่ืองต่าง ๆ แลว้เขียนกรอบ
แนวคิด ผงัความคิด บนัทึก ยอ่ความ 
และรายงาน 
8. สงัเคราะห์ความรู้จากการอ่านส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพฒันาตน 
พฒันาการเรียน และพฒันาความรู้
ทางอาชีพ  

การอ่านจบัใจความจากส่ือต่าง ๆ  เช่น   
- ข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน 
- บทความ 
- นิทาน      
- เร่ืองสั้น 
- นวนิยาย 
- วรรณกรรมพ้ืนบา้น 
- วรรณกรรมในบทเรียน 
- บทโฆษณา 
- สารคดี   
- บนัเทิงคดี   
- ปาฐกถา 
- พระบรมราโชวาท 
- เทศนา 
- คาํบรรยาย 
- คาํสอน 
- บทร้อยกรองร่วมสมยั 
- บทเพลง 
- บทอาเศียรวาท 
- คาํขวญั 
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ตารางท่ี 2  มาตรฐานและตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั  (ต่อ) 
 

 มาตรฐาน ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้
กระบวนการเขียนเขียน
ส่ือสาร เขียนเรียงความ 
ยอ่ความและเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ 
เขียนรายงานขอ้มูล
สารสนเทศและรายงาน
การศึกษาคน้ควา้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1. เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้
ตรงตามวตัถุประสงค ์โดยใชภ้าษา
เรียบเรียงถูกตอ้ง มีขอ้มูลและ
สาระสาํคญัชดัเจน 
4. ผลิตงานเขียนของตนเองใน
รูปแบบต่าง ๆ 
5. ประเมินงานเขียนของผูอ่ื้น  
แลว้นาํมาพฒันางานเขียนของตนเอง 
6. มีมารยาทในการเขียน 

การเขียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

  - สารคดี 

  - บนัเทิงคดี 

การประเมินคุณค่างานเขียนในดา้นตา่ง  ๆ   เช่น 

 - แนวคิดของผูเ้ขียน 

 - การใชถ้อ้ยคาํ 

 - การเรียบเรียง 

 - สาํนวนโวหาร 

 -  กลวธีิการเขียน 

มารยาทในการเขียน 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่ามาตรฐานและตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเร่ืองการพฒันา     
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอําเภอเขาย้อย สําหรับนักเรียน               
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 คือ มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด              
เพื่อนําไปใช้ตดัสินใจแก้ปัญหาในการดาํเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน และ มาตรฐาน ท 2.1             
ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ    
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นควา้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการท่ี
นกัเรียนจะมีความสามารถในการเขียนไดดี้ ตอ้งเร่ิมจากการอ่านงานเขียนของผูอ่ื้นเพื่อให้มีความรู้
และขอ้มูลเพียงพอสาํหรับการสร้างงานเขียนของตนเองต่อไป 
 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  พุทธศักราช 2552  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช  2551 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 
 โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา ได้จัดทาํหลักสูตรสถานศึกษา กําหนดโครงสร้าง และค่า
นํ้ าหนกั หน่วยกิต ของรายวิชา ระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 5 โดยอิงจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ดงัน้ี (โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา, 2552: 14) 
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ตารางท่ี 3  โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
                  แผนการเรียน วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 

 

ภาคเรียนท่ี 1 
หน่วย

การเรียน 

 

ภาคเรียนท่ี 2 
หน่วย 

การเรียน 
รายวชิาพ้ืนฐาน  รายวชิาพ้ืนฐาน  

ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0 ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0 
ค 32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 
ว 30202 ฟิสิกส์ 2 2.0 ว 30203 ฟิสิกส์ 3 2.0 
ว 30222 เคมี 2 1.5 ว 30223 เคมี 3 1.5 
ว 30242 ชีววทิยา 2 1.5 ว 30243 ชีววทิยา 3 1.5 
ส 32101 สงัคมศึกษา 3 1.0 ส 32102 สงัคมศึกษา 4 1.0 
ส 32103 ประวติัศาสตร์ 3 0.5 ส 32104 ประวติัศาสตร์ 4 0.5 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 
ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 
ง 32101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี3 1.0 อ 32102 ภาษาองักฤษ 4 1.0 
อ 32101 ภาษาองักฤษ 3 1.0   
รายวชิาเพ่ิมเติม  รายวชิาเพ่ิมเติม  
ค 32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 ง 30201 การออกแบบผลิตภณัฑ ์ 1.0 
อ 32201 ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ 1 1.0 ค 32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2.0 
  อ 32202 ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ 2 1.0 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมชุมนุม 20 กิจกรรมชุมนุม 20 
กิจกรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10 กิจกรมเพ่ือสงัคมและ

สาธารณประโยชน์ 
10 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเขายอ้ยวิทยา                  
ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่าให้ความสําคัญกับรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระภาษาไทย จํานวน             
1.0 หน่วยกิต คิดเป็นสัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง รวมภาคเรียนละ  40 ชัว่โมง  เม่ือวิเคราะห์มาตรฐานและ
ตวัช้ีวดั ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผูว้จิยัไดเ้ขียนคาํอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน (ท 32102)  ดงัน้ี  
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 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ประเภทบทความ  บทร้อยกรองประเภท ร่าย ลิลิต    
คาดคะเนเหตุการณ์  จากเร่ืองท่ีอ่าน  ประเมินค่านําความรู้  ความคิดไปใช้ตดัสินใจแก้ปัญหา         
ในการดาํเนินชีวิต   แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้กบัเร่ืองท่ีอ่าน  เสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล   
และมีมารยาทในการอ่าน 
               เขียนส่ือสารในรูปแบบของ โครงการ และรายงานการดําเนินโครงการ รายงาน        
การประชุม   ไดต้รงตามวตัถุประสงคโ์ดยใชภ้าษาเรียบเรียงถูกตอ้งมีขอ้มูลและสาระสําคญัชดัเจน  
ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบ  สารคดี   บนัเทิงคดี  ประเมินคุณค่างานเขียนผูอ่ื้นในดา้นต่าง ๆ  
แนวคิดของผูเ้ขียน  การใชถ้อ้ยคาํ  การเรียบเรียง  สาํนวนโวหาร   กลวธีิในการเขียน  และมีมารยาท
ในการเขียน 
               มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองท่ีฟังและดู พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดงทรรศนะ 
โตแ้ยง้  โนม้นา้วใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ยภาษาถูกตอ้งเหมาะสม  มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพดู แต่งบทร้อยกรองประเภท กาพย์  ฉันท์  วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ        
และภาษาถ่ินอธิบายและวเิคราะห์หลกัการสร้างคาํในภาษาไทย   
               วิ เคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เ บ้ืองต้น             
ด้านจุดมุ่งหมาย รูปแบบ พิจารณาเน้ือหาและกลวิธี ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคม      
และวฒันธรรม วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์      
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  สังเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  นาํไปประยุกต์ใช ้   
ในชีวิตจริง  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทาง  ท่องจําและบอกคุณค่า          
บทอาขยานตามท่ีกาํหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจและนาํไปใชอ้า้งอิง 
 รหสัตวัช้ีวดั 

ท 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/4, ม.4-6/6 
ท 2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
ท 3.1  ม.4-6/4, ม.4-6/5,  ม.4-6/6 
ท 4.1  ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6 
ท 5.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/4, ม.4-6/6 
รวม     16   ตวัช้ีวดั 

 จากการวิเคราะห์โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเขายอ้ยวิทยา ผูว้ิจยัได้
นําคาํอธิบายรายวิชา สมรรถนะสําคญัของผูเ้รียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาออกแบบ        
หน่วยการเรียนรู้รายวชิาภาษาไทยพื้นฐาน (ท 32102) ของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 4  การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้รายวชิาภาษาไทยพื้นฐาน (ท 32102) ภาคเรียนท่ี 2/2558 
 

หน่วย 
การเรียนรู้ 

 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(คาบ) 

 

เน้ือหาโดยยอ่ 
คะแนน 

1 พิชิตลิลิตตะเลงพา่ย 6 - ลิลิตตะเลงพา่ย 
- การตีความ แปลความ ขยายความ 
เร่ืองท่ีอ่าน 
- การวเิคราะห์และวจิารณ์เร่ืองท่ีอ่าน 
- การเขียนผงัความคิด 
- การสงัเคราะห์ความรู้จากเร่ืองท่ีอ่าน 

10 

2 ทา้ทายโคลนติดลอ้  4 - โคลนติดลอ้ 
- การพดูหนา้ชั้น 
- ลกัษณะของบทความ 
- การคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 

5 

3 ก่อเกิดสารคดีทอ้งถ่ิน 10 - ความหมายของสารคดี 
- หลกัการเขียนสารคดี 
- การรวบรวมขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพ่ือใชใ้น 
การเขียนสารคดี 
- เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ได ้
ตรงตามวตัถุประสงค ์ 
- การสร้างสรรคผ์ลงานเขียนสารคดี และ
ช้ินงานหนงัสือเล่มเลก็ 
- การประเมินงานเขียนของผูอ่ื้น 
แลว้นาํมาพฒันางานเขียนของตน 

15 

สอบกลางภาค 20 
4 เชิญยลยนิเวตาล  5 - นิทานเวตาล 

- การสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีฟังและดู 
- การมีวจิารณญาณในการเลือกเร่ืองท่ีฟัง
และดู 

7 

5 สอดประสานหลกัภาษา 8 -  อธิบายและวเิคราะห์หลกัการสร้างคาํใน
ภาษาไทย 
- หลกัสงัเกตคาํท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
- การสร้างคาํ แบบสมาสและสนธิ 
- การเขียนรายงานทางวชิาการ 

15 
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ตารางท่ี 4  การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้รายวชิาภาษาไทยพื้นฐาน (ท 32102) ภาคเรียนท่ี 2/2558  
 (ต่อ) 
 

หน่วย 
การเรียนรู้ 

 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(คาบ) 

 

เน้ือหาโดยยอ่ 
คะแนน 

6 ช่ืนชีวาร้อยกรองไทย 7 - แต่งบทร้อยกรอง “โคลงส่ีสุภาพ” 
- ท่องจาํบทอาขยาน 

8 

สอบปลายภาค 20 
รวม  40  100 

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่าการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ท 32102           
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2558 พบวา่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ก่อเกิดสารคดีทอ้งถ่ิน  เป็นหน่วยการ
เรียนรู้ท่ีบูรณาการขอ้มูลทอ้งถ่ิน เก่ียวกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นในทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 
จงัหวดัเพชรบุรี  โดยนาํคาํขวญัของอาํเภอเขายอ้ย มาตั้งช่ือชุดแบบฝึกทั้ง 5 ชุด ไดแ้ก่ “ภูเขางามถํ้ า 
วิจิตร  วิถีชีวิตไทยทรงดาํ  คุณค่าลํ้ าโบสถ์ไม้สัก  หัตถกรรมหลกัไมต้าลกลึง ประสานซ้ึงเสียง         
แคนวง” พฒันาเป็นแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดี  โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอาํเภอเขายอ้ย                 
ให้นักเรียนได้ฝึกทกัษะการเขียนสารคดีเบ้ืองต้นจากบทอ่าน  ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองท่ีผูว้ิจยั
คดัเลือกมาฟังข้อมูลจากวิทยากรท้องถ่ิน ทศันศึกษาท่ีแหล่งเรียนรู้โบสถ์ไมส้ักวดักุฏิ บางเค็ม   
นกัเรียนทาํกิจกรรมกลุ่ม คน้ควา้ขอ้มูลทอ้งถ่ินท่ีสนใจ   รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้แลว้เขียน
สารคดี โดยผูว้ิจยัประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน   ความสามารถในการส่ือสาร  
ความคิดสร้างสรรค ์รวมทั้งประเมินคุณลกัษณะในดา้นความมีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการทาํงาน
และรักความเป็นไทย   
 

การเขียนและการเขียนสารคดี 
 

          การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเก่ียวกบัการเขียนสารคดี ผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนอประเด็นสําคญั
เก่ียวกบัการเขียน ซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีพฒันาไปสู่การเขียนสารคดีต่อไป ดงัน้ี   
 

ความหมายของการเขียน 
 ทกัษะการเขียน เป็นทกัษะท่ีมีความสลบัซบัซอ้นกวา่ทกัษะการฟัง การพดูและการอ่าน     
เพราะผูเ้ขียนจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองท่ีจะเขียนเป็นอยา่งดี  รู้จกัการใชถ้อ้ยคาํสาํนวน มีความสามารถ
ในการสังเคราะห์ เรียบเรียงถอ้ยคาํ ผูกประโยค ใช้ภาษาถูกตอ้งตามแบบแผนและส่ือความหมาย
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ชดัเจนตรงตามวตัถุประสงค์ของผูเ้ขียนเองและเหมาะสมกบัสถานการณ์ ซ่ึงมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายของการเขียนไวด้งัน้ี 
 วรรณี โสมประยูร (2537: 74) กล่าวว่า การเขียน คือ การส่ือความหมายอย่างหน่ึง     
ไปยงัผูอ่ื้น โดยใชต้วัอกัษรเป็นเคร่ืองมือในการส่งสารเพื่อแสดงออกถึงความรู้ ความคิด  ความ รู้สึก
ของผูเ้ขียนใหผู้อ่้านไดท้ราบ 
 กองเทพ เคลือบพนิชกุล (2542: 123) กล่าววา่ การเขียน คือ ทกัษะการใชภ้าษาชนิด
หน่ึงเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด จินตนาการ ประสบการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอารมณ์และ
ความรู้สึกกบัข่าวสารเป็นการส่ือสารหรือส่ือความหมาย โดยมีตวัหนงัสือ ตลอดจนเคร่ืองหมาย 
ต่าง ๆ  เป็นสัญลกัษณ์แทนถอ้ยคาํในภาษาพูด เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจไดต้ามความมุ่งหมายของผูเ้ขียน 
การเขียนจึงเป็นทกัษะท่ีมีหลกัฐานถาวรปรากฏอยู่นาน และงานเขียนจะเกิดผลดีหรือผลเสียนั้น 
ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของเน้ือหาและกลวิธีการเขียนของผูเ้ขียน  ซ่ึง สนิท สัตโยภาส (2542: 205)  ได้
กล่าวถึงความหมายของการเขียนทาํนองเดียวกนัวา่ การเขียน หมายถึง การติดต่อส่ือสารอยา่งหน่ึง           
ของมนุษย ์ท่ีมนุษยพ์ยายามถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึกออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้
ผูอ่ื้นอ่านแลว้เขา้ใจตามท่ีตนตอ้งการ 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2546: 203) ให้ความหมายของการเขียนไวว้่า  หมายถึง วิธีการ
ส่ือสารอย่างหน่ึงของมนุษย ์ เป็นการแสดงออกทางภาษาเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีตอ้งอาศยัความรู้     
ความสามารถในดา้นการคิด  ความรู้สึก  จินตนาการและประสบการณ์ของผูเ้ขียนประกอบกนั 
 จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ และบาหยนั อ่ิมสาํราญ (2548: 181) ไดใ้หค้วามหมาย การเขียนวา่ 
เป็นการส่ือสารด้วยตัวอกัษรเพื่อถ่ายทอดความรู้  ความคิด อารมณ์ ความ รู้สึก ประสบการณ์ 
ข่าวสารและจินตนาการจากผูเ้ขียนไปสู่ผูอ่้าน 
 สํานกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ  (2554: 24)   ไดใ้ห้
ความหมาย ไวว้่า  การเขียน คือการแสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึกท่ีอยู่ในใจออกมาให้ผูอ่ื้น
ไดรั้บรู้ โดยใชว้ธีิสัญลกัษณ์ท่ีเรียกวา่ ตวัอกัษร เพื่อใหผู้อ่ื้นไดเ้ขา้ใจในเจตนาของผูเ้ขียน    

 โอลิวา  และเมคคริมอน  (Oliva, 1969: 152 and McCrimon, 1978: 3,  อา้งถึงใน       
ธญัญลกัษณ์ ปัสนานนท,์ 2540: 17) ให้ความหมายของการเขียนไวว้า่  การเขียน เป็นกระบวนการ
ทางความคิดท่ีจะใช้ภาษาของผูเ้ขียนในการส่ือความคิดไปสู่ผูอ่ื้น ซ่ึงพูดภาษาเดียวกนั ในขณะท่ี
ผูเ้ขียนตอ้งตั้งจุดมุ่งหมายไว ้แลว้พยายามเรียงลาํดบัความสาํคญัใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน  
 ฟีนอคเคียโร (Finochiaro, 1980: 143, อา้งถึงใน ธญัญลกัษณ์ ปัสนานนท,์ 2540: 18) 
กล่าวว่า  การเขียนเป็นรูปแบบหน่ึงของการใช้ภาษาเพื่อส่ือความหมาย  การเขียนโดยไม่ทราบ
ความหมายถือเป็นการจารึกเร่ืองบนวสัดุเท่านั้น   ไม่นบัวา่เป็นการเขียน การเขียนจะตอ้งมีการใช้
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ตวัอกัษรอยา่งมีความหมาย  ใชว้ธีิการเรียบเรียงขอ้ความตามลกัษณะโครงสร้างของภาษา มีรูปแบบ
การเขียนท่ีตรง กบัจุดมุ่งหมายในการเขียน รวมทั้งใชถ้อ้ยคาํสาํนวนโวหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 จากนิยามของนกัวิชาการท่ีกล่าวขา้งตน้  สรุปไดว้่า การเขียน คือ  วิธีการส่ือสารอยา่ง
หน่ึงของมนุษย์ท่ีแสดงออกทางภาษาโดยใช้สัญลกัษณ์ท่ีเรียกว่า ตวัอกัษร เพื่อถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ความตอ้งการ หรือประสบการณ์ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผูอ่้านรับรู้และเขา้ใจส่ิง
ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการอยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

 

ความส าคัญของการเขียน 
 การเขียนเป็นทักษะหน่ึงท่ีมีความสําคัญต่อชีวิต เพราะเป็นเคร่ืองมือบันทึกและ
ถ่ายทอดเป็นเร่ืองราวต่างๆทั้งสําหรับตนเองและผูอ่ื้นอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในชีวิตประจาํวนั  
ตอ้งใช้ทกัษะการเขียนในการติดต่อส่ือสาร ถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ ประสบการณ์ 
ตลอดจนความรู้สึกของผู ้เ ขียนให้ผู ้อ่านทราบ เป็นหลักฐานท่ีมั่นคงเพราะไม่ลบเลือนเร็ว        
เหมือนคาํพูด สามารถใชติ้ดต่อไดดี้ทั้งระยะใกลแ้ละระยะไกล ทั้งน้ีผูเ้ขียนจะตอ้งมีความสามารถ   
ในการเขียนใช้ภาษาไดถู้กตอ้งชดัเจน เพื่อให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจความหมายในส่ิงท่ีตนเขียนได ้
การเขียนจึงตอ้งมีการฝึกฝนบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความชาํนาญ รู้จกันาํขอ้มูลจากการอ่านมาเป็น
แนวทางในการเขียน นอกจากน้ียงัจะตอ้งรู้จกัลกัษณะของภาษาว่าเขียนอย่างไรจึงจะทาํให้ผูอ่้าน
พอใจ เขียนอย่างไรจึงจะถูกตอ้งและสละสลวย และสามารถส่ือสารกบัผูอ่้านไดต้รงกบัท่ีตน
ตอ้งการ การเขียนจึงจาํเป็นและสําคญัยิ่ง จึงมีนกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการ
เขียนไวด้งัน้ี 
 สุจริต เพียรชอบ  และสายใจ อินทรัมพรรย ์  (2536: 172)  กล่าววา่ในชีวิตประจาํวนั
นกัเรียนมีโอกาสท่ีจะตอ้งเขียนเรียบเรียงขอ้ความหลาย ๆ  โอกาสดว้ยกนับางคร้ังเป็นการเขียนใน
ชั้นเรียน ซ่ึงไดแ้ก่ เรียงความ บนัทึกประจาํวนั บนัทึกเหตุการณ์ และการเขียนรายงาน บางคร้ังก็เป็น
การเขียนตามความพอใจของนกัเรียนเอง เช่น การเขียนบทความเขียนแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ   
เป็นตน้ 
 ทศันีย ์ศุภเมธี (2542: 36) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการเขียนไวด้งัน้ี 1) เป็นเคร่ืองมือ
วดัความเจริญหรืออารยธรรมของมนุษย์ 2) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สนองความปรารถนาของมนุษย์      
ทาํให้เกิดผลตามท่ีตอ้งการ 3) เป็นการแสดงออก ผูเ้ขียนมีเวลาคิด ไตร่ตรอง แลว้จึงลาํดบัความคิด
เรียบเรียงออกมาเป็นเร่ืองราวดว้ยภาษา ผูเ้ขียนมีโอกาสแกไ้ขก่อนถึงผูอ่้าน และ 4) เป็นเคร่ืองมือ
ถ่ายทอดทางสติปัญญาของมนุษย์ เพราะเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรม ความคิดจินตนาการ           
และความรู้จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง  
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 นพดล จนัทร์เพญ็ (2542: 91) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการเขียนไวว้า่ 1) การเขียน
เป็นการส่ือสารของมนุษย ์ 2) การเขียนเป็นเคร่ืองถ่ายทอดความรู้และสติปัญญาของมนุษย ์ 3) การ
เขียนสามารถสร้างความสามคัคีในหมู่มนุษยชาติ  4) การเขียนเป็นเคร่ืองระบายออกทางอารมณ์ของ
มนุษย ์และ 5) การเขียนทาํใหม้นุษยป์ระสบความสาํเร็จในชีวติ เช่น การเล่าเรียน เป็นตน้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2551: 24)
กล่าวถึงความสําคัญของการเขียน ดังน้ี 1) เป็นเคร่ืองมือแสดงออกของความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกของมนุษย ์ 2) เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการวดัความเจริญ  หรืออารยธรรมของมนุษยใ์น    
แต่ละยุคแต่ละสมยั 3) เป็นเคร่ืองมือใช้สําหรับส่ือสารทั้งเร่ืองในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 4) เป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้สนองความปรารถนาของมนุษย ์เช่น  ความรัก  ความเขา้ใจ 5) เป็นเคร่ืองมือสําคญั              
ทางวฒันธรรมท่ีถ่ายทอดมรดกทางด้านสติปัญญาของมนุษย ์6) เป็นส่ือท่ีช่วยแพร่กระจายความรู้
ความคิดให้กวา้งไกล และไดร้วดเร็ว 7) เป็นส่ือกลางท่ีให้ความรู้ความคิด และความเพลิดเพลิน     
แก่คนทุกเพศทุกวยั 8) เป็นบนัทึกทางสังคมท่ีให้คุณประโยชน์แก่คนรุ่นปัจจุบนั และอนาคต และ 
9) เป็นงานอาชีพท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในปัจจุบนั 
 สรุปได้ว่า การเขียนมีความสําคญัและเป็นประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั ทั้งต่อบุคคล
และสังคมเพราะเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการส่ือสาร  การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ทาํให้เกิดความ
เพลิดเพลินทั้ งทางจิตใจและสติปัญญา  เป็นเคร่ืองมือทาํให้มนุษย์ประสบความสําเร็จในชีวิต 
ถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาจากอดีตถึงปัจจุบนั  ช่วยบนัทึกเหตุการณ์ทางสังคม      
และก่อใหเ้กิดความรักความสามคัคีในสังคม 
 

จุดมุ่งหมายในการเขียน 
 การติดต่อส่ือสารเพื่อส่ือความหมาย มีรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย การเขียนเป็น
วิธีการหน่ึงท่ีใช้ส่ือสาร  สร้างความเขา้ใจ ถ่ายทอดความรู้ สติปัญญา และความรู้สึกนึกคิดของ
มนุษย ์ ดงันั้น การเขียนจึงมีจุดมุ่งหมายต่าง ๆ หลายประการ ดงัน้ี  
 สิทธา พินิจภูวดล  และคณะ (2535: 1-6)  กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการเขียนแบ่งออกได ้ 
2 ลกัษณะ คือ ตอ้งการเขียนเพื่ออะไร ไดแ้ก่ เขียนเพื่อเล่าเร่ือง เขียนเพื่ออธิบาย เขียนเพื่อโฆษณา   
จูงใจ เขียนเพื่อปลุกใจ เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นแนะนาํ เขียนเพื่อสร้างจินตนาการ เขียนเพื่อ
ตอ้งการลอ้และเสียดสี และตอ้งการเขียนในโอกาสต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัผูอ่้าน 
ความเหมาะสมกบัการแพร่หลายของขอ้เขียน 
 อญัชลี ทองเอม (2540: 43) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการเขียนทัว่ไปไว ้3 ประการ ดงัน้ี 
 1.  เขียนเพื่ออธิบาย หมายถึง เขียนบอกเล่าใหผู้อ่้านรู้รายละเอียดต่าง ๆ จากความรู้และ 
ประสบการณ์ของผูเ้ขียน 
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 2.  เขียนเพื่อพรรณนาหมายถึง  การเขียนท่ีต้องการแสดงความคิดอารมณ์และ
ความรู้สึกใหผู้อ่้านไดรั้บ 
 3.  เขียนเพื่อโนม้น้าวจิตใจหรือเปล่ียนความคิด หมายถึง การเขียนท่ีตอ้งการให้ผูอ่้าน
เปล่ียนความคิด เปล่ียนความรู้สึก อาจคลอ้ยตามหรือเกิดความขดัแยง้ไปตามความตอ้งการของ
ผูเ้ขียน 
 ผะอบ โปษะกฤษณะ (2544: 52-53) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการเขียนทัว่ไปไว ้4 ประการ 
ดงัน้ี 
 1.  เพื่ออธิบายใหผู้อ่้านรู้วา่อะไรเป็นอะไร เป็นการบอกเล่าใหท้ราบ เช่น ความรู้ 
ทางวชิาการ หลกัเกณฑ ์ทฤษฎีต่าง ๆ (การตอบขอ้สอบเพื่ออธิบาย) การช้ีแจง การประกาศใหท้ราบ  
 2.  เพื่อพรรณนาให้ผูอ่้านไดรู้้สึก ไดเ้ห็น ไดย้ิน เช่นเดียวกบัผูเ้ขียนรู้สึกไม่วา่จะเป็น  
การพรรณนาภาพ เสียง รส หรือสัมผสัใด ๆ ก็ตาม 
 3.  เพื่อเปล่ียนความรู้สึกเปล่ียนใจหรือเปล่ียนท่าทีใหไ้ปตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ 
         3.1 ชกัชวนให้เห็นจริงในเร่ืองท่ีเขา้ใจยาก เช่น ขอ้ธรรมะต่าง ๆ คาํพงัเพย ภาษิตท่ี
เขา้ใจยาก 

 3.2 โนม้นา้วใหเ้ห็นดว้ยในนโยบายใหม่เปล่ียนความคิดจากเร่ืองหน่ึงไปอีกเร่ืองหน่ึง 
 4.  เพื่อเล่าเร่ืองให้ผูอ่ื้นทราบเสมือนหน่ึงผูอ่้านได้เห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือเหตุการณ์         
ท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเอง 
 ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ การเขียนมีจุดมุ่งหมายโดยทัว่ไปวา่เขียนเพื่ออะไร เช่น เพื่ออธิบาย
เล่าเร่ือง แสดงความคิดเห็น โฆษณา สร้างจินตนาการ ชกัชวน โนม้นา้ว ฯลฯ และเขียนเน่ืองใน
โอกาสใด ซ่ึงผูเ้ขียนจะตอ้งเขียนให้เหมาะสมกบัโอกาสต่าง ๆ แต่การเขียนทุกคร้ังผูเ้ขียนจะตอ้ง
คาํนึงถึงผูอ่้านเป็นอนัดบัแรกว่า ผูอ่้านเป็นใคร มีจาํนวนมากหรือน้อย มีวยัและการศึกษา             
เป็นอย่างไร ซ่ึงจะทาํให้ผูเ้ขียนสามารถกาํหนดรูปแบบหรือภาษาท่ีใช้ส่ือไปยงัผูอ่้านหรือผูรั้บ       
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน 
 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การเขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรยาย 
แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองราว เหตุการณ์ และโนม้นา้วจิตใจของผูอ่้านใหรั้บรู้และเขา้ใจเก่ียวกบั 
ความรู้ ความคิด และอารมณ์ของผูเ้ขียน 
 

ประเภทของการเขียน  
 ทกัษะการเขียนเป็นทกัษะการส่ือความหมาย   โดยใชต้วัหนงัสือหรือสัญลกัษณ์เป็นส่ือ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิดและประสบการณ์  การเขียนจึงไม่ใช่เป็นเพียงทกัษะท่ีมีประโยชน์ในชีวิต
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เท่านั้น แต่ยงัเป็นแหล่งความพึงพอใจส่วนตวัของผูอ่้านและผูเ้ขียนและเป็นกระบวนการท่ีจะพฒันา
ความสามารถดา้นความคิดของผูเ้ขียนดว้ย ดงัท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดก้ล่าวถึงประเภทของการเขียนไวด้งัน้ี 

 วรรณี โสมประยรู (2544: 139)  ไดแ้บ่งประเภทของการเขียน ดงัน้ี 
 1. การเขียนเพื่อแสดงความตอ้งการ 
 2. การเขียนเพื่อเล่าประสบการณ์ 
 3. การเขียนเพื่อบรรยายส่ิงท่ีพบเห็น 

 4. การเขียนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร 
 5. การเขียนเพื่อบนัทึกส่ิงท่ีตอ้งการจาํ 
 6. การเขียนเพื่อรายงานผลการปฏิบติังานและอ่ืนๆ 
 7. การเขียนเพื่อประกาศเชิญชวนและโฆษณา 
 8. การเขียนบตัรเชิญและบตัรอวยพร  

 วลยัรัตน์ อติแพทย ์(2532: 57, อา้งถึงใน นฤดี ผิวงาม, 2545: 45) กล่าวว่า ตามหลกั
สากลนั้น แบ่งการเขียนออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภท คือ 
 1. การเขียนร้อยแกว้หรือความเรียง คือ  การเรียบเรียงถอ้ยคาํตามรูปประโยคธรรมดา
ให้เป็นเร่ืองราว  ไม่มีกาํหนดกฎเกณฑ์ท่ีบงัคบัเป็นแบบฉบบั   แต่ตอ้งเป็นไปตามระเบียบภาษา   
ของชาติ  รูปแบบของร้อยแก้ว ได้แก่ ย่อความ บันทึกรายงาน จดหมาย ประกาศ เรียงความ 
บทความ นิทาน หรือนิยาย ตาํนาน  และประวติั ฯลฯ 
 2. การเขียนร้อยกรองหรือบทกวนิีพนธ์ คือ การเรียบเรียงถอ้ยคาํตามแบบแผนท่ีบงัคบั 
โดยเฉพาะตอ้งการเลือกสรรถอ้ยคาํท่ีไพเราะเหมาะสม   และมีความหมายลึกซ้ึงมาเรียบเรียงอยา่งมี
ศิลปะ  รูปแบบของร้อยกรองหรือกวนิีพนธ์ มีหลายแบบคือ โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน เป็นตน้  

 สมพร มนัตะสูตร (2540: 8-10) ไดแ้บ่งประเภทของการเขียนตามเน้ือหาไว ้ดงัน้ี 
 บนัเทิงคดี  คือ เร่ืองราวท่ีเขียนข้ึนจากการสมมติผสมจินตนาการ โดยยึดหลกัความ
สมจริงใหม้ากท่ีสุด แบ่งเป็น นวนิยาย เร่ืองสั้น บทละคร หสัคดี หรือปกิณกะอ่ืน ๆ 
 สารคดี  คือ งานเขียนท่ีผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้ความรู้เน้ือหาสาระเชิงวิชาการแก่
ผูอ่้านมากกวา่ความเพลิดเพลิน   แต่ก็มีสารคดีประเภทท่ีให้ความบนัเทิงปนอยูด่ว้ย   ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ฝีมือของผูเ้ขียนเป็นสําคญั ลกัษณะท่ีสําคญัของสารคดี คือ มีจุดมุ่งหมายท่ีให้ความรู้เป็นเบ้ืองตน้   
ใหท้ั้งความคิดและความจริงท่ีเช่ือถือไดแ้ละใหคุ้ณค่าทางปัญญาแก่ผูอ่้าน  
 จากขอ้ความขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การแบ่งประเภทของงานเขียนนั้น ข้ึนอยูก่บัหลกัเกณฑ์
ท่ีกาํหนดในการเขียนแต่ละประเภท กล่าวคือ เม่ือแบ่งตามรูปแบบการเขียน แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท    
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ร้อยแก้วและร้อยกรอง  ถ้าแบ่งตามความมุ่งหมายของการเขียน  แบ่งได้เป็น 4 ประเภท 1) เพื่อ
อธิบาย ให้ความรู้  2) เพื่อบนัทึก  ยอ่ความและ สรุปความ 3) เพื่อแสดงความคิดเห็น  แสดงความ
ตอ้งการ และ 4) เพื่อเล่าเร่ือง สร้างจินตนาการ และถา้แบ่งตามเน้ือหา แบ่งได ้2 ประเภท คือ      
บนัเทิงคดี และสารคดี 

 

องค์ประกอบของการเขียน 
 การเขียนเป็นทกัษะท่ีสามารถสร้างไดฝึ้กได ้ เพื่อใหมี้ความสามารถท่ีถ่ายทอดส่ือความ
ได้ถูกตอ้ง ครบถ้วน ง่ายต่อความเขา้ใจ ดังนั้น จึงเป็นทกัษะท่ีควรพฒันา การเขียนท่ีดีจะตอ้งมี  
องคป์ระกอบของการเขียน ดงัท่ี สุภกานต ์หลายสิบ (2540: 20-21) กล่าวถึง องคป์ระกอบของการ
เขียน ไวด้งัน้ี 
 1.  เน้ือหา (Content) ไดแ้ก่ เน้ือหาสาระท่ีใชใ้นการเขียน 
 2.  การวางรูปแบบ (Form) ไดแ้ก่ การจดัลาํดบัเน้ือหา  
 3.  ไวยากรณ์ (Grammar) ไดแ้ก่ การจดัโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีถูกตอ้ง 

 4.  ลีลา (Stye) ไดแ้ก่ การเลือกโครงสร้างการเลือกคาํและสาํนวนต่าง ๆ  ของภาษาท่ีใช้
ในการเขียน เช่น การใชเ้คร่ืองหมายเฉพาะ หรือเพื่อใหเ้กิดอรรถรส 
 5.  การเขียน (Machanics)ไดแ้ก่ การใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ ของภาษาท่ีใชใ้นการเขียน เช่น 
การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนถูกตอ้งตามเกณฑข์องภาษานั้น  ๆ 
 อญัชลี ทองเอม (2540: 43-44) กล่าวถึงองคป์ระกอบของการเขียนไว ้2 ส่วน คือ ส่วนท่ี
เป็นความคิด เกิดจากการรู้จกัสังเกต จดจาํรายละเอียดของส่ิงต่าง ๆ ประสบการณ์ท่ีไดจ้าการอ่าน
การฟัง การติดตามพดูคุย สัมภาษณ์ ฯลฯ และส่วนท่ีเป็นการเขียน ส่ิงท่ียากท่ีสุดคือ การเร่ิมตน้และ
เขียนอยา่งไรจึงจะทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจความคิด มองเห็นภาพ ไดย้นิเสียงและรู้สึกตามไปดว้ย เม่ือเขียน
เสร็จแลว้ตอ้งกลบัมาอ่านทบทวน 
 ผะอบ โปษะกฤษณะ (2544: 51-52)  กล่าวถึงองค์ประกอบของการเขียนว่าควรมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 1.  มีความชดัเจน อ่านแลว้เขา้ใจทนัที ไม่มีขอ้สงสัย ใช้ภาษาง่าย รัดกุม ถูกตอ้งตาม
ความหมาย 
 2.  มีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน ผู ้อ่านอ่านแล้วจับจุดมุ่งหมายได้ทันที ไม่มีพลความ         
มากเกินไป 
 3.  มีความสัมพนัธ์ดี ดาํเนินความไปตามลาํดับต่อเน่ืองกนั ไม่วกวน ผูอ่้านติดตาม     
ไดง่้าย 
 4.  มีความกวา้งขวาง ผูอ่้านอ่านแลว้ไดเ้พิ่มพนูในดา้นความรู้ และความบนัเทิง 
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 5.  มีความประณีต การใชค้าํตลอดจนการเขา้ประโยคอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 6.  มีความไพเราะงดงาม ภาษาท่ีใชท้าํใหผู้อ่้านอ่านแลว้รู้สึกจบัใจ 
 จากขอ้ความขา้งตน้สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการเขียนประกอบด้วยส่วนท่ีเป็น
ความคิดท่ีได้จากการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อใช้เป็นเน้ือหาในการเขียน และ  
ส่วนท่ีเป็นการเขียน เร่ิมตั้งแต่ การวางรูปแบบ ไวยากรณ์และการใชภ้าษาท่ีประณีต ไพเราะ มีความ
ชดัเจน และสัมพนัธ์กนั 

 

ความหมายของสารคดี 
 พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2554 (2556: 1,221) ไดใ้ห้ความหมายของ
สารคดีไวว้า่  สารคดี [สาระ-] น. เร่ืองท่ีเรียบเรียงข้ึนจากความจริงไม่ใช่จินตนาการ เช่น สารคดี
ท่องเท่ียว สารคดีชีวประวติั   
 ถวลัย ์มาศจรัส (2545: 244) อธิบายว่า สารคดี (Non-fiction) คือ งานเขียนท่ียึดถือ
เร่ืองราวจากความเป็นจริงนาํมาเขียน เพื่อมุ่งแสดงความรู้ทรรศนะความคิดเห็นเป็นหลกั ดว้ยการจดั
ระเบียบความคิดในการนาํเสนอ ผสมผสานในการถ่ายทอด  ส่งผลต่อความสนใจใฝ่รู้ของผูอ่้าน
เพื่อใหเ้กิดคุณค่าทางปัญญา  
 วนิดา บาํรุงไทย (2545: 9) ได้ให้ความหมายของสารคดีไวว้่า  สารคดี คือ  เร่ือง
สร้างสรรค ์(Creative) บางคร้ังมีความเป็นอตัวิสัย (Subjective) เป็นขอ้เขียนท่ีมุ่งให้ความบนัเทิง 
และข่าวสารเก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั สถานการณ์หรือแง่มุมชีวติท่ีน่าสนใจ  
 สุจิรา ช้างอยู่, วิลาวลัย ์ม่วงเอ่ียม และสุจารี หอมนาน (2546: 7) กล่าวว่า สารคดี       
เป็นงานเขียนร้อยแกว้ท่ีมีเน้ือหาหลากหลายโดยผา่นการกลัน่กรองขอ้เท็จจริง แลว้นาํมาเสนอผา่น
ภาษาท่ีมีสีสันชวนอ่าน มีเน้ือหาในการนําเสนอข้อเท็จจริงในรูปแบบการอธิบาย การวิจารณ์       
หรืออาจมีเร่ืองราวเก่ียวกบัความบนัเทิงสอดแทรก  
 ชะลอ รอดลอย  (2551: 3) กล่าวถึงความหมายของสารคดีไวว้่า  สารคดี คือ งาน
ประพนัธ์ร้อยแก้วท่ีผูเ้ขียนมุ่งท่ีจะเสนอความรู้และความจริงเก่ียวกับเร่ืองราวต่าง ๆ เป็นหลัก  
เพื่อใหผู้อ่้านไดรั้บทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมกนัดว้ย 
 เกศินี จุฑาวิจิตร (2552: 259) กล่าวถึงความหมายของสารคดีไวว้่า  “สารคดี  คือ   
ความเรียงท่ีมุ่งนาํเสนอข่าวสารขอ้มูลความรู้  และขอ้เท็จจริงพร้อมกบัให้ความเพลิดเพลิน และ
ความพึงพอใจ ผา่นการใชภ้าษาท่ีพิถีพิถนั เร้าใจ  คมคาย  และงดงาม”  
 จากความหมายขา้งตน้สรุปได้ว่า  สารคดี คือ งานเขียนสร้างสรรค์ประเภทร้อยแก้ว   
ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริง มุ่งเสนอความรู้ท่ีน่าสนใจ  และความเพลิดเพลินในการอ่าน โดยใช้
ภาษาท่ีทนัสมยั คมคาย งดงาม เร้าความสนใจ อาจเป็นเร่ืองเก่ียวกบับุคคล สถานท่ี หรือเหตุการณ์ 
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ประเภทของสารคดี 
 การเขียนสารคดีนั้น ส่ิงท่ีสําคญัประการแรกคือ ผูเ้ขียนตอ้งรู้ว่างานเขียนของตนเอง
เป็นสารคดีประเภทใด เพื่อท่ีจะไดเ้ขียนตรงตามจุดมุ่งหมายของการเขียน มาลี บุญศิริพนัธ์ (2535: 
73-77) ไดแ้บ่งสารคดีเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 1.  สารคดีเก่ียวกบัข่าว หรือสารคดีเชิงข่าว (News Feature) สารคดีเชิงข่าว คือ สารคดี
เก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั อาจเป็นข่าวท่ีกาํลงัอยู่ในความสนใจของประชาชน การนาํเสนอ          
ในรูปแบบสารคดีอาจไม่ทนัเหตุการณ์เท่ากบัเสนอข่าว แต่มีองค์ประกอบของความทนัเวลา         
ไม่ถึงกบัลา้สมยั เหตุการณ์นั้นยงัอยูใ่นความคิดคาํนึงของประชาชน สารคดีข่าวไม่มีวตัถุประสงค์
เพื่อจุดความสนใจใหผู้อ่้านเก่ียวกบัข่าว แต่มีเป้าหมายเพื่อเสนอประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจในฐานะ
มนุษยปุ์ถุชนท่ีแฝงอยูใ่นเหตุการณ์ข่าวผูเ้ขียนสารคดีจะเนน้ท่ีผลกระทบอารมณ์ของเหตุการณ์ต่อ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นการให้ข่าวสารอีกแง่หน่ึงนอกเหนือจากท่ีปรากฏในองคป์ระกอบของข่าว ตวัอยา่ง
การเสนอสารคดีเก่ียวกบัครอบครัวหน่ึงได้รับผลกระทบจากการระเบิดโรงงานแก๊สธรรมชาติ     
การเสนอสารคดีชีวิตความเป็นอยู่อนัยากแคน้ของชาวแอฟริกาใต ้ ซ่ึงไดรั้บผล กระทบมาจาก
สงครามอนัยาวนาน เป็นตน้ 
 2.  สารคดีเก่ียวกบัมนุษย  ์ (Human Feature) สารคดีเก่ียวกบัมนุษย  ์ คือ สารคดีท่ี          
ไม่จาํเป็นตอ้งมีคุณค่าทางข่าวแฝงอยูด่ว้ยเสมอ ไม่จาํเป็นตอ้งนาํเสนอให้ทนัเวลาเท่ากบัสารคดีข่าว 
แต่มีคุณสมบติัในทางเร้าใจ เร้าอารมณ์ตามธรรมชาติของปุถุชน สารคดีประเภทน้ีไม่ใช่ข่าว          
จะนาํเสนอเม่ือใดก็ไดข้ึ้นอยูก่บัความเหมาะสมและเน้ือท่ีของกระดาษ สารคดีบางเร่ืองตอ้งคาํนึงถึง
กาลเทศะอนัเหมาะสมเท่านั้น เช่น สารคดีในโอกาสต่าง ๆ สารคดีเก่ียวกบัมนุษย ์ มกัเป็นเร่ืองราว   
ท่ีมนุษยท์ัว่ไปสนใจ โดยเฉพาะความเป็นไปของมนุษยด์ว้ยกนั ซ่ึงมีโอกาสเกิดข้ึนกบัตวัเองดว้ย    
จึงมีองค์ประกอบทางอารมณ์มากกว่าอย่างอ่ืน เช่น เร่ืองราวเก่ียวกบัสัตว ์ เด็ก สตรี สถานท่ี
ประวติัศาสตร์ ชีวิตลาํเค็ญ ความสําเร็จในชีวิตสร้างอารมณ์ร่วม ความเขา้ใจ เห็นใจ สงสาร  และ 
ช่ืนชมกบัผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์ไดเ้สมอ 
 บรรเทา กิตติศกัด์ิ (2537: 45-47) แบ่งประเภทสารคดีออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1.  ความเรียง หรือสารคดีเชิงวิชาการ เป็นสารคดีท่ีผูเ้ขียนให้ความรู้ทางวิชาการเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง ใชถ้อ้ยคาํสํานวนในการเขียนให้เขา้ใจสาระนั้น ๆ อยา่งชดัเจนแจ่มแจง้ และมีความ
เพลิดเพลินในการอ่านควบคู่ไปกบัเน้ือหา สาระท่ีไดรั้บความเรียงอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

 1.1 ประเภทมีแบบแผน เป็นความเรียงท่ีเคร่งครัดในแบบแผนหรือรูปแบบ           
ในการเขียนมุ่งเน้นเร่ืองราวทางวิชาการและเคร่งครัดในการใช้ถ้อยคาํสํานวนมาก มีการอา้งอิง
แหล่งท่ีมาของเร่ือง เช่น มีเชิงอรรถ และบรรณานุกรม ฯลฯ 
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  1.2  ประเภทไม่เป็นแบบแผน เป็นความเรียงท่ีไม่เคร่งครัดในรูปแบบการเขียน     
อาจเขียนโดยมีตวัละครเป็นผูเ้ล่าเร่ืองหรือเล่าประสบการณ์ก็ได ้ มุ่งให้ผูอ่้านอ่านเร่ืองเบาสมอง   
และอ่านดว้ยความสนใจและเพลิดเพลิน การใชถ้อ้ยคาํสาํนวนไม่เคร่งครัดมากนกั 
 2.  บทความ เป็นงานเขียนท่ีมุ่งเสนอความรู้ ความคิด หรือหลกัการบนพื้นฐาน        
ของความเป็นจริง การใชถ้อ้ยคาํสํานวนในการเขียนมกันิยมใชภ้าษาท่ีง่าย กระชบั ตรงไปตรงมา 
และชดัเจน บทความมีหลายประเภท เช่น บทความบรรยาย บทความรายงาน บทความสัมภาษณ์
บทความเชิงอธิบาย บทความครบรอบร้อยปี และบทความทัว่ไป ฯลฯ 
 3.  สารคดีท่องเท่ียว เป็นงานเขียนท่ีผูเ้ขียนใชศิ้ลปะภาษาถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีตน
ไปประสบมา ใหผู้อ่้านไดค้วามรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกบัสถานท่ีนั้น ๆ และมีความเพลิดเพลินในการอ่าน 
 4.  สารคดีชีวประวติั เป็นเร่ืองราวของบุคคลท่ีน่าสนใจหรือบุคคลสําคญัเป็นเร่ืองราว
ประวติับุคคล 

5.  สารคดีเร่ืองเล่าส่วนบุคคลหรือการบนัทึกความจาํ เป็นสารคดีท่ีผูเ้ขียนมุ่งจะบอก
กล่าวให้ผูอ่ื้นรู้เร่ืองราว เหตุการณ์ หรือประสบการณ์ของผูเ้ขียน สารคดีประเภทน้ีผูเ้ขียนนอกจาก
จะบนัทึกเร่ืองราวของตนเองแลว้ มกัจะสอดแทรกความรู้ ความคิดเห็น หรือแนวคิดท่ีจะเป็น
ประโยชน์แก่ผูอ่้านอีกดว้ย เป็นหนงัสือประเภทจดหมายเหตุ อนุทิน เป็นตน้ 
 เสริมแสง พนัธุมสุต (2539: 717-722)  ไดแ้บ่งประเภทของสารคดี  โดยพิจารณาจาก
จุดมุ่งหมายหลกัของเร่ือง ประกอบกบัลกัษณะของเน้ือหาท่ีเป็นสาระสาํคญัของเร่ือง นาํมาวเิคราะห์ 
แลว้แยกแยะประเภทของสารคดีไดด้งัน้ี 

1.  สารคดีท่องเท่ียว (Travelogue) 
2.  สารคดีชีวประวติัและอตัชีวประวติั (Biography and Autobiography) 
3.  สารคดีใหค้วามรู้ (Documentary Essay) 

       3.1  สารคดีวชิาการ (Technical Essay) 
     3.2  สารคดีทัว่ไป (Non-technical Essay ) 
4.  สารคดีแสดงขอ้คิด (Opinion-oriented Essay) 
5.  สารคดีเบาสมอง (Light-Essay) 
6.  บทความ (Article) 
7.  สารคดีสาํหรับเด็ก 

 วนิดา บาํรุงไทย (2545: 11) ไดก้าํหนดประเภทของสารคดี โดยคาํนึงถึงลกัษณะและ
รูปแบบเฉพาะตวัของงานเขียน และครอบคลุมชนิดของงานเขียนท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย ไวด้งัน้ี 

1.  บทความ 
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2.  สารคดีวชิาการ 
3.  สารคดีบนัทึกการท่องเท่ียว 
4.  สารคดีประวติับุคคล 
5.  สารคดีเล่าประสบการณ์ 

 ถวลัย ์ มาศจรัส (2545: 33) กล่าววา่ ในทางวิชาการได้พยายามจาํแนกประเภท
ของสารคดีไวแ้ตกต่างกนั ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1.  สารคดีบุคคล (Personal Profiles) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชีวิตท่ีน่าสนใจของบุคคล
ทัว่ไปในแง่มุมต่าง ๆ 

2.  สารคดีโอกาสพิเศษ (Seasonal Stories) เป็นเร่ืองท่ีเขียนตามเทศกาลสําคญัต่าง ๆ 
ของแต่ละชาติ ไดแ้ก่ วนัสาํคญั เดือนท่ีมีความหมายพิเศษ วนัพิเศษ ปีพิเศษต่าง ๆ เช่น วนัข้ึนปีใหม่ 
วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา วนัจกัรี วนัเฉลิมพระชนมพรรษา และปีรณรงค์วฒันธรรมไทย      
เป็นตน้ 
 3.  สารคดีประวติัศาสตร์ (History Features) เป็นเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ท่ีนาํมา
เขียนข้ึนเพื่อย ํ้าเตือนจิตสํานึกของอนุชนรุ่นหลงั หรือเพื่อเน้นย ํ้าให้เห็นความสําคญัของเร่ืองราว 
ต่าง ๆ ให้ผูค้นในชาติไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของเร่ืองราวดงักล่าวนั้น เช่น สงครามยุทธหตัถี   
การสร้างกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ เร่ืองราวต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ท่ีนาํมา
เขียนในแง่มุมใหม่ ๆไดเ้สมอ ทั้งน้ีเพราะเม่ือเวลาผา่นไป ทรรศนะต่าง ๆ ก็อาจจะเปล่ียนไป ทาํให้
เกิดความคิดและมุมมองใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
 4.  สารคดีท่องเท่ียว (Travel Features) เป็นการนาํเร่ืองราวท่ีพบเห็นจากการท่องเท่ียว
มาเขียนถึงในแง่มุมต่าง ๆ ตามแต่ทรรศนะของแต่ละคน 

5. สารคดีแนะนาํวิธีทาํ (How-To-Do-Features) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการแสดงขั้นตอน
การทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น การผลิตกีตาร์ การทาํขนม การตดัเยบ็เส้ือผา้ หรืออาหารพิเศษต่าง ๆ        
เป็นตน้ 

6. สารคดีเด็ก (Children Stories) เป็นเร่ืองท่ีเขียนถึงเร่ืองราวของเด็ก อาจจะเป็น
จิตวทิยาเด็ก การเล้ียงดู การใชแ้รงงานเด็ก หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กโดยตรง 

7. สารคดีสตรี (Woman Stories) เป็นเร่ืองท่ีเขียนถึงสตรีในแง่มุมต่าง ๆ เช่น สตรี      
กบัการพฒันา บทบาทของสตรีในยคุปัจจุบนั สตรีกบัการเมือง เป็นตน้ 

8.  สารคดีเก่ียวกบัสัตว ์(Animal Stories) เป็นเร่ืองท่ีเขียนเก่ียวกบัสัตวใ์นแง่ของการใช ้
ความรู้ท่ีเป็นสาระ เช่น ถุงทอง เทพธิดาแห่งป่าสยาม (สารคดีเก่ียวกบัเร่ืองผีเส้ือ) คา้งคาวกิตติ   
(เร่ืองของคา้งคาวท่ีเล็กท่ีสุดในโลก) เป็นตน้ 



 33 

9.  สารคดีความทรงจาํ (Memory) เป็นเร่ืองราวของความทรงจาํในอดีตท่ีมีความสําคญั
สําหรับสังคมท่ีผูเ้ล่าไดฟ้ื้นความหลงัให้ผูเ้ขียนนาํมาเขียนเผยแพร่ หรืออาจจะเขียนเองจากความ   
ทรงจาํของตนก็ได ้เช่น การอพยพหนีสงคราม การละเล่นสมยัก่อน และพิธีกรรมเก่า ๆ เป็นตน้ 
                   10.  สารคดีจดหมายเหตุ (Archives) เป็นเร่ืองราวของความบนัทึกเหตุการณ์สําคญัทาง
ประวติัศาสตร์ อาจจะเป็นทางราชการ หรือก่ึงราชการก็ได ้
 จากการศึกษาการแบ่งประเภทของสารคดี พบว่ามีนักวิชาการได้แบ่งสารคดีเป็น
ประเภทต่าง ๆ แตกต่างกนัไปตามเกณฑ์ท่ีใช ้เช่น แบ่งตามเน้ือหา แบ่งตามวตัถุประสงค์ แบ่งตาม
ลกัษณะของขอ้มูล เป็นตน้ ทาํให้พอสรุปไดว้่า สารคดี เป็นงานเขียนท่ีผูเ้ขียนตอ้งใช้ศิลปะภาษา
ถ่ายทอดเร่ืองราว ท่ีได้ประสบมาด้วยถ้อยคาํท่ีมีศิลปะ เพื่อให้ผูอ่้านเพลิดเพลินและได้ความรู้      
เร่ืองใหม่ ๆ เป็นการเสนอประสบการณ์จาํลองให้แก่ผูอ่้าน โดยให้ความรู้ทางดา้นสภาพทอ้งถ่ิน 
สภาพของคน ความเป็นอยูข่องคน ความรู้ทางภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ โบราณ สถานประเพณี
วฒันธรรม การทาํมาหากิน หรือท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นตน้ สารคดี จึงประกอบไปดว้ยสารคดี 
ความเรียง บทความ สารคดีท่องเท่ียว สารคดีชีวประวติั อนุทิน จดหมาย บนัทึกและความทรงจาํ 
จดหมายเหตุ คติธรรม และบทสัมภาษณ์  
 จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสารคดี เพื่อนํามาพฒันาทกัษะการเขียนสารคดีของ
นกัเรียนคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเห็นว่าสารคดีท่องเท่ียวเป็นสารคดีท่ีเหมาะกบัวยัของผูเ้รียนมากท่ีสุด  ดงัท่ี 
มานพ ถนอมศรี (2546: 35) ไดเ้สนอแนวคิดในการเขียนสารคดีซ่ึงสรุปใจความสําคญัไดว้า่ วยัและ
ช่วงชั้นของนกัเรียนหรือเด็กเป็นส่ิงท่ีสาํคญั สารคดีท่ีเกินความสนใจตามวยั หรือตํ่ากวา่ความสนใจ 
ในแต่ละวยัของเด็กจะทาํให้เด็กไม่สนใจท่ีจะอ่าน ถ้าผูเ้รียนตอ้งการเขียนสารคดี ก็ควรเลือก
ประเภทของสารคดีให้เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนดว้ย ดงันั้นในการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงเลือก
สารคดีท่องเท่ียวใหผู้เ้รียนไดน้าํมาเป็นรูปแบบในการเขียน เพื่อพฒันาทกัษะการเขียนสารคดีเพราะ
สารคดีท่องเท่ียวเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนท่ีเป็นวยัรุ่น มีความอยากรู้ อยากเห็น สนใจในกิจกรรมท่ี
สนุกสนาน ชอบท่องเท่ียว บริบทของเน้ือหามีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงของนกัเรียนอนัอาจ เกิดจาก
ประสบการณ์ ความรู้ และการลงมือปฏิบติั ดงันั้นการเขียนสารคดีไม่เพียงแต่ให้ความรู้กบัผูอ่้าน
เท่านั้น ในฐานะผูเ้ขียนก็ไดค้วามรู้ ไดฝึ้กกระบวนการคิด การถ่ายทอดความคิด และการใชภ้าษา 
ดว้ยเช่นกนั 
 

องค์ประกอบและกลวธีิในการเขียนสารคดี 
 ในการเขียนสารคดีให้น่าอ่าน และน่าสนใจนั้นจะตอ้งศึกษาองคป์ระกอบในการเขียน
สารคดีให้เขา้ใจอยา่งถ่องแท ้  ดงัท่ี ถวลั มาศจรัส (2545: 37-39) ไดก้ล่าววา่ การเขียนหนงัสือให ้   
น่าอ่านและมีเสน่ห์ชวนติดตามนั้น จะมีพื้นฐานเบ้ืองตน้เหมือน ๆ กนั นัน่คือ จะตอ้งมีองคป์ระกอบ
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ในการเขียนท่ีชดัเจน ไม่สับสนวกวนไปมา อ่านแลว้มองเห็นภาพท่ีซอ้นอยูเ่บ้ืองหลงัของตวัหนงัสือ
ไดอ้ย่างแจ่มชดั และในการเขียนสารคดีใจความแต่ละตอนจะมีความแจ่มแจง้และส่ิงท่ีจะทาํให้
ใจความมีความแจ่มแจง้ดงักล่าวนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบในการเขียน 3 ลกัษณะดงัน้ี 
 1.  เอกภาพ (Unity) การเขียนสารคดีท่ีขอ้เขียนนั้นจะตอ้งมีเอกภาพเป็นตวักาํกบัอยู ่ 
ทุกใจความ ซ่ึงเป็นเอกภาพน้ี หมายถึง เม่ือจะเขียนถึงเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดก็แลว้แต่ จะตอ้งเขียน       
เร่ืองนั้นเพียงเร่ืองเดียว พุ่งเป้าหมายท่ีชัดเจนแน่นอนไปท่ีเร่ืองดงักล่าวนั้นอย่างมัน่คงไม่เปะปะ    
ไม่นาํส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งเขา้มาขอ้งแวะกบัส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนอ ขอ้ความท่ีปรากฏในแต่ละ
ใจความจะตอ้งสอดคลอ้งเก่ียวเน่ืองกนัอย่างกลมกลืน การท่ีจะตรวจสอบว่าการเขียนในแต่ละ     
เร่ืองนั้นมีเอกภาพหรือไม่จะมีวธีิตรวจสอบง่าย ๆ คือ อ่านทวนขอ้ความท่ีเขียนนั้นดูถา้หากขอ้ความ
ท่ีเขียนในแต่ละใจความสําคญัหลายอย่างรวมกนัแลว้ นัน่แสดงว่า การเขียนนั้น ไม่มีเอกภาพ       
ตรงขา้มถา้หากว่างานเขียนดงักล่าวเป็นงานเขียนท่ีมีใจความสําคญัเพียงอย่างเดียวแลว้ก็นบัไดว้่า
งานเขียนดงักล่าวเป็นงานเขียนท่ีมีเอกภาพ 
 2.  สัมพนัธภาพ (Coherence) หมายถึง การเขียนหนงัสือให้แต่ละประโยคเช่ือมโยง
และสอดประสานกนัดว้ยความสละสลวย ขอ้ความแต่ละตอนมีความต่อเน่ืองเป็นลาํดบั ไม่สับสน
ในช่วงใดช่วงหน่ึง จนทาํให้ความคิดสะดุดหรือขาดตอนลง การท่ีนกัเรียนจะเขียนหนงัสือให้
ขอ้ความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกนัโดยสละสลวยนั้น นกัเรียนจะตอ้งรู้คาํสันธานเขา้มาเช่ือมต่อให้
ประโยคแต่ละประโยคมีความสัมพนัธ์กนั  
 3.  สารัตถภาพ (Emphasis) หมายถึง การเน้นใจความสําคญัของขอ้ความในแต่ละ   
ช่วงตอนทั้งน้ีเพราะการเขียนหนงัสือในแต่ละเร่ืองยอ่มจะประกอบไปดว้ยใจความและพลความคู่
กนัเสมอ จึงจะทาํใหข้อ้เขียนสาํเร็จเป็นเร่ืองเป็นราวข้ึนมาได ้คาํวา่ เนน้ใจความสําคญั น้ี หมายถึงวา่
เร่ืองท่ีเขียนนั้นเราตอ้งการบอกอะไรแก่ผูอ่้านซ่ึงส่ิงท่ีเราตอ้งการบอกผูอ่้านนัน่แหละคือใจความ
สําคญัท่ีเราจะตอ้งเขียนถึงส่ิงนั้นให้มากเป็นพิเศษ ส่วนพลความ นั้นถือเป็นเคร่ืองเคียง หรือ       
ส่วนเสริมท่ีจะตอ้งเขียนเพื่อเสริมใหใ้จความสาํคญัโดดเด่นข้ึนมา 
 องคป์ระกอบทั้ง 3 ลกัษณะน้ี นกัเขียนสารคดีจะตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจให้ถ่อแท้
เพราะการเขียนหนงัสือไม่ว่าจะเป็นจดหมาย เร่ืองสั้น บทความ สารคดี หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ก็มี
องคป์ระกอบทั้ง 3 ลกัษณะน้ีเช่นกนั 
 นอกจากองค์ประกอบดงักล่าวแลว้  วนิดา บาํรุงไทย (2545: 41-57)  ไดอ้ธิบาย
โครงสร้างของสารคดี โดยกล่าวว่า การเขียนสารคดีให้น่าอ่านน่าติดตามและพร่ังพร้อมไปดว้ย
เน้ือหาสาระอยา่งมีเสน่ห์นั้นจะมีโครงสร้างในการเขียนท่ีสําคญั คือ  ส่วนนาํเร่ือง  ส่วนเน้ือเร่ือง
และส่วนสรุปเร่ือง ซ่ึงไดอ้ธิบายรายละเอียดไว ้ดงัน้ี  



 35 

 1.  ส่วนนาํเร่ืองหรือความนาํ คือ ส่วนแรกหรือส่วนตน้ของขอ้เขียนท่ีจะเกร่ินหรือแจง้
ผูอ่้านเก่ียวกบัสารของเร่ืองวา่จะมีความน่าสนใจ หรือมีแนวคิดท่ีสําคญัอยา่งไร บทนาํจึงเป็นส่วน   
ท่ีมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการเชิญชวนหรือเร้าความสนใจของผู ้อ่านให้เกิดความใคร่รู้         
อยากติดตามอ่านโดยตลอดเร่ืองบทนาํท่ีดีจึงควรเร่ิมตน้อยา่งสดใส มีชีวิตชีวา ทาํให้ผูอ่้านรู้สึกว่า    
มีบางส่ิงบางอย่างท่ีน่าสนใจในขอ้เขียนน้ี ในทางตรงกนัขา้ม บทนาํท่ีเร่ิมตน้ดว้ยความพร่ามวั 
สับสนหรือจืดชืด ก็จะมีผลทาํให้ผูอ่้านไม่ประทบัใจ ไม่สนใจติดตามอ่าน บทนาํท่ีอ่อนดอ้ยจึงมี
โอกาสท่ีจะทาํให้ขอ้เขียนลม้เหลวไดโ้ดยง่าย แมว้่าเน้ือหาสารจะเต็มไปดว้ยคุณค่าความน่าสนใจ
เพียงใดก็ตาม ผูเ้ขียนจึงตอ้งเขียนบทนาํอยา่งประณีต เอาใจใส่เป็นพิเศษ ไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่ส่วน  
อ่ืน ๆ ของขอ้เขียนความยาวของบทนาํ มกัจะเขา้ใจผดิกนัอยูม่ากวา่ บทนาํ ตวัเร่ือง และบทสรุปตอ้ง
มีโครงสร้างเป็นสามส่วนเท่า ๆ กนั หรือใกลเ้คียง กล่าวคือ บทนาํและบทสรุปไม่ควรมีความยาว
มาก จึงไม่เหมาะสมท่ีจะมีความยาวขนาดใกลเ้คียงกบัตวัเร่ือง ยกเวน้ขอ้เขียนขนาดสั้น ๆ ท่ีตวัเร่ือง
ไม่ยาวนกั โดยทัว่ไปแลว้ บทนาํท่ียาวและวกวนจะทาํลายความสนใจของผูอ่้าน 
   การเขียนบทนาํเร่ืองเป็นกลวิธีท่ีผูเ้ขียนใช้ไดห้ลายหลากแนวเป็นศิลปะเฉพาะตวั
ของแต่ละคน ซ่ึงมีแนวการเขียนบทนาํท่ีถือไดว้า่เป็นกลยทุธ์ท่ีดี ดงัน้ี 
         1.1 บอกประโยชน์ท่ีผูอ่้านจะไดรั้บจากสาระของเร่ือง 
         1.2  นาํดว้ยเร่ืองขบขนั 
         1.3  นาํดว้ยวาทะท่ีเร้าใจ 
        1.4  นาํดว้ยการกล่าวถึงความสัมพนัธ์ ความศรัทธา หรือความรู้สึกร่วมกนั 
  การเขียนบทนาํของสารคดีท่ีใช้กนัโดยทัว่ไป ส่วนใหญ่เป็นการเสนอสาระหรือ
ขอ้ความท่ีตอ้งการในรูปแบบปกติธรรมดา แต่ในบางเน้ือหาผูเ้ขียนอาจเลือกดว้ยรูปแบบท่ีเรียกว่า 
เมโลดรามา (Melodrama) คือ เป็นเหตุการณ์หรือเร่ืองราวสมมุติทาํนองละครหรือภาพยนตร์ ซ่ึงมี
ลกัษณะการพรรณนาหรือบรรยายอยา่งมีสีสัน หรืออาจเนน้อารมณ์ ความรู้สึกอยา่งเกินเลยไปบา้ง 
โดยมุ่งความเร้าอารมณ์เป็นสาํคญั 
 2.  ส่วนเน้ือเร่ืองหรือตวัเร่ืองเป็นส่วนของขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเสนอ ประกอบดว้ย
ประเด็นสําคญัและรายละเอียดสนบัสนุนท่ีเรียนว่า พลความ ส่วนของเน้ือเร่ืองจะประกอบดว้ย
เน้ือความอยา่งไรนั้น ผูเ้ขียนตอ้งมีความกระจ่างแจง้ชดัเจนโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน แลว้กาํหนด
เป็นโครงเร่ืองเพื่อลงมือเขียนต่อไป 
         การนาํเสนอเน้ือเร่ือง เม่ือมีโครงเร่ืองท่ีชดัเจนแล้ว ผูเ้ขียนตอ้งคาํนึงหลกัสําคญั
เก่ียวกบัเน้ือเร่ือง ดงัน้ี 
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        2.1  สัดส่วนของเน้ือความ จากโครงเร่ืองซ่ึงยอ่มประกอบดว้ยเน้ือความหลายหวัขอ้
นั้นจะตอ้งมีการพิจารณากาํหนดสัดส่วนให้เหมาะสม คือ หวัขอ้ใดเป็นส่วนสําคญั ก็ตอ้งให้เน้ือท่ี
มาก ให้ความสําคญัมากหัวข้อใดมีความสําคญัน้อยก็กาํหนดขอบข่ายของเน้ือความไวเ้พียง
พอสมควร 
      2.2  การจดัลาํดบัความ เป็นขั้นตอนการพิจารณาลาํดบัหัวขอ้ใจความตามความ
เหมาะสมแก่เร่ือง ดงัน้ี 
         2.2.1 เสนอเน้ือหาตามลาํดบัเวลา คือการจดัเร่ืองราว เหตุการณ์ ตามลาํดบั
เวลาท่ีเกิดก่อนหลงั เช่น การเล่าเร่ืองการเดินทางดว้ยการเล่าตามลาํดบัเวลานอกจากน้ี การจดัลาํดบั
เน้ือหาตามความง่ายยาก หรือจากขั้นตน้ไปตามลาํดบัถึงขั้นสูงก็นบัเป็นการจดัเน้ือหาโดยลาํดบัน้ี
เช่นเดียวกนั เช่น การเสนอความซบัซ้อนของวิชาคาํนวณโดยเร่ิมจากกระบวนวิธีบวก ลบ คูณ และ
หาร ตามลาํดบัความยากง่าย 
                   2.2.2  เสนอเน้ือหาตามลาํดบัความสําคญั เป็นการจดัลาํดบัเน้ือหาท่ีคาํนึงถึง
ความน่าสนใจ การชกัจูงใจผูอ่้านเป็นสําคญั วิธีน้ีมกันาํเสนอเน้ือหาท่ีสําคญัท่ีสุดหรือน่าสนใจท่ีสุด
เป็นลาํดบัแรกและเรียงความสาํคญัรองลงมาตามลาํดบั 
        2.2.3  เสนอเน้ือหาโดยสร้างประเด็น การลาํดับเน้ือความแบบน้ีมกัใช้กับ     
เน้ือเร่ืองท่ีมีการแสดงเหตุผลหรือเสนอความคิดเห็น อาจเรียกอีกอยา่งวา่เป็นการเสนอกลุ่มความคิด
หรือกลุ่มเร่ือง 
  2.3 การเขียนเน้ือเร่ืองให้น่าสนใจหลักการเขียนหรือการเสนอเน้ือเร่ืองของ         
งานเขียนสารคดีใหน่้าสนใจมีดงัต่อไปน้ี 
                     2.3.1 เน้ือหามีความสมบูรณ์ ครอบคลุมประเด็นสําคญั และเสนอจุดประสงค์
ท่ีกาํหนดไว ้
                     2.3.2  การจดัเร่ืองชดัเจน มีประเด็นหลกัเพียงประเด็นเดียว 
                     2.3.3  การพรรณนารายละเอียด ตอ้งมีศิลปะในการเขียน มีความช่างสังเกต     
มีความรู้ความเขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์
                     2.3.4  การแทรกคาํพูดท่ีน่าสนใจของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้เน้ือหามีความ
หลากหลายและอาจใหค้วามชดัเจนในเน้ือหา แนวคิดบางประการของเร่ือง 
                     2.3.5 การเสริมเกร็ดท่ีน่าสนใจ เช่น อารมณ์ขนั สาระเล็ก ๆ นอ้ย ๆ นิทาน
นิยาย หรืออากปักิริยาของบุคคลในเหตุการณ์ต่าง ๆ 
       2.4  การอา้งอิง การเขียนสารคดีท่ีมีการอา้งอิงหรืออา้งถึงแหล่งขอ้มูลมกัไม่นิยม   
ใชเ้ชิงอรรถแบบงานเขียนวิชาการ  แต่จะใชก้ารระบุลงในเน้ือหา เช่น  “ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช  
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กล่าวในคอลมัน์ “ซอยสวนพลู” ในหนงัสือพิมพส์ยามรัฐ ฉบบัวนัท่ี... วา่...”  อยา่งไรก็ตาม การระบุ
ลงในเน้ือความดงักล่าวน้ีเห็นไดว้า่ค่อนขา้งรุงรังในกรณีท่ีไม่จาํเป็นตอ้งอา้งแหล่งขอ้มูลจริงจงัอาจ
เลือกแสดงแหล่งขอ้มูลบางส่วนอยา่งง่าย ๆ เช่น “ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช เคยแสดงความคิดเห็นใน
ขอ้เขียนของท่านวา่...” 
      2.5 ภาพประกอบ งานเขียนสารคดีส่วนใหญ่มกัมีภาพประกอบ ถา้สามารถหรือมี
ความเหมาะสมท่ีจะมีได้ เพราะนอกจากจะช่วยในแง่ของความสวยงามน่าอ่าน เพิ่มหรือเปล่ียน
บรรยากาศเสริมเน้ือความ หรือช่วยทาํใหเ้ขา้ใจเน้ือความไดง่้ายข้ึน ดงัท่ี ถวลัย ์มาศจรัส (2545: 158-
159) ไดใ้หค้วามสาํคญัของภาพประกอบสารคดีวา่ สารคดีจะน่าอ่านมากนอ้ยเพียงใดนั้น ใช่วา่จะมี
เพียงเน้ือหาดี ๆ เท่านั้นก็หาไม่ หากแต่ยงัจะตอ้งมีภาพประกอบท่ีส่งเสริมให้เร่ืองราวท่ีเขียนนั้น      
มีความน่าอ่านมากยิ่งข้ึนอีก จึงจะนบัวา่เป็นสารคดีท่ีมีความสมบูรณ์ได ้ มีผูเ้ปรียบเปรยไวว้า่ภาพ     
ดี ๆ เพียง 1 ภาพ แทนคาํบรรยายไดน้บั 1,000 คาํ จากคาํเปรียบเปรยดงักล่าวน้ีคงจะเห็นไดว้่า     
ภาพนั้นมีความสําคญัมากนอ้ยเพียงใด สารคดีตอ้งมีภาพประกอบ ภาพถ่ายจะช่วยเสริมให้เน้ือหา
ของสารคดีท่ีเขียนมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน และยงัช่วยเสริมให้ผูอ่้านมีความรู้สึกวา่ตนเองกาํลงัร่วม
อยูใ่นเหตุการณ์ต่าง ๆ นั้นดว้ยตนเอง 
  2.6  การปราศรัยกบัผูอ่้าน ในกรณีท่ีผูเ้ขียนตอ้งกล่าวว่าถึงตนเองหรือผูอ่้าน ดงัท่ี  
มกัใชก้นัวา่“ผูเ้ขียน” และ “ท่านผูอ่้าน” นั้น ถา้สามารถหลีกเล่ียงไม่ตอ้งเขียนตนเอง และผูอ่้านได ้ 
ก็จะเหมาะสมกวา่ แต่ถา้จาํเป็นตอ้งใช ้ควรใชค้าํง่าย ๆ เช่น “ขา้พเจา้” กบั “ท่าน” ตามท่ีมกัใชก้นัอยู่
ในสารคดีทัว่ ๆ ไป 
 3. ส่วนสรุปเร่ือง หรือ การจบเร่ืองเป็นส่วนสุดทา้ยหรือปิดทา้ยขอ้เขียน ท่ีผูเ้ขียนกล่าว
ย ํ้าถึงสาระสําคญัของเน้ือหาและวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการนาํเสนอให้เด่นชัดอีกคร้ังก่อนท่ีท่ีจะจบ  
การเขียนสารคดีลง การจบเร่ืองท่ีดีมีผลในทางจิตใจของผูอ่้านมาก จะสร้างความรู้สึกประทบัใจต่อ
ผูเ้ขียน ต่อเร่ืองท่ีอ่าน หรือต่อแนวคิดท่ีไดจ้ากเร่ืองหรือไม่ข้ึนอยู่กบัความสามารถของผูเ้ขียนเอง   
ในการเขียนสรุปเร่ือง  มาณพ  ถนอมศรี (2546: 41) ไดก้ล่าววา่ การเขียนบทสรุปเร่ืองของสารคดี    
มีหลกัการคลา้ยการเขียนบทนาํเร่ือง ซ่ึงนิยมเขียนบทสรุป คือ เนน้ปัญหาท่ีนาํเสนอ ประเมินอนาคต
ท่ีจะเกิดข้ึน ทิ้งปริศนาใหข้บคิด หรือใชบ้ทร้อยกรองท่ีใหข้อ้คิดเช่นเดียวกบับทนาํเร่ือง 
 จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่าองค์ประกอบของการเขียนสารคดี มี 3 ลักษณะ           
คือ มีเอกภาพ มีสัมพนัธภาพ และมีสารัตถภาพ และกลวิธีการเขียนสารคดีตอ้งมีโครงสร้าง 3 ส่วน      
คือ ส่วนนาํเร่ือง ส่วนเน้ือเร่ืองและส่วนสรุปเร่ือง ซ่ึงแต่ละส่วนก็มีกลวิธีในการเขียนแตกต่างกนั           
ผูท่ี้จะเขียนสารคดีไดดี้จึงควรหมัน่ฝึกฝนอยูเ่สมอ 
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ขั้นตอนในการเขียนสารคดี 
 ในการเขียนสารคดีผูเ้ขียนจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองท่ีจะเขียนเป็นอยา่งดี และเร่ืองท่ีนาํมา 
เขียนตอ้งมีสาระ และความรู้ให้แก่ผูอ่้าน  ดงัท่ี ถวลัย ์มาศจรัส (2545: 136-146) กล่าววา่ สารคดีนั้น 
มีรูปแบบการเขียนท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ แตกต่างไปจากเร่ืองสั้นหรือนวนิยายท่ีผสมผสานระหวา่ง
จินตนาการกบัเน้ือหาสาระท่ีอา้งอิงความจริงบา้ง และสามารถใชภ้าษาไดอ้ยา่งหลากหลายลกัษณะ
แต่สําหรับสารคดีลว้นจาํตอ้งมีท่ีมาจากเร่ืองจริงเท่านั้นจึงจะนบัว่าเป็นสารคดี การเขียนสารคดี
จะตอ้งยึดหลกั คือ เป็นงานเขียนท่ีมุ่งแสดงขอ้มูล  ให้ความรู้แก่ผูอ่้าน  สาระและเร่ืองราวสามารถ
ตรวจสอบไดแ้ละมีแง่คิดแก่ผูอ่้านอยา่งชดัเจน ในการเขียนสารคดีมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ตั้งจุดมุ่งหมายในการเขียน การตั้งจุดมุ่งหมายในการเขียนเป็นส่ิงสําคญัเบ้ืองตน้
ของการเขียนสารคดี ทั้งน้ีเพราะการเขียนสารคดีแต่ละเร่ือง ผูเ้ขียนยอ่มมีจุดมุ่งหมายในการเขียน
แตกต่างกนัออกไป เช่น สารคดีบางเร่ืองตอ้งการเขียนให้เด็กและเยาวชนอ่าน ก็ตอ้งตั้งจุดมุ่งหมาย
ใหช้ดัเจนวา่เป็นการเขียนสําหรับเด็กและเยาวชน เพื่อจะไดก้ลัน่กรองเน้ือหาภาษา และประเด็นใน
การนาํเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูอ่้าน เป็นตน้ การตั้งจุดมุ่งหมายในการเขียนน้ีจะมีผล
ไปถึงกาํหนดโครงสร้างภายนอกในการเขียนสารคดีดว้ยวา่จะเป็นแบบรูปใด พรรณนา บรรยาย 
อธิบาย หรือแบบโนม้นา้ว 
 2.  เลือกเร่ือง หลงัจากตั้งจุดมุ่งหมายในการเขียนชดัเจนแลว้ ขั้นต่อมาก็คือการเลือก
เร่ืองผูท่ี้เร่ิมเขียนสารคดีใหม่ ๆ นั้น มกัจะลงัเลกบัการเลือกเร่ืองในการเขียน ทั้งน้ีเพราะไม่ทราบวา่
จะตดัสินใจเลือกเร่ืองในการเขียนอยา่งไรดีจึงจะถูกใจผูอ่้าน การเลือกเร่ืองสําหรับการเขียนสารคดี
มีหลกัเกณฑ์ คือ  เลือกเร่ืองท่ีผูเ้ขียนมีความถนัดและให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ เลือกเร่ืองท่ี
ผูเ้ขียนมีประสบการณ์  เลือกเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของประชาชน เลือกเร่ืองท่ีมีประโยชน์ต่อ
สังคม กลุ่มคน และเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีผูเ้ขียนพิจารณาเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีน่าเขียนเผยแพร่ 
 คลิทการ์ด (Clitgard, 1986, อา้งถึงใน วนิดา บาํรุงไทย, 2545: 60) ไดใ้ห้หลกัในการ
เลือกเร่ืองท่ีจะเขียนโดยให้ขอ้คิดวา่ หนงัสือสารคดีมีตลาดท่ีเปิดกวา้งมาก โดยเฉพาะในประเทศท่ี
กาํลงัพฒันาดว้ยความจาํเป็นของสังคมและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีเร่งเร้าให้ผูค้นตอ้งมีความรู้
กวา้งขวางทั้งปัญหาสุขภาพส่ิงแวดลอ้ม การบริหาร การจดัการ ฯลฯ ทาํให้ความตอ้งการหนงัสือ
สารคดีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ดงันั้น ผูท่ี้สนใจเขียนหนงัสือยอ่มจะสามารถหาหวัขอ้เร่ืองท่ีเหมาะกบัความรู้ 
ความสนใจของตนมาเขียนไดเ้สมอ นอกจากการเลือกเร่ืองท่ีเหมาะสมแก่ความถนดัและความสนใจ
ของผูเ้ขียน ซ่ึงควรจะเป็นความสาํคญัอนัดบัแรกของการเลือกเร่ืองท่ีจะเขียนแลว้ ปรีชา ชา้งขวญัยืน 
(ปรีชา ชา้งขวญัยืน, อา้งถึงใน วนิดา บาํรุงไทย, 2545: 60) ไดเ้สนอหลกัพิจารณาการเลือกเร่ืองให้
เหมาะสมกบัเง่ือนไขต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
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  2.1  เวลาและกาลสมยั บางเร่ืองอาจไม่จาํกดัเวลา แต่บางเร่ืองข้ึนอยูก่บัเวลา ถา้เป็น
เร่ืองกาํลงัอยูใ่นความสนใจของคนทัว่ไป ขอ้เขียนก็จะไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านไดง่้ายข้ึน 
           2.2  โอกาส งานเขียนบางเร่ืองตอ้งเสนอตามวาระหรือโอกาส  เช่น  การเขียนสดุดี
ผลงานหรือประวติับุคคล การประชาสัมพนัธ์หน่วยงานในวาระครบรอบสิบปี เป็นตน้ 

     2.3  กลุ่มผูอ่้าน คือ ตอ้งทราบวา่กลุ่มผูอ่้านเป็นใคร มีความสนใจดา้นใด และเลือก
เร่ืองใหเ้หมาะแก่ความสนใจของผูอ่้าน 

     2.4 ลักษณะพิเศษของเร่ือง ในกรณีท่ีผูเ้ขียนมัน่ใจว่ามีข้อมูล เน้ือหาท่ีพิเศษ    
แปลกใหม่ ก็สามารถเลือกเป็นเร่ืองเขียนไดท้นัที การเลือกเร่ืองท่ีจะเขียนดงักล่าวควรเป็นไปตาม
ความตอ้งการของผูเ้ขียนเป็นหลกัทั้งน้ีเพราะ การเขียนเป็นการใชท้กัษะกระบวนการหลาย ๆ ดา้น
ของผูเ้ขียน ในการสอนการเขียนก็เช่นกนั ก็ควรท่ีจะให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกหัวขอ้เร่ืองท่ีจะเขียนเอง 
เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถใช้กระบวนการคิดไดโ้ดยไม่มีอุปสรรคทางความคิด เป็นการช่วย
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะ กระบวนการทางภาษาดว้ยตนเอง มีความคิดสร้างสรรคใ์นการเขียน
งานเขียนประเภทต่าง ๆ ตามรูปแบบของงานเขียนประเภทนั้น ๆ 
 3.  มองหาเน้ือเร่ืองท่ีจะเขียน การเขียนสารคดีนั้นควรนาํเร่ืองท่ีอยูใ่กลต้วัเรามาเขียน
และเป็นเร่ืองท่ีผูเ้ขียนมีความรู้เร่ืองนั้นดีท่ีสุดมาเขียนให้ผูอ่ื้นไดอ่้าน เพราะการเขียนสารคดีเป็น  
งานเขียนท่ีมีเน้ือหาเป็นขอ้เทจ็จริง หลกัในการหาเน้ือเร่ืองเพื่อใชเ้ขียนสารคดีมีดงัน้ี  
      3.1  สร้างเน้ือเร่ืองจากส่ิงท่ีเป็นปัญหา เช่น ปัญหา ปัญหายาเสพติด ปัญหาความ
เส่ือมถอยทางวฒันธรรม 
      3.2  สร้างเน้ือเร่ืองจากความตอ้งการของสังคม เช่น การอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน 
การท่องเท่ียว 
  3.3  สร้างเน้ือเร่ืองจากความพร้อมของข้อมูล เช่น อยู่ใกล้แหล่งข้อมูลเร่ืองการ      
ทอผา้ก็เขียนสารคดีเร่ืองการทอผา้ อยู่ใกลแ้หล่งท่องเท่ียวก็เขียนสารคดีแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียว      
เป็นตน้ 
 4.  ตั้งช่ือเร่ือง หลงัจากไดเ้น้ือเร่ือง หรือเน้ือหา มาแลว้ตอ้งตั้งช่ือเร่ืองก่อนวา่สารคดีท่ี
จะเขียนนั้น ช่ือเร่ืองอะไร ท่ีตอ้งตั้งช่ือเร่ืองก่อนเพราะช่ือเร่ืองจะเป็นแนวกาํหนดหรือเป็นความคิด
รวบยอดให้ทราบวา่ เรากาํลงัจะเขียนสารคดีไปในแนวทางไหน ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้การเขียนตรง
ตามเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 
  คลิทการ์ด (Clitgard, 1986, อา้งถึงใน วนิดา บาํรุงไทย, 2545: 60)  เสนอแนะหลกั
สาํคญั 3 ประการ ในการตั้งช่ือเร่ือง ดงัน้ี 
  1.   ตอ้งแน่ใจวา่ช่ือเร่ือง ช่ือหนงัสือ ไม่ซํ้ าซอ้นกบัหนงัสือท่ีพิมพไ์ปก่อนแลว้ 
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  2.  ช่ือหนงัสือควรสั้น เพื่อให้จาํง่าย และในขณะเดียวกนัก็ตอ้งครอบคลุม หรือ   
บ่งบอกลกัษณะของหนงัสือดว้ย แต่ก็มกัมีปัญหาว่าช่ือสั้ น ๆ จะไม่อาจครอบคลุมลกัษณะของ
หนงัสือตามตอ้งการในกรณีเช่นน้ีให้ใช้ช่ือสั้นท่ีจาํง่ายเป็นช่ือหลกั และใส่ช่ือรองท่ีบอกลกัษณะ
ของหนงัสือก็ได ้
  3.  คาํแรก หรือคาํตน้ ๆ ของหนงัสือ ควรบ่งบอกเน้ือหาของหนงัสือ เพราะเม่ือจดั
เขา้บญัชีรายช่ือหนงัสือของหอ้งสมุด ผูอ่้านก็มกัจะดูเฉพาะคาํนาํของช่ือหนงัสือ 
  ปรีชา ชา้งขวญัยืน (ปรีชา ชา้งขวญัยืน, อา้งถึงใน วนิดา บาํรุงไทย, 2545: 61) ได้
แนะนาํวา่ ควรตั้งช่ือเร่ืองก่อนลงมือเขียน เพื่อเป็นการกาํหนดเน้ือหา แนวทางและขอบข่ายของเร่ือง 
ทั้งน้ีอาจปรับปรุงช่ือเร่ืองให้เหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง เม่ือเขียนจบเร่ืองแลว้ นอกจากน้ีไดเ้สนอการตั้ง
ช่ือเร่ืองโดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
  1.  ช่ือเร่ืองความเหมาะแก่ประเภทของเร่ือง เช่น ช่ือนวนิยายตอ้งสั้น เร้าใจ ช่ืองาน
วชิาการตอ้งชดัเจน ครอบคลุมสาระสาํคญัของเร่ือง 
  2.  ภาษาท่ีใช้ตอ้งส่ือความหมายอย่างชดัเจน เหมาะสมโดยมีแนวทางการตั้งช่ือ
เร่ืองไวด้งัน้ี 
   2.1  ใชป้ระโยคสั้น กระชบั มีประสิทธิภาพดีกวา่ประโยคยาวเยิน่เยอ้ 

      2.2  ใชค้าํสั้น ๆ เหมาะสมดีกวา่คาํยาว ๆ 
       2.3  ควรใชภ้าษาธรรมดา ๆ ท่ีเป็นท่ีคุน้เคย 

   2.4  ลีลาการเขียนแบบง่าย ๆ เป็นกนัเอง มีลกัษณะแบบธรรมดาสามญัจะทาํให้
ขอ้เขียนมีความน่าอ่านยิง่ข้ึน 
  มาลี บุญศิริพนัธ์ (2535: 65-71) ไดใ้ห้ความสําคญัของช่ือเร่ืองวา่ “ช่ือเร่ือง” เป็น
ส่วนสาํคญัมากส่วนหน่ึงของงานเขียนทุกประเภท เพราะเป็นส่วนเช้ือเชิญความสนใจของผูอ่้านให้
อ่านเร่ืองราวท่ีเขียน การตั้งช่ือเร่ืองให้น่าสนใจ ผูเ้ขียนควรมีพื้นฐานความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงพิมพท่ี์
จะลงสารคดี กลุ่มเป้าหมาย ระดบัการศึกษา ความสนใจ ตลอดจนลกัษณะของช่ือเร่ืองท่ีไดรั้บความ
นิยมในส่ือประเภทต่าง ๆ ช่ือเร่ืองท่ีดีควรบอกถึงบรรยากาศของเร่ืองอยา่งชดัเจน สามารถกาํหนด
ทิศทางขอบข่ายประเด็นสาํคญัของเน้ือหาอยา่งแน่นอนทนัที ลกัษณะเด่นของช่ือเร่ืองท่ีนิยมมากคือ 
ตอ้งเหมาะสมกบัสาระ กาลเทศะ แปลกใหม่ เฉียบคม จาํง่าย ไม่เยิน่เยอ้ และครอบคลุมเน้ือหาสาํคญั 
 5.  รวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลเป็นส่วนสําคญัในการปฏิบติังานเขียนการเก็บขอ้มูลท่ีดี        
มีคุณภาพ ครบถว้นยอ่มช่วยให้สามารถเขียนไดอ้ยา่งราบร่ืน  มานพ ถนอมศรี (2546: 23) กล่าวถึง
การหาขอ้มูลประกอบการเขียนประกอบดว้ย ขอ้มูลภาคสนาม และขอ้มูลอา้งอิง 
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 ขอ้มูลภาคสนาม คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการพบปะ พูดคุย สัมภาษณ์ สังเกต ผูค้น
เหตุการณ์และสถานท่ีจริงของเร่ืองราวท่ีจะเขียน 

 ขอ้มูลอา้งอิง คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารและส่ือทศันูปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีผูท้าํไวก่้อน 
เช่น ตาํราวิชาการ หนงัสือต่าง ๆ เอกสารทางวิชาการ จารึกทางประวติัศาสตร์ เทปบนัทึกภาพ
บนัทึกเสียง เป็นตน้ 
  ถวลัย ์ มาศจรัส (2538: 61-71) ไดก้ล่าวถึง การรวบรวมขอ้มูลในการเขียนสารคดี      
ไวว้่า แหล่งขอ้มูลสําคญัสําหรับการเขียนสารคดี มีท่ีมาจาก 2 แหล่ง คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary 
Sources) และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
  ขอ้มูลปฐมภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีเป็นตน้กาํเนิดของเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีผูเ้ขียนประสบมา
โดยตรง ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีผูเ้ขียนไดม้าจาก การสนทนา การสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นตน้ 
  ขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร หนงัสือ 
และส่ือส่ิงพิมพ ์ฯลฯ เป็นขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ สามารถใช้อา้งอิงได ้ซ่ึงสามารถศึกษาคน้ควา้ไดจ้าก 
ห้องสมุด หนงัสือพิมพร์ายวนั นิตยสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน เอกสารส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
เช่น วทิยานิพนธ์ งานวจิยั รายงานประจาํปี จารึก และเอกสารอดัสาํเนา เป็นตน้ 
  จากขอ้ความขา้งตน้ สรุปไดว้า่การรวบรวมขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีสาํคญัยิ่งในการเขียนสาร
คดี สามารถรวบรวมไดจ้ากขอ้มูลปฐมภูมิซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนไดรั้บโดยตรงจากการพบปะ พูดคุย 
สัมภาษณ์ สังเกต ฯลฯ และขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ เอกสาร ตาํรา หนงัสือ จารึก 
ฯลฯ ซ่ึงการเป็นนกัเขียนสารคดีท่ีดี จาํเป็นตอ้งคน้ควา้ขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกตอ้งแม่นยาํ 
เพื่อใหส้ารคดีมีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ  
 6.  การกาํหนดโครงเร่ือง มีลกัษณะเหมือนการตั้งกรอบความคิดในการเขียนสารคดีวา่ 
สารคดีท่ีจะเขียนถึงนั้นจะบรรจุเน้ือหาอะไรให้ผูอ่้านไดอ่้านบา้ง เพราะเน้ือหาบางอย่างมีแง่มุม
หลากหลาย แง่มุมบางอยา่งไม่จาํเป็นตอ้งเขียนถึง เพราะเขียนถึงแลว้อาจทาํให้เร่ืองราวท่ีเขียนอ่อน
ลง หรือไม่น่าอ่าน การกาํหนดโครงเร่ือง จึงเปรียบเสมือนการวางแผนการเขียนท่ีรัดกุม เฟ้นหาส่ิงท่ี
ดีมีประโยชน์เพื่อให้ผูอ่้านไดป้ระโยชน์จากการอ่านสารคดีเร่ืองนั้น ๆ อย่างแทจ้ริง โครงเร่ือง 
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
  6.1  ความนาํ (Introduction) ข้ึนตน้ให้น่าสนใจ เพื่อเร้าใจผูอ่้านให้ติดตามเน้ือหา
สารภายในเร่ือง มีลกัษณะสั้น กระชบั ขมวดปมเน้ือหาในการนาํเสนอหรือบอกเป้าหมายชดัเจน 
       6.2  เน้ือเร่ือง (Body or Text) ตอ้งมีความหมายน่ารู้ น่าสนใจ นาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็น
ขอ้เท็จจริง เรียงลาํดบัเร่ืองราวเป็นส่วน ๆ คือ อดีต ปัจจุบนัและอนาคต เน้ือเร่ืองในสารคดีแต่ละ
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เร่ืองย่อมให้คุณค่าของแต่ละส่วนแตกต่างกนั เช่น บางเร่ืองมุ่งเน้นอดีต บางเร่ืองมุ่งเน้นอนาคต     
แต่สารคดีส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้ส่วนปัจจุบนั 
  6.3  สรุปเร่ือง (Conclusion) ตอ้งตรงประเด็น เป็นส่วนท่ีผูเ้ขียนกล่าวย ํ้าถึงสาระ 
สาํคญัของเน้ือหาและวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการนาํเสนอใหช้ดัเจนอีกคร้ังก่อนจบเร่ือง 
 7.  ลงมือเขียน สารคดีจะน่าอ่านหรือไม่น่าอ่านนั้น ส่วนหน่ึงอยู่ท่ีการใช้ภาษา          
เป็นสําคญัภาษาท่ีใชใ้นการเขียนสารคดีนั้น เรียกวา่ ภาษาแบบแผน ซ่ึงภาษาแบบแผนน้ีสามารถ
ตรวจสอบได้จากหลกัเกณฑ์คือ เป็นคาํสุภาพ ใช้ภาษาท่ีมีศกัด์ิของคาํในระดบัเดียวกนัไม่น่า          
นาํภาษาสแลงเขา้มาใชป้ะปนในงานเขียน ไม่มีการตดัหรือลดทอนรูปประโยค นํ้ าเสียงของคาํจะมี
ลกัษณะเคร่งขรึมเป็นกลาง ไม่เยาะเยย้ ถากถาง ไม่ตลกขบขนั ภาษาตอ้งไม่แสดงออกถึง          
ความรุนแรง มีความเคร่งครัดและรักษามาตรฐานของภาษาด้วยเหตุน้ี เม่ือจะเขียนสารคดี           
ควรเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับประเภทของงานเขียนด้วยงานเขียนท่ีเป็นแบบแผนนั้นมิได้
หมายถึงการใชภ้าษาท่ีแข็งกระดา้ง ถึงแมจ้ะเป็นภาษาแบบแผน แต่เราก็สามารถทาํให้นุ่มนวลได้
ดว้ยสาํนวนภาษาของเรา 
 8.  ปรับปรุงงานเขียน  สําหรับการปรับปรุงงานเขียนนั้น  มาณพ ถนอมศรี (2546: 39) 
กล่าววา่ หลงัจากเขียนสารคดีเสร็จส้ินลงแลว้ ผูเ้ขียนควรวางงานเขียนไวส้ักพกั อาจเป็นเวลา 3 วนั 
หรือ 7 วนั เพื่อให้ลืมขอ้มูลท่ีเขียนไวใ้นคร้ังแรกเสียก่อน จึงนาํกลบัมาอ่านพิจารณาและปรับปรุง   
อีกคร้ังจะไดง้านเขียนท่ีสมบูรณ์ 
 จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การเขียนสารคดี มีขั้นตอนหลัก 8 ขั้นตอน คือ ตั้ ง
จุดมุ่งหมายในการเขียน  เลือกเร่ือง มองหาเน้ือเร่ืองท่ีจะเขียน  ตั้งช่ือเร่ือง  รวบรวมขอ้มูล กาํหนด
โครงเร่ือง ลงมือเขียน และปรับปรุงงานเขียน ถา้ผูเ้ขียนดาํเนินการเขียนสารคดีตามขั้นตอนดงักล่าว
อยา่งครบถว้น ก็จะทาํใหง้านเขียนสารคดีนั้นเป็นงานเขียนท่ีมีคุณภาพ 
 

การวดัและประเมินการเขียนสารคดี 
 การเขียนสารคดี เป็นทกัษะท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงขอกล่าวถึงการวดัและ
การประเมินผลการเรียนรู้ในหอ้งเรียน ดงัน้ี 
 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 81) ได้ให้
ความหมายของการวดัและการประเมินวา่มีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 
  การวดั (Measurement) หมายถึง การกาํหนดตวัเลขให้กบัวตัถุ ส่ิงของ เหตุการณ์ 
ปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่างๆของผูเ้รียน การจะไดม้าซ่ึงตวัเลขนั้น ตอ้งใชเ้คร่ืองมือวดั เพื่อให้
ไดต้วัเลขท่ีสามารถแทนคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีตอ้งการวดั  
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   การประเมิน (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บขอ้มูล ตีความ บนัทึก และใช้
ขอ้มูลเก่ียวกบัคาํตอบของผูเ้รียน ท่ีทาํในภาระงาน/ช้ินงาน ว่าผูเ้รียนรู้อะไร สามารถทาํอะไรได ้
และจะทาํต่อไปอยา่งไรดว้ยวธีิการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย  
  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Classroom Assessment)  หมายถึง 
กระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ตีความ บนัทึกข้อมูลท่ีได้จากการวดัและประเมินทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ โดยการดาํเนินการดงักล่าวเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาของการจดัการเรียน
การสอน ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบั
วยัของผูเ้รียน มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมท่ีต้องการวดั นําผลท่ีได้มาตีค่า
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในตวัช้ีวดัของมาตรฐานสาระการเรียนรู้ในหลกัสูตร ขอ้มูลท่ีไดน้ี้
นาํไปใชใ้นการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัความกา้วหนา้ จุดเด่นและจุดท่ีตอ้งปรับปรุงให้แก่ผูเ้รียน 
ทาํใหผู้ส้อนทราบถึงผลการจดัการเรียนการสอนของตนและพฒันาการของผูเ้รียนดว้ย 
 การประเมินมีหลายประเภท ไดแ้ก่ การสังเกตพฤติกรรม การสอบปากเปล่า การพูดคุย 
การใชค้าํถาม การเขียนสะทอ้นการเรียนรู้ การประเมินการปฏิบติั การประเมินดว้ยแฟ้มสะสมงาน 
การประเมินด้วยแบบทดสอบ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินตนเองของผูเ้รียน และ       
การประเมินโดยเพื่อน ซ่ึงผูป้ระเมินควรเลือกใชป้ระเภทของการประเมินให้ตรงกบัส่ิงท่ีจะประเมิน 
จึงจะทาํใหก้ารประเมินนั้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 สาํหรับการประเมินการเขียนสารคดี ใชรู้ปแบบการประเมินดว้ยแบบทดสอบ ประเภท
อตันยัหรือความเรียง ท่ีมีเฉพาะคาํถามแล้วให้นกัเรียนเขียนตอบอย่างเสรี ซ่ึงประเมินไดย้ากกว่า   
การประเมินประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีความเป็นปรนยัมากกว่า ดงันั้นจึงตอ้งกาํหนดเกณฑ์การประเมินให้
สอดคลอ้งกบัการเรียนมากท่ีสุดและสามารถประเมินผลไดค้รบทุกดา้น สําหรับการประเมินแบบ 
ทดสอบประเภทอตันยันิยมใชเ้กณฑ์การประเมินแบบ Scoring Rubric  ซ่ึง ฉตัรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ  
(2544: 1) ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินแบบ Scoring Rubric ไวว้า่ คือ เกณฑ์การให้คะแนนท่ี
ถูกพฒันาโดยครูหรือผูป้ระเมินท่ีใชว้ิเคราะห์ผลงานหรือกระบวนการท่ีผูเ้รียนไดพ้ยายามสร้างข้ึน 
การประเมินผลงานของนกัเรียนจะมี 2 ลกัษณะคือ ผลงานท่ีไดจ้ากกระบวนการของนกัเรียน และ
กระบวนการท่ีนกัเรียนใช้เพื่อให้เกิดผลงาน จะประเมินในลกัษณะใดข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายในการ
เรียนรู้ อาจจะประเมินลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือประเมินทั้งสองลกัษณะก็ได ้ ผูป้ระเมินจะตอ้ง
ตดัสินคุณภาพของผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานของผูเ้รียนแต่ละคนท่ีมีระดบัท่ีแตกต่างกนั
หลายระดบั ระดบัท่ีแตกต่างกนัอาจจะเป็นระดบัคุณภาพของช้ินงานท่ีไดส้ร้างข้ึน หรือระดบัของ
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนแต่ละคนไดใ้ช้เพื่อให้เกิดผลงาน เพื่อให้การตดัสินใจสอดคลอ้งกบั
ผูเ้รียนแต่ละคน ผูป้ระเมินจะตอ้งใชเ้กณฑ์ในการประเมินคุณภาพช้ินงานของผูเ้รียน เกณฑ์อาจจะ
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อยูใ่นเชิงคุณภาพหรือปริมาณ อาจจะมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) หรือแบบ
ตรวจสอบ (Checklist) โดยปกติจะใช ้Rubric ในการประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้เพียงขอ้เดียว
หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของงานปฏิบติั แต่การปฏิบติังานท่ีมีซับซ้อน ผูป้ระเมินจะตอ้งประเมิน
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีหลากหลายและประเมินหลาย ๆ ส่วน นัน่คือผูป้ระเมินจะตอ้งมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนท่ีหลากหลายเพื่อให้เหมาะกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั หรือเหมาะกบัแต่ละ
ส่วนของการปฏิบติังาน การให้คะแนนจะอยูใ่นรูปของตวัเลข  โดยปกติจะเป็น 0-3 หรือ 1-4  ใน  
แต่ละระดบัของคะแนนจะข้ึนอยู่กบัระดบัของคุณภาพของงาน ดงันั้นตวัเลข 4 อาจจะหมายถึง
ระดบัคุณภาพสูงสุด เลข 3 เป็นระดบัคุณภาพรองลงมา คุณภาพของงานในแต่ละระดบัจะตอ้งใช้
การอธิบาย (Rubric) ดังนั้น ในแต่ละระดับคะแนนจะต้องอธิบายเป็นภาษาท่ีแสดงให้เห็นถึง
คุณภาพของการปฏิบติังานในระดบันั้น  
 การประเมินศกัยภาพของผูเ้รียนโดยให้ลงมือปฏิบติันั้น ไม่มีคาํเฉลยหรือคาํตอบถูกท่ี
แน่ชดัลงไปเหมือนแบบทดสอบเลือกตอบ การประเมินผลงานแต่ละช้ินของผูเ้รียนท่ีไดล้งมือปฏิบติั
จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งประเมินคุณภาพของงานอยา่งเป็นปรนยั ซ่ึงทาํไดย้าก และไดค้น้พบการ
สร้างเกณฑ์การให้คะแนนหรือ Rubric ข้ึนมาเพื่อกาํหนดแนวทางในการตดัสินอยา่งยุติธรรม และ
ปราศจากความลาํเอียง Rubric จะตอ้งมีความชดัเจนในเกณฑก์ารใหค้ะแนนอยา่งพอเพียงถึงขนาดท่ี
ผูป้ระเมิน 2 คน สามารถใช ้Rubric เดียวกนัประเมินช้ินงานของผูเ้รียนช้ินเดียวกนัแลว้ให้คะแนน
ไดต้รงกนั ระดบัของความสอดคลอ้งในการให้คะแนนของผูป้ระเมิน 2 คน ท่ีประเมินอย่างเป็น
อิสระจากกนัจะเรียกวา่ ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของการประเมิน  
 นอกจากน้ี สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 89-91)  ยงัไดก้ล่าวถึงรูปแบบการสร้างเกณฑ์การประเมิน
วา่มี 2 รูปแบบ คือ การประเมินแบบภาพรวม (Holistic Rubrics) และการประเมินแบบแยกประเด็น 
(Analytic  Rubrics) 
 การประเมินแบบภาพรวม (Holistic Rubrics) คือแนวทางการให้คะแนน พิจารณาจาก
ภาพรวมของช้ินงาน โดยมีคาํอธิบายลกัษณะของงานแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน เหมาะสมกบัการ
ประเมินทกัษะการเขียนท่ีตอ้งการตรวจสอบความต่อเน่ืองของเน้ือหา ความคิดสร้างสรรค์ และ
ความสละสลวยของภาษา  เช่น การเขียนเรียงความท่ีไม่พิจารณาแยกประเด็น แต่ประเมินใน
ภาพรวม ดงัตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5  ตวัอยา่งเกณฑก์ารประเมินแบบภาพรวมสาํหรับการประเมินการเขียนเรียงความ 
 

คะแนน เกณฑ ์
5 เขียนบทนําและบทสรุปได้ดี ทาํให้งานเขียนมีใจความสัมพนัธ์กัน หัวขอ้เร่ืองมีรายละเอียด

สนบัสนุนอยา่งชดัเจน การผูเ้ร่ืองเป็นลาํดบัขั้นตอน รูปประโยคถูกตอ้ง มีสะกดคาํผิดบา้งเลก็นอ้ย 
สาํนวนภาษาสละสลวย 

3 มีบทนํา บทสรุป เน้ือหาสอดคลอ้งกบัหัวขอ้เร่ือง รายละเอียดสนับสนุนน้อย เน้ือหาบางส่วน     
ไม่ชดัเจน การผกูเร่ืองเป็นลาํดบั รูปประโยคถูกตอ้งมีสะกดคาํผิดอยูบ่า้ง สาํนวนภาษาสละสลวย
บางแห่ง 

1 ไม่มีบทนาํ / หรือบทสรุป เน้ือหาออ้มคอ้มไม่ตรงประเด็นนกั มีรายละเอียดสนบัสนุนนอ้ย และ
ไม่สมเหตุสมผล เขียนสะกดคาํผิดมาก 

  
 จากตารางท่ี 5 จะเห็นว่าเกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม เป็นการพิจารณาภาพรวม    
ของงาน มีการตั้งเกณฑ์การให้คะแนนไวช้ดัเจน แต่เกณฑ์การให้คะแนนยงัไม่มีความเป็นปรนัย 
เช่น สะกดคาํผิดบา้งเล็กนอ้ย ไม่รู้ว่าผิดจาํนวนก่ีคาํ หักก่ีคะแนน  หรือสํานวนสละสลวยบางแห่ง 
เท่ากบัก่ีแห่งจึงไดค้ะแนน เป็นตน้  
 การประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics) คือ แนวทางการให้คะแนนโดย
พิจารณาจากแต่ละส่วนของงาน ซ่ึงตอ้งกาํหนดคะแนนโดยมีคาํนิยามหรือคาํอธิบายลกัษณะของ
งานในส่วนนั้น ๆ แต่ละระดับไวอ้ย่างชัดเจน มีความเป็นปรนัยสูง เหมาะสําหรับการประเมิน       
งานเขียนท่ีตอ้งการแยกประเด็นการประเมิน เช่น การเขียนนาํเร่ือง การลาํดบัความ การผูกเร่ือง   
การสรุปเร่ือง  และการใชภ้าษา ฯลฯ ดงัตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6  เกณฑก์ารประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics) 
 

เกณฑ ์ ระดบัการประเมิน 
4 3 2 1 0 

ช่ือเร่ือง น่าสนใจ ทนัสมยั 
เหมาะสมกบั 
เน้ือเร่ือง 

น่าสนใจ 
แต่ไม่ทนัสมยั 
สอดคลอ้งกบั
เน้ือหา 

ทัว่ ๆไป  
ไม่น่าสนใจ  
ไม่สอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

ไม่เก่ียวขอ้งกบั
สาระท่ีเรียน 

ไม่มีขอ้มูล
เพียงพอต่อ 
การตดัสิน 

เน้ือหา ขอ้มูลถูกตอ้ง 
สมบูรณ์ 
ตรงประเด็น 

ขอ้มูลถูกตอ้งตรง
ประเด็น 
แต่ขาดรายละเอียด 

มีขอ้มูลผิดบา้ง
และยงัไม่
สมบูรณ์ 

ขอ้มูลส่วนใหญ่ 
ไม่ถูกตอ้งและ
ขาดหาย 

ไม่มีขอ้มูล
เพียงพอต่อ 
การตดัสิน 
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ตารางท่ี 6  เกณฑก์ารประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics)  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ระดบัการประเมิน 
4 3 2 1 0 

การลาํดบั
ใจความ 

ใจความชดัเจน 
ลาํดบัเหตุการณ์
สมเหตุสมผล 

ใจความสบัสน 
บา้ง แต่ยงั 
สามารถเขา้ใจได ้
ขาดความ
สมเหตุสมผลบา้ง 

ใจความ 
ไม่ชดัเจน  
ขาดความ
สมเหตุสมผล 

ใจความ 
ไม่ต่อเน่ือง
ขาดความ
สมเหตุสมผล 

ไม่มีขอ้มูล
เพียงพอต่อ 
การตดัสิน 

หลกัเกณฑ์
ทางภาษา 

ประโยคสมบูรณ์
ถูกตอ้งตาม
หลกัเกณฑท์าง
ภาษา  
ส่ือความได้
ชดัเจน 

เขียนประโยคได้
สมบูรณ์ แต่ผิด
หลกัเกณฑท์าง
ภาษา  
ส่ือความได ้

เขียนประโยค  
ไม่สมบูรณ์ 
ผิดหลกัเกณฑ์
ทางภาษา 
 ส่ือความ 
ไม่ชดั 

เขียนประโยค
ผิดหลกัเกณฑ์
ทางภาษา  
ส่ือความ
ไม่ได ้

ไม่มีขอ้มูล
เพียงพอต่อ 
การตดัสิน 

 
 จากตารางท่ี 6 พบวา่เกณฑก์ารประเมินแบบแยกประเด็น มีการกาํหนดประเด็นในการ
ประเมินอย่างชดัเจน ว่าจะประเมินในประเด็นใดบา้ง และเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละคะแนนก็มี
รายละเอียดบอกชดัเจนว่าตอ้งทาํอะไรไดบ้า้ง มีความเป็นปรนยัสูงกว่าการประเมินแบบภาพรวม 
สําหรับงานวิจยัเร่ืองการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอ    
เขายอ้ย สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผูว้ิจยัเลือกเกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็น 
(Analytic Rubrics) 
 การเขียนเป็นทักษะท่ีมีความสลับซับซ้อนมากกว่าการใช้ภาษาทักษะอ่ืน ๆ            
เพราะผูเ้ขียนตอ้งแสดงออกทั้งความรู้ ความคิด ประสบการณ์ถ่ายทอดออกมาเป็นตวัอกัษรให้ผูอ่้าน
ไดรั้บรู้ตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ ดงันั้นเพื่อให้การตรวจงานเขียนและการประเมินความสามารถดา้น
การเขียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนกัวิชาการต่าง ๆ ไดเ้สนอแนวทางการตรวจงานเขียนและ
ประเมินความสามารถดา้นการเขียนไวด้งัน้ี 
 อิงอร อมาตยกุล (2535: 67) ไดก้ล่าวถึง ลกัการพิจารณาผลงานเขียนของนกัเรียนดงัน้ี 
 1.  เน้ือเร่ือง 
           1.1  แนวคิดหรือแนวเร่ือง ดูวา่มีความแปลกใหม่ ตรงจุดหมาย ชวนติดตามหรือมี
ความรู้ ความคิดดีหรือไม่ 
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  1.2 การจดัระเบียบความคิด ดูว่ามีเอกภาพ มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์                 
มีสัมพนัธภาพ คือ ความคิดทุกตอนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
           1.3  การอา้งอิงเหตุผล ไดแ้ก่ การอา้งเหตุผลไดถู้กตอ้ง เหตุกบัผลสอดคลอ้งกนั          
ไม่สรุปผดิ ไม่อา้งท่ีมาผดิ ไม่อา้งเหตุผลท่ีไม่มีหลกัฐานเพียงพอ ไม่อา้งเหตุผลขา้ง ๆ คู ๆ 
           1.4  การขยายความ คือ การลาํดบัความและการขยายความดี ชดัเจน 
           1.5  ความแจ่มแจง้ชดัเจน คือ ความเขา้ใจกระจ่างไม่มีขอ้สงสัย 
 2.  การใชภ้าษา 
       2.1  ใช้ระดบัภาษาไดถู้กตอ้งตามกาลเทศะและลกัษณะของเร่ือง  เช่น ภาษาปาก 
ภาษาก่ึงแบบแผน และภาษาแบบแผน 
           2.2  คาํ ได้แก่ใช้คาํได้ตรงความหมายใช้คาํได้เหมาะสมกบัขอ้ความ ใช้คาํได้
กระชบัรัดกุม ใชค้าํท่ีเขา้ใจง่ายใชค้าํไดส้ละสลวย รู้จกัหลากคาํ ไม่ใชค้าํตอ้งห้ามต่าง ๆ และใชค้าํท่ี
ถูกตอ้งตามความระเบียบแบบแผน 
            2.3  ประโยค ไดแ้ก่ผูกประโยคสั้ นกะทดัรัด กระชบัและแจ่มแจง้ เรียงลาํดบัคาํ
เหมาะสมแก่ตาํแหน่งและหนา้ท่ีผูกประโยคอยา่งมีเอกภาพและสัมพนัธภาพ ใช้คาํลกัษณนามได้
ถูกตอ้ง ใชค้าํบุพบทและสันธานไดถู้กตอ้งเหมาะสมแก่ขอ้ความ ผกูประโยคไดส้มดุลและมีนํ้ าหนกั 
ไม่ใชค้าํฟุ่มเฟือยและคาํตอ้งหา้มต่าง ๆ ไม่ใชส้าํนวนภาษาต่างประเทศ 
            2.4  การเขียนย่อหน้าคือการนาํเสนอความคิดหลกัเป็นประโยคสําคญัมีความคิด
สนบัสนุนเป็นประโยคขยาย มีเอกภาพในยอ่หนา้เดียว มีความสัมพนัธภาพระหวา่งยอ่หนา้รู้จกัใช้
คาํและประโยคเนน้ความสาํคญัในยอ่หนา้ 
 3.  รูปแบบ 
      รูปแบบพิจารณาเฉพาะการเขียนท่ีมีแบบแผนแน่นอน ว่าการเขียนถูกรูปแบบ    
การเขียนชนิดนั้นหรือไม่ การเขียนท่ีมีรูปแบบไดแ้ก่ เรียงความ บทความ จดหมาย ย่อความ      
สุนทรพจน์บนัทึกประชุม การวจิยั และรายงานผลการวจิยั เป็นตน้ 
 4.  กลไกประกอบการเขียน 
      กลไกประกอบการเขียน ไดแ้ก่ ลายมือ สะกด การันต ์ความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
 อมัพร หมายเจริญ (2536:  31) ไดเ้สนอขอ้ท่ีควรพิจารณาในการตรวจงานเขียนแต่ละ
เร่ือง ดงัน้ี 
 1.  เน้ือเร่ือง ร้อยละ 40 ไดแ้ก่ แนวคิด การลาํดบัความคิด การขยายความคิดใหช้ดัเจน 
 2.  การใชภ้าษา ร้อยละ 40 การพิจารณาใชค้าํ การผกูประโยค 
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 3.  รูปแบบ ร้อยละ 10 ไดแ้ก่ การพิจารณาว่าทาํไดถู้กตอ้งตามรูปแบบการเขียน         
แต่ละชนิด เช่น บทความ เร่ืองสั้น และเรียงความ ฯลฯ 
 4.  กลไกประกอบการเขียนอ่ืน ๆ ร้อยละ 10 ไดแ้ก่ การคาํนึงถึงเร่ืองสะกด  การันต ์ 
ลายมือ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 จากการศึกษาเกณฑ์การประเมินผลงานเขียนและส่ิงท่ีควรประเมินในงานเขียนท่ีมี       
ผูศึ้กษาไวแ้ลว้ สรุปไดว้่า การประเมินผลงานการเขียนนั้น ควรคาํนึงถึงการเสนอเน้ือหาสาระ         
การเรียบเรียงความคิด การเช่ือมโยงความคิด การใชภ้าษา สํานวนโวหาร รูปแบบ การเขียนและ
กลไก ประกอบการเขียน งานเขียนท่ีมีส่วนประกอบเหล่าน้ี ครบถว้นจึงจะถือเป็นงานเขียนท่ีดี       
มีคุณค่า นอกจากน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเกณฑก์ารใหค้ะแนนการเขียนสารคดีท่ีมีผูส้ร้างไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

ธิดา โมสิกรัตน์ (2548: 58) ไดส้ร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนนการเขียนสารคดีไวด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 7  เกณฑก์ารใหค้ะแนนการเขียนสารคดีของ ธิดา โมสิกรัตน์ 
 

องคป์ระกอบ เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

1. เน้ือหา 
(คะแนนเตม็ 
 4 คะแนน) 

-เน้ือหาสมัพนัธ์
กบัช่ือเร่ือง 
- เน้ือหามีความ
น่าสนใจ 
- ขอ้มูลมี
หลกัฐานอา้งอิง
ชดัเจน 
- เน้ือหามี
ประโยชน ์

- เน้ือหาสมัพนัธ์
กบัช่ือเร่ือง 
- เน้ือหามีความ
น่าสนใจ 
- ขอ้มูลมีหลกัฐาน
อา้งอิงชดัเจน 

- เน้ือหาสมัพนัธ์
กบัช่ือเร่ือง 
- เน้ือหามีความ
น่าสนใจ 

- เน้ือหา
สมัพนัธ์ 
กบัช่ือเร่ือง 

- เน้ือหา 
ไม่สมัพนัธ์ 
กบัช่ือเร่ือง 

2. วธีิการเขียน 
(คะแนนเตม็ 
 3 คะแนน) 

- - มีองค ์
ประกอบของสาร
คดีครบถว้น 
- ใชภ้าษาถูกตอ้ง  
ส่ือความหมาย
ชดัเจน 
- ใชส้าํนวนโวหาร 
หรือคาํประพนัธ์
ประกอบอยา่ง
เหมาะสม 

- มีองคป์ระกอบ
ของสารคดี
ครบถว้น 
- ใชภ้าษา
ถูกตอ้ง ส่ือ
ความหมาย
ชดัเจน 

- มีองค ์
ประกอบของ
สารคดี
ครบถว้น 
 

-มีองค ์
ประกอบ
ของสารคดี 
ไม่ครบถว้น 
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ตารางท่ี 7  เกณฑก์ารใหค้ะแนนการเขียนสารคดีของ ธิดา โมสิกรัตน์  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

3. แนวคิด 
(คะแนนเตม็  
3 คะแนน) 

- - มีแนวคิด
สร้างสรรค ์
- แนวคิดมีคุณค่า
ต่อสงัคม 
- นาํเสนอแนวคิด
น่าสนใจ 

- มีแนวคิด
สร้างสรรค ์
- แนวคิดมี
คุณค่าต่อสงัคม 
 

- มีแนวคิด
สร้างสรรค ์
 

- ไม่มี
แนวคิด
สร้างสรรค ์
 

 

 เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการเขียนสารคดี 
  ดีมาก  หมายถึง  ผลงานมีระดบัคะแนน 9-10 คะแนน 
  ดี   หมายถึง  ผลงานมีระดบัคะแนน 7-8 คะแนน 

 พอใช ้  หมายถึง  ผลงานมีระดบัคะแนน 5-6 คะแนน 
 ปรับปรุง หมายถึง  ผลงานมีระดบัคะแนน 0-4 คะแนน 

 จากตารางท่ี 7 พบวา่เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนสารคดีของ ธิดา โมสิกรัตน์  เป็น
เกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็น โดยกาํหนดประเด็นของการให้คะแนนไว ้3 ส่วน คือ เน้ือหา 
(คะแนนเตม็ 4 คะแนน)  วธีิการเขียน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) และแนวคิด (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
รวม 10 คะแนน  และยงัมีเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนสารคดีสรุปไวท้้าย           
แบบประเมินอีกดว้ย ทาํให้สามารถประเมินไดว้า่นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนสารคดีอยูใ่น
ระดบัใด 
 เสนีย ์ วลิาวรรณ, สุระ ดามาพงษ ์และทศันีย ์ลว้นสละ (2548: 156) ไดส้ร้างเกณฑ์การ
ประเมินการเขียนสารคดีไวด้งัตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8  เกณฑก์ารประเมินการเขียนสารคดีของ เสนีย ์วลิาวรรณ, สุระ ดามาพงษ ์และ 
                 ทศันีย ์ ลว้นสละ 
 

รายการ
ประเมิน 

ระดบัคุณภาพ/ระดบัคะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 

1. โครงสร้าง 
ของการเขียน 
สารคดี 

เขียนโครงสร้างของ
สารคดีไดถู้กตอ้ง  
ชดัเจน ครอบคลุม
ประเด็นของเร่ือง 

เขียนโครงสร้างของ
สารคดีไดถู้กตอ้ง  
ชดัเจน ครอบคลุม
ประเด็นของเร่ือง 
เป็นส่วนใหญ่ 

เขียนโครงสร้างของ
สารคดีไดถู้กตอ้ง  
ชดัเจน ครอบคลุม
ประเด็นของเร่ือง 
เป็นบางส่วน 

เขียนโครงสร้าง
ของสารคดีได้
ถูกตอ้ง ครอบคลุม
ประเด็นของเร่ือง
เพียงส่วนนอ้ย 

2. 
องคป์ระกอบ 
ในการเขียน
สารคดี 

จดัลาํดบัความคิดใน
การเขียนไดเ้ป็น
ระบบ  ดึงดูดความ
สนใจไดดี้ และมี
องคป์ระกอบการ
เขียนสารคดี
ครบถว้น 

จดัลาํดบัความคิดใน
การเขียนไดเ้ป็น
ระบบ  ดึงดูดความ
สนใจไดดี้ เป็นส่วน
ใหญ่ และมี
องคป์ระกอบการ
เขียนสารคดีครบถว้น 

จดัลาํดบัความคิดใน
การเขียนไดเ้ป็น
ระบบ  ดึงดูดความ
สนใจไดบ้า้ง  และมี
องคป์ระกอบการ
เขียนสารคดีครบถว้น 

จดัลาํดบัความคิด
ในการเขียนได้
เป็นระบบ  ดึงดูด
ความสนใจไดบ้า้ง 
แต่มีองคป์ระกอบ
การเขียนสารคดี 
ไม่ครบถว้น 

3. กลวธีิใน
การ 
   เขียนสารคดี 

เลือกใชก้ลวธีิในการ
เขียนดึงดูดความ
สนใจไดดี้ เหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบั
เร่ืองท่ีเขียน 

เลือกใชก้ลวธีิในการ
เขียนดึงดูดความ
สนใจไดดี้ เหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบั
เร่ืองท่ีเขียนเป็น 
ส่วนใหญ่ 

เลือกใชก้ลวธีิในการ
เขียนดึงดูดความ
สนใจไดบ้า้ง และ
สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ี
เขียนเป็น 
ส่วนใหญ่ 

เลือกใชก้ลวธีิใน
การเขียนดึงดูด
ความสนใจไดบ้า้ง 
และสอดคลอ้งกบั
เร่ืองท่ีเขียนเพียง
ส่วนนอ้ย 

4. การใชภ้าษา เลือกใชภ้าษาได้
ถูกตอ้ง สละสลวย 
และเขา้ใจง่าย               

เลือกใชภ้าษาได้
ถูกตอ้ง สละสลวย 
และเขา้ใจง่าย เป็น
ส่วนใหญ่ 

เลือกใชภ้าษาได้
ถูกตอ้ง แต่ไม่
สละสลวย และเขา้ใจ
ง่ายเป็นบางส่วน 

เลือกใชภ้าษาได้
ถูกตอ้ง แต่ไม่
สละสลวย  
และเขา้ใจยาก 

 

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 
14-16 ดีมาก 
11-13 ดี 
8-10 พอใช ้

ตํ่ากวา่ 8 ปรับปรุง 
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 จากตารางท่ี 8 พบวา่เกณฑก์ารประเมินการเขียนสารคดีของ เสนีย ์ วิลาวรรณ, 
สุระ ดามาพงษ ์และทศันีย ์ลว้นสละ เป็นเกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็นมีรายการ
ประเมินทั้งส้ิน 4 ประเดน็ คือ โครงสร้างของการเขียนสารคดี องคป์ระกอบในการเขียน
สารคดี กลวิธีในการเขียนสารคดี และการใช้ภาษา ซ่ึงในแต่ละประเด็นให้ค่านํ้ าหนัก
คะแนนเท่ากนั คือ 4 คะแนน คะแนนรวม 16 คะแนน มีการเขียนคาํอธิบายการให้
คะแนนแต่ละคะแนนอยา่งชดัเจน และมีการสรุปเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพของผูเ้รียนไว้
ทา้ยตารางช่วยใหส้ะดวกในการประเมินผลอีกดว้ย 
 ไยดี หงส์เหิน 2553: 49-51) ไดส้ร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินความ 
สามารถในการเขียนสารคดีไวด้งัตารางท่ี 9 
 

ตารางท่ี 9 เกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนสารคดีของไยดี  หงส์เหิน 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน นํ้าหนกั
จุดเนน้ 

คะแน
นเตม็ 4 3 2 1 

1. การตั้ง 
ช่ือเร่ือง 

ช่ือเร่ือง
น่าสนใจ 
สมัพนัธ์กบั
เน้ือเร่ือง 

ช่ือเร่ือง 
ไม่น่าสนใจ 
แต่สมัพนัธ์กบั
เน้ือเร่ือง 

ช่ือเร่ือง 
ไม่น่าสนใจ  
มีความ 
สมัพนัธ์กบั
เน้ือเร่ือง
เลก็นอ้ย 

ช่ือเร่ือง 
ไม่สมัพนัธ์
กบัเน้ือเร่ือง 

1 4 

2. การกาํหนด
โครงเร่ือง 

กาํหนดโครง
เร่ืองครบทุก
องคป์ระกอบ 
ครอบคลุม
ทุกประเด็น 

กาํหนดโครง
เร่ืองครบ
องคป์ระกอบแต่
ไม่ครอบคลุม
ทุกประเด็น 

กาํหนดโครง
เร่ืองครบ
องคป์ระกอบ 
ครอบคลุม 
บางประเด็น 

กาํหนดโครง
เร่ืองไม่ครบ
องคป์ระกอบ 

2 8 
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ตารางท่ี 9 เกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนสารคดีของไยดี  หงส์เหิน 
 (ต่อ) 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน นํ้าหนกั
จุดเนน้ 

คะแนน
เตม็ 4 3 2 1 

3. กลวธีิการ
นาํเสนอ 

เปิดเร่ืองได้
น่าสนใจ เน้ือ
เร่ืองชวน
ติดตาม สรุป
เร่ืองได้
ประทบัใจ 
แฝงขอ้คิด 

เปิดเร่ืองได ้
น่าประทบัใจ 
เน้ือเร่ืองชวน
ติดตาม สรุป
เร่ืองได้
ประทบัใจแต่
ขาดขอ้คิด 

เปิดเร่ืองได้
น่าสนใจ   
เน้ือเร่ืองชวน
ติดตาม มีการ
สรุปเร่ืองแต่
ไม่ประทบัใจ 
และขาดขอ้คิด 

เปิดเร่ือง 
ไม่น่าสนใจ  
ไม่สมัพนัธ์
กบัเน้ือเร่ือง 
ไม่มีการ
สรุปเร่ือง 

4 16 

4. เน้ือหา เสนอเน้ือหา
ถูกตอ้ง
สมบูรณ์ 
เรียงลาํดบั
เหมาะสม 
น่าสนใจ 
สนุกชวนให้
ติดตาม 

เสนอเน้ือหา
ถูกตอ้ง สมบูรณ์  
เรียงลาํดบัได้
เหมาะสมแต่ไม่
น่าสนใจ 

เสนอเน้ือหา
ถูกตอ้งแต่ขาด
ความสมบูรณ์ 
เรียงลาํดบั
เน้ือหาวกวน
ไม่น่าสนใจ 

เน้ือหา
ถูกตอ้งเพียง
บางส่วน 
เรียงลาํดบั 
ไม่ต่อเน่ือง 
วกวน 
ไม่น่าสนใจ 

5 20 

5. การใช้
สาํนวนภาษา 

สาํนวนภาษา
ถูกตอ้ง 
สละสลวย 
เหมาะสมกบั
เน้ือเร่ือง มี
การใชโ้วหาร
ภาพพจน์
ประกอบ 

สาํนวนภาษา
ถูกตอ้ง 
เหมาะสมกบั
เน้ือเร่ือง  
ใชโ้วหาร
ภาพพจน์
ประกอบแตข่าด
ความสละสลวย 

สาํนวนภาษา
เหมาะสมกบั
เน้ือเร่ืองแต่
ขาดความ
สละสลวย มี
การใชโ้วหาร
ภาพพจน์
ประกอบบา้ง 

ใชส้าํนวน
ภาษาไม่
สละสลวย 
และไม่
ปรากฏ
โวหาร
ภาพพจน์ 

3 12 

6. วามคิด
สร้างสรรค ์

แสดงความรู้
ความคิดอยา่ง
สร้างสรรค ์
แปลกใหม่ 
น่าสนใจ  
ไม่ซํ้ าแบบใคร 

แสดงความรู้
ความคิดไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์
แปลกใหม่ 
น่าสนใจบา้ง
เลก็นอ้ย 

แสดงความรู้
และความคิด
แต่ขาดความ
สร้างสรรคท่ี์
เป็นเอกลกัษณ์
ของตนเอง 

ไม่ปรากฏ
ความคิด
สร้างสรรค ์

3 12 
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ตารางท่ี 9 เกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนสารคดีของไยดี  หงส์เหิน 
 (ต่อ) 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน นํ้าหนกั
จุดเนน้ 

คะแนน
เตม็ 4 3 2 1 

7. องค ์
ประกอบ 
ดา้นอ่ืน  

ผลงาน
น่าสนใจ  
มีภาพ 
ประกอบ
สวยงาม 
เขียนดว้ย
ลายมือท่ี
สวยงาม 
สะอาดเป็น
ระเบียบ 
ถูกตอ้งตาม
อกัขรวธีิ 

ผลงานน่าสนใจ 
มีภาพประกอบ
สวยงาม ลายมือ
ค่อนขา้ง
สวยงามเป็น
ระเบียบ เขียน
ผิดอกัขรวธีิ 
ไม่เกิน 3 คาํ 

ผลงาน
น่าสนใจแต่
ขาดภาพ 
ประกอบ 
ลายมือ
ค่อนขา้ง
สวยงาม เขียน
ผิดอกัขรวธีิ 
ไม่เกิน 5 คาํ 

ผลงานไม่
น่าสนใจ  
ขาดภาพ 
ประกอบ 
ลายมือ
ค่อนขา้ง
สวยงาม 
เขียนผิด
อกัขระวธีิ
เกิน 5 คาํ 

2 8 

รวมคะแนน 80      
 
  

 จากตารางท่ี 9 พบว่าเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนสาร
คดีของไยดี หงส์เหิน เป็นการประเมินแบบแยกประเด็น โดยกาํหนดประเด็นในการประเมิน           
7 ประเด็น คือ การตั้งช่ือเร่ือง การกาํหนดโครงเร่ือง กลวิธีการนาํเสนอเร่ือง เน้ือหา การใชส้ํานวน
ภาษา ความคิดสร้างสรรค์ และองค์ประกอบอ่ืน ๆ โดยมีขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจคือมีการกาํหนดค่า
นํ้าหนกัคะแนนของแต่ละประเด็นท่ีประเมิน โดยให้นํ้ าหนกัคะแนนไม่เท่ากนัตามความสําคญัของ
แต่ละประเด็นและมีการรวมคะแนนเต็ม 80 คะแนน และไม่มีการสรุปเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ
ดงัเช่นนกัวชิาการท่านอ่ืน ๆ ขา้งตน้ 
 จากการศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนสารคดีของ
นกัวิชาการหลายท่านขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้ร้างเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสามารถในการ
เขียนสารคดีโดยปรับมาจากเกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนสารคดีของ
ไยดี หงส์เหิน เพื่อใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพและความสามารถของผูเ้รียน ดงัตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10  เกณฑก์ารประเมินทกัษะการเขียนสารคดีแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics)  
            

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน นํ้าหนกั
จุดเนน้ 

คะแนน
เตม็ 4 3 2 1 

1. การตั้ง 
ช่ือเร่ือง 

ช่ือเร่ือง
น่าสนใจ 
สมัพนัธ์กบั
เน้ือเร่ือง 

ช่ือเร่ือง 
ไม่น่าสนใจ
แต่สมัพนัธ์
กบัเน้ือเร่ือง 

ช่ือเร่ือง 
ไม่น่าสนใจ มี
ความสมัพนัธ์
กบัเน้ือเร่ือง
เลก็นอ้ย 

ช่ือเร่ือง 
ไม่สมัพนัธ์
กบัเน้ือเร่ือง 

1 4 

2. การกาํหนด
โครงเร่ือง 

กาํหนดโครง
เร่ืองครบทุก
องคป์ระกอบ 
ครอบคลุม
ทุกประเด็น 

กาํหนดโครง
เร่ืองครบ
องคป์ระกอบ
แต่ไม่
ครอบคลุม   
1 ประเด็น 

กาํหนดโครง
เร่ืองครบ
องคป์ระกอบ 
แต่ไม่
ครอบคลุม       
2-3 ประเด็น 

กาํหนดโครง
เร่ืองไม่ครบ
องคป์ระกอบ 

2 8 

3. กลวธีิการ
นาํเสนอ 

เปิดเร่ืองได้
น่าสนใจ เน้ือ
เร่ืองชวน
ติดตาม สรุป 
เร่ืองได้
ประทบัใจ 
แฝงขอ้คิด 

เปิดเร่ืองได้
น่าสนใจ เน้ือ
เร่ืองชวน
ติดตาม สรุป 
เร่ืองได้
ประทบัใจ 
แต่ขาดขอ้คิด 

เปิดเร่ืองได้
น่าสนใจ  
 เน้ือเร่ืองชวน
ติดตาม มีการ 
สรุปเร่ืองแต่
ไม่ประทบัใจ 
และ 
ขาดขอ้คิด 

เปิดเร่ือง 
ไม่น่าสนใจ 
ไม่สมัพนัธ์
กบัเน้ือเร่ือง 
ไม่มีขอ้คิด 
 

4 16 

4. เน้ือหา เสนอเน้ือหา
ถูกตอ้ง
สมบูรณ์ 
เรียงลาํดบั
เหมาะสม 
น่าสนใจ 
สนุกชวนให้
ติดตาม 

เสนอเน้ือหา
ไดถู้กตอ้ง 
สมบูรณ์  
เรียงลาํดบั 
ไดเ้หมาะสม 
แต่ไม่
น่าสนใจ 

เสนอเน้ือหา
ถูกตอ้งแต่
ขาดความ
สมบูรณ์ 
เรียงลาํดบั
เน้ือหาวกวน
ไม่น่าสนใจ 

เน้ือหา
ถูกตอ้งเพียง
บางส่วน 
เรียงลาํดบั 
ไม่ต่อเน่ือง 
วกวน 
ไม่น่าสนใจ 

5 20 
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ตารางท่ี 10  เกณฑก์ารประเมินทกัษะการเขียนสารคดีแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics)  (ต่อ) 
            

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน นํ้าหนกั
จุดเนน้ 

คะแนน
เตม็ 4 3 2 1 

5. การใช้
สาํนวนภาษา 

สาํนวนภาษา
ถูกตอ้ง 
สละสลวย 
เหมาะสมกบั
เน้ือเร่ือง  
มีการใช้
โวหาร
ภาพพจน์
ประกอบ 

สาํนวนภาษา
ถูกตอ้ง 
เหมาะสมกบั
เน้ือเร่ือง    
มีการใช้
โวหาร
ภาพพจน์
ประกอบ 

สาํนวนภาษา
ไม่เหมาะสม
กบัเน้ือเร่ือง 
1-2 แห่ง  
มีการใช้
โวหาร
ภาพพจน์
ประกอบบา้ง 

ใชส้าํนวน
ภาษาไม่
เหมาะสมกบั
เน้ือเร่ือง 
มากกวา่   
2 แห่งข้ึนไป 
และไม่
ปรากฏโวหาร
ภาพพจน์ 

4 16 

6. ความคิด
สร้างสรรค ์

แสดงความรู้
ความคิด
อยา่ง
สร้างสรรค ์
แปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่
ซํ้ าแบบใคร 

แสดงความรู้
ความคิดอยา่ง
สร้างสรรค ์
แปลกใหม่ 
น่าสนใจบา้ง
เลก็นอ้ย 

แสดงความรู้
ความคิด 
แต่ขาดความ
สร้างสรรคท่ี์
เป็น
เอกลกัษณ์
ของตนเอง 

แสดงความรู้
ความคิด 
โดยเลียนแบบ
ผูอ่ื้น 

3 12 

7. ภาพ 
ประกอบ 

ผลงาน
น่าสนใจ 
ภาพประกอบ 
สวยงามตรง
กบัเน้ือหา 
 มีภาพ 
ประกอบ  
10 ภาพข้ึน
ไป 

ผลงาน
น่าสนใจ 
ภาพประกอบ 
สวยงามตรง
กบัเน้ือหา  
มีภาพ 
ประกอบ   
6-9 ภาพ 

ผลงาน
น่าสนใจ 
ภาพประกอบ 
สวยงาม   
ตรงกบัเน้ือหา  
มีภาพ 
ประกอบ   
3-5 ภาพ 

ผลงานไม่
น่าสนใจ 
มีภาพ 
ประกอบ 
แต่ไม่ตรงกบั
เน้ือหา   
มีภาพ 
ประกอบ   
1-2 ภาพ 

3 12 
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ตารางท่ี 10  เกณฑก์ารประเมินทกัษะการเขียนสารคดีแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics)  (ต่อ) 
            

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน นํ้าหนกั
จุดเนน้ 

คะแนน
เตม็ 4 3 2 1 

8. องค ์
ประกอบ 
ดา้นอ่ืน ๆ 

ส่งงานตรง
เวลา เขียน
ดว้ยลายมือ 
ท่ีสวยงาม 
สะอาดเป็น
ระเบียบ 
ถูกตอ้งตาม
อกัขรวธีิ 

ส่งงานตรง
เวลา ลายมือ
เป็นระเบียบ 
เขียนผิด
อกัขรวธีิ 
ไม่เกิน 3 คาํ 

ส่งงานไม่ตรง
เวลา ลายมือ
เป็นระเบียบ
เขียนผิด
อกัขรวธีิ  
4- 5 คาํ 

ส่งงานไม่ตรง
เวลา ลายมือ
ไม่เป็น
ระเบียบ เขียน
ผิดอกัขรวธีิ
เกิน 5 คาํ 

3 12 

รวมคะแนน 100 
 

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 
81-100 คะแนน ดีมาก 
71-80 คะแนน ดี 
61-70 คะแนน พอใช ้

ตํ่ากวา่ 60  คะแนน ปรับปรุง 

 
แบบฝึกเสริมทกัษะ 

 

ความหมายของแบบฝึกเสริมทกัษะ 
 แบบฝึกเสริมทกัษะ หรือแบบฝึก มีความหมายเดียวกนัซ่ึงบางคร้ังจะเรียกว่า แบบฝึก  
บางคร้ังก็เรียกวา่ แบบฝึกเสริมทกัษะ เพราะเป็นนวตักรรมท่ีครูนาํมาใชใ้นการฝึกหรือเสริมทกัษะ
ของผูเ้รียน  เพื่อใหเ้กิดรูปแบบในการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนให้สูงยิ่งข้ึน   
ดงัมีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึกไว ้ดงัน้ี 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2556: 673) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกไว้ว่า แบบฝึกหัด   
หมายถึง น. แบบตวัอยา่งปัญหา หรือคาํสั่งท่ีตั้งข้ึนเพื่อใหน้กัเรียนฝึกตอบ เป็นตน้     
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 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์และคณะ (2540: 490)  ใหค้วามหมายของแบบฝึกวา่ หมายถึง ส่ิงท่ี
นักเรียนต้องใช้ควบคู่ไปกับการเรียน มีลักษณะครอบคลุมกิจกรรมท่ีนักเรียนพึงจะกระทํา           
อาจกาํหนดแยกเป็นหน่วยหรือเป็นเล่มก็ได ้  
 ชาญชยั  อาจินสมาจาร (2540: 98) ไดใ้หค้วามหมายแบบฝึกเสริมทกัษะวา่คือ ส่วนหน่ึง
ของบทเรียน เป็นบทเรียนหรือหัวขอ้ท่ีนกัเรียนตอ้งเรียนและเป็นโครงการท่ีต้องทาํให้เสร็จโดยมี
คาํถามใหน้กัเรียนไดท้บทวนความรู้จากบทเรียนท่ีผา่นมา   ทาํให้ทราบไดว้า่นกัเรียนทาํอะไร  และ
ทาํใหส้าํเร็จผลอะไรในบทเรียน ซ่ึงการใชส้ามารถใชไ้ดท้ั้งในชั้นเรียนและท่ีบา้น 
 นคัสวรรค ์ศรีจนัทร์ (2545: 56) กล่าวถึง แบบฝึกวา่เป็นเคร่ืองมือทางการเรียนอยา่งหน่ึง
ของนักเรียนท่ีมุ่งให้นกัเรียนฝึกทาํดว้ยตนเอง เพื่อจะไดมี้ทกัษะหรือความชาํนาญข้ึนหลงัจากได้
เรียนรู้ในภาคทฤษฎีหรือเน้ือหาไปแลว้   การฝึกทกัษะการเรียนรู้แต่ละบทเพื่อให้เกิดความแม่นยาํ
คล่องแคล่ว ในแต่ละทกัษะมีประสิทธิภาพทางความคิดและเหตุผล เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผล
นกัเรียนดว้ย  ในแบบฝึกควรประกอบดว้ยคาํแนะนาํในการทาํ ขอ้ความหรือกิจกรรมและช่องว่าง
ใหน้กัเรียนตอบ 
 อารีย ์วาศน์อาํนวย  (2545: 48) ให้ความหมายของแบบฝึกไวว้่า แบบฝึก คือ อุปกรณ์
การเรียนการสอนอย่างหน่ึงอนัประกอบด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย น่าสนใจท่ีนําไปใช้เพื่อให้
นักเรียนได้ฝึกฝนปฏิบติัเพิ่มข้ึนเพื่อจะได้เปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เกิดความคล่องแคล่ว   
ความชาํนาญ  ตลอดจนความแม่นยาํซ่ึงเป็นไปโดยอตัโนมติั ดว้ยการทบทวนเน้ือหาความรู้ต่าง ๆ   
ท่ีไดเ้รียนไปแลว้อยา่งมีทิศทาง 
 กุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ (2547: 63),  อุบลวรรณ ปรุงวนิชพงษ ์(2548: 56),  อจัฉราวรรณ   
ศิริรัตน์ (2549: 83) และพฒันพงศ ์บรรณการ (2552: 60)  ไดใ้ห้ความหมายของแบบฝึกไวท้าํนอง
เดียวกนัว่า แบบฝึก หมายถึง เอกสารประเภทหน่ึงหรือส่ือประเภทเอกสารท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อให้
นกัเรียนใช้ฝึกทกัษะ/ปฏิบติัด้วยตนเองประกอบด้วย คาํนาํ คาํช้ีแจง วตัถุประสงค์ ผลการเรียนรู้  
คู่มือครู  คู่มือนกัเรียนและแบบทดสอบ  เพื่อพฒันาทกัษะ ฝึกให้ผูเ้รียนปฏิบติัให้เกิดความชาํนาญ 
โดยเรียงเน้ือหาจากง่ายไปหายาก  มีรูปแบบหลากหลาย  เร้าความสนใจของผูเ้รียน  
 จากขอ้ความขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่   แบบฝึกเสริมทกัษะ หมายถึง  ส่ือการเรียนการสอน
ประเภทเอกสารท่ีผูส้อนสร้างข้ึน สําหรับให้นักเรียนใช้ฝึกฝนทกัษะด้วยตนเอง  เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ผูส้อนตั้งไว ้และเกิดความชาํนาญ  ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาท่ีสอน มีองคป์ระกอบดงัน้ี ช่ือแบบฝึก  คาํนาํ  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  คาํช้ีแจง  แบบทดสอบ
ก่อนเรียน คู่มือครู  คู่มือนกัเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน 
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ความส าคัญของแบบฝึกเสริมทกัษะ 
 ภาษาไทยเป็นวิชาทกัษะท่ีต้องอาศยั การฝึกฝนอย่างสมํ่าเสมอ เพราะการฝึกฝนจะ        
ทาํใหเ้กิดความชาํนาญ ความแม่นยาํ มีพฒันาการทางภาษาเพิ่มพนูแบบฝึกจึงเป็นส่ือการเรียนท่ีอาํนวย
ประโยชนต่์อการเรียนภาษาไทย มีผูก้ล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกเสริมทกัษะไว ้ดงัน้ี  

 เนาวรัตน์ ช่ืนมณี (2540: 3) กล่าวสรุปวา่ แบบฝึกมีความสําคญัและจาํเป็นต่อการเรียน
ทกัษะทางภาษามากเพราะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึน  สามารถจดจาํเน้ือหาในบทเรียนและ
คาํศพัท์ต่าง ๆ ได้คงทน ทาํให้เกิดความสนุกสนานในขณะเรียนทราบความก้าวหน้าของตนเอง  
สามารถนาํแบบฝึกมาทบทวนเน้ือหาเดิมดว้ยตนเองได้ นาํมาวดัผลการเรียนหลงัจากท่ีเรียนแล้ว   
ตลอดจนสามารถทราบขอ้บกพร่องของนกัเรียนและนาํไปปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที ซ่ึงจะทาํให้
ครูประหยดัเวลา ค่าใชจ่้าย และลดภาระไดม้าก  
 วนัเพญ็ คุณพิริยะเทว ี(2548: 61), วงเดือน แสงผึ้ง (2548: 62), สุภาวดี คาํฝึกฝน (2550: 
18) และมณฑนากร เจริญรักษา (2552: 64) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของแบบฝึกในทาํนองเดียวกนัวา่ 
แบบฝึกนั้นมีความสาํคญัทั้งต่อตวันกัเรียนและครูผูส้อน ในดา้นตวันกัเรียนนั้น ทาํให้นกัเรียนไดเ้กิด
ทกัษะเกิดความรู้ ความชาํนาญในการไดฝึ้กฝนและยงัสามารถมองเห็นความกา้วหนา้ของตนเองได้
และสามารถนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้เหมาะสมในด้านครูผูส้อนนั้น  แบบฝึกท่ีดีถือว่าเป็น 
อุปกรณ์ช่วยลดภาระของครูผูส้อน ประหยดัเวลา สามารถให้นกัเรียนทาํแบบฝึกหดัทบทวนเน้ือหา
เดิมไดด้้วยตนเองช่วยให้ ครูผูส้อนมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ในการเรียนโดยอาศยัแบบฝึกไดช้ดัเจน
ยิง่ข้ึน 
 กรีน และวอลเตอร์ (Green and Walter, 1971: 496, อา้งถึงใน อจัฉราวรรณ ศิริรัตน์,  
2549: 83) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไวด้งัน้ี 1)  แบบฝึกเป็นอุปกรณ์การสอนท่ีช่วยลดภาระ
ของครูได้มาก 2) ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทกัษะในการใช้ภาษาได้ดีข้ึน 3) ช่วยในเร่ืองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทาํให้ประสบผลสําเร็จทางดา้นจิตใจมากข้ึน  4) ช่วยเสริมทกัษะทางภาษา
ให้คงทน โดยมีการฝึกซํ้ าหลาย ๆ คร้ัง  5) ช่วยเป็นเคร่ืองมือวดัผลการเรียนหลงัจากเรียนจบแล้ว      
6) ช่วยนกัเรียนสามารถทบทวนไดด้ว้ยตนเอง 7) ช่วยให้ครูมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ของนกัเรียนได้
ชดัเจนข้ึน 8) ช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนใหเ้ตม็ท่ีนอกเหนือจากเรียนในหนงัสือเรียน 9) ช่วยประหยดั
แรงงานและเวลาของครู  และ 10) ช่วยใหน้กัเรียนเห็นความกา้วหนา้ของตนเอง  
 จากความสาํคญัของแบบฝึกเสริมทกัษะท่ีกล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่  แบบฝึกเสริมทกัษะ
มีความสําคัญและมีประโยชน์ต่อทั้ งครูผูส้อนและนักเรียน ในด้านของครูผูส้อนทาํให้ทราบ
ขอ้บกพร่องของนกัเรียน ลดความแตกต่างระหวา่งนกัเรียน ทราบความกา้วหนา้และช่วยพฒันาการ
เรียนรู้แก่นกัเรียน   นอกจากน้ียงัช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายและประหยดัเวลา  ดา้นนกัเรียนแบบฝึกเสริม
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ทกัษะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนมากข้ึน   สามารถฝึกฝนทบทวนบทเรียนดว้ยตนเอง  ก่อให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีคงทน เกิดความสนุกสนาน   ในขณะเดียวกนัก็ทราบความกา้วหนา้ของตนเองอีกดว้ย 

 

หลกัในการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ 
 การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะให้มีประสิทธิภาพ จาํเป็นตอ้งมีขั้นตอนหรือการดาํเนินการ 
ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัหลกัในการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะไวต่้าง ๆ กนั ดงัน้ี  

บอ็ค (Bock, 1993: 3) ไดก้ล่าวถึงหลกัการสร้างแบบฝึก ดงัน้ี 1) กาํหนดจุดประสงคใ์ห้
ชัดเจนเพื่อให้ผูเ้รียนทราบจุดมุ่งหมายของแบบฝึกให้รายละเอียดต่าง ๆ เป็นต้นว่า  คาํแนะนํา
ขั้นตอนการทาํ  2) สร้างให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย   เพื่อสร้างความเขา้ใจให้นกัเรียนมากท่ีสุด  และ         
3) แบบฝึกควรสร้างความเขา้ใจให้นกัเรียน   เช่น การให้เรียงลาํดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนลงในตาราง
แผนภาพ 
 ริเวอร์ (River, 1986, อา้งถึงใน พิณเพชร บูรณภิญโญ, 2545: 44-45) สรุปถึงหลกัการ
สร้างแบบฝึกไว ้ดงัน้ี 
 1. ต้องมีการฝึกนักเรียนมากพอควรในเร่ืองหน่ึง ๆ  ก่อนท่ีจะมีการฝึกเร่ืองอ่ืน ๆ        
ต่อไป ทั้งน้ีทาํข้ึนเพื่อการสอนมิใช่เพื่อการทดสอบ 
 2. แต่ละบทควรฝึกโดยใชแ้บบประโยคเพียงหน่ึงแบบเท่านั้น 
 3. ฝึกโครงสร้างใหม่กบัส่ิงท่ีเรียนรู้แลว้ 
 4. ประโยคท่ีฝึกควรเป็นประโยคสั้น ๆ 
 5. ประโยคและคาํศพัทค์วรเป็นแบบท่ีใชพ้ดูกนัในชีวติประจาํวนัและเป็นท่ีรู้จกักนัดีแลว้ 
 6. เป็นแบบฝึกท่ีนกัเรียนใชค้วามคิดดว้ย 
 7. แบบฝึกควรมีหลาย ๆ แบบ เพื่อไม่ใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย 
 8. ควรฝึกให้นักเรียนใช้ส่ิงท่ีเคยเรียนไปแล้วไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ แบบฝึกท่ี
สร้างข้ึนสาํหรับฝึกทกัษะนกัเรียนจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายอยา่ง  
 จากหลักการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะดังกล่าว พอสรุปได้ว่าในการสร้างแบบฝึก    
เสริมทกัษะให้มีประสิทธิภาพนั้น ผูส้ร้างจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการดงัน้ี คือ  
ตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนว่า   จะสร้างแบบฝึกเก่ียวกบัเร่ืองอะไร เน้ือหาจะตอ้งไม่ยากเกินไป      
มีความเหมาะสมกบัวยั ความพร้อม  ความ สามารถ และความสนใจของผูเ้รียน  แบบฝึกควรมีหลาย
รูปแบบท่ีน่าสนใจ ไม่ควรใชเ้วลานานเกินไป ใหน้กัเรียนไดฝึ้กกระทาํบ่อย  ๆ  เพื่อให้มีความคงทน
ในการเรียนรู้และเกิดความสนุกสนานในขณะทาํแบบฝึก ตลอดจนให้ผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ย
ตนเอง 
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ทฤษฎีและหลกัจิตวทิยาทีเ่กี่ยวกบัการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ  
 การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะให้มีประสิทธิภาพเพื่อนาํไปใช้ ในการจดัการเรียนการ
สอนนั้นควรนาํหลกัจิตวทิยามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกให้มีความเหมาะสมกบัความสนใจ 
วยัและความสามารถของผูเ้รียน  ซ่ึงมีผูก้ล่าวถึงหลกัจิตวทิยาท่ีนาํมาใชใ้นการสร้างแบบฝึกดงัน้ี  
 ธอร์นไดค ์(Thorndike, 1969: 140) ไดต้ั้งกฎการเรียนรู้ข้ึน 3 กฎ   สามารถนาํมาใชใ้น
การสร้างแบบฝึก ไดแ้ก่ 
 1. กฎแห่งผล  (Law of  Effect)  มีใจความวา่ การเช่ือมโยงกนัระหวา่งส่ิงเร้ากบัการ
ตอบสนองจะดียิ่งข้ึนเม่ือผูเ้รียนแน่ใจว่าพฤติกรรมตอบสนองของตนถูกตอ้ง การให้รางวลัจะช่วย
ส่งเสริม การแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ อีก 
 2. กฎแห่งการฝึกหดั (Law of  Exercise) มีใจความวา่ การมีโอกาสไดก้ระทาํซํ้ า ๆ ใน
พฤติกรรมหน่ึงจะทาํใหพ้ฤติกรรมนั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  การฝึกหดัท่ีมีการควบคุมท่ีดีจะส่งเสริมผลต่อ
การเรียนรู้ 
 3. กฎแห่งการความพร้อม (Law of  Readiness) มีใจความวา่เม่ือมีความพร้อมท่ีจะ
ตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมใดๆ ถา้มีโอกาสไดก้ระทาํยอ่มเป็นท่ีน่าพอใจ แต่ถา้ไม่พร้อมท่ีจะ
ตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมการบงัคบัใหก้ระทาํยอ่มทาํใหเ้กิดความไม่พอใจ 

 นอกจากทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์  แลว้ยงัมีแนวคิดของนกัจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสร้างแบบฝึก คือ แนวคิดของ สกินเนอร์ (Skinner, 1971: 78)  ซ่ึงมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัน้ี  
 1.  การเรียนรู้จากการวางเง่ือนไขให้ปฏิบติั (Operant Conditioning) หมายถึง แนว
ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีอธิบายว่า พฤติกรรมจะมีอตัราความเข้มของการตอบสนองสูงข้ึน เม่ือได้รับ         
การเสริมแรง (Reinforcement) 
 2.  กระบวนการเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง กระบวนการท่ีนาํมาใช้เพื่อเพิ่ม
หรือลดการตอบสนองในกระบวนการเสริมแรงนั้น จะมีการใชต้วัเสริมแรง (Reinforcement)  เช่น  
คาํชมเชย  รางวลัท่ีเป็นวตัถุสัญลกัษณ์หรือสิทธิพิเศษต่างๆตลอดจนการให้รู้ผลการกระทาํของ
ตนเอง 
 3.  การใหเ้สริมแรงทนัทีทนัใด (Immediate Reinforcement) หมายถึง  การกาํหนดให้มี
การเสริมแรงอยา่งทนัทีทนัใดท่ีมีการตอบสนอง  เช่น  เม่ือนกัเรียนตอบ  ครูให้การเสริมแรงทนัทีวา่
คาํตอบของนกัเรียนถูกหรือผดิ การรีรอการเสริมแรงจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ล่าชา้ไป  
 นอกจากน้ี สุรพล พยอมแยม้ (2541: 19-20) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของการเรียนรู้วา่
บุคคลจะเรียนรู้ไดร้วดเร็วและผลการเรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ
ต่อไปน้ี 
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 1.  ผูเ้รียน 
     1.1  มีวุฒิภาวะและความพร้อมทางจิตใจ ถ้าร่างกายและจิตใจของผู ้เรียนย ัง           
ไม่พร้อม การฝึกฝนให้เกิดการเรียนรู้เป็นไปได้ยาก  การรอให้เกิดความพร้อมหรือการสร้าง         
ความพร้อมใหก้บัผูเ้รียนเป็นประเด็นสาํคญัประการหน่ึงท่ีทาํใหก้ารเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
          1.2  สติปัญญาและความสามารถท่ีเหมาะสม ผูเ้รียนท่ีมีสติปัญญาสูงมีความ สามารถ 
เฉพาะดา้นดีกวา่ผูเ้รียนในกลุ่มเดียวกนั  มีแนวโนม้ท่ีจะเรียนรู้ไดเ้ร็วและมีประสิทธิภาพดีกวา่ผูท่ี้มี
สติปัญญาตํ่ากวา่หรือมีความถนดัตํ่ากวา่ 
     1.3  อายท่ีุเหมาะสม ลกัษณะวชิาบางวชิาเหมาะสมกบัผูเ้รียนอายุนอ้ย แต่บางลกัษณะ
วชิาเหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีอายมุากข้ึนการจดัลาํดบัขั้นของการเรียนรู้มีความสําคญัต่อเน่ืองกบัวยัของ
ผูเ้รียนและประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 
     1.4  แรงจูงใจท่ีเหมาะสม การเรียนรู้ท่ีดีมาจากแรงจูงใจท่ีดี  หากผูเ้รียนไดรั้บการ    
จูงใจท่ีเหมาะสมก็สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วมากกวา่ผูท่ี้ขาดแรงจูงใจ 
     1.5 ประสบการณ์เดิม  โดยทัว่ไปแลว้ผูเ้รียนมีประสบการณ์เดิมอยูทุ่กคน  หากการ
เรียนรู้เดิมสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ได ้  การเรียนรู้ก็จะเกิดข้ึนรวดเร็วกว่าผูเ้รียนท่ีมี
ประสบการณ์เดิมไม่สอดคลอ้งหรือขดัขวางการเรียนรู้ใหม่  การเลือกใชป้ระสบการณ์เดิมให้เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้หรือขจดัประสบการณ์เดิมท่ีขดัขวางการเรียนรู้ออกไป เป็นองค์ประกอบ
สาํคญัท่ีทาํใหก้ารเรียนรู้เกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.  วธีิการเรียน 
  2.1  การถ่ายทอดการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้อยา่งมาก การถ่ายทอดโดยแบ่ง
งานท่ีจะเรียนรู้ออกเป็นส่วน ๆ  จะทาํให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการถ่ายทอด
รายละเอียดทั้งหมดทนัที 
       2.2  การฝึกฝนทบทวน   การเรียนรู้ทุกชนิดตอ้งมีการทบทวน   และการฝึกฝนเป็น
ระยะ ๆ เพราะนอกจากจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพแลว้  ยงัทาํใหก้ารเรียนรู้อยูค่งทน
ดว้ย 

  2.3  การได้รับรู้ผลการเรียน  การเรียนรู้ทุกประเภทมีโอกาสท่ีจะได้รับผลสําเร็จ
หรือประสบความลม้เหลวเท่า ๆ กนั  การไดรั้บรู้ผลจะมีส่วนช่วยให้การเรียนรู้ดีข้ึน การรู้ผลของ
ขอ้ผิดพลาดจะช่วยให้ผูเ้รียนแกไ้ขขอ้บกพร่องได้ถูกตอ้ง และถา้รับรู้ผลสําเร็จก็สามารถนาํความ 
สาํเร็จหรือส่ิงท่ีดีจากการเรียนรู้คร้ังก่อนไปใชใ้นการเรียนรู้คร้ังต่อไป 
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  2.4  การไดรั้บการเสริมแรง  เช่น  รางวลั  คาํชมเชย  จะมีผลต่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากวา่การเรียนรู้ท่ีไม่ไดรั้บการเสริมแรง   ผูถ่้ายทอดจาํเป็นตอ้งหาส่ิงเสริมแรงให้แก่
ผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด  
 จากท่ีกล่าวมา  สรุปได้ว่าการท่ีครูผูส้อนเขา้ใจจิตวิทยาในเร่ืองต่าง ๆ จะทาํให้เกิด    
การเรียนรู้สูงสุด  ซ่ึงประกอบดว้ยความแตกต่างระหว่างบุคคล  ความพร้อม แรงจูงใจ และการฝึก
ทบทวน   รวมทั้งหลกัทฤษฎีของ ธอร์นไดค์ (Thorndike)  คือ กฎแห่งผล กฎแห่งการฝึกหัดและ
หลกัทฤษฎีของสกินเนอร์ คือ การวางเง่ือนไขและการเสริมแรง 
  

ลกัษณะของแบบฝึกเสริมทกัษะทีด่ี  
 การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะให้มีคุณภาพเหมาะสําหรับการนาํไปใชก้บันกัเรียนแต่ละ

ระดบัชั้น   ตอ้งศึกษาองคป์ระกอบหลาย ๆ ประการ มีนกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอแนะเก่ียวกบั
ลกัษณะของแบบฝึกเสริมทกัษะท่ีดีไว ้ดงัน้ี   
 วรสุดา บุญยไวโรจน์ (2536: 37)  กล่าวแนะนาํผูส้ร้างแบบฝึกวา่ควรยึดลกัษณะของ
แบบฝึกท่ีดีไว ้ดงัน้ี 
 1.   แบบฝึกท่ีดีควรมีความชดัเจนทั้งคาํสั่งและวธีิทาํ    คาํสั่งและตวัอยา่งแสดงวิธีทาํไม่
ควรยาวเกินไป เพราะจะทาํให้เขา้ใจยาก ควรปรับให้เหมาะกบัผูใ้ช้  ทั้งน้ีเพื่อให้นกัเรียนสามารถ
ศึกษาดว้ยตนเองไดถ้า้ตอ้งการ 
 2.   แบบฝึกท่ีดีควรมีความหมายต่อผูเ้รียนและตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึก     ลงทุน
นอ้ยและใชไ้ดน้าน ๆ ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 3.  ภาษาและภาพท่ีใชใ้นแบบฝึกควรเหมาะสมกบัวยั และพื้นฐานของผูเ้รียน 

4.  แบบฝึกท่ีดีควรแยกฝึกเร่ือง ๆ  แต่ละเร่ืองไม่ควรยาวเกินไปแต่ควรมีกิจกรรมหลาย
รูปแบบเพื่อเร้าใหน้กัเรียนเกิดความสนใจและไม่เบ่ือหน่ายในการทาํและเพื่อฝึกทกัษะใดทกัษะหน่ึง 
จนเกิดความชาํนาญ  
 5.  แบบฝึกท่ีดีควรมีทั้งแบบกาํหนดคาํตอบให้ตอบแบบเสรี การเลือกใช้คาํ ขอ้ความ
หรือรูปภาพในแบบฝึกหัด ควรเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนคุน้เคยและตรงกบัความในใจของนกัเรียน เพื่อว่า
แบบ ฝึกหัดท่ีสร้างข้ึนจะไดก่้อให้เกิดความเพลิดเพลินและพอใจแก่ผูใ้ชซ่ึ้งตรงกบัหลกัการเรียนรู้
ท่ีวา่เด็กมกัเรียนรู้ไดเ้ร็วในการกระทาํท่ีก่อใหเ้กิดความพอใจ 

 6. แบบฝึกท่ีดีควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดศึ้กษาดว้ยตนเอง ให้รู้จกัคน้ควา้รวบรวม
ส่ิงท่ีพบเห็นบ่อย  ๆ  หรือท่ีตวัเองเคยใชจ้ะทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเร่ืองนั้น ๆ มากยิ่งข้ึน  และจะรู้จกันาํ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างถูกตอ้งมีหลกัเกณฑ์และมองเห็นว่าส่ิงท่ีเขาได้ฝึกฝนนั้นมี
ความหมายต่อเขาตลอดไป 
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 7.  แบบฝึกท่ีควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล   ผูเ้รียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันหลาย ๆ ด้าน เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความพร้อม ระดับสติปัญญาและ
ประสบการณ์ ฯลฯ ฉะนั้นการทาํแบบฝึกหดัแต่ละเร่ืองควรจดัทาํให้มากพอและมีทุกระดบัตั้งแต่ง่าย
ปานกลาง    จนกระทัง่ ค่อนขา้งยากเพื่อวา่ ทั้งเด็กเก่ง กลาง อ่อนจะไดเ้ลือกทาํไดต้ามความสามารถ 
ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ด็กทุกคนประสบความสาํเร็จในการทาํแบบฝึกหดั  
 8.  แบบฝึกท่ีดีควรสามารถเร้าความสนใจของนกัเรียน   ไดต้ั้งแต่หนา้ปกไปจนถึงหนา้
สุดทา้ย 
 9. แบบฝึกท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงควบคู่ไปกบัหนงัสือเรียนอยู่เสมอ  และสามารถ
ใชไ้ดดี้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน 
                  10. แบบฝึกท่ีดีควรเป็นแบบฝึกหัดท่ีสามารถประเมิน  และจาํแนกความงอกงามของ
เด็กไดด้ว้ย 

 ศรศกัด์ิ ศรีตระกลู (2541: 22-23) ไดเ้สนอแนะลกัษณะแบบฝึกท่ีดีไว ้ดงัน้ี 
 1.  ควรมีขอ้เสนอแนะในการใช ้
 2.  ควรมีคาํหรือขอ้ความให้อยา่งจาํกดัและฝึกอยา่งเสรี 
 3.  คาํสั่งหรือตวัอยา่งไม่ควรยาวเกินไป 
 4.  ถา้ตอ้งการใหศึ้กษาดว้ยตนเอง แบบฝึกควรมีหลายรูปแบบ 
 5.  ควรใชจิ้ตวทิยาและกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก 
 6.  ควรสร้างข้ึนเพื่อฝึกส่ิงท่ีจะสอนและเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน 
 7.  คาํพดูหรือเน้ือหาควรเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนั และเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนพบเห็นอยู ่
 8.  ส่ิงท่ีฝึกแต่ละคร้ังควรเป็นบทสั้ น ๆ และเขา้ใจง่ายไม่น่าเบ่ือ และท่ีสําคญัตอ้งย ัว่ย ุ  

และกระตุน้ใหเ้ด็กสนใจอยากฝึก  
 นอกจากน้ี ริเวอร์ (River, 1968: 33, อา้งถึงใน สุรียม์าศ บุญฤทธ์ิรุ่งโรจน์, 2544: 56) ได้

กล่าวถึงลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีไว ้ดงัน้ี 
 1. ตอ้งมีการฝึกนกัเรียนมากพอควรในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงก่อนท่ีจะมีการฝึกเร่ืองอ่ืน ๆ
ต่อไป 
 2. แต่ละบทควรฝึกโดยใชแ้บบประโยคเพียงหน่ึงแบบ 
 3. ฝึกทั้งโครงสร้างใหม่และส่ิงท่ีเรียนมาแลว้ 
 4. ประโยคท่ีฝึกควรเป็นประโยคสั้น ๆ 
 5. ควรใชป้ระโยคและคาํศพัทท่ี์ใชพ้ดูกนัในชีวติประจาํวนัท่ีนกัเรียนรู้จกัดีแลว้ 
 6. เป็นแบบฝึกท่ีนกัเรียนใชค้วามคิดดว้ย 
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 7. แบบฝึกควรมีหลาย ๆ แบบเพื่อไม่ใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย 
 8. ควรฝึกใหน้กัเรียนสามารถนาํส่ิงท่ีเรียนมาแลว้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั 
 9. ฝึกใหน้กัเรียนสามารถใชส่ิ้งท่ีเรียนมาแลว้ติดต่อกบัผูอ่ื้นได ้
 วนัเพ็ญ คุณพิริยะเทวี (2548: 63) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะแบบฝึกท่ีดีไวว้่า 
แบบฝึกควรมีความสอดคล้องกับเน้ือหาในบทเรียน เป็นไปตามลําดับความยากง่ายเน้ือเร่ือง        
ควรเก่ียวขอ้งกับชีวิตประจาํวนัหรือส่ิงท่ีผูเ้รียนพบเห็นเหมาะสมกับวยั และความสามารถของ
ผูเ้รียนมีรูปแบบหลากหลาย สีสวย  จูงใจผูเ้รียนและควรเป็นขอ้ความหรือบทความท่ีสั้น 
 สรุปไดว้า่ ลกัษณะของแบบฝึกเสริมทกัษะท่ีดีตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสามารถ
ฝึกฝนให้นกัเรียนบรรลุตวัช้ีวดัท่ีตอ้งการฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง และทราบความกา้วหนา้ของตน มีความ
สอดคลอ้ง กบัหลกัจิตวิทยาและพฒันาการของเด็ก ประกอบดว้ย  คาํช้ีแจงท่ีสั้นกระชบั  และชดัเจน  
เรียงลาํดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก  มีรูปแบบท่ีหลากหลายสีสันสดใส สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของนกัเรียน  สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้และสร้างเจตคติท่ีดีต่อวชิานั้น ๆ  

 

การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ 
  การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะ เป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํเป็นขั้นตอน 
ตามลาํดบั ดงัท่ีมีนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกไวด้งัน้ี 

 กาญจนา คุณารักษ ์(2539: 7-11) ไดเ้สนอขั้นตอนในการสร้างแบบฝึก ดงัน้ี 
 1. วเิคราะห์ (Analysis) เป็นกระบวนการของการระบุวา่ อะไรเป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียน 
 2. ออกแบบ (Design) เป็นกระบวนการของการระบุวา่ จะเรียนอะไร 
 3. การพฒันา (Development) เป็นกระบวนการของการจดัการและผลิตวสัดุอุปกรณ์ 
 4. การนําไปใช้ (Implementation) เป็นกระบวนการของการกําหนดโครงการใน
บริบทของโลกแห่งความเป็นจริง 
 5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนของการตดัสินใจตกลงใจ ต่อความ
เพียงพอของการเรียนการสอน 
 สาํนกันิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา, กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 
51-55) ไดจ้ดัทาํแบบฝึกเป็นนวตักรรมท่ีใช้แกปั้ญหาดา้นความรู้  ความเขา้ใจของผูเ้รียนและเสนอ
กระบวน การในการพฒันาแบบฝึกท่ีสาํคญัไวด้งัน้ี    
 ขั้นท่ี 1  ศึกษาหลกัการ แนวคิดหรือผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือทฤษฎีของแบบฝึก 
 ขั้นท่ี 2  ออกแบบแบบฝึก ซ่ึงมีส่ิงท่ีควรคาํนึงถึงดงัน้ี 
 1.  วตัถุประสงคข์องผลท่ีตอ้งการใหเ้กิดหลงัจากใชแ้บบฝึก คืออะไร 
 2.  ขอบข่ายของผูใ้ช ้ควรระบุวา่แบบฝึกท่ีสร้างข้ึนเหมาะกบันกัเรียนระดบัใด 
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 3.  โครงสร้างของแบบฝึกควรสอดคลอ้งหรือเหมาะสมกบัผูใ้ช ้
 4.  การเสนอแนวทางหรือเทคนิคในการนาํไปใชจ้ริง 
 5.  ควรมีคู่มือหรือเอกสารแนะนาํการใช ้

ขั้นท่ี 3  สร้างหรือพฒันา เป็นการลงมือทาํตามรูปแบบและโครงสร้างท่ีกาํหนด 
ขั้นท่ี 4  การตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึก 

 1.  ตรวจสอบคุณภาพของตวัแบบฝึกเองโดยทดลองใช้กบักลุ่มเล็ก ๆ เพื่อปรับปรุง
คุณภาพของส่วนต่าง ๆ  เช่น ภาษา การจดัลาํดบัเน้ือหา เป็นตน้ 
 2.  หาประสิทธิภาพของแบบฝึก  เม่ือสร้างแบบฝึกเสร็จแล้ว จะต้องนําแบบฝึก           
ไปทดสอบหาประสิทธิภาพ โดยตอ้งมีการทดลองใชเ้พื่อหาขอ้บกพร่องและปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน
ซ่ึงผูส้ร้างแบบฝึกตอ้งกาํหนดเกณฑก์ารหาประสิทธิภาพข้ึน 
 3.  นาํไปจดักิจกรรมการเรียนรู้และหาประสิทธิผลของแบบฝึกในสถานการณ์จริง  

ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการใชแ้บบฝึก โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยเทคนิคต่างๆ เม่ือจบ
การใช้แบบฝึกแลว้รายงานขยายผลการใช้แบบฝึก ถา้ไดผ้ลแสดงว่าสามารถลดสภาพปัญหาหรือ
แกปั้ญหาได ้  
 ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2521:138, อ้างถึงใน จิราภรณ์ ฉัตรทอง, 2545:21)  กล่าวว่า        
การกาํหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของบทเรียนนิยมตั้งไว ้90/90 สําหรับเน้ือหาท่ีเป็นความรู้ความจาํ 
และเน้ือหาวชิาทกัษะจะตั้งไวไ้ม่ต ํ่ากวา่ 80/80  
 ชยัยงค ์พรหมวงศ์, สมเชาว ์ เนตรประเสริฐ และสุดา สินสกุล (2540: 136-137) กล่าว
วา่ การท่ีจะกาํหนดเกณฑ์ E1/E2  ให้มีค่าเท่าใดนั้นให้ผูส้อนเป็นผูพ้ิจารณาตามความพอใจ โดยปกติ
เน้ือหาท่ีเป็นความรู้ความจาํมกัจะตั้งไว ้ 80/80, 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเน้ือหาท่ีเป็นทกัษะหรือ        
เจตนาศึกษาอาจตั้งไวต้ ํ่ากวา่น้ี เช่น 75/75 เป็นตน้ ซ่ึงสามารถหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกไดจ้าก
สูตรต่อไปน้ี 

       

          (  หรือ     ) 
             เม่ือ    
   E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ  
  X  หมายถึง  คะแนนรวมของแบบฝึกหรืองาน 
        A หมายถึง  คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัทุกช้ินรวมกนั 
         N หมายถึง จาํนวนผูเ้รียน 
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         (หรือ       ) 
  เม่ือ 

   E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลพัธ์  
  F  หมายถึง  คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน 
   B หมายถึง  คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียน 
   N หมายถึง  จาํนวนผูเ้รียน 

การทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทาํไดโ้ดย 
 1.  แบบรายบุคคล (Individual  Tryout) นาํแบบฝึกไปทดลองใชก้บันกัเรียน 1-2 คน 
ซ่ึงมีระดบัความรู้แตกต่างกนัแล้ว นาํมาคาํนวณหาประสิทธิภาพแล้วนาํขอ้บกพร่องมาปรับปรุง
แกไ้ข 
 2.  แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) นาํแบบฝึกท่ีปรับปรุงแกไ้ขจากขั้นการทดลอง
แบบรายบุคคลไปทดลองใช้กบันกัเรียน 6-10 คน ซ่ึงระดบัความรู้แตกต่างกนั แลว้นาํมาคาํนวณ    
หาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน 
 3.  แบบภาคสนาม (Field Tryout) นาํแบบฝึกท่ีผา่นขั้นการทดลองแบบรายบุคคลและ
แบบกลุ่มเล็กและได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน 30-100 คน แล้วนาํมา
คาํนวณหาประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน    
 เม่ือทดลองภาคสนามแลว้ ให้เทียบค่า E1/E2  ท่ีหาไดจ้ากแบบฝึกกบั E1/E2  ตามเกณฑ์
เพื่อดูวา่ เราจะยอมรับประสิทธิภาพไดห้รือไม่ การยอมรับประสิทธิภาพให้ถือค่าแปรปรวนร้อยละ 
2.5 - 5 นัน่คือ ประสิทธิภาพของแบบฝึกไม่ควรตํ่ากวา่เกณฑเ์กินร้อยละ 5 แต่โดยปกติเราจะกาํหนด
ไว ้  ร้อยละ 2.5 อาทิ เราตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพไว ้90/90 เม่ือทดลองแบบ 1:100 แลว้    แบบฝึกนั้น
มีประสิทธิภาพ 87.5/87.5 เราก็สามารถยอมรับไดว้า่แบบฝึกนั้นมีประสิทธิภาพ 
 ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกท่ีสร้างข้ึนอาจกาํหนดไว ้3 ระดบั คือ 
 1.  “สูงกวา่เกณฑ์” เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้มีค่าเกินร้อยละ 
2.5 ข้ึนไป 
 2.  “เท่ากบัเกณฑ์” เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกเท่ากบัหรือสูงกวา่เกณฑ์ตั้งไว ้แต่ไม่
เกินร้อยละ 2.5 
 3.  “ตํ่ากว่าเกณฑ์” เม่ือประสิทธิภาพของชุดการสอนตํ่ากว่าเกณฑ์ แต่ไม่ตํ่ากว่า      
ร้อยละ 2.5 ถือวา่ยงัมีประสิทธิภาพท่ียอบรับได ้
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ข้อมูลท้องถิ่นอ าเภอเขาย้อย จังหวดัเพชรบุรี 
 

ประวตัิและความเป็นมาของอ าเภอเขาย้อย 
 อาํเภอเขายอ้ยตั้งอยูท่างตอนเหนือของจงัหวดัเพชรบุรีเดิมช่ือ อาํเภอห้วยหลวง มีอาณา
เขตติดต่อกบัอาํเภอต่าง ๆ ดงัน้ี  ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอปากท่อ (จงัหวดัราชบุรี)  ทิศตะวนัออก 
ติดต่อกบัอาํเภอบางคนที (จงัหวดัสมุทรสงคราม) และอาํเภอบา้นแหลม  ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอเมือง
เพชรบุรีและอาํเภอบา้นลาด  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง  คาํขวญัประจาํอาํเภอ 
“ภูเขางาม  ถํ้ าวิจิตร  วิถีชีวิตไทยทรงดํา คุณค่าลํ้ าโบสถ์ไม้สัก  หัตถกรรมหลัก ไม้ตาลกลึง  
ประสานซ้ึงเสียงแคนวง”  ประชากรส่วนใหญ่ในอาํเภอเขายอ้ยสืบเช้ือสายมาจากชาวไทยทรงดาํ
หรือลาวโซ่ง ท่ีถูกกวาดต้อนและอพยพมาตั้ ง ถ่ินฐานในประเทศไทยตั้ งแต่ในสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั แต่ชนกลุ่มนอ้ยกลุ่มน้ีก็พยายามสืบสานและรักษาแบบแผน
วฒันธรรมของตนไวด้้วยความภาคภูมิใจ  แม้ว่าปัจจุบนัความเจริญทางเศรษฐกิจและวิทยาการ
สมยัใหม่จะทาํใหส้ังคมเปล่ียนแปลงไปก็ตาม (โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา, 2540: 2) 
 

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประจ าอ าเภอเขาย้อย 
 โรงเรียนเขายอ้ยวิทยาตั้งอยู่เขตในอาํเภอเขายอ้ย  จงัหวดัเพชรบุรีปัจจุบนั เปิดทาํการ
สอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 มีนักเรียนประมาณ 900 คน เป็นโรงเรียนมธัยมประจาํอาํเภอ   
เขายอ้ย มีโรงเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการ และบริเวณใกลเ้คียง จาํนวน 30 โรง ซ่ึง
ทางโรงเรียนเขายอ้ยวิทยามีหน้าท่ีอาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนดงักล่าวในฐานะโรงเรียนพี่ดว้ย โรงเรียนเขายอ้ยวิทยามีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีชาวบา้น
ร่วมกนัสร้างข้ึนภายในโรงเรียน คือ “ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมไทยทรงดาํ (ลาวโซ่ง)”  โดยใช้อาคาร 
“ตึกบรรพตศีลคุณ” ซ่ึงเป็นอาคารเรียนหลงัเก่า  สร้างในปี พ.ศ. 2500  โดยพระครูบรรพตศีลคุณ 
(หลวงปู่ เอ๋ย)  เจา้คณะอาํเภอเขายอ้ย เจา้อาวาสวดัยางในสมยันั้น   เป็นศูนยก์ารศึกษาเรียนรู้เพื่อ
ถ่ายทอดวถีิชีวติวฒันธรรมแบบไทยทรงดาํ ใหลู้กหลานรุ่นหลงัไดรู้้จกัและศึกษาคน้ควา้  ก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจในวฒันธรรมของตนเอง นอกจากน้ีทางโรงเรียนไดจ้ดัการเรียนการสอนโดยเนน้ให้
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง  โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติม  และกิจกรรมชุมนุม เช่น ช่างผลิตภณัฑ์จาก
วสัดุทอ้งถ่ิน ช่างอาหารพื้นเมือง  การเป่าแคน ทอผา้  หรือการจดัตั้งชุมนุมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
พื้นบา้น ออกเผยแพร่ตามชุมชนแหล่งท่องเท่ียว และงานประจาํปีของจงัหวดั โดยมีการสาธิต
การละเล่นของทอ้งถ่ินให้ผูม้าเยี่ยมชมอีกดว้ย และจากการท่ีผูว้ิจยัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีการสอนมาเป็น
ระยะเวลา 4 ปี พบวา่ อาํเภอเขายอ้ยยงัมีของดีต่าง ๆ ท่ีหลายคนยงัไม่รู้จกัอีกมากมาย จึงตอ้งการให้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
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นักเรียนในฐานะท่ีเป็นลูกหลานพื้นถ่ินอาํเภอเขายอ้ยได้เรียนรู้ขอ้มูลทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน 
เพื่อใหเ้กิดความรักและภาคภูมิใจในของถ่ินของตนเอง 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย โดยมุ่งประเด็นการศึกษา    
ไปท่ีคาํขวญัอาํเภอเขายอ้ย คือ “ภูเขางามถํ้ าวิจิตร  วิถีชีวิตไทยทรงดํา คุณค่าลํ้ าโบสถ์ไม้สัก  
หตัถกรรมหลกัไมต้าลกลึง  ประสานซ้ึงเสียงแคนวง”   
 

สถานที่ท่องเที่ยว และส่ิงที่มีช่ือเสียงของอ าเภอเขาย้อย ตามค าขวัญของอ าเภอเขาย้อย คือ “ภูเขา
งามถ า้วจิิตร  วถิีชีวติไทยทรงด า คุณค่าล า้โบสถ์ไม้สัก  หัตถกรรมหลกัไม้ตาลกลงึ  ประสานซ้ึงเสียง 
แคนวง”   
 1. ภูเขางามถํ้าวจิิตร (ถํ้าเขายอ้ย) 
  ถํ้าเขายอ้ย ตั้งอยูใ่กลท่ี้วา่การอาํเภอเขายอ้ย อยูป่ระมาณ กม.ท่ี 136 ถนนเพชรเกษม 
อยูก่่อนถึงตวัเมืองเพชรบุรีประมาณ 22 กิโลเมตร เป็นภูเขาท่ีมีถํ้าใหญ่นอ้ยหลายถํ้า เป็นถํ้าท่ีมีความ
งามยอดเยี่ยมท่ีสุด เป็นท่ีรู้จกักนัดีมานานในหมู่นกัท่องเท่ียวทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ ถํ้ าน้ี
ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออก ซ่ึงอยูด่า้นหลงัสถานีรถไฟเขายอ้ยนั้นเอง ภายในถํ้ามีพระพุทธรูปขนาดต่าง 
ๆ ประดิษฐานอยู่เป็นจาํนวนมาก เช่นเดียวกบัถํ้ าเขาหลวงหรือถํ้ าเขาบนัไดอิฐตามประวติัศาสตร์
พระพุทธรูปเหล่าน้ีไดถู้กนาํมาประดิษฐานไวเ้ป็นเวลานานกวา่ 70 ปีแลว้ ก่อนท่ีพระครูอ่อนแห่งวดั
ทา้ยตลาดจะมาปฏิสังขรณ์บริเวณถํ้าแห่งน้ี และมีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัมาว่าพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 4 เม่ือคร้ังทรงผนวช ได้เคยเสด็จธุดงค์จาริกแสวงบุญมาประทบัแรมท่ี
บริเวณหนา้ถํ้าเพื่อเจริญภาวนาบาํเพญ็สมณธรรม นอกจากน้ียงัมีถํ้านอ้ยใหญ่ ดงัน้ี  
  ถํ้าพระนอนหรือถํ้าพระพุทธไสยาสน์ ตวัถํ้ามีขนาด กวา้ง 22 เมตร ยาว 16 เมตร 
ตั้งอยู่ใตห้น้าผาทางด้านตะวนัออกเกือบสุดบริเวณลานวดัทางทิศใต ้ถํ้ าอยู่ไม่สูงมากนกั มีบนัได    
หัวนาค ขั้นบนัไดปูหินแกรนิต 21 ชั้น หน้าถํ้ าเป็นพื้นลานกวา้งยกระดบั ปูด้วยหินอ่อน ปากถํ้ า      
มีบนัได 14 ขั้น สูงจากพื้นลานหนา้ถํ้าเป็นทางเขา้ถํ้า ซุ้มประตูประดบัลายปูนป้ัน 2 ซุ้ม ภายในถํ้ามี
พระนอนยาว 16 เมตร และพระระเบียงตามผนงัถํ้าหลายองคป์ระดิษฐานอยูก่บัยงัมีพระพุทธบาท
ประดิษฐานอยู่ในถํ้ าน้ีเช่นกัน ตามเพดานและผนังถํ้ ามีหินงอกหินยอ้ยสวยงามตามธรรมชาติ                              
โดยปกติมีผูม้านมสัการพระพุทธไสยาสน์และรอยพุทธบาทเป็นจาํนวนมากเสมอ    
  ถํ้ าอู่ทอง ตวัถํ้ ามีขนาดกวา้ง 6.2 เมตร ยาว 28 เมตร เป็นถํ้ าแฝดอยู่ติดกบัถํ้ า        
พระนอนทางทิศตะวนัตก เพิ่งเปิดใชโ้ดยการเจาะช่องบนัไดไปถึงกนัเม่ือไม่ถึง 10 ปีมาน้ี ลกัษณะ   
ถํ้ ายาวรี มีความเงียบสงบบรรยากาศเหมาะแก่การบาํเพ็ญภาวนาของผูรั้กความสงบ ภายในถํ้ ามี
พระพุทธรูปหลายองคร์วมทั้งพระปูนป้ันพระเจา้อู่ทองซ่ึงเป็นนามของถํ้าน้ี  
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  ถํ้ าอุโมงค์ หรือถํ้ าใตดิ้นอยู่ในเขตบริเวณลานวดัใกลถ้นนทางเดินท่ีทาํข้ึนไปยงั      
ถํ้าสวรรคแ์ละถํ้าพระศรีอารย ์ปากถํ้าเป็นโพรงแคบ กวา้งราว 1 เมตร ภายในมืดแคบตอ้งเปิดไฟฟ้า
ให้สวา่ง ความยาวของถํ้ายาว 48 เมตร ก็จะสุดทางเดิน พบทางออกจากถํ้ าอีกดา้นหน่ึง คนชอบลง  
ถํ้าน้ีเพื่อความต่ืนเตน้และแสดงความสามารถแมเ้พียงเล็กนอ้ยวา่ไดพ้ิชิตถํ้าน้ีไดส้าํเร็จ  
  ถํ้าสวรรค ์ อยูใ่กลห้นา้ผาทางทิศตะวนัออก สูงราว 50 เมตร มีถนนเป็นบนัไดและ
ทางเดินเลียบหน้าผา ไปถึงโดยสะดวกปลอดภยั โดยเร่ิมจากพื้นทางวดัข้ึนไป เดินไปชมธรรมชาติ 
ป่าเขา และทิวทศัน์โดยรอบ พอจะรู้สึกเหน่ือยก็ถึงปากถํ้ าซ่ึงมีลกัษณะแคบ ตอ้งไต่บนัไดไมแ้ละ 
บนัไดปูนลงไปจะพบลานท่ีสวยงามแปลกตาแปลกใจต่อส่ิงท่ีธรรมชาติไดบ้รรจงและสร้างสรรค์
ข้ึนไว ้ 
  ถํ้ าข่อยหรือถํ้ ายาว ภายในถํ้ าแคบ มืด เป็นโพลงยาวอยู่ติดกันกับ ถํ้ าอุโมงค ์            
บางตอนของถํ้าจะมีนํ้าท่วมขงัตลอดทั้งปี ฝงูคา้งคาวหลายหม่ืนตวัอาศยัอยูใ่นถํ้ายาวน้ี  
      ถํ้าพระศรีอารย ์ ตั้งอยูสุ่ดถนนทางเดินเลียบเขาท่ีตรงไปยงัถํ้าสวรรคเ์ดินทางไปอีก 
เพียง 124 เมตร ก็จะถึงปากถํ้า ทางลงตวัถํ้าอยูต่ ํ่าลงไปคลา้ยถํ้าเขาหลวงมีบนัไดสํารองราว 40 ชั้น    
ก็จะพบลานกวา้ง 19 เมตร ยาว 36 เมตร มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่หนา้ตกักวา้ง 2.7 เมตร ขนานนาม
วา่พระศรีอารยป์ระดิษฐานอยูถ่ ํ้าน้ีมี 2 คูหาใหญ่ มีธรรมชาติท่ีเงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบติัธรรม  
  ถํ้ าโคตะโม เป็นอีกถํ้ าหน่ึงซ่ึงมีทางข้ึนไปถึง 2 ทางด้วยกนั ทางหน่ึงจากถํ้ า         
พระศรีอารย ์ไปออกปากถํ้าทางทิศตะวนัตก แลว้เดินลดัเลาะเลียบไหล่เขาไปอีก 113 เมตร ก็จะถึง 
ถํ้าโคตะโม ซ่ึงมีขนาดกวา้ง 6.5 เมตร ยาว 23 เมตร มีพระพุทธรูปขนาดหนา้ตกักวา้ง 1 วา นามวา่   
โคตะโมประดิษฐานอยู่อีกทางหน่ึง ตอ้งปีนไหล่เขาข้ึนไปตามทางลาํลองจากบริเวณตลาดนัด      
เขายอ้ย ความสูงประมาณ 40 เมตร ถํ้าน้ีเร่ิมตน้จากบนัไดทางข้ึนท่ีลานวดัหนา้เขายอ้ย มีระยะทาง 
ทั้งส้ินราว 465 เมตร 
  ศาลเจ้าแม่เขายอ้ย ตั้ งอยู่ท่ี ฝ่ังถนนตะวนัออกของถนนเพชรเกษม ติดกับภูเขา       
เขายอ้ย หมู่ท่ี 5 ตาํบลเขายอ้ย อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ศาลเจา้แม่เขายอ้ย สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ใดไม่ปรากฏ ตามท่ีเล่าสืบทอดกนัมาว่าประมาณ 60 ปีกวา่มาแลว้ว่าเป็นเพียงศาลขนาดเล็ก 
ตั้งอยูท่างดา้นทิศใตข้องศาลปัจจุบนั มูลเหตุท่ีมีศาลเจา้แม่เขายอ้ยนั้นสืบเน่ืองจากราษฎรในพื้นท่ีได ้     
ฝันเห็นผูห้ญิงท่ีคอยคุม้ครองดูแลภูเขาเขายอ้ยโดยเขา้ใจวา่ตอ้งเป็นเจา้แม่ภูเขาเขายอ้ยแห่งน้ี จึงไดมี้
การจดัสร้างศาล เพื่อเป็นท่ีอาศยัของดวงวิญญาณไว ้ผูค้นท่ีมีรถผา่นไปมารถบางคนัเสียไปเอง โดย
ไม่ทราบสาเหตุ ซ่อมอยา่งไรก็ไม่ติด เม่ือไดไ้ปขอพรเจา้แม่รถจึงซ่อมวิง่ไปได ้ต่อมามีผูน้าํในชุมชน
ไดฝั้นเห็นเจา้แม่เขายอ้ยน้ีอีกบ่อยคร้ัง ประกอบกบัลกัษณะเส้นทางถนนเพชรเกษมเดิมนั้นมีถนน
เลนเดียวและเป็นทางโคง้รถวิ่งสวนกนัมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในจุดน้ีดว้ย จึงไดส้ร้างศาลเจา้แม่
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เขายอ้ยตามความเช่ือถือ เคารพศรัทธาของประชาชน เม่ือประมาณ ปี พ.ศ. 2532 สมยั ว่าท่ี ร.ต.
ไพโรจน์ สุวรรณฉวี นายอาํเภอเขายอ้ยขณะนั้น และเทศบาลตาํบลเขายอ้ย ไดมี้การอญัเชิญรูปป้ัน
เจ้าแม่เขายอ้ยประดิษฐาน ณ ศาลเจ้าแม่เขายอ้ย ให้เป็นไปตามความศรัทธาของราษฎร อาํเภอ        
เขายอ้ย และเป็นศาลของท่ีว่าการอาํเภอเขายอ้ยด้วย ดังท่ีเห็นมาถึงปัจจุบนั ศาลเจ้าแม่เขายอ้ย           
มีความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีผูข้บัข่ีรถทุกประเภท ระหวา่งวิ่งรถผา่นศาลเจา้แม่เขายอ้ย จะบีบแตรกนัเพื่อเป็น
การเคารพส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีน่ี การบีบแตรเม่ือขบัรถผา่นศาลเจา้แม่เขายอ้ยเช่ือกนัวา่เป็นการขอพร และ
คุม้ครองท่ีจะทาํให้เดินทางได้อย่างปลอดภยัและนอกเหนือจากการเดินทางแล้ว ราษฎรมีความ
เช่ือถือ ศรัทธาเจา้แม่เขายอ้ยวา่เจา้แม่สามารถดลบนัดาลใหพ้รตามปรารถนาไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์เช่น 
การป่วยเจ็บ การสมคัรงาน หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเป็นความประสงคไ์ม่ผิดศีลธรรม การถวายบูชาเจา้แม่ 
นิยมถวายพวงมาลยั ผา้สี หรือปัดกวาดทาํความสะอาดบริเวณศาล ในการขยายถนนเป็น 4 เลน       
ท่ีผา่นมา เจา้หนา้ท่ีประสงค์ปรับเปล่ียนเส้นทางให้เป็นทางเส้นตรงแต่ทบัพื้นท่ีของเจา้แม่ เขายอ้ย 
ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาทางโคง้รถวิ่งทางตรงและไม่ตอ้งชาํระค่าเวนคืนท่ีดิน แต่ก็ลม้เลิกไปเพราะติด
ศาลเจา้แม่เขายอ้ย จึงไปใช้วิธีเวนคืนท่ีดินขยายถนน ดา้นทิศตะวนัตกแทนถนนบริเวณน้ีคงเป็น  
ทางโคง้ 4 เลน อยา่งทุกวนัน้ี (มณียา รุ่งเรือง, 2546: 38-45) 
 2. วถีิชีวติไทยทรงดาํ 

 ชาวโซ่ง มีช่ือเรียกต่าง ๆ กนัวา่  ลาวโซ่ง ลาวซ่ง  ไทซง  ลาวทรง (ซง) ดาํ ลาวซ่วง
ดาํ  ผูไ้ทดาํผูไ้ตซงดาํ ไทดาํ ไทยทรงดาํ   เสฐียรโกเศศ  (เสถียรโกเศศ, อา้งถึงใน สมทรง บุรุษพฒัน์, 
2539: 1) ไดเ้ขียนไวว้่า  “ส่ง โซ่ง ทรง”  หมายถึง  กางเกงดาํ  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน 
(2556: 408) ใหค้าํจาํกดัความวา่ “โซ่ง” หมายถึง ชาวไทพวกหน่ึง  ผูช้ายนุ่งกางเกงสีดาํหรือสีคราม
แก่ ผูห้ญิงนุ่งซ่ินสีดาํหรือสีครามแก่มีลายขาวเป็นทาง ๆ ลงมา เรียกวา่ ลายแตงโม, ซ่ง ซงดาํ หรือ
ไทดาํ ก็เรียก นิพนธ์ เสนาพิทกัษ ์(นิพนธ์ เสนาพิทกัษ ์, 2521, อา้งถึงใน สมทรง บุรุษพฒัน์, 2539: 1)  
กล่าววา่ สาเหตุท่ีเรียกวา่ ลาว เป็นเพราะเรียกใหก้ลมกลืนกบัคนทอ้งถ่ินท่ีอยูก่่อนแลว้ เช่น ลาวเวียง 
ลาวพวน  ดังนั้ น แทนท่ีจะเรียกว่า ไทยดาํ หรือไทยทรงดาํ จึงเรียกเป็นลาวดําหรือลาวซ่งดํา            
ท่ีเรียกวา่ “ลาวซ่งดาํ” นั้น คงเป็นเพราะเรียกตามเคร่ืองนุ่งห่มท่ีใช ้ต่อมาคาํวา่ ดาํ  หายไปจึงเหลือแต่
คาํวา่ “ลาวโซ่ง หรือไทยโซ่ง”   อีกสาเหตุหน่ึงท่ีเรียกวา่  “ลาวโซ่ง”  สันนิษฐานวา่ อาจเป็นเพราะ
ชนกลุ่มน้ีอพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีส่วนใหญ่คลา้ยกบัคนลาว 
 3. ประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ุไทยทรงดาํ 
  ไทยโซ่ง เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีถ่ินฐานเดิมอยูใ่นแควน้สิบสองจุไท  ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูใ่น
แถบแม่นํ้ าดาํและแม่นํ้ าแดง ปัจจุบนัอยู่ในเขตเวียดนามเหนือตอนเช่ือมกับลาวและจีนตอนใต ้    
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ไทยโซ่งมีช่ือเดิมเรียกกนัว่า ไทดาํ หรือ “ผูไ้ทดาํ” (Black Tai)  เพราะนิยมใส่เส้ือผา้ดาํลว้น ซ่ึง
แตกต่างจากกลุ่มคนไทท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั  เช่น  “ไทขาว” (White Tai)   นิยมแต่งกายดว้ยเส้ือผา้สีขาว 
และไทแดง  หรือ “ผูไ้ทแดง” (Red Tai)  ชอบใช้สีแดงขลิบและตกแต่งชายเส้ือสีดาํ เป็นตน้            
ม.ศรีบุษรา (ม.ศรีบุษรา, 2530, อา้งถึงใน สมทรง บุรุษพฒัน์, 2539: 2-3) ไดก้ล่าววา่  ไทยทรงดาํมี
ถ่ินฐานอยู่ท่ีประเทศจีนตอนล่าง ซ่ึงเป็นถ่ินฐานของเผ่าไท ต่อมาคนไทยทรงดาํได้อพยพลงมา    
ทางใต ้ ตั้งหลกัแหล่งท่ีบริเวณแม่นํ้ าอู ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าท่ีไหลมาบรรจบกบัแม่นํ้ าโขงท่ีหลวงพระบาง  
แม่นํ้าอูมีตน้นํ้าอยูท่ี่เมืองแถงหรือปัจจุบนัก็คือ เดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนาม  นอกจากเมืองแถงแลว้
บริเวณท่ีไทยทรงดาํอาศยัอยู่  ไดแ้ก่  เมืองควาย  เมืองคุง  เมืองม่วย  เมืองลา  เมืองโมะ เมืองไล 
เมืองหวดั เมืองซาง และรวมเมืองท่ีผูไ้ทขาวอาศยัอยู่อีก 4 เมืองรวมทั้งหมด 12 เมือง  จึงเรียกว่า 
เมืองสิบสองผูไ้ทหรือสิบสองเจา้ไท ต่อมาเป็นสิบสองจุไท  เดิมแควน้สิบสองจุไทนั้นข้ึนอยู่กบั
อาณาจกัรน่านเจ้า  ภายหลงัข้ึนอยู่กับอาณาจกัรโยนกเชียงแสนเม่ืออาณาจกัรเชียงแสนถูกพวก      
ไทขาวทําลายลงแล้วก็ไปข้ึนกับอาณาจักรล้านนา  ต่อมาข้ึนกับอาณาจักรสุโขทัยในรัชกาล           
พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชเม่ืออาณาจกัรสุโขทยัเส่ือมอาํนาจลงในตอนตน้สมยักรุงศรีอยุธยา แควน้
สิบสอบจุไทไดถู้กแบ่งแยกออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคติดต่อกบัพม่าและจีน  เรียกว่า แควน้สิบสอง 
ปันนา หรือ พวกไทล้ือ และภาคท่ีติดต่อกบัจีนและเวยีดนามคงเรียกวา่ “แควน้สิบสองจุไท” 
  บริเวณท่ีอยู่ระหว่างดินแดนภาคเหนือแควน้สิบสองจุไททางใต้  อยู่ภายใต้การ
ปกครองของเมืองหลวงพระบาง มีอยูห่า้เมืองและต่อมาเพิ่มอีกเมืองเป็นหกเมือง เรียกวา่ “หวัพนัห้า
ทั้งหก” ไดแ้ก่ เมืองควาย  เมืองคุง  เมืองม่วย  เมืองลาว เมืองแถง โดยเฉพาะเมืองแถงอยูห่่างไกลจาก
นครหลวงพระบาง อาณาเขตติดต่อกบัจีนตอนใตแ้ละตอนเหนือของประเทศเวียดนาม อาํนาจการ
ปกครองจากนครหลวงพระบางจึงดูแลไม่ทัว่ถึง จึงให้ปกครองกนัเอง ดงันั้นในบางยุคบางสมยั    
หวัเมืองฝ่ายเหนือมีเมืองแถง เป็นตน้ข้ึนอยูก่บัจีนบา้ง เวียดนามบา้ง  เรียกวา่ “สามฝ่ายฟ้า”   หรือ 
“เมืองสามส่วยฟ้า” (สุมิตร  ปิติพฒัน์ และคณะ, 2521:3)  ต่อมา “หวัพนัห้าทั้งหก” มาเป็นจงัหวดั
หน่ึงของประเทศลาวตอนเหนือ เรียกว่า “ไทยเหนือหัวพนั ซําเหนือ” กลุ่มชนอาศยัอยู่บริเวณน้ี
ส่วนมากเป็นชาวไทดาํ  ซ่ึงชาวลาวเรียกวา่ “ไทยเหนือ”  (สุมิตร ปิติพฒัน์, 2521: 3) เพราะตั้งอยูติ่ด
กับเมืองแถงและไม่ห่างจากแม่นํ้ าหลาํ หรือ แม่นํ้ าดาํ (ซงโบ) ซ่ึงชาวผูไ้ทเรียกว่า “แม่นํ้ าแท้”            
(ม.ศรีบุษรา, 2530, อา้งถึงใน สมทรง บุรุษพฒัน์, 2539: 3) 
 4. การอพยพเขา้สู่ประเทศไทย 

   ลาวโซ่งหรือไทยทรงดาํได้อพยพเข้าในประเทศไทยหลายคร้ัง สาเหตุของการ
อพยพ คือ ผลของการทาํสงครามในอดีตเป็นส่วนใหญ่การอพยพเขา้มาในประเทศไทยคร้ังแรกใน
สมยัพระเจา้กรุงธนบุรี เม่ือปี พ.ศ. 2322  เม่ือกองทพัไทยไปตีเวียงจนัทน์ แลว้กวาดตอ้นชาวไทย
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ทรงดาํท่ีอพยพมาจากสิบสองจุไท  โดยไปตั้งบ้านเรือนอยู่ท่ีเมืองเพชรบุรี (สิริ พึ่ งเดช, 2519,         
อา้งถึงใน สมทรง  บุรุษพฒัน์, 2539: 4) ในปี พ.ศ.2335 สมยัพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ชาวโซ่ง  
หรือไทย  ทรงดาํไดอ้พยพเขา้มาในประเทศไทยอีกคร้ัง  ในปี พ.ศ. 2370 และปี พ.ศ. 2381  หวัเมือง  
บางหวัเมืองท่ีข้ึนต่อเมืองหลวงพระบางไดก้ระดา้งกระเด่ือง พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั   
โปรดเกลา้ให้แม่ทพัยกกองทพัไปปราบเมืองแถง และไดต้อ้นพลเมืองไทยทรงดาํลงมาไวท่ี้เมือง
เพชรบุรีอีกคร้ังหน่ึง โดยตั้งหลกัแหล่งท่ีตาํบลท่าแร้ง อาํเภอบา้นแหลม  แต่ชาวไทยทรงดาํชอบ
อาศยัท่ีดอน นํ้ าไม่ท่วม และบริเวณท่ีอาศยัเดิมขาดแคลนไม ้ จึงอพยพมาอยูท่ี่อาํเภอเขายอ้ยบริเวณ
หนองปรงในปัจจุบัน ซ่ึงอาจเป็นเพราะมีป่าและเขามาก นํ้ าท่วมไม่ถึง ลักษณะภูมิประเทศ         
คลา้ยเมืองแถงแควน้สิบสองจุไทและถือวา่แผน่ดินหนองปรงน้ี คือ บา้นเกิดเมืองนอนของชาวไทย
ทรงดาํ ปัจจุบนัมีชาวไทยทรงดาํอาศยัอยูท่ ั้งตาํบล เช่น  บา้นเจียงแล  บา้นหนองยวน  บา้นหนองทุ่ม   
บา้นวดั บา้นหนองเหลือม และบา้นหนองเข ้(วรรณา วิจิตร, 2545: 71) แสดงให้เห็นว่า  ตาํบล 
หนองปรงเป็นตาํบลท่ีมีไทยทรงดาํอาศยัอยูอ่ย่างหนาแน่น  ปัจจุบนัมีชาวไทยทรงดาํอาศยักระจดั
กระจายในท่ีต่าง ๆ เหตุผลหน่ึงก็คือ ชาวไทยทรงดาํรุ่นเก่ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะ
กลบัไปถ่ินฐานบา้นเกิดของตนคือ  เมืองแถง   เหตุผลอ่ืน คือ การอพยพเพื่อไปทาํมาหากินใหม่ใน
บริเวณจงัหวดัใกลเ้คียงกนั  เช่น ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม  ดงันั้น ไทยทรงดาํท่ีกระจายไป
ยงัท่ีต่าง ๆ ของประเทศลว้นแต่เป็นเช้ือชาติของไทยทรงดาํ ท่ีไปจากเพชรบุรีทั้งส้ิน (สิริ พึ่งเดช, 
2519, อา้งถึงใน สมทรง บุรุษพฒัน์, 2539: 5)  
 5. วถีิการดาํเนินชีวติของชาวไทยทรงดาํ 

     ชาวไทยทรงดาํ เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ียงัคงรักษาแบบแผนทางวฒันธรรมดั้งเดิมไว ้ 
แมว้่าวฒันธรรมบางส่วนไดมี้การผสมผสานกบัวฒันธรรมไทย เพราะไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานร่วมกบั
สังคม ไทย เป็นเวลาชา้นาน แต่ยงัคงรักษาแบบแผนการดาํเนินชีวติไวอ้ยา่งเหนียวแน่น 
  โครงสร้างทางสังคมและเครือญาติของชาวไทยทรงดาํ 

 จากการศึกษาพบว่า สังคมของไทยทรงดาํมีระบบครอบครัว และระบบเครือญาติ
ทางโครงสร้างสังคม 2 ระดบั (มยรีุ วดัแกว้, 2521: 65) คือ 

  5.1  โครงสร้างทางสังคมระดบัครอบครัว  สังคมไทยทรงดาํใชร้ะบบเครือญาติเป็น
หลักในการจัดระเบียบครอบครัวโดยมีแนวคิดเร่ือง ผีเดียวกัน เป็นสัญลักษณ์ร่วมกัน ระบบ       
เครือญาติน้ีเปรียบเสมือนวงกลมวงใหญ่ท่ีล้อมสมาชิกของครอบครัวชาวไทยทรงดาํไวโ้ดยรอบ 
วิธีการท่ีคนในครอบครัวนับญาติทางสายโลหิตและทางการแต่งงาน จะเรียกว่าการ “สืบผี” 
โดยเฉพาะบรรดาสะใภ้  ได้แก่  พี่สะใภ้  น้องสะใภ้  ลูกสะใภ้และหลานสะใภ้ นับได้ว่าเป็น        
ญาติพี่น้องผีเดียวกนัการจดัลาํดบัเครือญาติเป็นการจดัลาํดบัเครือญาติแบบฝ่ายเดียว  โดยถือเอา
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เครือญาติฝ่ายพอ่เป็นสาํคญั  ดว้ยการสืบผทีางฝ่ายพ่อ การสืบผีของไทยทรงดาํ  แบ่งออกเป็น 2 สาย
ตระกูลตามสถานภาพของบรรพบุรุษในอดีต  ได้แก่  สิงผูต้า้ว และสิงผูน้้อย สิงผูต้า้ว หมายถึง 
ตระกูลของผูท่ี้สืบเช้ือสายมาจากชนชั้นเจา้หรือผูป้กครองเมืองในสมยัก่อน   ส่วนสิงผูน้้อย คือ
ตระกูลของผูท่ี้สืบเช้ือสายมาจากสามญัชน ซ่ึงประกอบด้วยสิงต่าง ๆ ท่ีพอจะรวบรวมได้ คือ        
สิงเลือง สิงลู สิงกวาง สิงว ีสิงกา สิงแลง และสิงตอง เป็นตน้ 
  5.2 โครงสร้างทางสังคมระดับชุมชน ชุมชนไทยทรงดาํเป็นชุมชนท่ีข้ึนอยู่กับ
ระบบ เครือญาติ  ชุมชนจึงประกอบดว้ยครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัว  ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัทาง
เครือญาติไม่ทางใดก็ทางหน่ึง  ไดแ้ก่ เครือญาติทางสายโลหิตและเครือญาติทางการแต่งงาน   หรือ
ท่ีรวมเรียกวา่ “ญาติผีเดียว”   ทาํให้ชุมชนของไทยทรงดาํมีการรวมกลุ่มกนัอยา่งเหนียวแน่นในหมู่     
เครือญาติ   เม่ือมีการประกอบพิธีกรรมทั้งเครือญาติต่างผแีละเครือญาติผีเดียวกนัจะมาร่วมพิธีกรรม
อยา่งพร้อมเพรียง   โดยเฉพาะเครือญาติผีเดียวกนัจะตอ้งร่วมพิธีกรรมจะขาดไม่ได ้ เพราะถือเป็น
จารีตของชุมชนท่ีญาติผีเดียวกนั จะตอ้งมาร่วมพิธีกรรมท่ีสมาชิกในเครือญาติจดัข้ึน  เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือและแสดงออกถึงความเป็นปึกแผน่ของวงศ์ตระกูล   ในสังคมไทยทรงดาํนั้น แมว้่าจะมี
การแบ่งออกเป็น 2 ชนชั้น ตามสายตระกูลก็ตาม แต่การดาํเนินชีวิต และการทาํกิจกรรมในสังคม 
ไม่มีความแตกต่างกนั ทั้ง 2 ชนชั้นสามารถมีความสัมพนัธ์ทางสังคมและแต่งงานกนัได้  ยกเวน้  
การประกอบพิธีกรรมเท่านั้น ท่ีมีรายละเอียดต่างกนั ลกัษณะของชุมชนลาวโซ่งเป็นชุมชนเปิดท่ีมี
การติดต่อสัมพนัธ์กับชุมชนภายนอกอยู่ตลอดเวลา   มีระบบครอบครัวแบบครอบครัวขยายให้
ความสําคญักับฝ่ายชายมากกว่าฝ่ายหญิง เพราะฝ่ายชายมีบทบาทในการสืบผีและเป็นผูห้าเล้ียง
ครอบครัวดว้ยการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว ์ส่วนฝ่ายหญิงมีบทบาทในการเล้ียงดูบุตร   การประกอบ
อาหารและผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม แต่ในปัจจุบนัพฤติการณ์ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงไปตามสังคม
กล่าวคือ หนุ่มสาวท่ีแต่งงานมกัจะแยกครอบครัวเด่ียว และฝ่ายหญิงก็เร่ิมเขา้มามีบทบาทในการ
ทาํงานการเล้ียงครอบครัวเท่าเทียมกบัฝ่ายชาย เช่นเดียวกบัสังคมเมืองใหญ่ 
 6. ท่ีอยูอ่าศยั (เฮือน) ของชาวไทยทรงดาํ 
    เฮือน (เรือน) ไทดาํแบบดั้งเดิมมีลกัษณะท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่ม  คือมี
หลงัคาทรงโคง้รูปกระดองเต่า มุงหญา้คายาวคลุมลงมาเกือบถึงพื้นดินแทนฝาเรือน  เพื่อป้องกนั   
ลม ฝน และอากาศท่ีหนาวเยน็ (ในอดีตชุมชนไทยดาํตั้งอยูใ่นแถบอากาศหนาว) ตวัเรือนยกใตถุ้น
สูงเพื่อประโยชน์ในการเก็บส่ิงของเคร่ืองใช้เป็นท่ีประกอบการงาน เช่น ทอผา้ ตาํขา้ว เป็นคอก      
เล้ียงสัตว ์ มกัมีแคร่ไวน้ัง่นอนและเป็นท่ีรับแขกในเวลากลางวนั  เสาเรือนทาํดว้ยไมท้ั้งตน้ มีง่าม    
ไวส้ําหรับวางคาน ยอดจัว่ประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัเป็นก่ิงคลา้ยเขาควายไขวก้นั เรียกว่า “ขอกุด”  
พื้นเรือนทาํดว้ยไมไ้ผ่ทุบเป็นช้ินๆแผ่ออกติดกนั ภายในตวับา้นเป็นพื้นท่ีโล่งแบ่งส่วนสําหรับท่ี
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นอน ครัว และเป็นส่วนท่ีบูชาผีเรือน เรียกวา่ “กะลอ้ห่อง” มีชานแดดยื่นออกจากตวับา้น มีบนัได
ข้ึนเรือน 2 ทาง มียุง้ขา้วท่ีสร้างเป็นเรือนยกเสาสูงไวข้า้งท่ีพกัอาศยั ชาวไทยทรงดาํจะปลูกบา้นอยู่
ใกล ้ๆ กนั 
  ปัจจุบนัเรือนไทยทรงดาํมีลกัษณะผสมผสานระหว่างเรือนแบบดั้งเดิมกบัเรือน
สมยัใหม่ บา้งก็ใช้วสัดุผสมของปูนกบัไม ้ บางบา้นก็เป็นรูปทรงสมยัใหม่  ไม่มีเอกลกัษณ์ของ     
ไทยทรงดาํอยูเ่ลย   แต่ไม่วา่ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัของคนไทยทรงดาํจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร ทุกบา้น
จะมีหอ้งสาํหรับบูชาผเีรือน นบัเป็นความน่าเสียดายวา่ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่ม
ไทยทรงดาํแท ้ๆ กาํลงัจะสูญหาย แมท่ี้ตาํบลหนองปรงจะมีเรือนไทยดาํแบบดั้งเดิมอยู่ แต่ก็เป็น
เพียงเรือนท่ีสร้างจาํลองไม่มีผูอ้ยูอ่าศยั 
 7. อาหารการกินของชาวไทยทรงดาํ  
   อาหารท่ีนิยมรับประทานกนัคือ  ขา้วเหนียวและอาหารท่ีมีรสจดั  เช่น แจ่วปลาร้า  
แจ่วด้าน (นํ้ าพริกชนิดหน่ึง) ปลาร้าหลน แกงหน่อส้ม (หน่อไม้ดอง) แกงผาํ (แหนชนิดหน่ึง)      
แกงบอน  แกงหยวก ปลาเค็มทอด อาหารเหล่าน้ีมกัเป็นของท่ีหาไดจ้ากแหล่งธรรมชาติ   ไทยทรง
ดาํนิยมรับประทานอาหารร่วมกนัเป็นหมู่คณะ เพราะเป็นครอบครัวใหญ่  เวลากินขา้วจะล้อมวง   
กนักิน นอกจากน้ีเอกลกัษณ์ของชาวไทยทรงดาํอาํเภอเขายอ้ยแต่ละบา้นจะตอ้งมีไหติดบา้นไว ้      
5 ไห ไดแ้ก่ 1) ไหเกลือ  2) ไหปลาแหละ (ปลาร้า) 3) ไหมะขามเปียก  4) ไหหน่อส้ม (หน่อไมด้อง) 
และ 5)ไหเงินไหทอง  บางตาํรามีไหเหลา้ เอาไวร่้วมนัง่พบปะสังสรรค ์
 8. เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายของชาวไทยทรงดาํ 

    เคร่ืองนุ่งห่มท่ีเป็นแบบฉบบัของผูช้ายไทยทรงดาํ คือ  กางเกงขาสั้นปลายแคบเรียว
ยาวปิดเข่า นุ่งขมวดปมท่ีเอว เรียกวา่ “ส้วงขาเตน้” หรือ “ส้วงกอ้ม” แปลวา่ กางเกงขาสั้น ตวัเส้ือ  
เรียกวา่ “เส้ือซอน” เป็นเส้ือแขนยาวทรงกระบอกปลายแขนปล่อยกวา้งขนาดขอ้มือของผูใ้ส่ ผา่หนา้
ตลอด ติดกระดุมเงินยอดแหลมมีลวดลายเรียงกนัถ่ีประมาณ 10-19 เม็ด  ตวัสั้นแค่เอวตวัเส้ือเยบ็เขา้
รูปทรงกระสอบ หนา้อกผายเล็กน้อย คอตั้ง  ตวัเส้ือดา้นขา้งตอนปลายผา่ทั้ง 2 ขา้ง แลว้ใชเ้ศษผา้     
2-3 ช้ิน ตดัขนาดรอยผา่เยบ็ติดกบัรอยผา่ 
            ส่วนฝ่ายหญิงในชีวิตประจาํวนัสมยัก่อนนุ่งผา้ซ่ินพื้นดาํ ประกอบดว้ยผา้ 3 ช้ิน   
ช้ินท่ี 1 เป็นตน้ซ่ิน  ส่วนตรงเอว มีสีดาํ ไม่มีลาย กวา้งประมาณ 12 น้ิวฟุตเศษ  ผา้ช้ินน้ีจะเยบ็ติดกบั
ผา้ช้ินท่ี 2 ท่ีเป็นตวัผืน  ซ่ินสีดาํสลบัลายทางสีขาวเหมือนลายเปลือกแตงโมท่ีมีร้ิวเป็นลายสีขาว   
หรือเขียวอ่อน ส่วนท่ี 3 กวา้งประมาณ 1 น้ิวฟุตเศษ   มีลวดลายร้ิวสีขาว 2-3 ร้ิว  เยบ็ติดกบัผา้ช้ินท่ี 2   
เป็นตีนซ่ิน ถา้สามีตายตอ้งเลาะเอาตีนซ่ินน้ีออกเพื่อเป็นการไวทุ้กขใ์ห้สามี วิธีการนุ่งซ่ิน คือ เอามุม
ผา้ทางซ้ายและทางขวาพบัทบกันตรงกลาง แล้วพบัลงคาดด้วยเข็มขัดให้สูงกว่าส่วนหลัง            
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เพื่อสะดวกในการกา้วเดินเวลาทาํงาน ผา้ซ่ินลายแตงโมในชีวิตประจาํวนัจะใส่กบั “เส้ือนอ้ย หรือ 
เส้ือแขนจ๊ีด” ซ่ึงเป็นเส้ือแขนกุดตวัเส้ือสั้นผา่กระดุมดา้นหนา้ 
  นอกจากเส้ือน้อยแล้ว ในสมัยก่อนนิยมคาด “ผ้าเปียว” ซ่ึงเป็นผ้าคาดอก               
ปักลวดลายไวท่ี้ชายทั้ง 2 ขา้ง หญิงท่ีแต่งงานแลว้จะใชผ้า้เปียวสีดาํ หรือสีครามแก่   ส่วนหญิงสาว
จะใชผ้า้เปียวยอ้มสีสันต่าง ๆ นอกจากน้ีมีผา้ผืนเล็ก ๆ ยาว ๆ ใช้คลอ้งคอพาดไหล่ทบัผา้เปียวอีก        
ทีหน่ึง ในเวลาลงข่วงหรือในโอกาสท่ีมีการละเล่นต่าง ๆ หญิงไทยทรงดาํนิยมใช้ผา้เปียวคาดอก                
ในปัจจุบนัจะเห็นแม่เฒ่าไทยทรงดาํพาดผา้เปียวสีครามไวบ้นไหล่สาํหรับใชส้ารพดัประโยชน์ 

 ในโอกาสพิเศษ เช่น ประกอบพิธีเสน พิธีแต่งงาน หรือในการละเล่น เช่น  เล่นคอน 
จะแต่งชุดใหญ่ เรียกวา่ “เส้ือฮี” ตดัเยบ็ดว้ยผา้ฝ้ายยอ้มคราม มี 2 ดา้นใชไ้ดท้ั้งดา้นในและดา้นนอก 
เส้ือฮีของชายยาวคลุมสะโพก คอกลมติดคอ กุ๊นรอบคอดว้ยผา้ไหมแดงแลว้เดินเส้นทบัดว้ยไหม     
สีอ่ืนตามแต่จะเห็นสวยงามตรงคอเส้ือดา้นขา้งติดกระดุมแบบคลอ้ง 1 เม็ดผา่ตลอด โดยเร่ิมผา่ตรง
กระดุม ด้านซ้ายแล้วผ่ามาตลอดด้านหน้าจะป้ายทบมาด้านขา้งและติดกระดุมอีก 1 เม็ดท่ีเอว
ดา้นขา้งซ่ึงเป็นดา้นเดียวกบัท่ีติดกระดุมคอ แขนเส้ือเป็นแขนกระบอกยาวปลายแคบ  จากรักแร้ถึง
ชายเส้ือจะปักตกแต่งด้วยเศษผา้ไหมสีและด้ายไหมสีต่าง ๆ  พร้อมทั้งติดกระจกช้ินเล็ก ๆ ตาม
ลวดลาย    ดา้นขา้งผา่ตั้งแต่ปลายเส้ือจนเกือบถึงเอว แลว้ปักตกแต่งอยา่งสวยงามเส้ือฮีดา้นน้ีจะใช้
ในงานมงคลต่าง ๆ ส่วนอีกดา้นหน่ึงเม่ือกลบัออกมาจะเป็นดา้นท่ีมีสีสันหลากสี  โดยตกแต่งผา้สี
ต่าง ๆ ไวต้ามชายเส้ือและขอบแขน ใชใ้นโอกาสอวมงคล เช่น งานพิธีศพ จะใส่กลบักนัไม่ไดถื้อวา่
เป็นการกระทาํผดิแบบแผน  เส้ือฮีน้ีจะใส่กบักางเกงขายาวสีดาํขาแคบ เรียกวา่ “ส้วงฮี” 
 9. ทรงผมของชาวไทยทรงดาํ 
  การไวท้รงผม เรียกวา่ ป้ันเกลา้ แบ่งตามวยัต่าง ๆ ผูช้ายตอนเด็กจะโกนผมและเม่ือ     
โตข้ึนจะไวผ้มสั้ นไม่พิถีพิถนัเหมือนทรงผมของผูห้ญิงท่ีจะบอกสถานภาพของหญิง  เร่ิมตั้งแต่
เด็กหญิงไวผ้มยาว การไวท้รงผมของหญิงชาวไทยทรงดาํ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตน  และมีหลายทรง 
ดงัน้ี  
  9.1 ทรงเอ้ือมไหล่ เด็กสาวอายุ 13-14 ปี หลังจากโกนผมก็จะปล่อยผมเคลียบ่า 
เคลียไหล่ ปล่อยสะบดัไปตามธรรมชาติ ยงัคุยกะหนุ่มไม่ได ้
  9.2 ทรงสับปล้ิน เด็กสาวอายุ 14-15 ปี ผมเร่ิมยาวพอท่ีจะตลบปล้ินข้ึนติดทา้ยทอย  
ทาํให้เห็นส่วนของทา้ยทอย นับว่าเป็นแบบทรงผมทรงแรกท่ีประกาศความเป็นสาวเร่ิมจะศึกษา
เร่ืองการมีคู่ครองดว้ยการอ่ินกอน ลงขวง ในการอ่ินกอนเด็กวยัน้ีมกัถูกใช้ให้โยนลูกช่วง เพื่อลด
ความเขินอายต่อคนแปลกหนา้  
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  9.3 ทรงช่อดอกแค หรือหางนกกระแล คือ ผมท่ียาว เกินกว่าท่ีจะปล้ินไวด้้าน    
ทา้ยทอยจึงรวบมาจุกไวต้รงกลางศีรษะและปล่อยให้เป็นหางยาวตกลงมาตามธรรมชาติ ผมจะยาว
เป็นพวงลดหลัน่กนัลงมาทา้ยทอย  แต่ทรงน้ีนิยมเอาไวเ้พียงช่วงระยะสั้นๆ ไม่เกิน 6 เดือน  หากยาว
พอท่ีจะจุกต๊บ หรือจุกทบได้ก็ให้รวบผมให้เข้าท่ีไม่ปล่อยผมให้บาน ซ่ึงภาษาถ่ินโซ่งเรียกว่า 
“แซงแซว” หมายถึง บาน ๆ สะบดั ๆ มีคตินิยมวา่   “ผมตอ้งเรียบตดัผมทรงหนา้ไม่นิยม เพราะไม่
ตอ้งการให้มีอะไรปิดหนา้ ทั้งให้ทา้ยทอยโปร่งไม่ตกมารุงรัง หากรุงรังไม่เป็นมงคลจะไม่เกลา้ผม 
เม่ือยามเอาไวทุ้กข ์ผมจะไม่ถูกเกลา้ข้ึนสูงรวบไวติ้ดทา้ยทอย ส่ิงท่ีใชร้วบผมสมยัก่อนคือ เส้นฝ้ายท่ี
ฟ่ันเองสีดาํหรือ สีนํ้าเงินเขม้ 
  9.4 ทรงจุกต๊บ สําหรับเด็กสาวอายุ 15-16 ปี  เป็นทรงผมทรงท่ี 2 ท่ีรวบข้ึนกลาง
ศีรษะมดัเป็นจุกแลว้ทบปลายลงมาดา้นหลงั  “ต๊บ”  หมายถึง หักลง  งอลง หรือทบลง เร่ิมคุยกบั
หนุ่มได ้
  9.5 ทรงขอดกระต๊อก สําหรับเด็กสาว อายุ 16-17 ปี รวบไวบ้นศีรษะ แลว้ใช้ผม
สอดใส่ผม  ผกูผมแลว้ดึงเอาปลายผมออกมาดา้นขวามือ แลว้จึงเสียบไมข้ดัเกลา้ซ่ึงทาํดว้ยโลหะเงิน 
ขดเป็นรูปตวัย ูยาวประมาณ 5-6 น้ิวฟุต 
  9.6 ทรงขอดซอยหรือป้ันเกลา้ซอย สาํหรับเด็กสาว อาย ุ17-18 ปี วยัสุดทา้ยก่อนเจา้
สู่สาวใหญ่ สาวทรงผมขอดซอยจึงมีโอกาสไดคุ้ยกบัหนุ่มสองต่อสองในประเพณีอ่ินกอน  สําหรับ
ขวงท่ีมีสาวหลายคน  หากขวงไหนมีสาวอยูจ่าํนวนนอ้ยคนก็ให้สาวทรงผมสับปล้ินคุยกบัหนุ่มได ้
คนท่ีคุยกบัสาวน้อยนั้น  คือ คนท่ีแต่งงานแลว้เป็นหัวหน้าฝูงกอนเป็นการคุยเพื่อประโลมใจมิได้
หวงัเป็นคู่ครอง ฝึกสาวใหคุ้น้กบัหนุ่มแปลกหนา้  
   9.7 ทรงป้ันเกล้าต่วง  เม่ือสาวอายุ 20 ปีข้ึนไป จะไวผ้มทรงน้ี  ผูท่ี้ไวผ้มทรงน้ี
สามารถแต่งงานออกเรือนได ้ผมทรงน้ีเกลา้แบบทรงป้ันเกลา้ซอย แต่การบิดมวยผมจะขยกัปลาย
ผม โดยเอาชายผมกลบัอยูห่ลงักอ้นผมบนศีรษะ   ปลายผม จะบานคลา้ยโบว ์หูกระต่าย   ผมต่อผม
จะมดักนัเอง แต่ตอ้งมีไมข้ดัเกลา้มาเสียบไว ้ผมจะดูเรียบและกอ้นผมจะถูกตึงอยูก่ลางศีรษะ 
  9.8  ทรงป้ันเกล้าจอ้น หรือผมทรงแม่ม่าย เกล้าทรงเดียวกบัป้ันเกล้าต่วง แต่ไม่มี   
แต่วง คือ ผมท่ีโคง้อยูป่ลายไมข้ดัเกลา้ ดา้นซ้ายมือจะขาดหายไป หรือดว้ยเขา้มาจึงเรียกว่า “จอ้น”  
หมายถึง หดเขา้มานัน่เอง 
  9.9 ทรงผมไวทุ้กข์  คือ ปล่อยผมและมดัรวบตรงทา้ยทอยด้วยมดัเส้นด้ายสีขาว 
เม่ือขณะขอน (ศพ) ยงัไม่ไดเ้ผา หรือ ศพยงัอยูท่ี่บา้นหรือฌาปนสถาน เม่ือเผาศพเสร็จก็จะเกลา้ผม
ทรง ป้ันเกลา้ต๊บ หรือพอหมดระยะไวทุ้กข์ก็หาวนัดีท่ีเป็นมงคล และหาผูห้ญิงท่ีดี เป็นท่ียกยอ่งมา
ทาํพิธีเกลา้ผมทรงป้ันเกลา้ต่วง และจะใชท้รงน้ีตลอดอายขุยัของตน 
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     10. ความเช่ือของชาวไทยทรงดาํ  
     ความเช่ือเป็นพื้นฐานทางความคิดท่ีสําคญั เก่าแก่ของคนไทยเกือบทุกกลุ่ม สําหรับ

ชาวไทยทรงดาํมีความเช่ือเก่ียวกบั ขวญั  แถน และผี (สุมิตร ปิติพฒัน์ และคณะ, 2542: 196) โดย
เช่ือวา่ในร่างกายของคนมีขวญัประจาํอยูต่ามอวยัวะสาํคญัต่าง ๆ หากวา่ ขวญัเหล่านั้นยงัประชุมกนั
อยูอ่ยา่งพร้อมเพรียงในร่างกายของบุคคลใดบุคคลนั้น  ก็จะมีชีวติเป็นปกติสุขดี  แต่ถา้หากขวญัเกิด
หนีหายออกไปจากร่างกายเม่ือใด ก็จะทาํใหเ้กิดอาการผดิปกติหรือเจบ็ไขไ้ม่สบายได ้จาํเป็นตอ้งหา
วธีิใหข้วญักลบัคืนมาใหไ้ด ้

 หมายถึง เทวดาอยูใ่นเมืองฟ้า  เป็นผูก้าํกบัความเป็นไปของโลกมนุษยท์ั้งในดา้นดี
และดา้นร้าย ดงันั้น มนุษยต์อ้งคอยระมดัระวงั ไม่กระทาํการใด ๆ ใหแ้ถนโกรธหรือลงโทษเอาได ้

 ผี  หมายถึง ขวญัของคนท่ีตายไปแล้ว ผีสามารถจะเดินทางไปยังท่ีต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง และถ้าหากกลับมาอยู่ท่ีเรือนของตนก็จะกลายเป็นผีเรือน  นอกจากผีเรือนแล้วก็ยงัมีผี
ประเภทอ่ืน ๆ อีกมาก เช่น ผเีตา ผหีนา้ต่าง ผบีนัได ผป่ีา ผบีา้น (ผปีระจาํหมู่บา้น) ผีสามารถบนัดาล
โชคชะตาทั้งดี และร้ายใหม้นุษยไ์ด ้  มนุษยจึ์งจาํเป็นตอ้งมีการเซ่นไหวผ้ีตามวาระอนัควร เพื่อให้ผี
พอใจ รวมถึงหลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ อนัอาจจะผดิผ ีซ่ึงจะทาํใหผ้ลีงโทษเอาได ้ 

 ผีเรือน   มีความสําคญักบัชาวไทยทรงดาํมาก  จึงมีประเพณีการสืบผี ซ่ึงถือว่าเป็น
การสืบสกุลนัน่เอง มีธรรมเนียมปฏิบติัดงัน้ี คือ ผูใ้ดมาจากสกุลใดก็สืบสกุลนั้น โดยมีลูกชายเป็น    
ผูสื้บสกุล ในกรณีท่ีสกุลนั้นมีลูกชายหลายคน  ลูกชายคนสุดทอ้งจะเป็นผูเ้ล้ียงผีพ่อแม่ สืบต่อไป 
และไดเ้ป็นเจา้ของเรือนของพ่อแม่  การสืบผีจึงเป็นการสืบทอดมรดกท่ีสําคญัของชาวโซ่ง ลูกชาย
คนโตต่างก็มีครอบครัวและแยกออกไปมีเรือนอยู่ต่างหาก แต่ก็ยงัใช้สกุลเดิม ส่วนลูกสาวเม่ือ
แต่งงานแลว้จะไปอยู่ในสกุลของสามีไปสืบผีทางฝ่ายสามี ลูกชายผูสื้บสกุลจะเป็นฝ่ายจดัพิธีข้ึน     
ท่ีบา้น ส่วนลูกสาวเป็นเพียงแต่มาสมทบ คือ นาํเอาของมาร่วมเซ่นดว้ย  อนัไดแ้ก่ ขนม และผลไม้
ตามแต่จะหามาได ้(มยรีุ วดัแกว้, 2521: 25) 

 ความเช่ือดงักล่าวขา้งตน้ของกลุ่มคนไทยทรงดาํ ยงัคงรักษาความเช่ือเหล่านั้นไวไ้ด้
อย่างเหนียวแน่น และได้มีวิวฒันาการต่อมาให้สอดรับ กบัพฒันาการทางโครงสร้างสังคมแบบ 
ศกัดินา เกิดเป็นระบบความคิดความเช่ือท่ีซบัซอ้นมาก ทั้งมีการแสดงออกในรูปของพิธีกรรมยึดถือ
เป็นจารีตสืบเน่ืองกนัมาแต่โบราณ เช่น พิธีตามขวญั พิธีศพ และพิธีเสนผี (เซ่นผี)  (สุมิตร ปิติพฒัน์ 
และคณะ, 2542: 197) 
                   11. ประเพณีและพิธีกรรม 
  ประเพณีและพิธีกรรมดั้งเดิมของไทยทรงดาํ มีความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองท่ีเกิด
จากการผสมผสานระหวา่งความเช่ือและไสยศาสตร์ซ่ึงประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดาํมีอยู่
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ดว้ยกนัหลายประเพณี ซ่ึงสามารถท่ีจะแบ่งประเพณีออกเป็น 2 ประเภท คือ (ถนอม คงยิ้มละมยั, 
2552: 64-67) 
  11.1 ประเพณีท่ีเก่ียวกับชีวิต ได้แก่ ประเพณีการเกิด การบวช การแต่งงาน         
การเสนเรือน เสนตวั  เสนเรียกขวญั  ปัดรังควาน และประเพณีการทาํศพ เป็นตน้           
  11.2 ประเพณีท่ีเกิดข้ึนตามเทศกาล ได้แก่  ประเพณีการข้ึนบา้นใหม่ ประเพณี      
การไหวศ้าลประจาํหมู่บา้น ประเพณีอ๋ินกอน  (การทอดมะกอน, การเล่นลูกช่วง) ประเพณีปาดตง
ขา้วใหม่ และประเพณีสงกรานต ์เป็นตน้ 

  ไทยทรงดาํมีประเพณีท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตตั้ งแต่เกิดจนตายอยู่มากมายหลาย
ประเพณียงัคงยึดถือปฏิบติัสืบทอดกนัมาอยา่งเคร่งครัด  โดยเฉพาะประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผี ไดแ้ก่ 
ประเพณีเสนต่าง ๆ ประเพณีข้ึนบา้นใหม่  ในขณะเดียวกนัก็รับและมีการผสมผสานกบัวฒันธรรม
ไทยด้วย เช่น ประเพณีสงกรานต์ การบวช การไปวดัเพื่อทาํบุญในวนัสําคญัทางพุทธศาสนา        
เป็นตน้  ประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทยทรงดาํในรอบปี สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 11 

 

ตารางท่ี 11   ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดาํในรอบปี 
 

ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดาํ เดือนท่ีมีการปฏิบติั 
ประเพณีปาดตงขา้วใหม่ 
พิธีกรรมเก่ียวกบัผีมด 
พิธีเสนฆ่าเกือด 
พิธีเสนเรือน 
ประเพณีการแต่งงาน 
ประเพณีการข้ึนบา้นใหม่ 
ประเพณีอ๋ินกอน 
พิธีการไหวศ้าลประจาํหมู่บา้น 
พิธีการเกิด 
พิธีการแต่งกายและไวท้รงผม 
ประเพณีการทาํศพ 
ประเพณีเสนเรียกขวญั 
ประเพณีการปัดรังควาน 

เดือน 1, 2 
ทุกเดือนยกเวน้เดือน 5, 9, 10 และ 11 
เดือน 4, 6 และ 12 
เดือน 4, 6 และ 12 
เดือน 4, 6 
เดือน 5 
เดือน 6, 8 
ทุกเดือน 
ทุกเดือน 
ทุกเดือน 
ทุกเดือน 
ทุกเดือน 
ทุกเดือน 

 

ท่ีมา: จาํลอง บุญเรืองโรจน์ และคณะ, “การวเิคราะห์ระบบคุณค่าภูมิปัญญาไทยในวถีิชีวติไทย 
ทรงดาํ: กรณีศึกษาชาวไทยทรงดาํในเขตอาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (การศึกษาดว้ยตนเอง 
ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยันเรศวร, 2545), 51. 
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                   12. คุณค่าลํ้าโบสถไ์มส้ัก 
 วดักุฏิตั้งอยูท่ี่ตาํบลบางเคม็ ตามทางหลวงหมายเลข 4 ก่อนถึงทางเขา้ท่ีวา่การอาํเภอ

เขายอ้ย 6 กิโลเมตร เป็นวดัเก่าแก่ของจงัหวดัเพชรบุรี พระอุโบสถสร้างด้วยไมส้ักทั้งหลงัรอบ    
พระอุโบสถด้านนอกสลักเป็นเร่ืองทศชาติ มหาชาติ และไซอ๋ิว หน้าบันโบสถ์ทิศตะวนัออก 
แกะสลกัเป็นเหรียญตรามงกุฎ สมยัรัชกาลท่ี 4 ส่วนดา้นหลงัทางทิศตะวนัตก แกะสลกัเป็นรูป
เหรียญกษาปณ์  ราคา 1 บาท  พร้อมตราแผ่นดินรัชกาลท่ี 5 บานประตูเป็นลายเถาทะลุโปร่ง 
แกะสลกัลายลึก ฝีมือประณีตดว้ยฝีมือช่างชั้นครู มีศิลปะการแกะสลกั 

 วดักุฏิ สังกดัคณะสงฆม์หานิกาย มีท่ีธรณีสงฆ ์จาํนวน 1 แปลง เน้ือท่ี 18 ไร่ อาคาร
เสนาสนะ ประกอบดว้ย อุโบสถ สร้างเม่ือ พ.ศ. 2473 เป็นอาคารไมส้ัก ศาลาการเปรียญ กวา้ง 12 
เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเม่ือ พ.ศ. 2507 เป็นอาคารไม ้หอสวดมนต ์กวา้ง 9 เมตร ยาว 30 เมตร  
สร้างเม่ือ พ.ศ. 2515 เป็นอาคารคร่ึงตึกคร่ึงไม ้กุฏิสงฆ ์จาํนวน 11 หลงั เป็นอาคารไม ้วิหาร กวา้ง    
8 เมตร ยาว 9 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจตุัรมุข ศาลาเอนกประสงค ์กวา้ง 18 เมตร ยาว 
30 เมตร สร้างเม่ือ พ.ศ. 2535 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบาํเพญ็กุศล จาํนวน 1 หลงั สร้าง
ดว้ยคอนกรีต 1 หลงั นอกจากน้ีมีห้องสมุด 1 หลงั ปูชนียวตัถุ มีเจดียโ์บราณ อุโบสถไมส้ักทั้งหลงั       
ฝาผนงัเป็นไมส้ักแกะจาํหลกัลวดลายทศชาติชาดก และพระเวชสันดร ปัจจุบนักรมศิลปากรข้ึน
ทะเบียนเป็นโบราณสถานแลว้ วดักุฏิสร้างเม่ือ พ.ศ. 2466 ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ.
2471 การบริหารและการปกครองมีเจา้อาวาส รูปท่ี 1 พระเทียน รูปท่ี 2 พระแฉ่ง พ.ศ. 2459 รูปท่ี 3 
พระครูเกษมสุดคุณ (หลวงพ่อชุม) พ.ศ. 2505 รูปท่ี 4 พระครูสุชาติเมธาจารย ์(หน) พ.ศ. 2513        
รูปท่ี 5 พระครูวิจิตรวชัรธรรม (ไพเราะ) พ.ศ. 2513-ปัจจุบนั) การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยติัธรรม
แผนกธรรม เปิดสอนเม่ือ พ.ศ. 2479 โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเม่ือ พ.ศ. 2489  
ในดา้นประวติัศาสตร์ วดักุฏิ สันนิษฐานกนัว่าคือวดักาจบั เป็นวดัโบราณสมยัอยุธยาตอนปลาย 
โบราณสถานสําคญั ในวดักุฎิคือ อุโบสถไมจ้าํหลกัลวดลาย ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2473 แทนโบสถ์
เก่าท่ีชาํรุด โดยฝีมือช่างพื้นบา้นชาวเพชรบุรี ฝาอุโบสถแกะสลกัเป็นห้องภาพรวม 20 ห้องภาพ เป็น
ภาพทศชาติเร่ืองพระมโหสถ ตอนศึกจุลนี เร่ืองเนมิราช เร่ืองสุวรรณสาม ตอนพระเจา้กบิลยกัขราช
แผลงศร เร่ืองพระจนัทกุมาร ตอนทา้วสักกะลงมาทาํลายพิธีบูชายญั เป็นตน้ สําหรับเสมาเป็นเสมา
จาํหลักจากหินทรายแดงมีขนาดใหญ่เป็นแบบศิลปะสมยัอยุธยา นอกจากน้ียงัมีเจดีย์ย่อมุมไม ้      
สิบสองขนาดเล็กยอดเป็นบวักลุ่ม จาํนวน 1 องค ์(มณียา รุ่งเรือง, 2546: 46-52) 
                    13. หตัถกรรมหลกัไมต้าลกลึง 

 งานหตัถกรรมไมต้าลกลึงของอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี เร่ิมข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2515 
โดยมีพอ่คา้สินคา้งานกลึงไม ้ช่ือ นายสุจินต ์ศรีสวสัด์ิ ชาวจงัหวดัสมุทรสงคราม (มีภูมิลาํเนาเดิมอยู่
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อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี) ไดม้าเช่าบา้นอยูท่ี่ หมู่ท่ี 5 ตาํบลเขายอ้ย อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดั
เพชรบุรี ได้ริเร่ิมงานกลึงไม้เป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น ครก กาํไลข้อมือ โดยใช้ไม้พุด ไม้มะเกตุ         
ไมป้ระดู่ เม่ือมีงานเขา้มามากก็เร่ิมขยายงานไปท่ีตาํบลหนองปรง ซ่ึงมีช่างไมเ้ป็นชาวไทยทรงดาํ    
ท่ีมีฝีมืออยูห่ลายคน ไดแ้ก่ นายชอ้ย ทองสัมฤทธ์ิ, นายปี จาํปาทอง, นายมก ร่าเริง, นายต๊อก ร่าเริง 
(เสียชีวิตแล้ว), นายเท่ียง ร่าเริง, นายสมหมาย ร่าเริง, นางอนงค์ อ่อนยิ่ง และนายหัน อ่อนยิ่ง         
และจา้งให้กลุ่มคนเหล่าน้ีกลึงไม ้โดยทาํแท่นกลึง และแนะนาํวิธีกลึงไม ้ซ่ึงไมท่ี้ใช้เร่ิมแรกคือ       
ไมป้ระดู่  ไมพุ้ด ไมม้ะเกตุ กลึงเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เช่นท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยมี นายสุจินต ์    
ศรีสวสัด์ิ เป็นผูอ้อกแบบ และร้านคา้ท่ีตอ้งการผลิตภณัฑ์ช่วยออกแบบให้ ต่อมาไมเ้หล่านั้นเป็น   
ไมห้ายาก และป่าไมป้ระกาศเป็นไมห้วงห้าม จึงหันมาใช้ไมท่ี้มีมากในทอ้งถ่ิน คือ ไมต้าล และ
เน่ืองจากไมต้าลเป็นไมท่ี้มีลายเส้นสวยงาม เม่ือนาํมากลึงเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ไดรั้บความนิยมมาก 
จนพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน มีการรวมกลุ่มกนัจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้กลึงไมต้าล เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ใหค้นในชุมชนและผูท่ี้สนใจไดแ้วะเวยีนมาศึกษาดูงาน 
    ปัจจุบนัศูนยก์ารเรียนรู้การกลึงไมต้าล  ตั้งอยู่ท่ี หมู่ 1 บา้นหนองจิก ตาํบล        
หนองปรง อาํเภอเขายอ้ย เป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิต งานไมต้าล ท่ีหลากหลายของอาํเภอเขายอ้ย 
โดยผลิตภณัฑ์มีหลากหลายรูปแบบ เช่น แกว้ จานรอง เป็นตน้  ศูนยก์ารเรียนรู้การกลึงไมต้าล         
มี นางอนงค ์อ่อนยิ่ง เป็นประธานกลุ่ม ใชบ้า้นเลขท่ี 44/1 หมู่ท่ี 1 ตาํบลหนองปรง อาํเภอเขายอ้ย 
จงัหวดัเพชรบุรี เป็นท่ีทาํการกลุ่มกลึงไมต้าลตาํบลหนองปรง ปัจจุบนัมีผูก้ลึงไมต้าลในตาํบลหนอง
ปรง ประมาณ 150 หลงัคาเรือนทาํให้ผลิตภณัฑ์ไมต้าลกลึงของตาํบลหนองปรงมีช่ือเสียง เป็นท่ี
รู้จกัทั้งในและต่างประเทศ (หอ้งสมุดประชาชน, 2554: 50-56) 
                   14. ประสานซ้ึงเสียงแคนวง 

 การรําแคนจะประกอบดว้ยเสียงแคนและเสียงปรบมือ การร้องเพลงแกก้นัเรียกว่า 
“เซ้ิงกอน” เป็นการร้องกลอนโตต้อบกนัระหวา่งชายหญิง  เป็นการร้องเพื่อประกอบการเล่นลูกช่วง
มาจากคาํวา่ “แซว” เพราะมีการพูดประชดประชนัเสียดสีหยอกลอ้ เพื่อให้โกรธ คนใดไม่โกรธ ถือ
วา่ยอดหญิงยอดชาย รู้จกัข่มอารมณ์ตนไดเ้ป็นยอดคน สาวคนใดไดรั้บเลือกเป็นสะใภบ้า้นใด ก็จะ
ไม่เถียงแม่สามี หนุ่มคนใดไดรั้บเลือกเป็นลูกเขยบา้นใดก็จะไม่มีปัญหากบัลุงตา (พี่ชายของภรรยา)
ไทยทรงดาํมีกุศโลบายให้ผูท่ี้เป็นเขยยอมให้กบัพี่ภรรยา  ซ่ึงครอบครัวนั้นจะราบร่ืน คือ มีความ
เกรงใจ การไปเท่ียวลงขวงก็เช่นกนั หากหนุ่มใดมาลวนลามสาว พี่ชายของสาวจะสั่งสอนดว้ยการ
ปิดตรอกตีศีรษะ ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ศูนยว์ฒันธรรมไทยทรงดาํ ตาํบลทบัคาง อาํเภอ   
เขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ร่วมกบัเทศบาลตาํบลเขายอ้ย ประชาชนชาวตาํบลทบัคาง และชาวอาํเภอ
เขายอ้ย จดังาน หงาํฮอดสมยั อ่อนวงศแ์ละประเพณีไทยทรงดาํ เพื่อรําลึกถึง สมยั อ่อนวงศ์  โดย
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กิจกรรมในงานน้ีประกอบดว้ยการแสดงแคนวง ฟ้อนรําแบบไทยทรงดาํ การละเล่นพื้นบา้น และ
การประกวดธิดาไทยทรงดาํ การทาํอาหารแบบดั้งเดิมของชาวไทยทรงดาํมีการแต่งกายดว้ยชุดตาม
ประเพณีท่ีหาดูได้ยาก และอ่ืน ๆ ซ่ึงในงานเม่ือปี 2550 ได้มีพิธีเปิดอนุสาวรีย ์สมยั อ่อนวงศ ์        
ขุนแคนแดนสยาม เพื่อเป็นเกียรติกบัขุนแคนคนดงัผูล่้วงลบัโดยอนุสาวรียด์งักล่าวเป็นรูปเหมือน
เท่าตวัจริง หล่อดว้ยโลหะทองเหลือง ผสมทองแดง ความสูง 170 เซนติเมตร จดัตั้งในลกัษณะท่ายืน
กา้ว เทา้ขวาเล็กน้อย หันหน้าไปทางทิศเหนือ สวมชุดผา้ลายแตงโม ซ่ึงเป็นผา้ทอมือพื้นบา้นชาว        
ไทยทรงดาํ มือซ้ายถือแคน แนบอก มือขวาถือโล่รางวลัแผ่นเสียงทองคาํ ฐานอนุสาวรียท์าํด้วย
หินแกรนิต ยกสูงประมาณ 2 เมตร จารึกประวติั และผลงานสดุดี ท่ี 4 มุมฐาน ประดบัไฟช่อบริเวณ
รอบฐาน ดา้นล่างปรับภูมิทศัน์สวยงาม (มณียา รุ่งเรือง, 2546: 11-16)  
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

งานวจัิยในประเทศ 
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบฝึกเสริมทกัษะ 
      นฤดี ผิวงาม (2545: 102) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียน
เร่ืองวิชาภาษาไทย สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาแบบฝึกเสริม
ทกัษะการเขียนเร่ือง กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นคลองซ่ือ สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร จาํนวน 24 คน   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือแบบฝึกเสริม
ทกัษะการเขียนเร่ือง แผนการสอน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็น ผลการวิจยัพบว่า  1) นักเรียน ครู ผูเ้ช่ียวชาญต้องการให้มีการพฒันาแบบฝึกท่ีมี 
รูปแบบหลากหลาย  ฝึกเป็นรายบุคคล เน้ือหาเป็นเร่ืองใกล้ตวั มีภาพการ์ตูนประกอบท่ีมีสีสัน
สวยงามและใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการระบายสีภาพเพิ่มเติม 2) แบบฝึกการเขียนเร่ืองท่ีพฒันาข้ึน  
ประกอบดว้ย คาํนาํ  คาํช้ีแจง จุดประสงค ์แผนการสอน  ใบงาน  แบบประเมินตนเอง  แบบฝึกเสริม
ทกัษะ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 83.68/83.33  3) การทดลองใชแ้บบฝึกดาํเนินการโดยให้
นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน ครูดาํเนินการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ CIPPA  MODEL  ซ่ึง
กิจกรรมประกอบดว้ยเกม เพลง ปริศนาคาํทาย  เล่าเร่ือง บทบาทสมมติ  และใบงานประกอบการใช้
แบบฝึกการเขียนเร่ืองและใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 4)นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 พรรณี ช่ืนอุไทย (2546: 105-109)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะใน
การเขียนร้อยแกว้สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแบบฝึกเสริม
ทกัษะในการเขียนร้อยแกว้ใหป้ระสิทธิภาพ 80/80  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
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ปีท่ี 2 โรงเรียนอปัสรสวรรค ์เขตภาษีเจริญ จงัหวดักรุงเทพมหานคร  จาํนวน 105 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั คือ แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนร้อยแกว้ แผนการจดัการเรียนรู้ และแบบทดสอบการ
เขียนความเรียง ผลการวจิยัพบวา่ แบบฝึกเสริมทกัษะท่ีพฒันามีประสิทธิภาพ 82.04/80.03 นกัเรียน
มีพฒันาการดา้นการเขียนร้อยแกว้ และพฒันาการทางความคิดสูงกว่านกัเรียนท่ีไม่ไดใ้ช้แบบฝึก 
นอกจากน้ีจากการสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยกบันกัเรียน พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
เก่ียวกบัรูปภาพ ต่ืนเตน้กบัรูปภาพท่ีมีสีสันสวยงาม ภาพคมชัดและส่ือความหมายได้ตรงกบัเน้ือหา 
จุดประสงคท่ี์ตอ้งการ 
 นงนุช  สุขพฒัน์ (2547:102)  ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะการจด
บนัทึกของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) ทราบขอ้มูลพื้นฐานในการสร้าง
แบบฝึกเสริมทกัษะการจดบนัทึก 2) สร้างแบบฝึกเสริมทกัษะการจดบนัทึกสําหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  3) ทดลองใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการจดบนัทึก  
และ 4) ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการจดบนัทึก และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการจดบนัทึก กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั
เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 30 คนซ่ึงกาํลงัศึกษาอยู่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2547 
โรงเรียนวดัลานคา อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ  แบบฝึกเสริม
ทักษะการจดบันทึก  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
แบบสอบถามความคิดเห็น    ผลการวิจยัพบว่า  1) นกัเรียนและครูตอ้งการให้มีการสร้างแบบฝึก
เสริมทกัษะท่ีมีรูปแบบและเน้ือหาหลากหลาย เก่ียวกบันิทาน  บทความ  สารคดี และสถานท่ีต่าง ๆ    
เน้ือเร่ืองมีความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยครอบคลุมการจดบนัทึกจากการอ่าน  การฟังและ
การสังเกต แบบฝึกมีภาพประกอบสวยงาม สอดคล้องกบัเน้ือเร่ือง 2) แบบฝึกเสริมทกัษะการจด
บนัทึกท่ีสร้างข้ึนประกอบดว้ยคาํแนะนาํ การใช ้จุดประสงค ์  แบบประเมินตนเอง แบบประเมินผล
ทา้ยบท แบบฝึกเสริมทกัษะการจดบนัทึก จาํนวน 3 ชุด  มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ 89.11/92.89  
3) ผลการสังเกตพฤติกรรมในขณะทดลองสอน พบว่า ระยะแรกนักเรียนบันทึกรายละเอียด 
จดัลาํดบัและบนัทึกประเด็นไดช้า้ ไม่ตรงประเด็น   เม่ือไดรั้บการฝึกตามกระบวนการจดัการเรียนรู้
นกัเรียนสามารถบนัทึกรายละเอียด   จดัลาํดบัและบนัทึกประเด็นสําคญัรวมทั้งบนัทึกขอ้คิดเห็นได้
ถูกตอ้ง  นกัเรียนพฒันาการจดบนัทึกจากการอ่านไดดี้กว่าการจดบนัทึกจากการฟังและการสังเกต 
และ 4)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อน  และหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการจด
บนัทึกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยหลงัเรียนผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่ก่อนเรียน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะการจดบนัทึก   จากการอ่านสูงสุด และดา้นทกัษะการจดบนัทึก
จากการฟังตํ่าสุด  นักเรียนมีความเห็นว่า การเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะการจดบนัทึก ทาํให ้
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นกัเรียนตั้งใจเรียนมากข้ึน  ไดรั้บความรู้มากข้ึนและเห็นวา่แบบฝึกเสริมทกัษะการจดบนัทึกมีความ
น่าสนใจ   สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน มีรูปภาพประกอบเหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง มีสีสวยงามให้ความ
เพลิดเพลินและควรนาํแบบฝึกไปใชก้บัเร่ืองอ่ืน ๆ 
 อรุณวรรณ รัตนเดชกาํจาย (2547: 62) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกการเขียน
ร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 การวิจัยคร้ังน้ี                
มีจุดประสงคเ์พื่อ  1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  2) พฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 3) ทดลองใช ้
และ 4) ประเมินและปรับปรุงแกไ้ข กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร   อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม จาํนวน 30 คน  ซ่ึงกาํลงัศึกษาอยู่
ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2546  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  
ประเด็นสนทนากลุ่ม  แบบฝึกการเขียนร้อยแกว้เชิงสร้างสรรค ์แผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้และแบบสอบถาม ความคิดเห็น  ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนและครูตอ้งการให้มี
การพฒันาแบบฝึกการเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยท่ีมีรูปภาพประกอบมีเน้ือหา
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจ  ข่าว ดารา นกัร้อง  สัตวเ์ล้ียง  การ์ตูน สถานท่ีต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน       
2) แบบฝึกการเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ท่ีพฒันาข้ึนมี 4 ชุด ได้แก่  ริเร่ิมเพิ่มคาํ  สร้างสรรค์
ประโยค   เปิดโลกวลี  เล่นวจีความเรียง   โดยในแต่ละชุดประกอบด้วยวตัถุประสงค์  คาํช้ีแจง 
แบบฝึกหัด โดยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/80.20  3) ผลการจดัการเรียนรู้ในการทดลอง
ประกอบดว้ยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่  กิจกรรมรายบุคคล  กิจกรรมรายคู่ และกิจกรรม
กลุ่มย่อย พบว่า นกัเรียนมีความสนใจและตั้งใจทาํกิจกรรมอย่างสนุกสนาน และ 4) ผลการเขียน
ร้อยแกว้เชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลงัใช้แบบฝึกแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยพบวา่ นกัเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยทาํคะแนนไดดี้ท่ีสุดในแบบฝึกชุด
ริเร่ิมเพิ่มคาํ นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีกบัแบบฝึก  เน่ืองจากมีเน้ือหาเร่ืองราวท่ีตรงกบัความสนใจ
ของนกัเรียน  และมีเร่ืองราวเก่ียวกบัชุมชนและทอ้งถ่ินสมุทรสงคราม 
 สุภาวดี คาํฝึกฝน (2550: 80) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียน
เรียงความสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอสัสัมชญั  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
พฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนเรียงความสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มตวัอย่าง คือ   
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานครภาคเรียนท่ี 2            
ปีการศึกษา 2549 จาํนวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ  แบบฝึกทกัษะการเขียนเรียงความ
และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความ   ผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้
แบบฝึกทกัษะการเขียนเรียงความ  มีความสามารถในการเขียนเรียงความก่อนเรียนและหลงัเรียน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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 งานวจิยัท่ีเก่ียวกบังานเขียนสารคดี 
 จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวกบังานเขียนสารคดี พบว่ามีการศึกษาคน้ควา้
เก่ียวกับงานเขียนสารคดีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเน้นการศึกษาค้นควา้ทางด้านสารคดีโทรทศัน์
ทางดา้นอกัษรศาสตร์มากกวา่ทางดา้นศึกษาศาสตร์  ซ่ึงปรากฏงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัสารคดี มีดงัน้ี 
 บุษกร  แพบาํรุง (2542: 42) ไดว้ิเคราะห์สารคดีท่องเท่ียวของปราโมทย ์ทศันาสุวรรณ 
กล่าวถึงการใชภ้าษาในการเขียนสารคดีวา่ ตอ้งระมดัระวงัการใชถ้อ้ยคาํ ซ่ึงมีถอ้ยคาํท่ีควรใชด้งัน้ี 
คาํศพัทว์ชิาการท่ีเป็นภาษาไทยคาํศพัท์ ท่ีแปลจากภาษาองักฤษ โดยใชร้ากศพัทข์องภาษาบาลีหรือ
สันสกฤตเป็นแนวทาง คาํศพัทท่ี์ประชาชนเขา้ใจง่าย ถอ้ยคาํท่ีคาํนึงระดบัภาษา และใช้ถอ้ยคาํ
เฉพาะวชิาการแขนงนั้น ๆ นอกจากน้ียงักล่าวถึงขอ้ความท่ีควรงดใช ้ซ่ึงไดแ้ก่ ภาษาถ่ิน ภาษาตลาด 
ภาษาการแสดงละคร และภาษาระหวา่งเพื่อนสนิท ภาษาท่ีเป็นคาํประชดเสียดสี ภาษาท่ีเป็นคาํขาน
รับและภาษาคาํหยาบจากการศึกษางานวจิยัดา้นสารคดี จึงกล่าวไดว้า่ งานวิจยัดา้นสารคดีท่ีเป็นงาน
เขียนส่วนใหญ่ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้งานเขียนสารคดีของธีรภาพ โลหิตกุล ซ่ึงจะมีความ
แตกต่างจากงานวจิยัท่ีมีผูศึ้กษาดา้นการนาํสารคดีมาผลิตรายการโทรทศัน์ หรือการศึกษาเฉพาะสาร
คดีท่ีมุ่งนาํเสนอเฉพาะดา้นเท่านั้น แต่จะเป็นการศึกษาและวเิคราะห์ลกัษณะเน้ือหา รวมทั้งวิเคราะห์
กลวิธีการนําเสนอในงานเขียนสารคดีของธีรภาพ  โลหิตกุล และความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประสบการณ์ชีวติกบังานเขียน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจศึกษา คน้ควา้งานเขียนสารคดีและ
เป็นขอ้สนเทศท่ีดีสําหรับผูท่ี้จะทาํงานเขียนสารคดีไปใช้ประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ขอ้สนเทศสําหรับผูส้อนวิชาภาษาไทยหรือนิสิต-นกัศึกษาท่ีจาํเป็นตอ้งปรึกษา เก่ียวกบังานเขียน
สารคดี   
 ปรีชา มีแจ ้(2551: 87) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์            
26 จงัหวดัลาํพูน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการพฒันาทกัษะการเขียนสารคดีของนกัเรียนโดยใช้
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จงัหวดัลาํพูน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จงัหวดัลาํพูนอาํเภอป่าซาง 
จงัหวดัลาํพนู จาํนวน 20 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี
ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนสารคดีโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จาํนวน        
4 แผน รวมจาํนวนเวลา 14 ชัว่โมง 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเขียนสารคดีก่อนเรียน และ
หลงัเรียน เป็นแบบทดสอบแบบอตันยั 3) แบบประเมินทกัษะการเขียนสารคดี และ 4) แบบ
ประเมินผลงานสารคดี ผลการวจิยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิการเขียนสารคดีโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ของนักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผ่านเกณฑ ์        
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ร้อยละ 65.00 ท่ีตั้งไว ้ โดยไดค้่าเฉล่ียรวมหลงัเรียนเท่ากบั 77.97 นกัเรียนมีทกัษะการเขียนสารคดี
โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยไดค้่าเฉล่ียรวมร้อยละ 75.00  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 65 ท่ีตั้งไว ้
และมีคุณภาพช้ินงานโดยเฉล่ียเท่ากบั 73.50 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 65.00 ท่ีตั้งไว ้
 ไยดี หงษเ์หิน (2553: 64) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถการเขียนสารคดี 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันา
ความสามารถในการเขียนสารคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ผา่นเกณฑ์เฉล่ียร้อยละ 70 และจาํนวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ์ดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70.00 และ           
2) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อกระบวนการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย
ท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมญัจาศึกษา อาํเภอมญัจาคีรี จงัหวดั
ขอนแก่น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จาํนวน 45 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ โดยการใชแ้หล่งเรียนรู้ ในชุมชน 
จาํนวน 7 แผน เวลา 12 ชัว่โมง และ 2) แบบประเมินผลงานการเขียนสารคดีโดยใช้เกณฑ์การ
ประเมิน (Scoring Rubrics) และเคร่ืองมือท่ีใช้ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั      
การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ไดแ้ก่ แบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั    
การเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย ท่ีไดรั้บการจดั
กระบวนการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนมีค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการเขียนสาร
คดี คิดเป็นร้อยละ 74.65 นกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 84.44 ของจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด ซ่ึง
สูงกวา่เกณฑ์ตามท่ีกาํหนดไว ้และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้
ในชุมชนอยูใ่นระดบัมาก    
 พิพตัรา เผือ่นคาํ (2554: 72)  ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การสร้างแบบฝึกทกัษะการเขียนสารคดี
โดยใชรู้ปแบบการเนน้กระบวนการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สร้างแบบฝึกทกัษะการเขียนสารคดีโดย
ใช้รูปแบบการเน้นกระบวนการ สําหรับพัฒนานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ าให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสารคดีก่อนและหลงัการใช้
แบบฝึกทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชรู้ปแบบการเนน้กระบวนการ 3) ศึกษาทกัษะทางการเขียนสาร
คดีหลงัการใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชรู้ปแบบการเน้นกระบวนการ  และ 4) ศึกษา
ระดบัความพึงพอใจในการใช้การเขียนสารคดีโดยใช้รูปแบบการเน้นกระบวนการของนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนฝางชนูปถมัภ์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนฝางชนูปถมัภ์ จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเรียนวิชาภาษาไทย 4 ท32102 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 33 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสารคดีของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 แบบประเมินทกัษะการ
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เขียนสารคดี และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้
รูปแบบการเนน้กระบวนการ ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ แบบฝึกทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชรู้ปแบบ
เน้นกระบวนการ ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ท่ีกาํหนดไว ้ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสารคดีสูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึก
ทกัษะ และมีทกัษะการเขียนสารคดีอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปเกินร้อยละ 80.00 รวมทั้งมีระดบัความพึง
พอใจในการใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชรู้ปแบบการเนน้กระบวนการอยูใ่นระดบัมาก  
 จากการศึกษางานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวกบัการเขียนสารคดี พบว่า มีการศึกษาภาษา    
ท่ีใช้ในการเขียนสารคดี การศึกษาความสามารถในการเขียนสารคดีโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน   
และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ทาํให้นักเรียนมีทกัษะการเขียนสารคดีสูงข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจ     
ท่ีจะสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ยข้ึนเพื่อใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนการเขียนสารคดีต่อไป 
 

งานวจัิยต่างประเทศ 
 แมคพิค (McPeake, 1979, อา้งถึงใน ดวงพร อายุการ, 2547: 75) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง     
ผลการเรียนจากแบบฝึกอยา่งเป็นระบบเพศของนกัเรียนส่งผลต่อความสามารถในการอ่านสะกดคาํ  
ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองคือนักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6  จากโรงเรียน
ประถมศึกษาเมือง Scituate and Massachusetts จาํนวน 129 คน ผลการวิจยัพบว่าการใช้แบบฝึก     
มีส่วนช่วยส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน การสะกดคาํของนักเรียนทุกกลุ่ม  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิในการสะกดคาํสูงข้ึน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหญิงสูงกว่านักเรียนชาย     
แต่เวลาเพียง 12  สัปดาห์ไม่เพียงพอท่ีจะทาํให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ในการสะกดคาํใหม่ท่ียงั
ไม่ได้ศึกษา นอกจากน้ียงัพบว่าการอ่านยงัมีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการสะกดคาํของ
นกัเรียน  
 สเวนดิงเกอร์  (Schwendinger, 1997: 146,  อา้งถึงใน วราพร จาํปา, 2545: 31) ได้
ศึกษาวจิยัเร่ือง ผลการเขียนสะกดคาํของนกัเรียนระดบั 6 จาํนวน 503 คน โดยใชแ้บบฝึกท่ีมีรูปภาพ
จริง  แบบเขียนตามคาํบอกและแบบทดสอบการเขียนสะกดคาํ ผลการศึกษาพบวา่  นกัเรียนท่ีเรียน
โดยการใชแ้บบฝึกท่ีมีรูปภาพของจริงมีผลการเขียนสะกดคาํสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยไม่ใชรู้ปภาพ
ของจริง 
 จากการศึกษางานวิจยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะ พบว่า 
แบบฝึกช่วยให้นักเรียนมีพฒันาการในการเรียนดีข้ึน แบบฝึกท่ีดีตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของครูผูส้อนและนักเรียน  บรรลุตัวช้ีวดัท่ีต้องการฝึกทักษะ เน้ือหาเรียงลําดับความยากง่าย 
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เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย รูปภาพสวยงาม คมชดั 
และส่ือความหมายไดต้รงกบัเน้ือหา  
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บทที ่3 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน
อําเภอเขาย้อย สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) โดยมีแบบแผนการวิจยัการทดลองกลุ่มเดียว วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (The one-
group pretest-posttest design)โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี
โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการเขียนสารคดีของนกัเรียน ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5  และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึก
เสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5
โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

วธีิและขั้นตอนการวจัิย 
 

 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการวจิยั 
 1. ศึกษาคน้ควา้ หนงัสือ เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2. กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3. ตวัแปรท่ีใชศึ้กษา 
 4. แบบแผนการวจิยั 

 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 
 2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูล
ทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 

       3. แบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสารคดี ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึก
เสริมทกัษะการเขียนสารคดี เป็นขอ้สอบแบบอตันยั จาํนวน 1 ชุด 

 4. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 
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 ขั้นตอนท่ี 3  การดาํเนินการวจิยั 
 ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์และสรุปหาขอ้มูล 

 รายละเอียดของการดาํเนินการทดลองตามขั้นตอนมีดงัน้ี 
 

ขั้นตอนที ่1 การเตรียมการวจัิย 
 1. ศึกษาคน้ควา้ หนงัสือ เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  1.1 หนงัสือ เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบฝึกเสริมทกัษะ 

  1.2 หนงัสือ เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนสารคดี    
  1.3 หนงัสือ เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

                      1.4 หนงัสือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
เขียนสารคดี 
                1.5 หนงัสือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
 2. กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
        2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเขายอ้ย
วิทยา อาํเภอเขายอ้ย  จงัหวดัเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  จาํนวน 3 ห้องเรียน ซ่ึงจดั
หอ้งเรียนแบบคละความสามารถ มีนกัเรียนจาํนวน 74 คน 
       2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเขายอ้ย
วทิยา อาํเภอเขายอ้ย  จงัหวดัเพชรบุรี  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ดว้ยการจบัสลากเลือกหอ้งเรียน ไดห้้อง 
ม.5/1 มีนกัเรียนจาํนวน 33 คน 
 3. ตวัแปรท่ีใชศึ้กษา 

        ตวัแปรท่ีใชส้าํหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
  3.1 ตวัแปรต้น คือ การจดัการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี       

โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
  3.2 ตวัแปรตาม คือ ทกัษะการเขียนสารคดี และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ

แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 4. แบบแผนการวจิยั 

        การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบการวิจยัก่อน
ทดลอง (Pr-experimental Designs)  โดยใชแ้บบแผนการทดลองกลุ่มเดียว มีการวดัผลก่อนและหลงั
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การทดลอง(One-group pretest-posttest Design) (Tuckman, 1999: 159-174, อา้งถึงใน มาเรียม    
นิลพนัธ์ุ, 2551: 142-144 ) ดงัน้ี 

 5. แบบแผนการทดลอง 
 

    T1           X                                T2 
 

  เม่ือ 
   T1  แทน การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะ 
   X  แทน  การจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
   T2  แทน  การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะ 
  

ขั้นตอนที ่2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดเคร่ืองมือในการทดลอง ดงัน้ี 
1.   แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย  

      2.   แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูล
ทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 

 3.   แบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสารคดี ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึก
เสริมทกัษะการเขียนสารคดี เป็นขอ้สอบแบบอตันยั จาํนวน 1 ขอ้ 

 4.   แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ            
การเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 
         การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
 1. แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย มีวิธีการ
สร้างและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

 1.1 ศึกษาขอ้มูลวธีิการสร้างแบบฝึกและขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย เพื่อนาํมาเป็น
แนวทางในการพฒันาเคา้โครงแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย  

 1.2 กาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาแบบฝึก
เสริมทกัษะการเขียนสารคดี การเรียงลาํดบัเน้ือหาก่อน-หลงั  การจดัลาํดบัขั้นตอนของกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
  1.3 สร้างแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน อาํเภอเขายอ้ย 
จงัหวดัเพชรบุรี  สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 5 ชุด แบบฝึกแต่ละชุดประกอบดว้ย
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คาํนาํ  เพื่อบอกวตัถุประสงคข์องการพฒันาแบบฝึกทกัษะ แนะนาํรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัแบบ
ฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี  
  วตัถุประสงค ์เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเขียนสารคดี สามารถ
ผลิตงานเขียนของตนเองได้บรรลุมาตรฐานและตวัช้ีวดั ท 2.1 ม.4-6/1, ท 2.1 ม.4-6/4 มีสมรรถนะ
และคุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐาน 
  คาํช้ีแจง เพื่ออธิบายวิธีการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูล
ทอ้งถ่ิน อาํเภอเขายอ้ย บทบาทของนกัเรียนหรือบทบาทของครูผูส้อน   
  เน้ือหาในแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน อาํเภอเขายอ้ย   
มีจาํนวน 5  ชุด ไดแ้ก่  ชุดท่ี 1 “ภูเขางามถํ้าวิจิตร”  ชุดท่ี 2 “วิถีชีวิตไทยทรงดาํ”  ชุดท่ี 3  “คุณค่าลํ้า 
โบสถ์ไมส้ัก” ชุดท่ี 4 “หตัถกรรมหลกัไมต้าลกลึง” และชุดท่ี 5 “ประสานซ้ึงเสียงแคนวง”  เน้ือหา
ของแบบฝึกประกอบดว้ยกิจกรรมความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเขียน การเขียนสารคดี ขั้นตอนการ
เขียนสารคดี การใชถ้อ้ยคาํ โวหารในการเขียน การเรียบเรียงงานเขียน และการผลิตงานเขียนสารคดี 
และทศันศึกษาโบสถ์ไม้สัก วดักุฏิบางเค็ม แบบฝึกแต่ละชุด  มีกิจกรรมการเรียนรู้  ใบความรู้  
กิจกรรมการเขียน การตอบคาํถาม  การฝึกทกัษะการเขียนสารคดี เรียงจากง่ายไปหายาก กิจกรรม
เสริมทกัษะนอกเวลาเรียน และแบบทดสอบทา้ยแบบฝึก เป็นขอ้สอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก ชุดละ 
10 ขอ้  
  1.4 นําแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดีท่ีพฒันาข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 

 1.5 นําแบบฝึกทกัษะการเขียนสารคดีท่ีปรับปรุงแล้ว ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการ
จดัการเรียนการสอน ดา้นเน้ือหาและดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นละ 1 คน รวม 3 คน ตรวจสอบ 
คุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) โดยนาํค่าระดบัท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้
นาํมาแปลความหมายค่าระดบัตามเกณฑท่ี์ปรับปรุงจากเกณฑข์อง Best and Kahn (1986: 181) ดงัน้ี 
   4.50-5.00 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี     
มีประสิทธิภาพเชิงเน้ือหาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   3.50-4.49 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
มีประสิทธิภาพเชิงเน้ือหาอยูใ่นระดบัมาก 
   2.50-3.49 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
มีประสิทธิภาพเชิงเน้ือหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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   1.50 -2.49  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
มีประสิทธิภาพเชิงเน้ือหาอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1.00-1.49 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
มีประสิทธิภาพเชิงเน้ือหาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
   ปรากฏวา่แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพอยูใ่น
ระดบัมาก  ( =  4.39, S.D. = 0.35) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายชุด มีรายละเอียดดงัน้ี แบบฝึกชุดท่ี 1 
ภูเขางามถํ้าวิจิตร มีประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.37, S.D. = 0.49) แบบฝึกชุดท่ี 2 วิถีชีวิต
ไทยทรงดาํ มีค่าประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.45, S.D. = 0.50)  แบบฝึกชุดท่ี 3 คุณค่าลํ้า
โบสถไ์มส้ัก มีค่าประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.43, S.D. = 0.50)  แบบฝึกชุดท่ี 4 หตัถกรรม
หลกัไมต้าลกลึง มีค่าประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.32, S.D. = 0.47)  และแบบฝึกชุดท่ี 5 
ประสานซ้ึงเสียงแคนวง มีค่าประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.37, S.D. = 0.49) และผูเ้ช่ียวชาญ
แนะนาํใหเ้พิ่มเติมภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของนกัเรียนและเขียนคาํอธิบายแต่ละกิจกรรม
ใหช้ดัเจนข้ึน แสดงวา่แบบทดสอบน้ีมีประสิทธิภาพสามารถนาํไปใชไ้ด ้ 
  1.6 นํา แบ บ ฝึก เส ริม ทัก ษ ะก า รเ ขี ยนส ารค ดี ท่ี ป รับ ป รุง แก้ไ ข แล้วไป หา
ประสิทธิภาพ E

1
/E

2
 กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  

ดงัน้ี 
   ขั้นหาประสิทธิภาพแบบเด่ียว (Individual Tryout) ทดลองกบันักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5/3  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างและยงัไม่ไดรั้บการฝึกดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียน
สารคดี  จาํนวน 3 คน ท่ีมีผลการเรียนระดบัเก่ง คือมีระดบัคะแนน 3.5-4.0 จาํนวน 1 คน  ปานกลาง 
คือมีระดบัคะแนน 2 -3 จาํนวน 1 คนและอ่อน คือมีระดบัคะแนน 1.0-1.5 จาํนวน 1 คน ซ่ึงผูว้ิจยั
ทดลองใหน้กัเรียนเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสารคดี สัปดาห์ละ 2 คาบ  เป็นเวลา 4 สัปดาห์ รวม 
8 คาบ และสัมภาษณ์นกัเรียนหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสารคดี เก่ียวกบัระยะ เวลา ความ
เขา้ใจเน้ือหา และความยากง่ายของแบบฝึกทกัษะการเขียนสารคดี นาํมาคาํนวณ หาค่าประสิทธิภาพ 
E1/E2 แบบรายรายบุคคล  (Individual Tryout) ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 61.33/62.67 ซ่ึงตํ่ากวา่
เกณฑท่ี์ตั้งไว ้75/75  
 จากผลการทดลองใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี  โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน อาํเภอ
เขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ขระหวา่งการ
ทดลองดงัน้ี เน้ือหามีมากเกินไป ทาํใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียนรู้ จึงปรับเน้ือหาให้มี
ความกระชบั ส่ือความหมายไดช้ดัเจนข้ึน  ภาพท่ีใช้ประกอบมีน้อยเกินไป จึงเพิ่มจาํนวนภาพให้
มากข้ึน สีและขนาดของตวัอกัษรไม่เร้าความสนใจ ตอ้งปรับแกสี้และขนาดของตวัอกัษรให้ชดัเจน
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ยิง่ข้ึน   ปรับปรุงการใชภ้าษาให้ชดัเจน เขา้ใจง่าย เพื่อให้นกัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมตามลาํดบั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 ขั้นหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout)  ทดลองกบันักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5/3 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งและยงัไม่ไดรั้บการฝึกดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสาร
คดีมาก่อน จากการสุ่มอย่างง่าย    โดยวิธีการจบัสลากจากนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง 
อ่อน อย่างละ 3 คน รวม 9 คน นาํแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วมา
ทดลองกบันกัเรียนกลุ่มน้ี   เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมของภาษา ความยากง่ายของ
กิจกรรม และความเหมาะสมของเวลา นาํมาหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group 
Tryout) ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 65.11/65.11 ซ่ึงตํ่ากวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้75/75  
 จากการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนระหวา่งทดลองใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ เพื่อหาค่า
ประสิทธิภาพ E1/E2 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) พบวา่  นกัเรียนใหค้วามสนใจและมีความ
กระตือรือร้นในการทาํแบบฝึก เน่ืองจากมีเน้ือหาเรียงจากง่ายไปหายาก ทา้ทายให้นักเรียนอยาก
คน้หาคาํตอบ ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจสามารถศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนท่ีใช้ควบคู่กบัแบบ
ฝึกไดต้ลอดเวลา เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สวงหาคาํตอบดว้ยตนเอง ทั้งยงัมีเฉลยทา้ยแบบฝึกให้
นกัเรียนไดต้รวจคาํตอบอีกดว้ย  
 ขั้นหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Filed Tryout)  ทดลองกับนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 24 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างโดยนาํ 
แบบฝึกทกัษะเสริมการเขียนสารคดีท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ จากการทดลองกบันกัเรียนแบบเด่ียวและ
แบบกลุ่มเล็ก  มาทดสอบโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัขั้นตอนขา้งตน้   เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของเน้ือหา ความยากง่ายของภาษา และคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียน
สารคดี ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 70.08/70.00 ต ํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้คือ 75/75 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
แบบฝึกเสริมทกัษะมีเน้ือหามากเกินไป และมีข้อจาํกัดด้านเวลา ผูว้ิจยัจึงได้นาํผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพน้ีไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และไดน้าํแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสาร
คดีมาปรับปรุงแกไ้ขเร่ืองเน้ือหาให้กระชบัข้ึน  การจดัวางรูปแบบการพิมพ ์เพิ่มรูปภาพเก่ียวกบั
เน้ือหาให้น่าสนใจและวางแผนการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสม จดัทาํเป็นรูปเล่มเตรียม
นําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป โดยเช่ือว่าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดีจะต้องมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
 จากกระบวนการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีสามารถสรุปขั้นตอนไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 1  ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
 

 2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูล
ทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย มีวธีิดาํเนินการสร้างดงัน้ี 

 2.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเขายอ้ยวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  สาระท่ี 2: การเขียน และคุณภาพของผูเ้รียน เม่ือจบ
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อให้ทราบวา่หลกัสูตรตอ้งการให้ผูเ้รียนมีคุณภาพดา้นการเขียนอยา่งไร  ซ่ึงจะ
เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรต้องการศึกษา
เอกสารท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการสอนโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อศึกษาขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ตาํราเก่ียวกบัแบบเสริมฝึกทกัษะการเขียนสารคดี 

กาํหนดวตัถุประสงค ์(มฐ/ตวัช้ีวดั, สมรรถนะ, คุณลกัษณะ) 

 

 
สร้างแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 

เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบและแกไ้ข 

เสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงแกไ้ข 

หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะแบบเด่ียว (Individual Tryout)  
ไดค้่าประสิทธิภาพ เท่ากบั 61.33/62.67  นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะแบบกลุ่มเลก็ (Small Group Tryout)  
ไดค้่าประสิทธิภาพ เท่ากบั 65.11/65.11 นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะแบบภาคสนาม (Filed Tryout) ไดค้่าประสิทธิภาพ 
เท่ากบั 70.08/70.00 

 
ปรับปรุงแกไ้ขรวบรวมเป็นชุดแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
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 2.2 ศึกษาเอกสารวิชาการเก่ียวกบัการเขียนสารคดี และกระบวนการพฒันาการ
เขียนสารคดี 

  2.3 วิเคราะห์เน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผล และ
เคร่ืองมือวดัและประเมินผล ท่ีจะนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

  2.4 ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้และนาํเอากระบวนการพฒันาการเขียน   
มาประยกุตใ์ชใ้นขั้นการสอนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
  2.5 เขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ ตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึก
เสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย ตามท่ีไดอ้อกแบบการจดัการเรียนรู้
ไว ้ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 “ก่อเกิดสารคดีทอ้งถ่ิน”จาํนวน 8 แผน 
เวลา 8 คาบ (ไม่รวมการทดสอบก่อน-หลงัการจดัการเรียนรู้) ดงัตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 12   วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3  “ก่อเกิดสารคดีทอ้งถ่ิน” 
  

ช่ือแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ตวัช้ีวดั/
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

สาระการเรียนรู้ 
แบบฝึก 

เสริมทกัษะ 
เล่มท่ี/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(คาบ) 

ทดสอบก่อน
เรียน เร่ืองการ
เขียนสารคดี 

ท 2.1 ม.4-6/1 เขียนส่ือสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ ไดต้รง
ตามวตัถุประสงค ์โดยใช้
ภาษาเรียบเรียงถูกตอ้ง มี
ขอ้มูลและสาระสาํคญั
ชดัเจน 

- ทดสอบก่อนเรียน 
- ครูแนะนาํการเรียน 
โดยใชแ้บบฝึกเสริม
ทกัษะ 
- แบ่งกลุ่มนกัเรียนคละ
เพศคละความสามารถ  

แบบทดสอบ
ก่อนเรียนเร่ือง 
การเขียนสารคดี 

- 

1. การใชค้าํและ
ประโยคในงาน
เขียนสารคดี 
 

ท 2.1 ม.4-6 /1 เขียน
ส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆได้
ตรงตามวตัถุประสงค ์โดย
ใชภ้าษาเรียบเรียงถูกตอ้ง มี
ขอ้มูลและสาระสาํคญั
ชดัเจน 

- การใชค้าํ ประกอบดว้ย 
การสะกด ระดบัภาษา คาํ
ท่ีมีความโดยตรงและ
โดยนยั และคาํท่ีมี
ความหมายใกล ้
เคียงกนั 
- ประโยค ประกอบดว้ย 
ส่วนประกอบของ
ประโยค ชนิดของ
ประโยค การใชป้ระโยค 

แบบฝึกเสริม
ทกัษะเล่มท่ี 1-5 
กิจกรรมท่ี 1.1, 
1.2, 2.1  2.2,  
3.1, 3.2, 4.1,  
4.2, 5.1 และ 5.2  
 

1 
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ตารางท่ี 12   วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3  “ก่อเกิดสารคดีทอ้งถ่ิน”  (ต่อ) 
  

ช่ือแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ตวัช้ีวดั/
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

สาระการเรียนรู้ 
แบบฝึก 

เสริมทกัษะ 
เล่มท่ี/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(คาบ) 

2. สาํนวน
โวหารและการ
ลาํดบัความคิด 

ท 2.1 ม.4-6 /1 เขียน
ส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ 
ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
โดยใชภ้าษาเรียบเรียง
ถูกตอ้ง มีขอ้มูลและ
สาระสาํคญัชดัเจน 
ท 2.1 ม.4-6/8 มีมารยาท 
ในการเขียน 
 

- สาํนวน ประกอบดว้ย 
ท่ีมา ความหมาย และ 
การใชส้าํนวน 
- โวหาร ประเภทของ
โวหาร วธีิการเขียน
โวหารประเภทต่าง ๆ 
- การลาํดบัความคิด 
กระบวนการคิด   
การจดัลาํดบัความคิด 

แบบฝึกเสริม
ทกัษะเล่มท่ี 1-5 
กิจกรรมท่ี 1.3, 
1.4, 2.3, 2.4,  
3.3, 3.4, 4.3,  
4.4, 5.3 และ 5.4  
 

1 

3. การเขียน 
ยอ่หนา้ 

ท 2.1 ม.4-6/1 เขียนส่ือสาร
ในรูปแบบต่างๆไดต้รง
ตามวตัถุประสงค ์โดยใช้
ภาษาเรียบเรียงถูกตอ้ง  
มีขอ้มูลและสาระสาํคญั
ชดัเจน 

- การเขียนยอ่หนา้ 
-ความสาํคญัของยอ่หนา้ 
-องคป์ระกอบของ 
ยอ่หนา้ 
- ลกัษณะของยอ่หนา้ท่ีดี 
- การขยายความยอ่หนา้ 

แบบฝึกเสริม
ทกัษะเล่มท่ี 1-5 
กิจกรรมท่ี 1.5, 
2.5, 3.5, 4.5 และ 
5.5  

1 
 

4. การวาง 
โครงเร่ือง 

ท 2.1 ม.4-6 /1 เขียน
ส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ 
ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
โดยใชภ้าษาเรียบเรียง
ถูกตอ้ง มีขอ้มูลและ
สาระสาํคญัชดัเจน 

-  ความหมายของ 
โครงเร่ือง 
- หลกัการเขียนโครงเร่ือง
ท่ีดี 
 

- แบบฝึกเสริม
ทกัษะเล่มท่ี 1 
กิจกรรมท่ี 1.6  
- กิจกรรมเสริม
ทกัษะนอกเวลา
เรียน และ
แบบทดสอบ
ทา้ยแบบฝึก
เสริมทกัษะ 
เล่มท่ี 1 

1 
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ตารางท่ี 12   วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3  “ก่อเกิดสารคดีทอ้งถ่ิน”  (ต่อ) 
  

ช่ือแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ตวัช้ีวดั/
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

สาระการเรียนรู้ 
แบบฝึก 

เสริมทกัษะ 
เล่มท่ี/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(คาบ) 

5. การเขียน
ความนาํ 

ท 2.1 ม.4-6/1 เขียนส่ือสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ ไดต้รง
ตามวตัถุประสงค ์โดยใช้
ภาษาเรียบเรียงถูกตอ้ง มี
ขอ้มูลและสาระสาํคญั
ชดัเจน 
ท 2.1 ม.4-6 /2 ผลิตงาน
เขียนของตนเองในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
ท 2.1 ม.4-6 /5 ประเมิน
งานเขียนของผูอ่ื้นแลว้
นาํมาพฒันางานเขียนของ
ตนเอง 

- ความหมายของความนาํ
ในสารคดี 
- ตวัอยา่งความนาํท่ีดี 
- การเขียนความนาํ 

- แบบฝึกเสริม
ทกัษะเล่มท่ี 2 
กิจกรรมท่ี 2.6  
- กิจกรรมเสริม
ทกัษะนอกเวลา
เรียน และ
แบบทดสอบ
ทา้ยแบบฝึก
เสริมทกัษะ 
เล่มท่ี 2 
 
 

1 

6. การเขียน 
เน้ือเร่ือง 

ท 2.1 ม.4-6/1 เขียนส่ือสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ ไดต้รง
ตามวตัถุประสงค ์โดยใช้
ภาษาเรียบเรียงถูกตอ้ง  
มีขอ้มูลและสาระสาํคญั
ชดัเจน 
ท 2.1 ม.4-6/2 ผลิตงาน
เขียนของตนเองในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
ท 2.1 ม.4-6/5 ประเมินงาน
เขียนของผูอ่ื้นแลว้นาํมา
พฒันางานเขียนของตนเอง 

-ความหมายของเน้ือเร่ือง
ในการเขียนสารคดี 
-ตวัอยา่งการเขียน 
เน้ือเร่ืองท่ีดี 
-การเขียนเน้ือเร่ือง 

- แบบฝึกเสริม
ทกัษะเล่มท่ี 3 
กิจกรรมท่ี 3.6  
- กิจกรรมเสริม
ทกัษะนอกเวลา
เรียน และ
แบบทดสอบ
ทา้ยแบบฝึก
เสริมทกัษะ 
เล่มท่ี 3 
 

1 
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ตารางท่ี 12   วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3  “ก่อเกิดสารคดีทอ้งถ่ิน”  (ต่อ) 
  

ช่ือแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ตวัช้ีวดั/
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

สาระการเรียนรู้ 
แบบฝึก 

เสริมทกัษะ 
เล่มท่ี/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(คาบ) 

7. การเขียน
บทสรุป 

ท 2.1 ม.4-6/1 เขียนส่ือสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ ไดต้รง
ตามวตัถุประสงค ์โดยใช้
ภาษาเรียบเรียงถูกตอ้ง มี
ขอ้มูลและสาระสาํคญั
ชดัเจน 
ท 2.1 ม.4-6/2 ผลิตงาน
เขียนของตนเองในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
ท 2.1 ม.4-6/5 ประเมินงาน
เขียนของผูอ่ื้นแลว้นาํมา
พฒันางานเขียนของตนเอง 

- ความหมายของบทสรุป
ในการเขียนสารคดี 
- ตวัอยา่งการเขียน
บทสรุปท่ีดี 
- การเขียนบทสรุป 

- แบบฝึกเสริม
ทกัษะเล่มท่ี 4 
กิจกรรมท่ี 4.6  
- กิจกรรมเสริม
ทกัษะนอกเวลา
เรียน และ
แบบทดสอบ
ทา้ยแบบฝึก
เสริมทกัษะ 
เล่มท่ี 4 
 

1 

8. การเขียนสาร
คดี 

ท 2.1 ม.4-6/1 เขียนส่ือสาร
ในรูปแบบต่างๆไดต้รง
ตามวตัถุประสงค ์โดยใช้
ภาษาเรียบเรียงถูกตอ้ง  
มีขอ้มูลและสาระสาํคญั
ชดัเจน 
ท 2.1 ม.4-6/2 ผลิตงาน
เขียนของตนเองในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
ท 2.1 ม.4-6/5 ประเมินงาน
เขียนของผูอ่ื้นแลว้นาํมา
พฒันางานเขียนของตนเอง 

- ตวัอยา่งสารคดี 
- ประเภทของสารคดี 
- หลกัการเขียนสารคดี 

- แบบฝึกเสริม
ทกัษะเล่มท่ี 5 
กิจกรรมท่ี 5.6  
- กิจกรรมเสริม
ทกัษะนอกเวลา
เรียน และ 
แบบทดสอบ
ทา้ยแบบฝึก
เสริมทกัษะ 
เล่มท่ี 5 

1 
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ตารางท่ี 12   วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3  “ก่อเกิดสารคดีทอ้งถ่ิน”  (ต่อ) 
  

ช่ือแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ตวัช้ีวดั/
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

สาระการเรียนรู้ 
แบบฝึก 

เสริมทกัษะ 
เล่มท่ี/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(คาบ) 

ทดสอบหลงั
เรียน เร่ือง  
การเขียนสารคดี 

ท 2.1 ม.4-6/1 เขียนส่ือสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ ไดต้รง
ตามวตัถุประสงค ์โดยใช้
ภาษาเรียบเรียงถูกตอ้ง  
มีขอ้มูลและสาระสาํคญั
ชดัเจน 
ท 2.1 ม.4-6/2 ผลิตงาน
เขียนของตนเองในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

- ทดสอบหลงัเรียนเร่ือง 
การเขียนสารคดี 
- ประเมินความคิดเห็น 
ท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะ 
การเขียนสารคดี 

แบบทดสอบ
หลงัเรียน 

- 

รวม 8 

           
  2.6 นาํเสนอแผนการเรียนรู้ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 
 2.7 นําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

จาํนวน 3 คน คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอน  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านการวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งทางภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) แลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC)  ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  แสดงวา่มี
ความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหากบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และผูเ้ช่ียวไดใ้ห้คาํแนะนาํให้เพิ่มเน้ือหา
ขอ้มูลทอ้งถ่ินในกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การนาํเขา้สู่บทเรียน หรือ การสรุปบทเรียน และเพิ่ม             
แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 2.8 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ   นาํแผนการจดั 
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ก่อเกิดสารคดีทอ้งถ่ิน ใชร่้วมกบัแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสาร
คดีโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอาํเภอเขายอ้ย โดยนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 สัปดาห์ละ 2 แผน 
จาํนวน 4 สัปดาห์ รวม 8 แผน 
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 จากกระบวนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3  “ก่อเกิดสารคดีทอ้งถ่ิน” ใช้
ร่วมกบัแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 สามารถสรุปขั้นตอนไดด้งัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2  ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3  “ก่อเกิดสารคดีทอ้งถ่ิน” 
 

ศึกษารายละเอียดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเขียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ศึกษาเอกสารวชิาการเก่ียวกบัการเขียนสารคดี และการพฒันาการเขียนสารคดี 
 

วเิคราะห์เน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผล 
และเคร่ืองมือวดัและประเมินผล ท่ีจะนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

เขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ ตามขั้นตอนการสอนโดยใช ้
แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย  

ตามท่ีไดอ้อกแบบการจดัการเรียนรู้ไว ้จาํนวน 8 แผน เวลา 8 คาบ 

ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้และนาํกระบวนการพฒันาการเขียนมาประยกุตใ์ชใ้น
ขั้นการสอนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ตอ่อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินค่าความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (IOC)  ของแผนการจดัการเรียนรู้ไดค้่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใชท้ดลองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 จาํนวน 33 คน 
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 3. แบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสารคดี ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึก
เสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย เป็นขอ้สอบแบบอตันัย จาํนวน       
1 ขอ้ มีวธีิการสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

 3.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 3.2 ศึกษา ทฤษฎี หลกัการและวิธีการสร้างเคร่ืองมือวดัผลแบบอตันยั          
 3.3 สร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสารคดีก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้

ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย เป็นแบบทดสอบอตันยั 
จาํนวน 1 ข้อ 100 คะแนน  ซ่ึงผูว้ิจยัได้ศึกษาและปรับมาจากเกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน
ความสามารถในการเขียนสารคดีของไยดี  หงส์เหิน เพื่อใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพและความสามารถ
ของผูเ้รียน โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics) มีวธีิดาํเนินการ ดงัน้ี 

             3.3.1 ศึกษาเอกสารความรู้ เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลอิงมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระท่ี 2: การเขียน และคุณภาพผูเ้รียนเม่ือจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดา้นการเขียน 

              3.3.2 วเิคราะห์องคป์ระกอบของงานเขียนสารคดีเพื่อกาํหนดเป็นประเด็นการ
ประเมินใหค้รอบคลุม 
   3.3.3 กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนโดยมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า มี 4 ระดบั คือ   4  หมายถึง ดีมาก   3  หมายถึง ดี    2  หมายถึง พอใช ้และ 1 หมายถึง ปรับปรุง 
มีคาํอธิบายคุณภาพในแต่ละระดบัคะแนน และกาํหนดขอบเขตประเด็นการประเมินงานเขียนเพื่อ
ใช้ประเมินผลงานนักเรียนรายบุคคล  โดยมีประเด็นการประเมินท่ีสอดคล้องครอบคลุม
องคป์ระกอบของงานเขียนสารคดี 8 ประเด็น ดงัน้ี 1) การตั้งช่ือเร่ือง 2 )  ก า ร กํา ห น ด โ ค ร ง เ ร่ื อ ง          
3) กลวธีิการนาํเสนอเร่ือง 4) เน้ือหา 5) การใชส้าํนวนภาษา 6) ความคิดสร้างสรรค์ 7) ภาพประกอบ 
และ 8) องคป์ระกอบอ่ืนๆ 
   3.3.4 สร้างแบบประเมินผลงานการเขียนสารคดีตามประเด็นและเกณฑ์การ
ประเมินตามท่ีกาํหนดไว ้
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ตารางท่ี 13  เกณฑก์ารประเมินทกัษะการเขียนสารคดีแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics)  
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน นํ้าหนกั
จุดเนน้ 

คะแนน
เตม็ 4 3 2 1 

1. การตั้ง 
ช่ือเร่ือง 

ช่ือเร่ือง
น่าสนใจ 
สมัพนัธ์กบั
เน้ือเร่ือง 

ช่ือเร่ือง 
ไม่น่าสนใจ
แต่สมัพนัธ์
กบัเน้ือเร่ือง 

ช่ือเร่ือง 
ไม่น่าสนใจ  
มีความ 
สมัพนัธ์กบั
เน้ือเร่ือง
เลก็นอ้ย 

ช่ือเร่ือง 
ไม่สมัพนัธ์กบั
เน้ือเร่ือง 

1 4 

2. การกาํหนด
โครงเร่ือง 

กาํหนด 
โครงเร่ือง
ครบทุก
องคป์ระกอบ 
ครอบคลุม 
ทุกประเด็น 

กาํหนด 
โครงเร่ือง
ครบ
องคป์ระกอบ
แต่ไม่
ครอบคลุม   
 1 ประเด็น 

กาํหนด 
โครงเร่ือง
ครบ
องคป์ระกอบ 
แต่ไม่
ครอบคลุม       
2-3 ประเด็น 

กาํหนด 
โครงเร่ือง 
ไม่ครบ
องคป์ระกอบ 

2 8 

3. กลวธีิการ
นาํเสนอ 

เปิดเร่ืองได้
น่าสนใจ  
เน้ือเร่ือง 
ชวนติดตาม 
สรุปเร่ืองได้
ประทบัใจ 
แฝงขอ้คิด 

เปิดเร่ืองได้
น่าสนใจ เน้ือ
เร่ืองชวน
ติดตาม สรุป
เร่ืองได้
ประทบัใจ 
แต่ขาดขอ้คิด 

เปิดเร่ืองได้
น่าสนใจ   
เน้ือเร่ืองชวน
ติดตาม มีการ
สรุปเร่ือง 
แต่ไม่
ประทบัใจ 
และขาด
ขอ้คิด 

เปิดเร่ือง 
ไม่น่าสนใจ 
ไม่สมัพนัธ์กบั
เน้ือเร่ือง ไม่มี
การสรุปเร่ือง 

4 16 

4. เน้ือหา เสนอเน้ือหา
ถูกตอ้ง
สมบูรณ์ 
เรียงลาํดบั
เหมาะสม 
น่าสนใจ  
สนุกชวนให้
ติดตาม 

เสนอเน้ือหา
ไดถู้กตอ้ง 
สมบูรณ์  
เรียงลาํดบัได้
เหมาะสม 
แต่ไม่
น่าสนใจ 

เสนอเน้ือหา
ถูกตอ้งแต่ขาด
ความสมบูรณ์ 
เรียงลาํดบั
เน้ือหาวกวน
ไม่น่าสนใจ 

เน้ือหาถูกตอ้ง
เพียงบางส่วน 
เรียงลาํดบั 
ไม่ต่อเน่ือง 
วกวน 
ไม่น่าสนใจ 

5 20 
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ตารางท่ี 13  เกณฑก์ารประเมินทกัษะการเขียนสารคดีแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics)  (ต่อ) 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน นํ้าหนกั
จุดเนน้ 

คะแนน
เตม็ 4 3 2 1 

5. การใช้
สาํนวนภาษา 

สาํนวนภาษา
ถูกตอ้ง 
สละสลวย 
เหมาะสมกบั
เน้ือเร่ือง มี
การใชโ้วหาร
ภาพพจน์
ประกอบ 

สาํนวนภาษา
ถูกตอ้ง 
เหมาะสมกบั
เน้ือเร่ือง    
มีการใช้
โวหาร
ภาพพจน์
ประกอบ 

สาํนวนภาษา
ไม่เหมาะสม
กบัเน้ือเร่ือง 
1-2 แห่ง  
มีการใช้
โวหาร
ภาพพจน์
ประกอบบา้ง 

ใชส้าํนวน
ภาษาไม่
เหมาะสมกบั
เน้ือเร่ือง 
มากกวา่  
2 แห่งข้ึนไป 
และไม่
ปรากฏโวหาร
ภาพพจน์ 

4 16 

6. ความคิด
สร้างสรรค ์

แสดงความรู้
ความคิดอยา่ง
สร้างสรรค ์
แปลกใหม่ 
น่าสนใจ  
ไม่ซํ้ าแบบ
ใคร 

แสดงความรู้
ความคิด 
ไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์
แปลกใหม่ 
น่าสนใจบา้ง
เลก็นอ้ย 

แสดงความรู้
และความคิด
แต่ขาดความ
สร้างสรรค ์
ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์
ของตนเอง 

ไม่ปรากฏ
ความคิด
สร้างสรรค ์

3 12 

7. ภาพ 
ประกอบ 

ผลงาน
น่าสนใจ 
ภาพประกอบ 
สวยงามตรง 
กบัเน้ือหา มี
ภาพประกอบ 
10 ภาพข้ึนไป 

ผลงาน
น่าสนใจ 
ภาพประกอบ 
สวยงามตรง 
กบัเน้ือหา  
มีภาพ 
ประกอบ   
6-9 ภาพ 

ผลงาน
น่าสนใจ 
ภาพประกอบ 
สวยงามตรง 
กบัเน้ือหา   
มีภาพ 
ประกอบ   
3-5 ภาพ 

ผลงาน 
ไม่น่าสนใจ 
มีภาพ 
ประกอบ 
แต่ไม่ตรงกบั 
เน้ือหา   
มีภาพ 
ประกอบ   
1-2 ภาพ 

3 12 
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ตารางท่ี 13  เกณฑก์ารประเมินทกัษะการเขียนสารคดีแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics)  (ต่อ) 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน นํ้าหนกั
จุดเนน้ 

คะแนน
เตม็  

4 3 2 1 
8. องค ์
ประกอบ 
ดา้นอ่ืน ๆ 

ส่งงานตรง
เวลา เขียน
ดว้ยลายมือ 
ท่ีสวยงาม 
สะอาดเป็น
ระเบียบ 
ถูกตอ้งตาม
อกัขรวธีิ 

ส่งงานตรง
เวลา ลายมือ
เป็นระเบียบ 
เขียนผิด
อกัขรวธีิ 
ไม่เกิน 3 คาํ 

ส่งงานไม่ตรง
เวลา ลายมือ
เป็นระเบียบ
เขียนผิด
อกัขรวธีิ   
4- 5 คาํ 

ส่งงานไม่ตรง
เวลา ลายมือ
ไม่เป็น
ระเบียบ เขียน
ผิดอกัขรวธีิ
เกิน 5 คาํ 

3 12 

รวมคะแนน 100 
 

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 
81-100 คะแนน ดีมาก 
71-80 คะแนน ดี 
61-70 คะแนน พอใช ้

ตํ่ากวา่ 60  คะแนน ปรับปรุง 

 
   3.3.5 นาํแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและนาํไปแกไ้ขปรับปรุงตามคาํแนะนาํ 

  3.3.6 นาํแบบประเมินท่ีปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา
แลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 คน คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอน  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสมและความสอดคลอ้ง
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ผูเ้ช่ียวชาญให้คาํแนะนาํในการเขียนรายละเอียดของการประมาณ
ใหช้ดัเจน กระชบัข้ึน นาํเกณฑก์ารประเมินไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

  3.3.7 นาํเกณฑก์ารประเมินทกัษะการเขียนสารคดีแบบแยกประเด็น (Analytic 
Rubrics) ไปใชป้ระเมินผลงานเขียนสารคดีของนกัเรียนเพื่อตรวจสอบทกัษะการเขียนสารคดีของ
นกัเรียน 
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  3.4 นาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมความ
ถูกตอ้งตรงตามเน้ือหาและตวัช้ีวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข    
  3.5 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู ้เ ช่ียวชาญจํานวน 3 คน ได้แก่ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอน  ดา้นเน้ือหา และดา้นการวดัและประเมินผลตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  แล้วนาํความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของแบบทดสอบไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
ไดเ้ท่ากบั 1.00 แสดงวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา สามารถนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การวจิยัได ้และผูเ้ช่ียวชาญให้คาํแนะนาํวา่ให้เขียนคาํอธิบายให้ชดัเจนและแนบเกณฑ์การประเมิน
ทกัษะการเขียนสารคดีไปใหน้กัเรียนดว้ย 
  3.6 นําแบบทดสอบวดัทักษะการเขียนสารคดี ท่ีปรับปรุงตามคาํแนะนําของ
ผูเ้ช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 ภาคเรียนท่ี 2/2558  
โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา  จาํนวน 24 คน   ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งและเคยเรียนเน้ือหาเหล่าน้ีไปแลว้  แลว้
ตรวจคาํตอบตามเกณฑ์การประเมินทกัษะการเขียนสารคดีแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics) ท่ี
ผูว้จิยัปรับมาจากเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนสารคดีของไยดี  หงส์
เหิน (2553: 49-50) เพื่อใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพและความสามารถของผูเ้รียนโดยมีผูต้รวจ 2 คน คือ 
ผูว้ิจยัและครูผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอน (ครูชาํนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย)  

 3.7 นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
(Pearson Correlation Coefficient) พบวา่ แบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสารคดีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.957 แสดงว่าการให้คะแนนของผูต้รวจทั้ง 2 คนมีความสัมพนัธ์กนัในระดบั
มากและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั   

 3.8 นาํแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสารคดีท่ีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์และ
แก้ไขสมบูรณ์แล้ว ไปทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียน   
สารคดีโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน อาํเภอเขายอ้ย สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กบักลุ่มตวัอย่าง
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา จาํนวน 33 คน 
 จากกระบวนการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสารคดีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 3  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสารคดี 
 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียน 
เขายอ้ยวทิยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

นาํผลการทดสอบมาวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) 
พบวา่ แบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสารคดีเท่ากบั 0.957 แสดงวา่การใหค้ะแนนของผูต้รวจทั้งสองคน 

มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัมากและไปในทิศทางเดียวกนั 

นาํแบบทดสอบไปทดลองใช ้ (Try out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 
โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 24 คน 

ศึกษา ทฤษฎี หลกัการและวธีิการสร้างเคร่ืองมือวดัผลแบบอตันยั 

สร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสารคดีก่อนและหลงัเรียน เป็นแบบทดสอบอตันยั จาํนวน 1 ขอ้   
100 คะแนน  ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาและพฒันามาจากเกณฑก์ารประเมินความสามารถในการเขียนสารคดี  

โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินแยกประเด็น (Analytic Rubrics) 
 

นาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจดูความเหมาะสม ความถูกตอ้ง 
ตรงตามเน้ือหาและตวัช้ีวดั และเกณฑท่ี์ใชป้ระเมินทกัษะประกอบแบบทดสอบ แลว้นาํมา 

ปรับปรุงแกไ้ข 
 

เสนอแบบทดสอบต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน และตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและภาษา ดว้ยวธีิหา 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ไดค้่า IOC เท่ากบั 1.00  

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

ผูต้รวจ 2 คน ตรวจคาํตอบของแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสารคดี โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน 

แบบแยกประเดน็  (Analytic Rubric) 

ปรับปรุงแบบทดสอบและนาํไปเป็นเคร่ืองมือในการวจิยักบักลุ่มตวัอยา่ง 
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 4. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะการ
เขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย   มีวธีิดาํเนินการดงัน้ี 

 4.1 ศึกษาทฤษฎี หลกัการ แนวคิด เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการสร้าง 
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะ  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความ
คิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการเขียนสารคดี  

 4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน   แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน 
  ตอนท่ี 2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียน เก่ียวกบัการใช้

แบบฝึกทกัษะการเขียนสารคดี ในดา้นต่าง ๆ  4 ดา้น คือ  ดา้นเน้ือหาจาํนวน 8 ขอ้   ดา้นกิจกรรม 
การเรียนรู้ จาํนวน 5 ขอ้   ดา้นระยะเวลา จาํนวน 2 ขอ้ และดา้นประโยชน์ท่ีได้รับ จาํนวน 5 ขอ้      
รวมทั้งส้ินจาํนวน  20  ขอ้  โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบัของลิเคิร์ท 
(Likert)  ดงัน้ี 

      ความคิดเห็นระดบันอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน  1  คะแนน  
      ความคิดเห็นระดบันอ้ย  ใหค้ะแนน  2  คะแนน 
      ความคิดเห็นระดบัปานกลาง ใหค้ะแนน  3  คะแนน 
      ความคิดเห็นระดบัมาก  ใหค้ะแนน  4  คะแนน 
      ความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด  ใหค้ะแนน  5  คะแนน 
   ตอนท่ี 3  ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชแ้บบฝึก 

  เสริมทกัษะการเขียนสารคดี มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด  โดยให้นักเรียน
ตอบแบบสอบถามหลงัส้ินสุดการจดัทาํกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบฝึกทกัษะ 
  4.3 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา ประเด็นคาํถามครอบคลุมเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย และ
นาํไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 

  4.4 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแล้วให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัการ
เรียนรู้ ด้านเน้ือหาและด้านการวดัและประเมินผล จาํนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แล้วนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องข้อคาํถามกับ
วตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence: IOC)  
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  4.5 นําแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาแล้วมาปรับปรุงแก้ไขในประเด็นท่ี              
ผู ้เช่ียวชาญเสนอแนะ เพื่อความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  4.6 นาํแบบสอบถามไปใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งประเมิน   

  4.7 นาํผลการประเมินมาวิเคราะห์โดยใช้ระดบัคะแนน เสนอค่าเป็นค่าเฉล่ีย ( ) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นนาํค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไปทาํการเปรียบเทียบกบั
เกณฑ์เพื่อใช้ในการแปลความหมายรายข้อ โดยใช้ค่าเฉล่ียของผลคะแนนในการวิเคราะห์ตาม
แนวคิดของเบสท ์(Best, 1997: 190) มีรายละเอียดดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50-5.00  หมายถึง ค่าความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50-4.49  หมายถึง ค่าความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50-3.49  หมายถึง ค่าความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50-2.49   หมายถึง ค่าความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.49   หมายถึง ค่าความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

  จากกระบวนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบ
ฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สามารถสรุปขั้นตอนไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 4  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริม 
                 ทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 
 
ขั้นตอนที ่3 การด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวมรวบขอ้มูลจากการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ ระหวา่งการ
จดัการเรียนรู้ และหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูล
ทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย ขั้นตอนการทดลองมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ (Pre-test) ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การเขียนสารคดีท่ีผ่านการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เป็นขอ้สอบแบบอตันัย 
จาํนวน  1 ขอ้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน นาํมาทดสอบกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียน

ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

สร้างแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
แบบฝึกมี 4 ดา้น จาํนวน 20 ขอ้ และตอนท่ี 3 การแสดงความคิดเห็น 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา ประเด็นคาํถามครอบคลุมเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของแบบฝึกเสริม

ทกัษะการเขียนสารคดี 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือหาค่าความสอดคลอ้งระหวา่ง      

ขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence: IOC) ไดเ้ท่ากบั 1.00                                  

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

 
นาํแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 

จาํนวน 33 คน 

นาํผลการประเมินมาวเิคราะห์โดยใชร้ะดบัคะแนน ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั  ( = 4.22)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั  (S.D. = 0.70) จากนั้นนาํค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ไปทาํการเปรียบเทียบ 

กบัเกณฑเ์พ่ือใชใ้นการแปลความหมายรายขอ้ 
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เขายอ้ยวิทยา ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 33 คน ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง เพื่อเก็บคะแนนนกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งก่อนเรียน 
 2. เก็บคะแนนระหวา่งการจดัการเรียนรู้ (หาประสิทธิภาพ E1) นาํแผนการจดัการเรียน  
การสอนการเขียนสารคดี โดยใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินท่ีปรับปรุง
แกไ้ขแลว้ไปทดลอง กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา จาํนวน 
33 คน ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
  2.1 ขั้นเตรียม ครูอธิบายการใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน
อาํเภอเขายอ้ยในการเรียนในการเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ก่อเกิดสารคดีทอ้งถ่ิน ช้ีแจงวตัถุประสงค์
ของบทเรียน 
  2.2 ขั้นสอน ครูสอนเน้ือหา โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเขียนสารคดี ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการเขียน การใชถ้อ้ยคาํ โวหาร การวางโครงเร่ืองในการเขียนสารคดี ฯลฯ เรียงลาํดบัจาก
ง่ายไปหายาก จดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขา
ยอ้ย เป็นส่ือการเรียนการสอนทุกชัว่โมง 
  2.3 ขั้นประเมินผล เม่ือนกัเรียนเรียนจบในแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี แต่
ละเล่มแลว้ ทา้ยแบบฝึกจะมีแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ ให้นกัเรียนทาํ ครูตรวจแบบทดสอบ เก็บ
คะแนนไวเ้พื่อคาํนวณค่า E1 
 3. ทดสอบหลังการจดัการเรียนรู้ (post-test) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน นาํมาทดสอบกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียน     
เขายอ้ยวิทยา จาํนวน 33 คน ใชเ้วลา 1 คาบ โดยครูผูส้อนไดพ้านกัเรียนไปทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในอาํเภอเขายอ้ย ตามคาํขวญัอาํเภอขายอ้ย ฝึกให้นกัเรียนไดค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองทั้งจากการ
สัมภาษณ์วิทยากร การศึกษาจากส่ือและเทคโนโลยี พร้อมทั้งบนัทึกภาพ รวบรวมไวเ้ป็นขอ้มูลใน
การทาํแบบทดสอบ เม่ือครูผูส้อนจะใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบ ไดแ้จง้ให้นกัเรียนนาํขอ้มูลทั้งหมด
ท่ีไดร้วบรวมไวม้าใชใ้นการทาํแบบทดสอบโดยนกัเรียนไม่ทราบล่วงหนา้วา่ครูจะให้เขียนสารคดี
เก่ียวกับอะไร รวมทั้งให้นักเรียนวางโครงเร่ืองใส่ในเศษกระดาษก่อนลงมือเขียนสารคดีตาม         
คาํช้ีแจงในแบบทดสอบ แลว้นาํผลงานของนกัเรียนมาให้ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย จาํนวน 2 คน 
ตรวจให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ท่ีผูว้ิจยัปรับตามเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสามารถใน
การเขียนสารคดีของ ไยดี หงส์เหิน (2553: 49-51) 
 4. รวบรวมคะแนนท่ีไดไ้ปหาค่าทางสถิติโดยรวบรวมคะแนนจากการทาํแบบทดสอบ
ก่อนการจดัการเรียนรู้เปรียบเทียบกบัหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย เพื่อหาคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนของคะแนนทกัษะการเขียนสารคดีของ
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นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสาร
คดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 
 

ขั้นตอนที ่4 การวเิคราะห์และสรุปผลข้อมูล 
 ผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาวเิคราะห์ทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 

1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยวิเคราะห์ขอ้มูล
จากคะแนนแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสารคดีกบัคะแนนเฉล่ียของแบบฝึกแต่ละชุดเพื่อหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ ์75/75  

2. การเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ย
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดี มาเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ค่าเฉล่ีย (  ) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 ค่าท่ีไม่เป็นอิสระ  
ต่อกนั (Dependent Samples t-test)    

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัด       
การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูลท้องถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ใชค้่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนาํไปเทียบกบั
เกณฑ์เพื่อใช้ในการแปลความหมายรายข้อโดยใช้ค่าเฉล่ียของผลคะแนนในการวิเคราะห์ตาม
แนวคิดของเบสท ์(Best, 1997: 190) 
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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน
อาํเภอเขายอ้ย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental 
Research) โดยมีแบบแผนการวิจยัการทดลองกลุ่มเดียวมีการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (The 
one-group pretest-posttest design )โดยมีวตัถุประสงค์ 1)  เพื่อพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียน
สารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์  75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการเขียนสารคดีของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึก
เสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1   ผลการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูลท้องถ่ิน
อาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
 ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการเขียนสารคดีของนกัเรียนก่อนและหลงัการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึก
เสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  

ตอนที ่1 ผลการพฒันาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอ าเภอเขาย้อย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 

  

 ปรากฏผลดงัน้ี 
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ตารางท่ี 14   ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
อาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  กบักลุ่มตวัอยา่ง 33 คน  
  

 

ดา้น 
จาํนวน
นกัเรียน 

 

คะแนนเตม็ 
 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ (E1) 33 50 37.61 4.62 75.21 
ผลลพัธ์ (E2) 33 100 75.33 9.78 75.33 

 
 จากตารางท่ี 14 พบวา่ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน อาํเภอเขายอ้ย สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กบักลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา จาํนวน 33 คน ปรากฏว่าคะแนนทดสอบ
ระหวา่งจดัการเรียนรู้ (E1) เท่ากบั 75.21 และคะแนนจากการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ (E2) 
เท่ากบั 75.33  ดงันั้นประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน
อาํเภอเขายอ้ย มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนดตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ท่ี 1 

 

ตอนที ่2 ผลการเปรียบเทยีบทกัษะการเขียนสารคดีของนักเรียนก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอ าเภอเขาย้อย 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนของทักษะการเขียนสารคดีของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสาร
คดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่คะแนนหลงัการ
จดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 ดงัตารางท่ี 15 
 

ตารางท่ี 15   เปรียบเทียบผลการทดสอบวดัทกัษะการเขียนสารคดีก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย  

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

การทดสอบ n   S.D. t p 
ก่อนเรียน 33 50.02 12.45 16.95 0.000 

หลงัเรียน 33 75.33 9.78   
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 จากตารางท่ี 15 พบว่าการทดสอบวดัทกัษะการเขียนสารคดีก่อนและหลังการจัด       
การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอาํเภอเขายอ้ยสําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีคะแนนเฉล่ียหลงัการจดัการเรียนรู้  ( = 75.33, S.D. = 9.78)         
สูงกว่าคะแนนก่อนการจดัการเรียนรู้ ( = 50.02,  S.D. = 12.45)   อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ           
ท่ีระดบั .05 และนกัเรียนมีพฒันาการดา้นการเขียนสารคดีสูงข้ึน ดงัภาพท่ี 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5  แสดงผลการเปรียบเทียบพฒันาการของคะแนนนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 
                ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย   
                สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

 จากภาพท่ี 5 พบวา่นกัเรียนมีพฒันาการดา้นการเขียนสารคดีหลงัการจดัการเรียนรู้
สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี ซ่ึงคะแนนสูงสุดของก่อนการ
จดัการเรียนรู้ คือ 72 คะแนน  คะแนนตํ่าสุดของก่อนการจดัการเรียนรู้ คือ 26 คะแนน และคะแนน
สูงสุดของหลงัการจดัการเรียนรู้ คือ 92.50 คะแนน คะแนนตํ่าสุดหลงัการจดัการเรียนรู้ คือ  คะแนน 
60.50  ตามลาํดบั 

 ดังนั้ น ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนสารคดี โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ       
การเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการ
จดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ตรงตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 2 
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ตอนที ่3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะ 
การเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอ าเภอเขาย้อย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 

 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะ   
การเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอําเภอเขาย้อย สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                
มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 16 
 

ตารางท่ี 16   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะ 
การเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 5  

 

รายการประเมิน   S.D. ระดบัความพึงพอใจ ลาํดบัท่ี 
1. ดา้นเน้ือหา 4.22 0.70 มาก 2 
    1.1 ช่ือเร่ืองน่าสนใจและเหมาะสม
กบัการเรียนรู้เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ิน
อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 

4.45 0.62 มาก 1 

    1.2 เร่ืองน่าสนใจและเหมาะกบัวยั
ของผูเ้รียน 

4.30 0.68 มาก 3 

    1.3 มีความยากง่ายเหมาะสมกบั
ความสามารถของนกัเรียน 

4.15 0.67 มาก 5 

    1.4  มีรูปภาพประกอบน่าสนใจ และ
มีสีสนัสวยงามดึงดูดใหน้กัเรียน
ตอ้งการเรียนรู้ 

4.03 0.81 มาก 7 

    1.5  เน้ือเร่ืองในบทอ่านเขา้ใจง่าย 
ไม่ซบัซอ้นเกินไป 

4.12 0.60 มาก 6 

     1.6 ปริมาณเน้ือหาเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

4.03 0.77 มาก 7 

    1.7 นกัเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนเก่ียวกบั
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดั
เพชรบุรี 

4.36 0.60 มาก 2 

    1.8 นกัเรียนมีทกัษะการเขียนสารคดี
มากข้ึน 

4.30 0.73 มาก 3 
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ตารางท่ี 16   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะ 
การเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 5  (ต่อ) 

 

รายการประเมิน   S.D. ระดบัความพึงพอใจ ลาํดบัท่ี 
2. ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 4.20 0.70 มาก 3 
    2.1 ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน มีกิจกรรมท่ี
ช่วยใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามรู้เดิมท่ีมีอยู่
เช่ือมโยงกบัเน้ือหาท่ีจะเรียน 

4.18 0.68 มาก 3 

    2.2 ขั้นเรียนรู้ มีกิจกรรมท่ีช่วยให้
นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาและมีพฒันาการ
ในการเขียนสารคดีเพ่ิมข้ึน 

4.15 0.67 มาก 5 

    2.3 ขั้นประเมินผลมีแบบทดสอบ
ทา้ยเล่มท่ีเหมาะสมกบัระดบั
ความสามารถของนกัเรียน 

4.27 0.67 มาก 1 

    2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ทาํให้
นกัเรียนมีโอกาสทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

4.18 0.81 มาก 3 

    2.5 นกัเรียนมีกิจกรรมเสริมนอก
เวลาเรียน ทาํใหมี้ความรู้ดา้นอ่ืน ๆ 
มากข้ึน 

4.21 0.70 มาก 2 

3. ดา้นระยะเวลา 4.08 0.75 มาก 4 
     3.1 ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสม
กบักิจกรรมต่าง ๆ  

4.09 0.72 มาก 1 

    3.2 ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสม
กบัเน้ือหาการเขียนสารคดี 

4.06 0.79 มาก 2 

4. ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 4.32 0.68 มาก 1 
    4.1 ส่งเสริมใหน้กัเรียน  มีความรู้
เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ิน   อาํเภอเขายอ้ย 
จงัหวดัเพชรบุรี 

4.42 0.66 มาก 1 

    4.2 ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน 

4.30 0.59 มาก 3 
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ตารางท่ี 16   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะ 
การเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 5  (ต่อ) 

 

รายการประเมิน   S.D. ระดบัความพึงพอใจ ลาํดบัท่ี 
    4.3 ช่วยพฒันาทกัษะในการส่ือสาร
และการบูรณาการกบักลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน ๆ 

4.27 0.67 มาก 4 

    4.4 ช่วยใหน้กัเรียนมีทกัษะการเขียน
สารคดี 

4.24 0.75 มาก 5 

    4.5 ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ  นอกหอ้งเรียน 

4.33 0.74 มาก 2 

รวม 4.22 0.70 มาก  

 
 จากตารางท่ี 16  พบวา่การสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้

ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน อาํเภอเขายอ้ย สําหรับนักเรียน               
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ ภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.22 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.70 ( = 4.22, S.D. = 
0.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี  

 ลาํดับท่ี 1 คือ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.32 และ          
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.68 ( = 4.32, S.D. = 0.68)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
นกัเรียนมีความคิดเห็นวา่แบบฝึกเสริมทกัษะช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ิน
อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.42  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.66 ( = 4.42, S.D. = 0.66)  รองลงมา คือ ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ       
นอกห้องเรียน อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.33 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.74 
( = 4.33, S.D. = 0.74) รองลงมา คือ ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน 
อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.30 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.59 ( = 4.30, S.D. = 
0.59) ตามลาํดบั 

 ลาํดบัท่ี 2 คือ ด้านเน้ือหา อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.22 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.70 ( = 4.22, S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า นกัเรียนมีความ
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คิดเห็นวา่ช่ือเร่ืองน่าสนใจและเหมาะสมกบัการเรียนรู้เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดั
เพชรบุรี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.45 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62           
( = 4.45, S.D. = 0.62) รองลงมา คือ นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนเก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 
จงัหวดัเพชรบุรี อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.36 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.60 
( = 4.36, S.D. = 0.60) รองลงมา คือ นกัเรียนมีทกัษะในการเขียนสารคดีมากข้ึน อยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.30 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.73 ( = 4.30, S.D. = 0.73) ตามลาํดบั 

 ลาํดบัท่ี 3 คือ กิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.20  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.70  ( = 4.20, S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัเรียนมี
ความเห็นวา่ขั้นประเมินผลมีแบบทดสอบทา้ยเล่มท่ีเหมาะสม  กบัระดบัความสามารถของนกัเรียน 
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.27  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.67 ( = 4.27, S.D. = 
0.67) รองลงมาคือ นักเรียนมีกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียนทาํให้มีความรู้ในด้านอ่ืน ๆ มากข้ึน        
อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.21 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.70  ( = 4.21, S.D. = 
0.70) รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนรู้ทาํให้นกัเรียนมีโอกาสไดท้าํงานร่วมกบัผูอ่ื้น    อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.18  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.81 ( = 4.18, S.D. = 0.81) 
ตามลาํดบั 

 ลาํดับสุดทา้ย คือ ด้านระยะเวลา อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.08 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.75 ( = 4.08, S.D. = 0.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัเรียนมี
ความคิดเห็นวา่ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสมกบักิจกรรมต่าง ๆ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
4.09  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.72 ( = 4.09, S.D. = 0.72) และระยะเวลาในการเรียน
เหมาะสมกบัเน้ือหาการเขียนสารคดีอยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.06  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.79 ( = 4.06, S.D. = 0.79) ตามลาํดบั  ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ท่ี 3 
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บทที ่5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน
อาํเภอเขายอ้ย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental 
Research)  โดยมีแบบแผนการวจิยัการทดลองกลุ่มเดียวมีการวดัก่อนและหลงัการทดลอง (The one 
-group pretest-posttest design) โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสาร
คดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75 /75  2) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการเขียนสารคดีของนกัเรียนก่อนและหลงัการ
จดัการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอาํเภอ      เขายอ้ย 
สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเขายอ้ย
วิทยา อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  จาํนวน 3 ห้องเรียน   ซ่ึงจดั
ห้องเรียนแบบคละความสามารถ มีนักเรียนจาํนวน 74  คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา   อาํเภอเขายอ้ย   จงัหวดัเพชรบุรี  ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม ดว้ยการจบัสลากเลือกห้องเรียน ไดห้้อง ม.5/1 มีนกัเรียน จาํนวน 33 คน  ตวัแปรตน้ คือ 
การจดัการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 
สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ตวัแปรตาม คือ ทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน
อาํเภอเขายอ้ย  และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะ       
การเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี  โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  แบบทดสอบความการเขียนสาร
คดี   เป็นแบบอตันยัมีจาํนวน 1 ขอ้  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ร่วมกบัแบบฝึกเสริมทกัษะการ
เขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน อาํเภอเขายอ้ย  

 

 

119 



 120 

สรุปผลการวจัิย 
 

 การวิจยัเร่ือง “การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน
อาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5” สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1.  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใช้ข้อมูล
ทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีพฒันาข้ึน พบว่าประสิทธิภาพของ
แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 75.21/75.33  
 2.  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการเขียนสารคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อน
และหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขา
ยอ้ย สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่าคะแนนหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ
จดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05  

 3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริม
ทกัษะการเขียนสารคดี โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน อาํเภอเขายอ้ย สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
พบวา่ ภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
อยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดี เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี อันดับท่ี 1 คือ ด้าน
ประโยชน์ท่ีได้รับ อยู่ในระดับมาก อนัดับท่ี 2 คือ ด้านเน้ือหา อยู่ในระดับมาก อนัดับท่ี 3 คือ 
กิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก  และอันดับสุดท้าย คือ ด้านระยะเวลา อยู่ในระดับมาก  
ตามลาํดบั 
 

อภิปรายผล 
 

 การวิจยัเร่ือง “การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน
อาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5” ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลวจิยัไดด้งัน้ี 
 1.  ผลการวิจยัพบวา่   แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอ    
เขาย ้อย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะแบบฝึกเสริมทักษะท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึน              
มีองค์ประกอบของแบบฝึกช่วยทําให้นักเรียนเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง มีคําช้ีแจง
รายละเอียดทําให้ทราบวตัถุประสงค์ของแบบฝึก ตลอดจนขั้นตอนในการใช้แบบฝึก เน้ือหา
สอดคลอ้งกบับทเรียนคือมีเน้ือหาเก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย ซ่ึงเป็นเร่ืองใกลต้วันกัเรียน 
เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนัของนกัเรียน ทาํใหน้กัเรียนสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้  เน้ือหา
เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก  เร่ิมตั้ งแต่การใช้คาํ  ประโยค สํานวน โวหาร การลาํดบัความคิด       
การเขียนย่อหน้า และหลักการเขียนสารคดี นําไปสู่การเขียนสารคดีฉบับสมบูรณ์ มีกิจกรรม       
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การเรียนรู้โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย ท่ีมีเน้ือหาแตกต่างกนัในแต่ละชุดแบบฝึก มีกิจกรรม
เสริมทกัษะนอกเวลาเรียน แบบทดสอบทา้ยแบบฝึก และเฉลยกิจกรรม เพื่อทา้ทายความสามารถ
และให้นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้รวมทั้งค้นควา้หาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งยงัสามารถทบทวน
ความรู้นอกเวลาเรียนไดต้ลอดเวลา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วนัเพ็ญ คุณพิริยะเทวี (2548: 63) ท่ีกล่าวถึง
ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีไวว้่า ควรมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน เป็นไปตามลาํดบัความ
ยากง่ายเน้ือเร่ือง  ควรเก่ียวข้องกบัชีวิตประจาํวนัหรือส่ิงท่ีผูเ้รียนพบเห็นเหมาะสมกับวยั และ
ความสามารถของผูเ้รียน มีรูปแบบหลากหลาย สีสวย จูงใจผูเ้รียนและควรเป็นข้อความหรือ
บทความท่ีสั้น  อจัฉราวรรณ ศิริรัตน์ (2549: 149) กล่าววา่ แบบฝึกท่ีดีประกอบดว้ย 1) คาํนาํ 2) คาํ
ช้ีแจงสําหรับใช้แบบฝึกสําหรับครู  ประกอบด้วย บทบาทของครูผูส้อน  แผนการจดัการเรียนรู้
ประกอบดว้ย ซ่ึงประกอบดว้ย สาระสาํคญั จุดประสงคป์ลายทาง จุดประสงคน์าํทาง เน้ือหาทางภาษา  
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน และ 3) คู่มือ
สําหรับนกัเรียนประกอบด้วย   คาํนาํ   คาํช้ีแจงในการใช้แบบฝึก จุดประสงค์แต่ละแบบฝึก เน้ือ
เร่ืองยอ่ ใบงาน ใบความรู้  แบบฝึกหดัและแบบทดสอบ  และพฒันพงศ ์ บรรณการ (2552: 72)  กล่าววา่ 
แบบฝึกท่ีดีมีองคป์ระกอบดงัน้ี  1) คาํนาํ  2) วตัถุประสงค์  3)  คู่มือครู ประกอบดว้ย  3.1)  แผนการ
จดัการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย จุดประสงค ์  เน้ือหา   กิจกรรม  ส่ือ การวดัและประเมินผล และบนัทึกผล
หลงัการเรียน   3.2 )   แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัการใชแ้บบฝึก  3.3) แบบประเมินความสามารถใน
การปฏิบติั  4) คู่มือนกัเรียน ประกอบดว้ย  4.1) ใบงาน  4.2) แบบประเมินตนเองก่อน-หลงัเรียน  และ           
5) ส่ือประกอบการใชแ้บบฝึก  ไดแ้ก่   ส่ือบุคคล  รูปภาพ ใบงาน วีดีทศัน์และเทปเพลง จากการศึกษา
งานวิจัยเก่ียวกับการพฒันาแบบฝึกทาํให้แบบฝึกมีองค์ประกอบท่ีเป็นไปตามลําดับขั้นตอน
เหมาะสมต่อการจดักิจกรรม      
  นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้นําแบบฝึกท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใช้เพื่อหาค่าประสิทธิภาพ 
พบวา่ ค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 61.33/62.67 
ซ่ึงตํ่ากว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีตั้ งไว ้ผูว้ิจยัได้ปรับกิจกรรมในแบบฝึกให้กระชับมากข้ึน บางข้อจัด
แบ่งเป็นรายขอ้ย่อย เพื่อไม่ให้นกัเรียนเบ่ือหน่าย   เพิ่มภาพประกอบให้หลากหลาย มีสีสันสดใส 
ปรับสีและขนาดของตวัหนงัสือ ตรวจสอบการเขียนสะกดคาํ การฉีกคาํ ปรับแกภ้าษาให้ชัดเจน
เพื่อให้นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามลาํดบัขั้นตอนได้อย่างถูกตอ้ง ต่อมาหา ค่าประสิทธิภาพแบบ
กลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 65.11/65.11  ผูว้ิจยัไดป้รับเร่ืองการใช้
ภาษา เพิ่มกิจกรรมให้น่าสนใจ มีขั้นตอนชดัเจน โดยยึดหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ แทรกรูปภาพและ
สีสัน จดัเน้ือหาให้ตรงกบัจุดประสงค์ มีความยากง่ายเหมาะสมกบัวยั เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก  
ก่อนนาํมาค่าหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) กบันกัเรียนท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่ม
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ตวัอยา่ง จาํนวน 24 คน ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 70.08/70.00 หลงัจากนั้นผูว้ิจยัปรับแกก้ารสะกด
คาํ การใชภ้าษาให้ชดัเจน เพิ่มภาพประกอบและสีสันให้สวยงาม แลว้นาํไปใชจ้ริงกบันกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 33 คน ไดค้่าประสิทธิภาพ 75.21/75.33  ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ์ 75/75  แสดงว่า  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดี มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1 
  จากการท่ีนกัเรียนไดมี้โอกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสถานท่ีต่าง ๆ ในอาํเภอ   
เขายอ้ย ตามคาํขวญัอาํเภอเขายอ้ย ประกอบดว้ย ถํ้ าเขายอ้ย ศูนยว์ฒันธรรมไทยทรงดาํ พิพิธภณัฑ ์          
ปานถนอม โบสถ์ไม้สัก ว ัดกุ ฏิ  บางเค็ม กลุ่มกลึงไม้ตาลบ้านหนองปรง และอนุสาวรีย ์               
สมยั อ่อนวงศ ์หมอแคนแดนสยาม   ไดรั้บความรู้จากการศึกษาสถานท่ีจริง และความรู้จากปราชญ์
ชาวบา้น เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทาํให้นักเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจและได้รับขอ้มูลขั้น  
ปฐมภูมิท่ีหลากหลายสามารถนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการเขียนสารคดีไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งยงัเกิดความรัก 
ความศรัทธาและเห็นคุณค่าในทอ้งถ่ิน อนัจะนาํไปสู่การดูแลรักษาและหวงแหนทอ้งถ่ินของตนเอง
ไวใ้นลูกหลานไดเ้ห็นคุณค่ารุ่นแลว้รุ่นเล่าดว้ย   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประโรม กุ่ยสาคร (2547: 147) ซ่ึง
ไดท้าํวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะเร่ือง การคูณ การหาร โดยการบูรณาการภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ การออกไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน
ไดส้ัมผสักบัส่ือของจริง มองเห็นเป็นรูปธรรม  ทาํใหง่้ายต่อการเรียนรู้   และเป็นส่ือท่ีช่วยให้ผูเ้รียน
ไดฝึ้กฝนทกัษะดว้ยความเตม็ใจ  พลากร ศรีวะรมย ์(2550: 76, อา้งถึงใน อารี ภาวสุทธิไพศิฐ, 2554: 
207)  ซ่ึงไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานท่ี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง  “สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม”  ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานท่ี มีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนปกติทัว่ไปในชั้นเรียน ปรีชา มีแจ ้(2551: ง) ซ่ึงไดค้น้ควา้อิสระเร่ือง การพฒันาทกัษะการ
เขียนสารคดีโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน          
ราชประชานุเคราะห์ จงัหวดัลาํพูน  พบว่า นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสารคดีโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ไยดี หงส์เหิน (2553: ง) ได้
ทาํวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถการเขียนสารคดี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน พบวา่ นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนมีค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการเขียนสารคดี คิดเป็นร้อยละ 74.65 ซ่ึง    
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้ และโนแลน (Nolan, 1976: 34) ท่ีกล่าววา่การเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์
นอกสถานท่ีเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานความเช่ือท่ีวา่  ยิ่งเรียนรู้ผา่น
ประสบการณ์ตรงมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยอตัราส่วนมากข้ึน การฝึกตั้ง
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คาํถาม  โดยมีครูมีเป็นผูช่้วยแนะนาํ  จะช่วยให้นักเรียนมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน  การฟัง การดู    
หรือการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วชัรา เล่าเรียนดี (2548: 19-20) และชาตรี 
สาํราญ (2545: 11) ท่ีกล่าววา่ การใชค้าํถามท่ีเหมาะสมจะช่วยกระตุน้การคิดของเด็กไดม้ากยิง่ข้ึน         
 2.  ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนสารคดีของนักเรียนก่อนและหลังการจัด        
การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูลท้องถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า นักเรียนมีทกัษะการเขียนสารคดี หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ย
แบบฝึกเสริมทกัษะสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ   
ท่ีระดบั .05  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินเขายอ้ย   
ช่วยใหน้กัเรียนมีความความรู้เก่ียวกบัการเขียนสารคดีเพิ่มมากข้ึน เพราะแบบฝึกมีเน้ือหาเรียงลาํดบั
จากง่ายไปหายาก เร่ิมตั้งแต่การใชค้าํ ประโยค สํานวน โวหาร การลาํดบัความคิด การเขียนยอ่หนา้
และการเขียนสารคดี ทาํใหน้กัเรียนเขียนสารคดีไดอ้ยา่งมีลาํดบัข้ึนตอน นาํไปสู่งานเขียนสารคดีท่ีมี
คุณภาพมากกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึก นอกจากน้ีเน้ือหาท่ีนาํมาให้นกัเรียนได้ศึกษา
เป็นเร่ืองราวใกลต้วันกัเรียน บางเร่ืองนกัเรียนพบเห็นในชีวิตประจาํวนั เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่มี
ภูมิลาํเนาอยูใ่นอาํเภอเขายอ้ย มีเช้ือสายไทยทรงดาํ บางครอบครัวผูป้กครองมีอาชีพกลึงไมต้าล และ
สถานท่ีท่องเท่ียว เช่น ถํ้าเขายอ้ย โบสถ์ไมส้ักวดักุฏิบางเค็ม อยูบ่ริเวณใกลเ้คียง นกัเรียนผา่นไปมา
เป็นประจาํทั้งยงัไปเยี่ยมชมและคน้ควา้หาความรู้ได้สะดวก นกัเรียนจึงมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
เร่ืองราวเหล่านั้นอยู่แลว้ เม่ือไดรั้บการจดัการเรียนรู้อย่างมีระบบตามขั้นตอนของแบบฝึก จึงเกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียน เรียนรู้ไดดี้ มีความสุขในการเรียนตลอดจนเห็นคุณค่าในทอ้งถ่ินของ
ตนเองมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เดอร์ปุย และคณะ (Depuis and others, 1989: 53-54, 
อา้งถึงใน อจัฉรา ศิริอาชารุ่งโรจน์,  2542: 19) ท่ีพบว่า ผูอ่้านจะเขา้ใจบทอ่านไดดี้ ถา้สามารถนาํ
ความรู้ใหม่ไปสัมพนัธ์กบัความรู้เดิม อยา่งเหมาะสม โดยเน้ือหาท่ีผูอ่้านคุน้เคยหรือมีความรู้อยูแ่ลว้
จะทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองไดเ้ร็วกวา่เน้ือหาท่ีเป็นความรู้ใหม่  อีกทั้งมีการจดักิจกรรม ท่ีหลากหลาย 
เรียงตามลําดับขั้นตอนความยากง่าย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ทั้ งแบบ
รายบุคคลและกระบวนการกลุ่ม ไดเ้รียนรู้จากสถานท่ีจริง ทาํให้นกัเรียนกระตือรือร้นในการเรียน 
ซ่ึงตรงตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีกล่าววา่ การจดัการเรียนรู้
ครูผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  พฒันาการทางสมอง และเน้นคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ส่ือการเรียนรู้ 
แหล่งการเรียนรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ศูนยก์ารเรียนรู้  ระบบสารสนเทศเครือข่ายการเรียนรู้ เป็น
เคร่ืองมือสําคญัต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สถานศึกษาตอ้งมีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้และ     
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นําผลท่ีได้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อผูเ้รียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 5) สอดคลอ้งกบั ดวงฤดี เอ่ียมพนากิจ  (2552: บทคดัยอ่) ซ่ึงไดท้าํวิจยั
เร่ือง การพฒันาแบบฝึกการแกโ้จทยปั์ญหาอตัราส่วนและร้อยละ โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  พบวา่นกัเรียนมีผลการเรียนรู้โจทยปั์ญหาอตัราส่วนและร้อยละก่อน
และหลังการใช้แบบฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังใช้แบบฝึกมี
คะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียสูงกวา่ก่อนใชแ้บบฝึก และอจัฉราวรรณ  ศิริรัตน์ (2552: บทคดัยอ่)  ซ่ึง
ไดท้าํวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ินเมืองกาญจนบุรี สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการอ่าน
และเขียนก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริม
ทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะอยูใ่นระดบัมาก โดย
เห็นวา่แบบฝึกช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี  
ทาํใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดศึ้กษาเรียนรู้ทอ้งถ่ินของตนเอง การท่ีครูนาํเน้ือหาซ่ึงเป็นเร่ือง
ใกลต้วั มีสถานจริงให้ไดศึ้กษา เป็นวิถีชีวิตซ่ึงพบเห็นในชีวิตประจาํวนัของนกัเรียน ทั้งเร่ืองการ
แต่งกาย อาหาร พิธีกรรมของชาวไทยทรงดํา สถานท่ีท่องเท่ียวสําคัญท่ีมีคุณค่าทั้ งทางด้าน
ประวติัศาสตร์และศิลปกรรม หัตถกรรมพื้นบา้นท่ีประยุกต์วตัถุดิบในทอ้งถ่ินเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
สินคา้ และการละเล่นดนตรีพื้นบา้นคือ แคนท่ีช่วยสร้างความสนุกสนานบนัเทิงใจให้ เกิดความ
ผอ่นคลายจากการทาํงาน ลว้นแลว้แต่เป็นขอ้มูลท่ีมีคุณค่ากบันกัเรียนทุกคนท่ีนอกจากจะนาํไปเป็น
ขอ้มูลในการเขียนสารคดีแลว้ยงัสามารถนาํความรู้ไปปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัได้
เป็นอยา่งดี  จากประโยชน์ขา้งตน้ทาํให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้  การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งการนาํเกม เพลง ปริศนาคาํทาย รูปภาพ การฟังและดูวีดิทศัน์ 
การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ได้เรียนนอกสถานท่ี และกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ข้อมูล
ทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย มีส่วนช่วยทาํให้นกัเรียนรู้สึกภาคภูมิใจและรักและหวงแหนในทอ้งถ่ินของ
ตนเอง สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรรายวิชาทอ้งถ่ิน (โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา, 2552: 84)  ในการจดัการ
เรียนการสอนขอ้มูลทอ้งถ่ินในดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ฯลฯ เพื่อให้ผูเ้รียนได้
มีโอกาสเรียนรู้เร่ืองราวทอ้งถ่ิน มีความภาคภูมิใจในบา้นเกิดเมืองนอน เป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน 
ตลอดจนสามารถแกปั้ญหาพฒันาชีวติตนเอง พฒันาอาชีพ  ครอบครัวและสังคมของตนเองได ้
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 
สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผู ้วิจ ัยได้สรุปแนวคิดและข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย                  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจัิยไปใช้    
 เพื่อให้สามารถนําผลการวิจัยใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู ้วิจ ัยมีข้อเสนอแนะ              
บางประการเก่ียวกบัการนาํผลการวจิยัไปใชด้งัน้ี 

1.   จากผลการวิจยัพบวา่  ในการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะ นกัเรียนบางส่วนยงัขาดความ
รับผิดชอบ  ในการทาํงาน  จึงไม่สามารถทาํกิจกรรมให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  ดงันั้น เม่ือ
ครูจะสั่งงานแต่ละคร้ังครูตอ้งตกลงกบันกัเรียนให้เขา้ใจตรงกนัและมีเทคนิค ตลอดจนมาตรการใน
การดาํเนินการ   เพื่อฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานหรือกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย  ให้เสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  เช่น  การลาํดับขั้นตอนในการดาํเนินงาน  การเสริมแรง  และการ
ยดืหยุน่  

 2.  จากผลการวิจยัพบวา่  การเขียนสารคดีของนกัเรียนจะมีลกัษณะให้ขอ้เท็จจริงของ
ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ค่อยมีการสอดแทรกความคิดเห็นหรือการใช้ภาษาท่ีทาํให้เกิดความ
เพลิดเพลินในการอ่านมากนัก  ทั้ ง น้ี เพราะนักเ รียนให้ความสําคัญกับข้อมูลมากเกินไป                    
ครูตอ้งค่อย ๆ หาตวัอยา่งสารคดี และยกตวัอยา่งนกัเขียนสารคดีท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีแนวการเขียนเฉพาะ
รูปแบบของตนเองใหน้กัเรียนไดเ้ห็น และฝึกใหน้กัเรียนเขียนบ่อย ๆ 
 3.   จากผลการวจิยัพบวา่  นกัเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง เพราะเกิดจาก
การนาํความรู้ท่ีไดจ้ากเร่ืองราวท่ีศึกษาภายในทอ้งถ่ินของตนเอง  ซ่ึงไดไ้ปจดัเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง
เป็นการฝึกปฏิบติัจริง  มาใช้เป็นขอ้มูลในการเขียนสารคดี  และยงัไดเ้รียนรู้เร่ืองราวท่ีไม่เคยได้
เรียน ไดเ้รียนรู้ในรูปแบบของการศึกษาสถานท่ีจริง เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเทคโนโลยี
ในการเก็บภาพความประทบัใจมีการพฒันามากข้ึน นกัเรียนจึงถ่ายภาพตนเองกบัเพื่อน ๆ ครูและ
วทิยากรในสถานท่ีต่าง ๆ นาํมาประกอบในการเขียนสารคดีซ่ึงเป็นผลการของตนเอง ทาํให้ผลงาน
น่าสนใจยิ่งข้ึน นกัเรียนมีความสุขในการเรียนและการทาํงาน ทาํให้ผลงานมีคุณภาพ ทั้งยงัทาํให้
นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินของตนเองมากยิง่ข้ึน เกิดความรักและความหวงแหนทอ้งถ่ิน
ท่ีตนอาศยั ดงันั้น ครูผูส้อนจึงควรจดัทาํแบบฝึกใหมี้รายละเอียดดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ก็จะทาํให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน และนักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพและ
ความสามารถของตน 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผูว้ิจ ัยมีข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาแบบฝึกและการ      
บูรณาการขอ้มูลทอ้งถ่ิน  เพื่อกาํหนดเป็นแนวทางดงัน้ี 
 1.   จากผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ในแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชน ดังนั้ น สถาบันทางการศึกษา  ควรส่งเสริมให้บุคลากร          
ทางการศึกษาในแต่ละสาระวชิา  นาํขอ้มูลในทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เช่น        
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี เป็นตน้  
 2.   จากผลการวิจยัพบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยนาํนกัเรียนไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในทอ้งถ่ิน โดยมีภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินเป็นวทิยากรใหค้วามรู้  นอกจากจะทาํให้นกัเรียนสนใจ 
ตั้งใจเรียน กลา้ซกัถามแลว้   วิทยากรทอ้งถ่ินยงัเกิดความภาคภูมิใจในตวัเอง รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า   
ไดมี้โอกาสถ่ายทอดความรู้ให้ลูกหลาน ดงันั้น การนาํชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอนจะช่วยสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งชุมชนและสถานศึกษา  อนัจะส่งผลให้เกิด
พลงัในการพฒันาสถานศึกษาให้เจริญยิ่งข้ึน บรรลุตามจุดมุ่งหมายของ  พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
   

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะสําหรับผูส้นใจในการพฒันาแบบฝึกมาใช้ในการจดัการเรียน    

การสอนต่อไปมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.   ควรมีการวิจยัและพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะ โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยในมาตรฐานและตวัช้ีวดัอ่ืน  เช่น การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน การพฒันาแบบฝึกการแต่งคาํประพนัธ์ประเภทฉนัทโ์ดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  การพฒันา
แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน   

 2.  ควรมีการวจิยัและพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะร่วมกบัเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ เช่น การ
พฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะร่วมกบัเทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R  การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะ
ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (STAD) การพฒันาแบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับส่ือ         
การเรียนรู้ CAI  เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก   
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

- ตวัอยา่งแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียน 
  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
- ตวัอยา่งแผนการจดัการจดัการเรียนรู้ รายวชิาภาษาไทย (ท32102) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 “ก่อเกิด 
  สารคดีทอ้งถ่ิน” ใชร่้วมกบัแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย  
  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
- แบบทดสอบก่อน-หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูล 
  ทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
- แบบสอบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะ 
  การเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
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แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 

โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 
รายวชิาภาษาไทย รหสัวชิา ท ๓๒๑๐๑ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ชุดท่ี ๑ ภูเขางามถํ้าวจิิตร 

 

 
จดัทาํโดย 

นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน  
ตาํแหน่ง ครู วทิยฐานะ ชาํนาญการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา  

อาํเภอเขายอ้ย  จงัหวดัเพชรบุรี 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๐ 
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ค าน า 
 
  
 แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับ
นักเรียนชั้ นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ จดัทาํข้ึนเพื่อใช้ประกอบการเรียนรายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา           
ท ๓๒๑๐๑ หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ “ก่อเกิดสารคดีทอ้งถ่ิน” มีจาํนวน ๕ ชุด ประกอบดว้ย 
 ชุดท่ี ๑ ภูเขางามถํ้าวจิิตร ขอ้มูลทอ้งถ่ินเก่ียวกบัเขายอ้ยและถํ้าเขายอ้ย 
 ชุดท่ี ๒ วถีิชีวติไทยทรงดาํ ขอ้มูลทอ้งถ่ินเก่ียวกบัชาวไทยทรงดาํในอาํเภอเขายอ้ย 
 ชุดท่ี ๓ คุณค่าลํ้าโบสถไ์มส้ัก ขอ้มูลทอ้งถ่ินเก่ียวกบัประวติัของโบสถไ์มส้ักวดักุฏิง
บางเคม็ 
 ชุดท่ี ๔ หตัถกรรมหลกัไมต้าลกลึง ขอ้มูลทอ้งถ่ินเก่ียวกบัหตัถกรรมกลึงไมต้าล 
 ชุดท่ี ๕ ประสานซ้ึงเสียงแคนวง ขอ้มูลทอ้งถ่ินเก่ียวกบัดนตรีพื้นบา้นประเภทแคนวง 
 แบบฝึกแต่ละชุดมีเน้ือหาเหมือนกนั ประกอบดว้ย ใบความรู้ มีเน้ือหาเรียงจากง่ายไป
หายาก เร่ิมจากการใช้คาํ ประโยค สํานวนโวหาร การลาํดบัความคิด การเขียนย่อหน้า หลกัการ
เขียนสารคดี กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอาํเภอเขายอ้ยซ่ึงมีเน้ือหาแตกต่างกันใน        
แต่ละชุด กิจกรรมเสริมทกัษะนอกเวลาเรียน และแบบทดสอบทา้ยชุดแบบฝึก   เป็นขอ้สอบแบบ
ปรนยั ๔ ตวัเลือก ชุดละ ๑๐ ขอ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์(Thorndike, ๑๙๖๙: 
๑๔๐ ) เร่ือง กฎแห่งการฝึกหดั (Law of  Exercise) มีใจความวา่ การมีโอกาสไดก้ระทาํซํ้ า ๆ ใน
พฤติกรรมหน่ึงจะทาํใหพ้ฤติกรรมนั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  การฝึกหดัท่ีมีการควบคุมท่ีดีจะส่งเสริมผลต่อ
การเรียนรู้ 
  เม่ือนกัเรียนไดศึ้กษาและทาํแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน
อาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ จนครบทั้ง ๕ ชุดแลว้จะทาํให้นกัเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัการเขียนสารคดีมากข้ึน สามารถผลิตงานเขียนสารคดีของตนเองได้ บรรลุ
มาตรฐานและตวัช้ีวดั ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๘ มีสมรรถนะและคุณลกัษณะ
ท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขายอ้ยวทิยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน
อาํเภอเขายอ้ย สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ น้ีจะช่วยทาํให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถ
ใหก้ารเขียนสารคดีมากข้ึน  
                                                   รุ่งทิวา    สิงห์เทียน 
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ค าช้ีแจง 

 
  การใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ชุดท่ี ๑ ภูเขางามถํ้ าวิจิตร ใช้ควบคู่กบัการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาไทย ท ๓๒๑๐๑ หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ “ก่อเกิดสารคดีทอ้งถ่ิน” แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี ๑-๔    
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ๑.  แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑ นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๑-๒ ใหเ้ขา้ใจ และทาํแบบฝึก
เสริมทกัษะท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๒.๑, ๒.๒, ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, ๔.๒, ๕.๑ และ ๕.๒ รวมทั้งสรุปความรู้ในรูป
ของแผนภาพความคิด 
 ๒.  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๓-๔ ให้เขา้ใจ และทาํแบบ
ฝึกเสริมทกัษะท่ี ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓, ๒.๔, ๓.๓, ๓.๔, ๔.๓, ๔.๔, ๕.๓ และ ๕.๔ รวมทั้งสรุปความรู้
ในรูปของแผนภาพความคิด 
 ๓. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๕ ให้เขา้ใจ และทาํแบบฝึก
เสริมทกัษะท่ี ๑.๕, ๒.๕, ๓.๕, ๔.๕และ ๕.๕ รวมทั้งสรุปความรู้ในรูปของแผนภาพความคิด 
 ๔.  แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔ นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๖ และทาํแบบฝึกเสริมทกัษะ
เล่มท่ี ๑ ภูเขางามถํ้าวิจิตร กิจกรรมท่ี ๑.๖ และแบบทดสอบทา้ยแบบฝึก พร้อมทั้งตรวจคาํตอบดว้ย
ตนเอง  
 ๕. หากนกัเรียนมีขอ้สงสัยใหส้อบถามครูผูส้อน 
 ๖. นกัเรียนทาํกิจกรรมเสริมทกัษะนอกเวลาเรียนเม่ือมีเวลาวา่ง 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

 
 

 ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑  เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์โดยใชภ้าษา
เรียบเรียงถูกตอ้ง มีขอ้มูลและสาระสาํคญัชดัเจน 

 
 

วตัถุประสงค์ 

 
 

 ๑.  นกัเรียนสามารถใชค้าํ ประโยค และสาํนวนโวหารในการเขียนสารคดีไดถู้กตอ้ง
เหมาะสม  
 ๒. นกัเรียนสามารถลาํดบัความคิดและเขียนยอ่หนา้ในการเขียนสารคดีได ้
 ๓.  นกัเรียนสามารถฝึกเขียนโครงเร่ืองได ้
 ๔.  นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลเขายอ้ยและถํ้าเขายอ้ย 
 ๕.  นกัเรียนนาํขอ้มูลเก่ียวกบัเขายอ้ยและถํ้าเขายอ้ยไปฝึกเขียนโครงเร่ืองของสารคดีได ้
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑.๑ รู้จกัใช้ค า 
 
 
กจิกรรมที ่๑  ค าช้ีแจง จงพิจารณาคาํแต่ละคู่ต่อไปน้ีวา่คาํใดสะกดผดิเพราะใชแ้นวเทียบผดิ  
  ใหว้งกลมคาํท่ีสะกดผดิและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 

คู่ท่ี คาํ คาํท่ีสะกดถูกตอ้ง 
ตัวอย่าง รังเกลียด    – น่าเกลียด รังเกียจ 

๑ ศกัด์ิศรี  -  ศรีษะ  
๒ ผาสุข  - ความสุข  
๓ เจตนารมย ์–  ร่ืมรมย ์  
๔ นิมิต – ญาติมิต  
๕ ไพบูรณ์ –สมบูรณ์   

 

กจิกรรมที ่๒  ค าช้ีแจง พิจารณาขอ้ความขา้งล่างน้ีแลว้บอกวา่ควรเป็นภาษาระดบัใด 
  ระดับทางการ       ระดับกึง่ทางการ  ระดับภาษาปาก 
ตัวอย่าง  ไงพวก ตอนน้ีลํ่าซาํละสิ เห็นวา่เสาร์น้ีจะไปเท่ียวเขายอ้ยใช่ป่าว ...ระดบัภาษาปาก 
๒.๑  ขอเชิญพุทธศาสนิกชน คนใจบุญทั้งหลาย ร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต วดัเขายอ้ย..................... 
๒.๒  คุณผูห้ญิงครับ กรุณาใหอ้าหารลิงในบริเวณท่ีจดัไวด้ว้ยครับ..................................................... 
๒.๓  ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะ............................................... 
๒.๔  อยา่งน้ีมนัทีฮูทีอิทนะ แยบ็มาก็ซดัตูมตอบไป............................................................................ 
๒.๕  มาเท่ียวถํ้าเขายอ้ยคร้ังน้ีมนัสุดๆไปเลย....................................................................................... 
๒.๖  คุณจะเดินทางเขา้ไปในถํ้าสวรรคเ์พียงคนเดียวไดอ้ยา่งไร......................................................... 
๒.๗  ท่านควรสาํรวมกาย วาจา และใจ เม่ือเขา้มาในถํ้าพระศรีอารยแ์ห่งน้ี......................................... 
๒.๘  แค่เท่ียวถํ้าเขายอ้ยก็เกือบหมดตูดแลว้เดือนน้ี............................................................................. 
๒.๙  ศาลเจา้แม่เขายอ้ยเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีทุกคนเคารพนบัถือ............................................................ 
๒.๑๐  ขา้พเจา้พร้อมดว้ยพสกนิกรชาวไทยขอถวายพระพร ขอพระองคท์รงพระเจริญยิง่ยนืนาน  
............................................................................................................................................................. 
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กจิกรรมที ่๓   ค าช้ีแจง เลือกคาํในวงเล็บเติมลงในช่องวา่งใหเ้หมาะสมกบัเน้ือความ 
๑.  ชาวบา้นมา.................... เพื่อเตรียมการตอ้นรับคณะทศันาจร ณ ถํ้าเขายอ้ย  (ประชุม,  ชุมนุม) 
๒.  ศาลาน้ีเก่ามาก จนพื้น....................ลงไปแถบหน่ึง (ทรุด, ช ารุด) 
๓.  ตาํรวจมีหนา้ท่ี .................... อาชญากรรม (ปกป้อง, ป้องกัน) 
๔.  แม่ลิง ....................ลูกนอ้ยของมนั (ปกป้อง, ป้องกนั) 
๕. โรงเรียนมีเงิน ....................จ่ายใหไ้ปก่อน (ทดรอง, ทดลอง) 
๖.  นายอาํเภอมีหนา้ท่ี....................ทุกขบ์าํรุงสุขใหแ้ก่ประชาชนชาวเขายอ้ย (บ าบัด, ขจัด) 
๗.  พอมาถึงเขาก็.................... สายตามองหาพระพุทธไสยาสน์ทนัที(สอดส่อง, สอดส่าย) 
๘.  ศาสนาเป็นเคร่ือง ....................จิตใจของเรา (ยดึเหน่ียว, เหน่ียวร้ัง) 
๙.  หนงัสือพิมพล์งข่าวอยา่ง ..............เร่ืองโบสถไ์มส้ักทองของวดัเขายอ้ย (ครึกโครม, ครึกคร้ืน) 
๑๐.  กรรมการวดั....................เงินเพื่อจดังานประจาํปีวดัเขายอ้ย (เร่ียราย, เร่ียไร) 
 

กจิกรรมที ่๔   ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนนาํคาํในแต่ละชุดไปเติมในประโยคใหไ้ดใ้จความถูกตอ้ง 
  ชดัเจน 
 ชุดที ่๑  กดีขวาง  ขัดขวาง  ขัดขืน 
  ก. เขา....................ไม่ใหฉ้นัเล่ือนตาํแหน่ง 
  ข. คนร้าย....................การจบักุมของตาํรวจ 
  ค. เธอจอดรถ....................การจราจร 
 ชุดที ่๒  ครอบครอง  คุ้มครอง  ปกครอง 
  ก. หวัหนา้....................อยา่งมีความสุข 
  ข. ชาวบา้น....................ท่ีดินผนืน้ีมาสิบปีแลว้ 
  ค. เขาขอให้เทพเจา้....................ใหเ้ธอปลอดภยั 
 ชุดที ่๓ เหีย้มเกรียม  เหีย้มหาญ  เหีย้มโหด 
  ก. ทหารไทยต่อสู้กบัขา้ศึกอยา่ง.................... 
  ข. เขาเป็นคน....................ขบัรถชนคนแต่ไม่ยอมหยดุช่วยเหลือ 
  ค. คนร้ายฆ่าหญิงสาวอยา่ง....................จึงถูกจาํคุกตลอดชีวติ 
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แบบฝึกเสริมทกัษะที ่๑.๒ ล าน าประโยค 
 
 
กจิกรรมที ่๑       ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนศึกษาขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ทาํเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความ 
  ท่ีเป็นประโยค และทาํเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ความท่ีไม่เป็นประโยค 
ตัวอย่าง                     ถํ้าพระศรีอารยท่ี์เขายอ้ยเพชรบุรี 
                                  พอ่กบัแม่จะพาเราไปเท่ียว 
 ๑. ถํ้าเขายอ้ยแห่งน้ี 
 ๒. ลมพดัแผน่สังกะสีปลิววอ่น 
 ๓. นกัท่องเท่ียวเส้ือฟ้าชาวจีนคนนั้น 
 ๔. สวยงามราวกบัสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ 
 ๕. คณะกรรมการผูจ้ดัการบริษทั นาํเท่ียว จาํกดั 
 ๖. ไดย้นิเขาพดูเหมือนกนัแต่ไม่รู้วา่เขาตอ้งการอะไรแน่ 
 ๗. ถํ้านอ้ยใหญ่ทั้งหลายภายในภูเขาลูกน้ี 
 ๘. เพราะฝนตกหนกัมาหลายวนั ดินเชิงเขาจึงถล่มลงมา 
  ๙. รถทวัร์ท่ีมาจากจงัหวดัเชียงใหม่ 
  ๑๐. หลงัเลิกเรียนแลว้นกัเรียนพากนัเขา้ห้องสมุด 
 
กจิกรรมที ่๒    ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนบอกวา่ประโยคต่อไปน้ีเป็นประโยคชนิดใด 
  ประโยคสามัญ    ประโยคซ้อน  ประโยครวม 
๑.  เม่ือเขาทุจริต เราก็คงตอ้งใหเ้ขาออก............................................................................................ 
๒.  คุณจะมาเท่ียวหรือจะมานัง่เล่นโทรศพัท.์.................................................................................... 
๓.  สุภทัราไดรั้บคดัเลือกเป็นหวัหนา้หอ้ง......................................................................................... 
๔.  เศรษฐกิจไม่ดีประชาชนจึงพากนัลดการใชจ่้ายลง....................................................................... 
๕.  เกษตรกรแถวน้ีนิยมทาํนาและเล้ียงปลาท่ีกินพืชไวใ้นนา............................................................ 
๖.  ธีรพลดีใจท่ีสอบชิงทุนไปเรียนต่างประเทศได.้................................................................ 
๗.  พี่ขบัรถขา้มสะพานไม.้................................................................................................................ 
๘.  เขาบอกวา่จะมาถึงพรุ่งน้ีแต่ไม่ไดบ้อกวา่จะถึงก่ีโมง................................................................... 
๙.  พอ่ทาํงานหามรุ่งหามคํ่าซ่ึงไม่ดีต่อสุขภาพเลย............................................................................ 
๑๐.  เคร่ืองหมายจราจรขา้งทางถูกทาํลายทั้งหมด............................................................................... 
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กจิกรรมที ่๓      ค าช้ีแจง ให้นกัเรียนบอกชนิดของประโยคตามเจตนา ดงัน้ี 
 ประโยคบอกให้ทราบ  ประโยคเสนอแนะ   ประโยคส่ัง  ประโยคห้าม   
 ประโยคขู่       ประโยคขอร้อง  ประโยคถาม  ประโยคคาดคะเน 
๑.  คุณรู้สึกอยา่งไรบา้งท่ีไดม้าเท่ียวถํ้าเขายอ้ย.................................................................................. 
๒.  การทาํบุญตามกาํลงัศรัทธาไดอ้านิสงส์มาก................................................................................ 
๓.  หา้มข้ึน บนัไดล่ืน........................................................................................................................ 
๔.  ภายในถํ้าเขายอ้ยมีพระพุทธไสยาสน์องคใ์หญ่สวยงาม............................................................... 
๕.  เม่ือวานฝนตกทางข้ึนเขาคงล่ืน พวกเราอยา่ข้ึนดีกวา่นะอนัตราย................................................ 
๖.  ถา้นอ้งไม่เอาอาหารใหลิ้งในบริเวณท่ีจดัไว ้อาจถูกลิงกดัได.้...................................................... 
๗.  ข้ึนรถไดแ้ลว้................................................................................................................................ 
๘.  กรุณจอกรถใหเ้ป็นระเบียบ......................................................................................................... 
๙.  นกัท่องเท่ียวควรมาเท่ียวเขายอ้ยช่วงฤดูร้อนเพราะเดินทางสะดวก............................................. 
๑๐. พวกเราอาจจะกลบัมาเท่ียวท่ีน่ีอีกคร้ังหน่ึง.................................................................................. 
 
กจิกรรมที ่๔      ค าช้ีแจง ให้นกัเรียนเขียนประโยคต่อไปน้ีใหม่ใหก้ะทดัรัดข้ึน 
ตัวอย่าง  คุณหมอตรวจร่างกายผูป่้วยคนไขทุ้กวนั  เขียนใหม่  คุณหมอตรวจคนไขทุ้กวนั 
๑.  ขา้พเจา้มีความคิดความเห็นวา่ควรจดักิจกรรมน้ีอีกในปีถดัไป 
 เขียนใหม่..................................................................................................................................... 
๒.  เขาป่วยหนกัอาการสาหสัมาก 
 เขียนใหม่..................................................................................................................................... 
๓.  คุณพอ่จะตอ้งรีบเดินทางอยา่งรีบร้อน 
 เขียนใหม่..................................................................................................................................... 
๔.  เธอเล่าเร่ืองทั้งหมดใหพ้วกเราฟังทั้งหมด 
 เขียนใหม่..................................................................................................................................... 
๕.  ผลสืบเน่ืองท่ีตามมาคือการจราจรติดขดั 
 เขียนใหม่..................................................................................................................................... 
๖.  พยานหลกัฐานยนืยนัสอดคลอ้งตอ้งกนัน่าเช่ือถือวา่ผูถู้กกล่าวหาทาํความผดิจริง 
 เขียนใหม่..................................................................................................................................... 
๗.  ในช่วง ๑๐ ปีท่ีผา่นมาทัว่โลกต่างแตกต่ืนสนใจในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 เขียนใหม่..................................................................................................................................... 
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๘.  มนุษยทุ์กชีวติจาํเป็นตอ้งมีเพื่อนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
 เขียนใหม่..................................................................................................................................... 
๙.  เขามีรายไดอ้ยา่งนอ้ยราว ๆ ไม่ตํ่ากวา่เดือนละ สองหม่ืนบาท 
 เขียนใหม่..................................................................................................................................... 
๑๐.  ขอใหท้่านสืบสวนใหไ้ดค้วามวา่ผูใ้ดกระทาํการทุจริตยกัยอกเงินน้ี 
 เขียนใหม่..................................................................................................................................... 
 
กจิกรรมที ่๕       ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนแกไ้ขประโยคท่ีบกพร่องต่อไปน้ีให้เป็นประโยคท่ีถูกตอ้ง 
ตัวอย่าง   บตัรประชาชนของฉนัขาดอายุ 
 แก้ไขใหม่ บตัรประชาชนของฉนัหมดอายุ 
๑.  เร่ืองนํ้าขงัหนา้ถํ้าเขายอ้ยขอฝากฝังใหเ้ทศบาลช่วยแกไ้ขดว้ย 
 แก้ไขใหม่ .................................................................................................................................... 
๒.  เขาเจนจดัในวชิาคณิตศาสตร์ 
 แก้ไขใหม่ .................................................................................................................................... 
๓.  กรมศุลกากรสั่งเก็บนมผงท่ีเปรอะเป้ือนสารกมัมนัตภาพรังสี 
 แก้ไขใหม่ .................................................................................................................................... 
๔.  ระยะน้ีมกัเกิดอุทกภยัและวาตภยัชุกชุม 
 แก้ไขใหม่ .................................................................................................................................... 
๕.  คนเราเลือกเกิดไม่ไดแ้ต่เลือกอนาคตท่ีดีไดถ้า้มีมุมานะ 
 แก้ไขใหม่ .................................................................................................................................... 
๖.  เขาปวดศีรษะมากและยงัมาเรียนวนัน้ี 
 แก้ไขใหม่ .................................................................................................................................... 
๗.  อยา่ปล่อยใหเ้ด็กเล็กๆอยูด่ว้ยลาํพงั 
 แก้ไขใหม่ .................................................................................................................................... 
๘.  เขาตั้งปฏิญาณไวว้า่ตอ้งสอบเขา้มหาวทิยาลยัใหไ้ด ้
 แก้ไขใหม่ .................................................................................................................................... 
๙.   เขาถูกคดัเลือกใหเ้ป็นประธานนกัเรียน 
 แก้ไขใหม่ .................................................................................................................................... 
๑๐.  ผลงานช้ินน้ีถูกสร้างข้ึนโดยคุณอาจอง  ชุมสาย ณ อยธุยา 
 แก้ไขใหม่ .................................................................................................................................... 
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แบบฝึกเสริมทกัษะที ่๑.๓ ท่องโลกโวหาร 

 
กจิกรรมที ่๑             ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ีวา่ใชโ้วหารชนิดใด  
บรรยายโวหาร   พรรณนาโวหาร     เทศนาโวหาร   อุปมาโวหาร  สาธกโวหาร   อธิบายโวหาร 

 ตัวอย่าง    “ถ้าแมเ้จา้อาลยัอยู่ด้วยลูกจริงๆ เหมือนวาจา ก็จะรีบกลบัเขา้มาแต่วี่วนั       
ไม่ทนัรอน เออน่ีเจา้เท่ียวพเนจรนอนตามสนุกใจ ชมนกชมไมใ้นไพรวลัย ์สารพนัก็มีทั้งฤๅษีสิทธ์ิ
วิทยาธรคนธรรพ ์เทพารักษผ์ูมี้พกัตร์อนัเจริญ เห็นแลว้ก็น่าเพลิดเพลินไม่เมินได ้หรือเจา้ปะผลไม้
ประหลาดรสสดสุกทรามเสวยไม่เคยกิน เจา้ฉวยชิมชอบล้ินก็หลงฉันอยู่จ่ึงช้าอุปมาเสมือนหน่ึง
ภุมรินบินวะวินวอ่น เท่ียวซบัซาบเอาเกสรสุคนธมาเลศ พบดอกไทอ้นัวิเศษตอ้งประสงคห์ลงเคลา้
คลึงรสจนลืมรัง เขา้เถ่ือนเจา้ลืมพร้าไดห้นา้แลว้ลืมหลงัไม่แลเหลียวเท่ียวทอดประทบัมากลางทาง 

    (มหาเวสสันดรชาดก กณัฑชู์ชก: เจา้พระยาพระคลงั หน) 
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท.............................อุปมาโวหาร............................................................ 
 ๑.  “พิธีบายศรีสู่ขวญั เป็นประเพณีสําคญัอย่างหน่ึงของชาวอีสาน ท่ีทาํกนัแทบทุก
โอกาส ทั้งในมูลเหตุแห่งความดีและไม่ดี ชาวอีสานถือวา่เป็นประเพณีเรียกขวญัใหม้าอยูก่บัตวั”  
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท........................................................................................................... 
  ๒. “แดดในยามเย็นกาํลงัลงสู่สมยัใกล้วิกาล ทอแสงแผ่ซ่านกระทบทิวเขาเป็นรัศมี
สะทอ้นแสง  เบ้ืองบนมีกลุ่มเมฆเป็นคล่ืนซบัซ้อนสลบักนัเป็นทิวแถว ตอ้งแสงแดดจบัเป็นสีระยบั
วะวบัแวว”      
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท........................................................................................................... 
 ๓.  “ดา้ยสายสิญจน์ท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บหลงัจากท่ีรดนํ้ ามนตแ์ลว้เปรียบเสมือนผา้ยนัต์
ปกป้องภยนัตรายทั้งปวงตลอดระยะเวลาในการเดินทาง”     
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท........................................................................................................... 
 ๔.  “เยาวชนผูท่ี้จะเป็นกาํลงัของชาติควรจะประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นผูใ้ฝ่เรียนใฝ่รู้  
ในขณะเดียวกนัควรจะอนุรักษว์ฒันธรรมของชาติใหเ้ป็นสมบติัของแผน่ดินสืบไป” 
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท........................................................................................................... 
 ๕. “วถีิชีวติของชาวบา้นบริเวณเขายอ้ย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทาํนา ทาํสวน 
ทาํไร่ ใช้ชีวิตเรียบง่ายตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุม้กนั” 
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท........................................................................................................... 



 150 

 ๖.  “หินงอก คือ หินท่ีงอกจากพื้น หินยอ้ย คือ หินท่ียอ้ยลงมาจากดา้นบน มกัจะพบ
มากในภูเขาท่ีเป็นหินปูน เม่ือฝนตกลงมาผสมกบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ กลายเป็นกรด
คาร์บอนิก มีคุณสมบัติกัดกร่อนหินปูน ไหลไปตามก้อนหินและทําปฏิกิริยากับแคลเซียม
คาร์บอเนตท่ีมีอยู่ในหินปูน เกิดเป็นสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจคาร์บอเนต ซ่ึงไหลไปตาม       
พื้นผนงัถํ้า เม่ือนํ้าละเหยหมดก็เหลือตะกอนสะสมเป็นหินงอกหินยอ้ย” 
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท........................................................................................................... 
 ๗.  “เขาใชแ้ขนยนัพื้นดิน ดว้ยอาการเหน่ือยอ่อน กล่ินนํ้าฝนบนใบหญา้และกล่ินไอดิน
โซนเขา้จมูกวาบหวิว เขาเหน่ือยลา้เต็มที ยิ่งเดินก็เหมือนกลบัมาอยูท่ี่เดิมอยากให้มีใครซกัคนผา่น
มาพบ เขาคิดพลางเหม่งมองดูบนยอดไมเ้ห็นนกกาํลงับินกลบัสู่รัง ดวงอาทิตยสี์แดงเขม้กาํลงัคลอ้ย
ลงเหนือยอดไมท้างทิศตะวนัตก  แลว้เขาจะมีโอกาสกลบับา้นไหม” 
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท.............................................................................................................. 
 ๘.  “การสั่ งสมบุญทํามาซ่ึงความสุขความเจริญ ในวันน้ี จึงนับ เป็นโอกาสดี                  
ท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดพ้าลูกหลานญาติมิตรมาร่วมทาํบุญเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาของเราต่อไป” 
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท.............................................................................................................. 
 ๙.  “ถํ้าอู่ทอง ตวัถํ้ ามีขนาดกวา้ง ๖.๒ เมตร ยาว ๒๘ เมตร เป็นถํ้ าแฝดอยู่ติดกบัถํ้ า   
พระนอนทางทิศตะวนัตก ลกัษณะถํ้ายาวรี มีความเงียบสงบบรรยากาศเหมาะแก่การบาํเพญ็ภาวนา
ของผูรั้กความสงบ ภายในถํ้ ามีพระพุทธรูปหลายองค์รวมทั้งพระปูนป้ันพระเจา้อู่ทองซ่ึงเป็นนาม 
ของถํ้าน้ี” 
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท........................................................................................................... 
 ๑๐. “เขายอ้ยเป็นภูเขาท่ีมีถํ้าใหญ่นอ้ยหลายถํ้า มีหินงอกหินยอ้ยงดงาม เป็นท่ีรู้จกักนัดี
มานานในหมู่นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ถํ้ าน้ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของถนน           
เพชรเกษม เม่ือมาถึงแยกเขายอ้ยเล้ียวซ้ายมาตามถนนประมาณ ๕๐๐ เมตร ก็จะเห็นทางข้ึนเขาอยู่
ขวามือ” 
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท............................................................................................................. 
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กิจกรรมท่ี ๒              ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนขยายประโยคใจความสาํคญัต่อไปน้ีให้เป็นขอ้ความ  
    ๑ ยอ่หนา้ โดยใชโ้วหารตามท่ีกาํหนด 
๑.  เขายอ้ยมีถํ้าใหญ่นอ้ยจาํนวนมาก (บรรยายโวหาร) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
๒.  การเดินทางมาเท่ียวถํ้าเขายอ้ยสะดวกมาก (อธิบายโวหาร) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
๓.  ภายในถํ้าเขายอ้ยมีหินงอกหินยอ้ยสวยงาม (พรรณนาโวหาร) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
๔.  การรักษาส่ิงแวดลอ้มบริเวณถํ้าเขายอ้ยเป็นส่ิงท่ีควรปลูกฝังกบันกัท่องเท่ียว (เทศนาโวหาร) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
๕.  การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์าํไดห้ลายวธีิ (สาธกโวหาร) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบฝึกเสริมทกัษะที ่๑.๔ เช่ียวชาญล าดับความคิด 
 
กจิกรรม        ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ลาํดบัความคิดใหม่ใหถู้กตอ้ง 
ตัวอย่าง บา้นหลงัน้ีทาสีเขียวทั้งหลงั สร้างดว้ยไมส้ัก แต่สีซีด เพราะคงทามาหลายปี  
เรียบเรียงใหม่    บา้นหลงัน้ีสร้างดว้ยไมส้ัก ทาสีเขียวทั้งหลงัแต่สีซีดเพราะคงทามาหลายปี 
 ๑.  เขาเคยมาเท่ียวถํ้าเขายอ้ยเม่ือปี ๒๕๓๐ และก็กลบัไปรับราชการจนบดัน้ี เดิมเขามี
ภูมิลาํเนาอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่ แลว้เขาก็ไดม้าเท่ียวท่ีน่ีอีกคร้ังในวนัน้ีเอง 
เรียบเรียงใหม่...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 ๒. ชุดท่ีเขาใส่มาวนัน้ีเป็นชุดผา้ลูกไม้ แขนพอง ต่อเอว คอบัว กระโปรงรูดเอว        
ชายบาน แต่งลูกไมท่ี้ปก คาดเขม็ขดัเส้นใหญ่ทบัเอว 
เรียบเรียงใหม่...................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................3............ 
 ๓.  ศาลเจ้าแม่เขาย้อย เป็นศาลศักดิ์สิทธ์ิที่ผู้คนให้ความนับถือเป็นจ านวนมาก ตั้งอยู่
ทางฝ่ังตะวนัออกของถนนเพชรเกษม ติดกบัเขายอ้ย ใครท่ีเดินทางลงใตโ้ดยใช้ถนนเพชรเกษม    
เม่ือผ่านศาลเจ้าแม่เข้ายอ้ยจะบีบแตรรถเพื่อแสดงความเคารพและเช่ือว่าเจ้าแม่จะคุ้มครองให้
เดินทางปลอดภยั สร้างข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ.ใดไม่ปรากฏ 
เรียบเรียงใหม่...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 ๔.  ถํ้ าพระศรีอาริย ์ ตั้งอยู่สุดทางเดินเลียบเขาท่ีตรงไปยงัถํ้ าสวรรค์นัน่เอง ถํ้ าน้ีมี ๒ 
คูหาใหญ่ มีธรรมชาติท่ีเงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบติัธรรม ทางลงตวัถํ้ าอยู่ต ํ่าลงไปคล้ายถํ้ าเขา
หลวงมีบนัไดสํารองราว ๔๐ ชั้น ก็จะพบลานกวา้ง ๑๙ เมตร ยาว ๓๖ เมตร เดินทางไปอีกเพียง 
๑๒๔ เมตร ก็จะถึงปากถํ้ า มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่หน้าตกักวา้ง ๒.๗ เมตร คือ พระศรีอาริย์
ประดิษฐานอยู ่ 
เรียบเรียงใหม่...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
๕.รายการท่องเท่ียวสาํหรับวนัน้ีคือ อุทยานราชภกัด์ิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
และถํ้าเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 
เรียบเรียงใหม่...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
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แบบฝึกเสริมทกัษะที ่๑.๕ เนรมิตย่อหน้า 

 
กจิกรรมที ่๑     ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ขีดเส้นใตข้อ้ความประโยคใจความ 
     สาํคญัของยอ่หนา้ 
 ๑.  ความสุขของชาวนาท่ีเห็นตน้ขา้วเขียวขจีไปตลอดทั้งทุ่ง และเม่ือขา้วออกรวงดู
เหลืองอร่ามไปทุกหนทุกแห่ง ซ่ึงหมายถึงความเป็นอยูข่องชาวนาจะดีข้ึน เวลาท่ีเก็บเก่ียวขา้วจึงเป็น
เวลาท่ีชาวนาอ่ิมเอิบ การร้องรําทาํเพลงท่ีเรียกวา่เพลงเก่ียวขา้วจึงไดเ้กิดข้ึน เพราะเป็นเวลาท่ีชาวนา
เบิกบานใจนัน่เอง ดงันั้นประเพณีและวฒันธรรมหลายอยา่งดาํรงอยูไ่ดเ้พราะชาวนาเป็นกาํลงัสําคญั 
เม่ือชาวนาไดข้า้วก็คิดถึงการสร้างบุญกุศล นึกถึงบุญคุณของแม่โพสพ จึงเกิดประเพณีทาํบุญต่าง ๆ 
เช่น ทาํบุญลานนวดขา้ว ทาํบุญกลางทุ่ง ฯลฯ รวมถึงการทาํบุญงานประจาํปีถํ้ าเขายอ้ยด้วย การ
ทาํบุญเหล่าน้ีนอกจากจะทาํให้เกิดขวญัและกาํลงัใจแลว้ ก็ยงัเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมใจ
สมคัรสมานสามคัคีของชาวบา้นท่ีเตม็ใจและมาร่วมทาํบุญโดยพร้อมเพรียงกนั 
 ๒. คนท่ีถูกงูพิษกดัจะเห็นเป็นรอยเข้ียว รอยลึก 1 หรือ 2 รอย แลว้แต่ว่าจะกดัถนดั
หรือไม่ ส่วนงูไม่มีพิษกดัจะมีรอยฟันเป็นแถวเรียงกนั เม่ือถูกงูกดัใหใ้ชผ้า้แผน่เล็ก ๆ พนัท่ีแผล โดย
พนัจากส่วนล่างของแผลให้แน่นพอประมาณ แล้วพนัทบัเลยแผลข้ึนไป จากนั้นหาแผ่นไมห้รือ
กระดาษแขง็มาทาบแลว้พนัทบัดว้ยผา้อีกคร้ัง ให้ผูป่้วยยกส่วนท่ีถูกกดัอยูเ่หนือแนวระนาบ แลว้ส่ง
โรงพยาบาลท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด ทั้ งน้ีห้ามให้ทานยาหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก้ปวดให้ใช้ยาพารา         
เซตามอลเท่านั้น 
 ๓.  ในความใหญ่โตของภูเขาแห่งน้ีไดซุ้กซ่อนเร่ืองราวในอดีตเอาไวม้ากมาย นบัแต่
สมยัโบราณท่ีนํ้ าทะเลค่อยๆแห้งเหือดไป ปรากฏเป็นภูเขาสูงตระหง่านกลางพื้นราบของอาํเภอ     
เขายอ้ย  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเหตุใหป้ระวติัศาสตร์บางส่วนของชาวเขายอ้ยถูกเก็บรักษาเอาไวใ้นภูเขาลูกน้ี 
 ๔.  ในถํ้ าสวรรค์น้ีไม่ใช่สวรรค์เหมือนเดิมอีกแล้ว ไม่มีความสวยงามของหินงอก      
หินยอ้ย ไม่มีความร่มร่ืน ไม่มีความสงบเหมือนท่ีเปรียบกบัสวรรค์ เพราะปากถํ้ าได้ปิดลงตาม
ปรากฏการณ์ของธรรมชาติแลว้ 
 ๕. ถํ้ าเขายอ้ยเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวมาตั้งแต่สมยัโบราณ เพราะการเดินทาง
สะดวก อยูไ่ม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร นกัท่องเท่ียวท่ีมีเวลานอ้ย สามารถมาเท่ียวท่ีเขายอ้ยไดแ้ละ
มีกิจกรรมใหท้าํมากมาย  ทั้งการทาํบุญปิดทอง  ชมความงามของหินงอกหินยอ้ย ศึกษาเร่ืองราวใน
ประวติัศาสตร์ และให้อาหารลิง ฯลฯ  ถํ้าเขายอ้ยจึงยงัเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวติดต่อกนัเร่ือยมา
ไม่ขาดระยะ 
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กจิกรรมที ่๒        ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนขยายขอ้ความต่อไปน้ีใหเ้ป็นขอ้ความ ๑ ยอ่หนา้ พร้อมทั้ง 
                             บอกวา่ใชว้ธีิการขยายความยอ่หนา้แบบใด 
 ๑.  ลกัษณะของถํ้าเขายอ้ย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

  ๒. วธีิเดินทางมาเท่ียวถํ้าเขายอ้ย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ๓.  กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถทาํไดเ้ม่ือมาเท่ียวถํ้าเขายอ้ย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ๔. การดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มบริเวณเขายอ้ย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ๕. ความประทบัใจในการเดินทางมาเท่ียวถํ้าเขายอ้ย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบฝึกเสริมทกัษะที ่๑.๖ เก่งกล้าสารคดี 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกคิดโครงเร่ืองจากช่ือเร่ืองต่อไปน้ี 
ตัวอย่าง  เร่ืองโรงเรียนของฉัน  
 โครงเร่ือง  ๑. ช่ือโรงเรียน  ๒. ประวติัโรงเรียน  ๓.ท่ีตั้ง  
      ๔. จาํนวนนกัเรียน  ๕. กิจกรรมในโรงเรียน  ๖.จาํนวนครู 
      ๗. การจดัการเรียนการสอน  ๘. ส่ิงท่ีประทบัใจ  ฯลฯ 
๑.  เร่ืองครอบครัวของฉนั 
 โครงเร่ือง ๑....................................................... ๒........................................................ 
       ๓...................................................... ๔......................................................... 
       ๕...................................................... ๖......................................................... 
๒.  เร่ืองทอ้งถ่ินเขายอ้ย 
 โครงเร่ือง  ๑....................................................... ๒........................................................ 
       ๓...................................................... ๔......................................................... 
       ๕...................................................... ๖......................................................... 
๓.  เร่ืองเมนูท่ีฉนัโปรดปราน 
 โครงเร่ือง  ๑....................................................... ๒........................................................ 
       ๓...................................................... ๔......................................................... 
       ๕...................................................... ๖......................................................... 
๔.  เร่ืองสถานท่ีแสนประทบัใจ 
 โครงเร่ือง  ๑....................................................... ๒........................................................ 
       ๓...................................................... ๔......................................................... 
       ๕...................................................... ๖......................................................... 
๕.  เร่ืองความสุขของฉนั 
 โครงเร่ือง  ๑....................................................... ๒........................................................ 
       ๓...................................................... ๔......................................................... 
       ๕...................................................... ๖......................................................... 
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กจิกรรมเสริมทกัษะนอกเวลาเรียน 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนรวบรวมขอ้มูลและฝึกเขียนโครงเร่ืองของสารคดี เร่ือง ถํ้าเขายอ้ย...ความงามท่ี 
               ธรรมชาติสร้าง โดยเติมขอ้ความหรือประโยคสั้น ๆ ลงในตารางทางขวามือใหต้รงกบั 
               โครงเร่ืองทางซา้ยมือ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
ตวัอยา่ง การวางโครงเร่ืองการเขียนสารคดีเร่ือง “วดัเขาตะเคราศกัด์ิสิทธ์ิ” 
 

โครงเร่ือง ขอ้ความเพื่อใชเ้ขียนยอ่หนา้และเน้ือเร่ือง 
เพื่ออะไร แนะนาํวดัท่ีมีช่ือเสียงในอาํเภอบา้นแหลม  
ใครอ่าน นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
มีประโยชน์อยา่งไร เป็นหนงัสืออ่านเพ่ิม เสริมความรู้ 
เร่ืองอะไร เร่ือง “วดัเขาตะเคราะศกัด์ิสิทธ์ิ” 
บทนาํเร่ือง วดัเป็นศาสนสถานท่ีสาํคญัของพระพทุธศาสนา 
บทท่ี ๑ หวัขอ้ 
             หวัขอ้ยอ่ย 
             หวัขอ้ยอ่ย 
             หวัขอ้ยอ่ย 

บทท่ี ๑ ประวติัของวดัเขาตะเครา 
            ท่ีตั้ง 
            การก่อสร้าง 
            ประวติัหลวงพอ่ทองและพระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิองคอ่ื์น ๆ 

บทท่ี ๒ หวัขอ้ 
              หวัขอ้ยอ่ย 
              หวัขอ้ยอ่ย 
              หวัขอ้ยอ่ย 

บทท่ี ๒ ความศรัทธาของประชาชน 
              งานประจาํปี 
              วตัถุมงคล 
              กิจกรรมการทาํบุญ 

บทท่ี ๓  หวัขอ้ 
              หวัขอ้ยอ่ย 
              หวัขอ้ยอ่ย 

บทท่ี ๓ การเยีย่มชมสถานท่ีต่างๆภายในวดั 
             การเดินทาง 
            ขอ้ควรปฏิบติัและความประทบัใจ 

บทสรุป เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองของอาํเภอบา้นแหลมตลอดไป 
 

การวางโครงเร่ืองการเขียนสารคดี เร่ือง “ถ า้เขาย้อย...ความงามทีธ่รรมชาติสร้าง” 
 

โครงเร่ือง ขอ้ความเพื่อใชเ้ขียนยอ่หนา้และเน้ือเร่ือง 
เพื่ออะไร  
ใครอ่าน  
มีประโยชน์อยา่งไร  
เร่ืองอะไร  
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บทนาํเร่ือง  
 

โครงเร่ือง ขอ้ความเพื่อใชเ้ขียนยอ่หนา้และเน้ือเร่ือง 
บทท่ี ๑ หวัขอ้ 
             หวัขอ้ยอ่ย 
             หวัขอ้ยอ่ย 
             หวัขอ้ยอ่ย 

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

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

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

.......................................................................................... 
บทท่ี ๒ หวัขอ้ 
              หวัขอ้ยอ่ย 
              หวัขอ้ยอ่ย 
              หวัขอ้ยอ่ย 

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

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

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

.......................................................................................... 
บทท่ี ๓  หวัขอ้ 
              หวัขอ้ยอ่ย 
              หวัขอ้ยอ่ย 
              หวัขอ้ยอ่ย 

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

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

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

.......................................................................................... 
บทสรุป  

  

หมายเหตุ: นกัเรียนสามารถเพิ่มเติมจาํนวนบทและหวัขอ้ไดต้ามความเหมาะสมกบัเน้ือหา 
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แบบทดสอบประจ าแบบฝึกชุดที ่๑  ภูเขางามถ า้วจิิตร 
รายวชิา  ภาษาไทย  รหัสวชิา  ท ๓๒๑๐๑  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขาย้อยวทิยา 
  

ค าช้ีแจง   ให้เลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว แล้วท าเคร่ืองหมายกากบาท (x)       
    ลงในกระดาษค าตอบ 
๑. ขอ้ใดใชค้าํผดิความหมาย 
 ก.  ระยะน้ีมีการโยกยา้ยขา้ราชการหลายตาํแหน่ง 
 ข.  ตาํรวจไม่พบร่อยรอยของคนร้ายในท่ีเกิดเหตุ 
 ค.  เขาจา้งช่างมาแต่งเติมบา้นใหม่ 
 ง.  วฒันธรรมเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 
๒.  ขอ้ใดใชค้าํท่ีมีความหมายโดยตรงทุกคาํ 
 ก.  งานน้ีกร่อยเหลือเกิน จืดชืดไม่มนัเลย 
 ข.  สุดาโดดร่มอยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะคร้ังเพราะเบ่ืองานท่ีทาํเตม็ทน 
 ค.  เขาลา้งมือจากวงการน้ีแลว้เพื่อลูกท่ีกาํลงัจะลืมตาดูโลกเร็ว ๆ น้ี 
 ง.  ใครๆก็รู้วา่เขากินอาหารรสจดัไดทุ้กอยา่ง 
๓.  ประโยคต่อไปน้ีควรแกไ้ขอยา่งไรจึงจะเป็นประโยคท่ีกะทดัรัด 

 “ทั้งพฤติกรรมรูปแบบและพฤติกรรมแอบแฝงนี ้ถ้าขัดแย้งกนักจ็ะท าให้เกดิความ
ระส ่าระสาย ในจิตใจของมนุษย์แต่ละคนอย่างมาก” 

 ก.  พฤติกรรมรูปแบบและพฤติกรรมแอบแฝงน้ี ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ข้ึนในจิตใจของมนุษย ์
  แต่ละคนอยา่งมาก 

ข.  ถา้พฤติกรรมรูปแบบและพฤติกรรมแอบแฝงน้ี ขดัแยง้กนัก็จะทาํใหเ้กิดความระสํ่าระสาย    
 ในจิตใจของมนุษยแ์ต่ละคนอยา่งมาก 

 ค.  ทั้งพฤติกรรมรูปแบบและพฤติกรรมแอบแฝงน้ี ถา้ขดัแยง้กนัจะทาํใหเ้กิดความระสํ่าระสาย  
  ในจิตใจของมนุษยแ์ต่ละคนอยา่งมาก 
 ง.  หากพฤติกรรมรูปแบบและพฤติกรรมแอบแฝงน้ีขดัแยง้กนัก็จะทาํใหเ้กิดความระสํ่าระสาย 

ในจิตใจของมนุษยแ์ต่ละคนอยา่งมาก 
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๔.  ประโยคในขอ้ใดส่ือความหมายไม่กาํกวม 
 ก.  ผูห้ญิงคนนั้นใส่เส้ือลายสวยจงั 
 ข.  รถโดยสารประจาํทางพุง่ชนเสาไฟฟ้าขาดสองท่อน 
 ค.  ท่ีภาคเหนือมีปัญหาเร่ืองนํ้าท่วมไร่นาอยา่งหนกั 
 ง.  คุณหมอแนะนาํวธีิการใหน้มบุตร 
๕.  ขอ้ความต่อไปน้ีใชโ้วหารชนิดใด 
 “บนเนินเขาเตีย้ๆมีน า้พุตลอดฤดูกาล ทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว ในขณะทีน่ า้ไหลผ่านเนินเขา     
 ป่าละเมาะหมู่ไม้ แล้วหายไปในทุ่งกว้างเหนือหมู่บ้านขึน้ไปกลายเป็นล าธารเลก็ ๆ น้ัน  
 เสียงของมันฟังดูไพเราะยิง่นัก ชาวบ้านก าลงัช่วยกนัล าเลียงหินเพือ่สร้างสะพานเลก็ ๆ 
 ข้ามล าธารแห่งนี”้ 
 ก.  สาธกโวหารและบรรยายโวหาร  
 ข.  บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร 
 ค.  พรรณนาโวหารและอุปมาโวหาร  
 ง.  เทศนาโวหารและพรรณนาโวหาร 
๖.  ขอ้ความต่อไปน้ีใชโ้วหารชนิดใด 
 “ความเป็นเพือ่นได้คืบคลานไปเร่ือยๆ คล้ายต้นไม้ทีล่งรากชิดติดกนั แล้วเกีย่วพนัเข้าด้วยกนั 
 เพือ่ความมั่นคงของล าต้นทั้งสอง หินรู้สึกว่าเขากบันาคเหมือนเป็นคน ๆ เดียวกนั มีความ 
 บึกบึน  แข็งแกร่ง มีวยัไล่เลีย่กนั มีบ้านที่นายสร้างให้อยู่ มีครอบครัวที่นายดูแลและขอเมียให้ 
 เขาสองคนเหมือนกัน และเขาทั้งสองกม็ีหน้าทีส่ าคัญไม่ต่างกนั คือ พทิกัษ์คุ้มครองติดสอย 
 ห้อยตามนายไปทุกหนทุกแห่ง หินคิดว่านายคือเจ้าชีวติของตนเช่นไร นาคกค็ิดเช่นน้ัน” 
 ก.  พรรณนาโวหารและอุปมาโวหาร  
 ข.  อธิบายโวหารและพรรณนาโวหาร 
 ค.  บรรยายโวหารและอุปมาโวหาร  
 ง.  บรรยายโวหารและอธิบายโวหาร 
๗.  ประโยคในขอ้ใดลาํดบัความคิดไม่ถูกต้อง  
 ก. เหล่ากาชาดนาํเส้ือผา้ไปแจกคนท่ียากจนตามจงัหวดัต่าง ๆ 
 ข.  เขาเอาฉากมากั้นเพราะหลงับา้นของเขาไม่น่าดู 
 ค.  ทั้ง ๆ ท่ีเธอทุ่มเทอยา่งมากให้กบัการอ่านหนงัสือ เธอก็ยงัสอบไม่ผา่น 
 ง.  นกัท่องเท่ียวไม่คาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มต่อผลเสียท่ีจะตามมา 
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๘.  ยอ่หนา้ประเภทใดท่ีประโยคใจความสาํคญัมีส่วนช่วยสรุปและเนน้ความสาํคญัไป 
 พร้อม ๆ กนั 
 ก.  ยอ่หนา้ท่ีประโยคใจความสาํคญัอยูต่อนตน้และตอนทา้ย 
 ข.  ยอ่หนา้ท่ีประโยคใจความสาํคญัอยูต่อนทา้ย 
 ค.  ยอ่หนา้ท่ีประโยคใจความสาํคญัอยูต่อนกลาง 
 ง.  ยอ่หนา้ท่ีประโยคใจความสาํคญัอยูต่อนกลางและตอนทา้ย 
๙.  “คลองรังสิตเป็นคลองทีขุ่ดขึน้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๕  
 มีวตัถุประสงค์เพือ่ใช้เป็นคลองชลประทานในการท าการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าว แต่ปัจจุบัน 
 ดูเหมือนว่าคลองรังสิตจะไม่ได้ท าหน้าทีเ่ดิมเต็มทีนั่ก และริมคลองทั้งสองฝ่ังกม็องหาท้องนา 
 ไม่ค่อยพบแล้ว” 
 ขอ้ความขา้งตน้น้ีมีประโยคใจความสาํคญัอยูส่่วนใดของยอ่หนา้ 
 ก.  ตอ้นตน้      
 ข.  ตอนทา้ย 
 ค.  ตอนกลาง     
 ง.  ไม่ปรากฏประโยคใจความสาํคญั 
๑๐.  การเตรียมโครงเร่ืองม่ีเหมาะสมมีประโยชน์ต่อการเขียนสารคดีอยา่งไร 
 ก.  อาํนวยความสะดวกใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือเร่ืองง่ายข้ึน 
 ข.  ทาํใหเ้น้ือหาท่ีเขียนมีความน่าเช่ือถือ 
 ค.  ไดเ้น้ือหาท่ีมีขนาดยาวข้ึน 
 ง.  ทาํใหเ้น้ือเร่ืองมีเอกภาพ สัมพนัธภาพและสารัตถภาพ 
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    เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะที ่๑.๑  รู้จักใช้ค า 
 

กจิกรรมที ่๑  ค าช้ีแจง จงพิจารณาคาํแต่ละคู่ต่อไปน้ีวา่คาํใดสะกดผดิเพราะใชแ้นวเทียบผดิ  
      ใหว้งกลมคาํท่ีสะกดผดิและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 

คู่ท่ี คาํ คาํท่ีสะกดถูกตอ้ง 
ตวัอย่าง รังเกลียด    – น่าเกลียด รังเกียจ 

๑ ศกัด์ิศรี  -    ศรีษะ ศีรษะ 
๒ ผาสุข  - ความสุข ผาสุก 
๓ เจตนารมย ์–  ร่ืมรมย ์ เจตนารมณ์ 
๔ นิมิต –  ญาติมิต ญาติมิตร 
๕ ไพบูรณ์ –สมบูรณ์  ไพบูลย ์

 

กจิกรรมที ่๒  ค าช้ีแจง พิจารณาขอ้ความขา้งล่างน้ีแลว้บอกวา่ควรเป็นภาษาระดบัใด 
  ระดับทางการ       ระดับกึง่ทางการ  ระดับภาษาปาก 
ตัวอย่าง  ไงพวก ตอนน้ีลํ่าซาํละสิ เห็นวา่เสาร์น้ีจะไปเท่ียวเขายอ้ยใช่ป่าว ...ระดบัภาษาปาก 
๒.๑  ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ทั้งหลาย ร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต วดัเขายอ้ย  ..ระดบัทางการ.. 
๒.๒  คุณผูห้ญิงครับ กรุณาใหอ้าหารลิงในบริเวณท่ีจดัไวด้ว้ยครับ..........ระดบัก่ึงทางการ................ 
๒.๓  ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะ.......ระดบัทางการ.................. 
๒.๔  อยา่งน้ีมนัทีฮูทีอิทนะ แยบ็มาก็ซดัตูมตอบไป........................ระดบัภาษาปาก........................... 
๒.๕  มาเท่ียวถํ้าเขายอ้ยคร้ังน้ีมนัสุดๆ ไปเลย.........................ระดบัภาษาปาก.................................... 
๒.๖  คุณจะเดินทางเขา้ไปในถํ้าสวรรคเ์พียงคนเดียวไดอ้ยา่งไร...................ระดบัก่ึงทางการ........... 
๒.๗  ท่านควรสาํรวมกาย วาจา และใจ เม่ือเขา้มาในถํ้าพระศรีอารยแ์ห่งน้ี.......ระดบัก่ึงทางการ..... 
๒.๘  แค่เท่ียวถํ้าเขายอ้ยก็เกือบหมดตูดแลว้เดือนน้ี.......................ระดบัภาษาปาก............................ 
๒.๙  ศาลเจา้แม่เขายอ้ยเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีทุกคนเคารพนบัถือ..................ระดบัก่ึงทางการ.............. 
๒.๑๐ ขา้พเจา้พร้อมดว้ยพสกนิกรชาวไทยขอถวายพระพร ขอพระองคท์รงพระเจริญยิ่งยนืนาน  
..........................................ระดบัทางการ.......................................................................................... 
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กจิกรรมที ่๓  ค าช้ีแจง เลือกคาํในวงเล็บเติมลงในช่องวา่งใหเ้หมาะสมกบัเน้ือความ 
๑.  ชาวบา้นมาประชุม เพื่อเตรียมการตอ้นรับคณะทศันาจร ณ ถํ้าเขายอ้ย  (ประชุม,  ชุมนุม) 
๒.  ศาลาน้ีเก่ามาก จนพื้นทรุดลงไปแถบหน่ึง   (ทรุด, ช ารุด) 
๓.  ตาํรวจมีหนา้ท่ีป้องกนัอาชญากรรม   (ปกป้อง, ป้องกนั) 
๔.  แม่ลิงปกป้องลูกนอ้ยของมนั   (ปกป้อง, ป้องกนั) 
๕. โรงเรียนมีเงิน ทดรอง จ่ายใหไ้ปก่อน   (ทดรอง, ทดลอง) 
๖.  นายอาํเภอมีหนา้ท่ีบ าบัดทุกขบ์าํรุงสุขใหแ้ก่ประชาชนชาวเขายอ้ย  (บ าบัด, ขจัด) 
๗.  พอมาถึงเขาก็สอดส่าย สายตามองหาพระพุทธไสยาสน์ทนัที  (สอดส่อง, สอดส่าย) 
๘.  ศาสนาเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียว จิตใจของเรา   (ยดึเหน่ียว, เหน่ียวร้ัง) 
๙.  หนงัสือพิมพล์งข่าวอยา่งครึกโครมเร่ืองโบสถไ์มส้ักทองของวดัเขายอ้ย  (ครึกโครม, ครึกคร้ืน) 
๑๐. กรรมการวดัเร่ียไรเงินเพื่อจดังานประจาํปีวดัเขายอ้ย   (เร่ียราย, เร่ียไร) 
 

กจิกรรมที ่๔  ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนนาํคาํในแต่ละชุดไปเติมในประโยคใหไ้ดใ้จความถูกตอ้งชดัเจน 
ชุดที ่๑ กดีขวาง  ขัดขวาง  ขัดขืน 
 ก. เขาขดัขวางไม่ใหฉ้นัเล่ือนตาํแหน่ง 
 ข. คนร้ายขดัขืนการจบักุมของตาํรวจ 
 ค. เธอจอดรถกีดขวางการจราจร 
ชุดที ่๒ ครอบครอง  คุ้มครอง  ปกครอง 
 ก. หวัหนา้ปกครองอยา่งมีความสุข 
 ข. ชาวบา้นครอบครองท่ีดินผนืน้ีมาสิบปีแลว้ 
 ค. เขาขอใหเ้ทพเจา้คุม้ครองใหเ้ธอปลอดภยั 
ชุดที ่๓ เหีย้มเกรียม  เหีย้มหาญ  เหีย้มโหด 
 ก. ทหารไทยต่อสู้กบัขา้ศึกอยา่งเห้ียมหาญ 
 ข. เขาเป็นคนเห้ียมเกรียมขบัรถชนคนแต่ไม่ยอมหยดุช่วยเหลือ 
 ค. คนร้ายฆ่าหญิงสาวอยา่งเห้ียมโหดจึงถูกจาํคุกตลอดชีวติ 
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เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะที ่๑.๒ ล าน าประโยค 
 

กจิกรรมที ่๑  ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนศึกษาขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ทาํเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความท่ีเป็น 
    ประโยค และทาํเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ความท่ีไม่เป็นประโยค 
ตัวอย่าง                     ถํ้าพระศรีอาริยท่ี์เขายอ้ยเพชรบุรี 
                                  พอ่กบัแม่จะพาเราไปเท่ียว 
 ๑. ถํ้าเขายอ้ยแห่งน้ี 
 ๒. ลมพดัแผน่สังกะสีปลิววอ่น 
 ๓. นกัท่องเท่ียวเส้ือฟ้าชาวจีนคนนั้น 
 ๔. สวยงามราวกบัสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ 
 ๕. คณะกรรมการผูจ้ดัการบริษทั นาํเท่ียว จาํกดั 
 ๖. ไดย้นิเขาพดูเหมือนกนัแต่ไม่รู้วา่เขาตอ้งการอะไรแน่ 
  ๗. ถํ้านอ้ยใหญ่ทั้งหลายภายในภูเขาลูกน้ี 
   ๘. เพราะฝนตกหนกัมาหลายวนั ดินเชิงเขาจึงถล่มลงมา 
  ๙. รถทวัร์ท่ีมาจากจงัหวดัเชียงใหม่ 
  ๑๐. หลงัเลิกเรียนแลว้นกัเรียนพากนัเขา้ห้องสมุด 
 

กจิกรรมที ่๒ ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนบอกวา่ประโยคต่อไปน้ีเป็นประโยคชนิดใด 
 ประโยคสามัญ    ประโยคซ้อน  ประโยครวม 
๑.  เม่ือเขาทุจริต เราก็คงตอ้งใหเ้ขาออก          ประโยคซ้อน  
๒.  คุณจะมาเท่ียวหรือจะมานัง่เล่นโทรศพัท ์     ประโยครวม 
๓.  สุภทัราไดรั้บคดัเลือกเป็นหวัหนา้หอ้ง     ประโยคสามัญ   
๔.  เศรษฐกิจไม่ดีประชาชนจึงพากนัลดการใชจ่้ายลง    ประโยคซ้อน 
๕.  เกษตรกรแถวน้ีนิยมทาํนาและเล้ียงปลาท่ีกินพืชไวใ้นนา    ประโยครวม 
๖.  ธีรพลดีใจท่ีสอบชิงทุนไปเรียนต่างประเทศได ้   ประโยคซ้อน 
๗.  พี่ขบัรถขา้มสะพานไม ้     ประโยคสามัญ  
๘.  เขาบอกวา่จะมาถึงพรุ่งน้ีแต่ไม่ไดบ้อกวา่จะถึงก่ีโมง    ประโยครวม 
๙.  พอ่ทาํงานหามรุ่งหามคํ่าซ่ึงไม่ดีต่อสุขภาพเลย  ประโยคซ้อน 
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๑๐. เคร่ืองหมายจราจรขา้งทางถูกทาํลายทั้งหมด ประโยคสามัญ   
กจิกรรมที ่๓ ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนบอกชนิดของประโยคตามเจตนา ดงัน้ี 
 ประโยคบอกให้ทราบ   ประโยคเสนอแนะ  ประโยคส่ัง  ประโยคห้าม   
 ประโยคขู่      ประโยคขอร้อง     ประโยคถาม  ประโยคคาดคะเน 
๑. คุณรู้สึกอยา่งไรบา้งท่ีไดม้าเท่ียวถํ้าเขายอ้ย   ประโยคถาม 
๒.  การทาํบุญตามกาํลงัศรัทธาไดอ้านิสงส์มาก    ประโยคบอกให้ทราบ  
๓.  หา้มข้ึน บนัไดล่ืน     ประโยคห้าม   
๔.  ภายในถํ้าเขายอ้ยมีพระพุทธไสยาสน์องคใ์หญ่สวยงาม  ประโยคบอกให้ทราบ   
๕.  เม่ือวานฝนตกทางข้ึนเขาคงล่ืน พวกเราอยา่ข้ึนดีกวา่นะอนัตราย  ประโยคคาดคะเน 
๖.  ถา้นอ้งไม่เอาอาหารใหลิ้งในบริเวณท่ีจดัไว ้อาจถูกลิงกดัได ้  ประโยคขู่ 
๗.  ข้ึนรถไดแ้ลว้  ประโยคส่ัง 
๘.  กรุณจอดรถให้เป็นระเบียบ  ประโยคขอร้อง 
๙.  นกัท่องเท่ียวควรมาเท่ียวเขายอ้ยช่วงฤดูร้อนเพราะเดินทางสะดวก ประโยคเสนอแนะ 
๑๐. พวกเราอาจจะกลบัมาเท่ียวท่ีน่ีอีกคร้ังหน่ึง  ประโยคคาดคะเน  
 

กจิกรรมที ่๔ ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเขียนประโยคต่อไปน้ีใหม่ใหก้ะทดัรัดข้ึน 
ตัวอย่าง คุณหมอตรวจร่างกายผูป่้วยคนไขทุ้กวนั  เขียนใหม่  คุณหมอตรวจคนไขทุ้กวนั 
๑.  ขา้พเจา้มีความคิดความเห็นวา่ควรจดักิจกรรมน้ีอีกในปีถดัไป 
 เขียนใหม่ ขา้พเจา้คิดวา่ควรจดักิจกรรมน้ีอีกในปีถดัไป 
๒.  เขาป่วยหนกัอาการสาหสัมาก 
 เขียนใหม่ เขาป่วยหนกั 
๓.  คุณพอ่จะตอ้งรีบเดินทางอยา่งรีบร้อน 
 เขียนใหม่ คุณพอ่ตอ้งรีบเดินทาง 
๔.  เธอเล่าเร่ืองทั้งหมดใหพ้วกเราฟังทั้งหมด 
 เขียนใหม่ เธอเล่าเร่ืองทั้งหมดใหพ้วกเราฟัง 
๕.  ผลสืบเน่ืองท่ีตามมาคือการจราจรติดขดั 
 เขียนใหม่ ผลท่ีตามมาคือการจราจรติดขดั 
๖.  พยานหลกัฐานยนืยนัสอดคลอ้งตอ้งกนัน่าเช่ือถือวา่ผูถู้กกล่าวหาทาํความผดิจริง 
 เขียนใหม่ พยานหลกัฐานยนืยนัวา่ผูถู้กกล่าวหาทาํความผดิจริง 
๗.  ในช่วง ๑๐ ปีท่ีผา่นมาทัว่โลกต่างแตกต่ืนสนใจในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
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 เขียนใหม่ ในช่วง ๑๐ ปีท่ีผา่นมาทัว่โลกต่างสนใจในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
๘.  มนุษยทุ์กชีวติจาํเป็นตอ้งมีเพื่อนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
 เขียนใหม่ มนุษยจ์าํเป็นตอ้งมีเพื่อนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
๙.  เขามีรายไดอ้ยา่งนอ้ยราวๆ ไม่ตํ่ากวา่เดือนละ สองหม่ืนบาท 
 เขียนใหม่ เขามีรายไดไ้ม่ตํ่ากวา่เดือนละ สองหม่ืนบาท 
๑๐. ขอใหท้่านสืบสวนใหไ้ดค้วามวา่ผูใ้ดกระทาํการทุจริตยกัยอกเงินน้ี 
 เขียนใหม่ ขอใหท้่านสืบใหไ้ดว้า่ผูใ้ดกระทาํการทุจริตยกัยอกเงินน้ี 
 

กจิกรรมที ่๕ ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนแกไ้ขประโยคท่ีบกพร่องต่อไปน้ีให้เป็นประโยคท่ีถูกตอ้ง 
ตัวอย่าง     บตัรประชาชนของฉนัขาดอายุ 
                  แก้ไขใหม่ บตัรประชาชนของฉนัหมดอายุ 
๑.  เร่ืองนํ้าขงัหนา้ถํ้าเขายอ้ยขอฝากฝังใหเ้ทศบาลช่วยแกไ้ขดว้ย 
 แก้ไขใหม่ เร่ืองน า้ขังหน้าถ า้เขาย้อยขอฝากให้เทศบาลช่วยแก้ไขด้วย 
๒.  เขาเจนจดัในวชิาคณิตศาสตร์ 
 แก้ไขใหม่ เขาเช่ียวชาญในวชิาคณติศาสตร์ 
๓.  กรมศุลกากรสั่งเก็บนมผงท่ีเปรอะเป้ือนสารกมัมนัตภาพรังสี 
 แก้ไขใหม่ กรมศุลกากรส่ังเก็บนมผงที่ปนเป้ือนสารกมัมันตภาพรังสี 
๔.  ระยะน้ีมกัเกิดอุทกภยัและวาตภยัชุกชุม 
 แก้ไขใหม่ ระยะนีม้ักเกดิอุทกภัยและวาตภัยขึน้บ่อย 
๕.  คนเราเลือกเกิดไม่ไดแ้ต่เลือกอนาคตท่ีดีไดถ้า้มีมุมานะ 
 แก้ไขใหม่ คนเราเลอืกเกดิไม่ได้แต่เลอืกอนาคตทีด่ีได้ถ้ามีความมุมานะ 
๖.  เขาปวดศีรษะมากและยงัมาเรียนวนัน้ี 
 แก้ไขใหม่ เขาปวดศีรษะมากแต่ก็ยงัมาเรียนวนัน้ี 
๗.  อยา่ปล่อยใหเ้ด็กเล็กๆอยูด่ว้ยลาํพงั 
 แก้ไขใหม่ อย่าปล่อยให้เด็กเล็กๆอยู่ตามล าพงั 
๘.  เขาตั้งปฏิญาณไวว้า่ตอ้งสอบเขา้มหาวทิยาลยัใหไ้ด ้
 แก้ไขใหม่ เขาตั้งปณธิานไว้ว่าต้องสอบเข้ามหาวทิยาลยัให้ได้ 
๙.  เขาถูกคดัเลือกใหเ้ป็นประธานนกัเรียน 
 แก้ไขใหม่ เขาได้รับคัดเลอืกให้เป็นประธานนักเรียน 
๑๐.  ผลงานช้ินน้ีถูกสร้างข้ึนโดยคุณอาจอง  ชุมสาย ณ อยธุยา 
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 แก้ไขใหม่ คุณอาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยาสร้างผลงานช้ินนี้ 
เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะที ่๑.๓ ท่องโลกโวหาร 

 
กจิกรรมที ่๑  ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ีวา่ใชโ้วหารชนิดใด  
บรรยายโวหาร   พรรณนาโวหาร     เทศนาโวหาร     อุปมาโวหาร     สาธกโวหาร  อธิบาย
โวหาร 

.......................................................... 
 ๑. “พิธีบายศรีสู่ขวญั เป็นประเพณีสําคญัอย่างหน่ึงของชาวอีสาน ท่ีทาํกนัแทบทุก
โอกาส ทั้งในมูลเหตุแห่งความดีและไม่ดี ชาวอีสานถือวา่เป็นประเพณีเรียกขวญัใหม้าอยูก่บัตวั”  
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท อธิบายโวหาร 
  ๒. “แดดในยามเยน็กาํลงัลงสู่สมยัใกลว้ิกาล ทอแสงแผ่ซ่านกระทบทิวเขาเป็นรัศมีสะทอ้นแสง  
เบ้ืองบนมีกลุ่มเมฆเป็นคล่ืนซบัซอ้นสลบักนัเป็นทิวแถว ตอ้งแสงแดดจบัเป็นสีระยบัวะวบัแวว”      
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท พรรณนาโวหาร 
 ๓.  “ดา้ยสายสิญจน์ท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บหลงัจากท่ีรดนํ้ ามนตแ์ลว้เปรียบเสมือนผา้ยนัต์
ปกป้องภยนัตรายทั้งปวงตลอดระเวลาในการเดิน”     
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท อุปมาโวหาร  
 ๔.  “เยาวชนผูท่ี้จะเป็นกาํลงัของชาติควรจะประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นผูใ้ฝ่เรียนใฝ่รู้   
ในขณะเดียวกนัควรจะอนุรักษว์ฒันธรรมของชาติใหเ้ป็นสมบติัของแผน่ดินสืบไป” 
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท เทศนาโวหาร  
 ๕.  “วถีิชีวติของชาวบา้นบริเวณเขายอ้ย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทาํนา ทาํสวน 
ทาํไร่ ใช้ชีวิตเรียบง่ายตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุม้กนั” 
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท สาธกโวหาร 
 ๖.  “หินงอก คือ หินท่ีงอกจากพื้น หินยอ้ย คือ หินท่ียอ้ยลงมาจากดา้นบน มกัจะพบ
มากในภูเขาท่ีเป็นหินปูน เม่ือฝนตกลงมาผสมกบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ กลายเป็นกรด
คาร์บอนิก มีคุณสมบัติกัดกร่อนหินปูน ไหลไปตามก้อนหินและทําปฏิกิริยากับแคลเซียม
คาร์บอเนตท่ีมีอยู่ในหินปูน เกิดเป็นสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจคาร์บอเนต ซ่ึงไหลไปตามพื้น
ผนงัถํ้า เม่ือนํ้าละเหยหมดก็เหลือตะกอนสะสมเป็นหินงอกหินยอ้ย” 
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท อธิบายโวหาร 
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 ๗.  “เขาใชแ้ขนยนัพื้นดิน ดว้ยอาการเหน่ือยอ่อน กล่ินนํ้าฝนบนใบหญา้และกล่ินไอดิน 
โซนเขา้จมูกวาบหวิว เขาเหน่ือยลา้เต็มที ยิ่งเดินก็เหมือนกลบัมาอยูท่ี่เดิมอยากให้มีใครซกัคนผา่น
มาพบ เขาคิดพลางเหม่งมองดูบนยอดไมเ้ห็นนกกาํลงับินกลบัสู่รัง ดวงอาทิตยสี์แดงเขม้กาํลงัคลอ้ย
ลงเหนือยอดไมท้างทิศตะวนัตก  แลว้เขาจะมีโอกาสกลบับา้นไหม” 
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท พรรณนาโวหาร 
 ๘.  “การสั่งสมบุญทํามาซ่ึงความสุขความเจริญ ในวันน้ีจึงนับเป็นโอกาสดีท่ี
นกัท่องเท่ียวจะไดพ้าลูกหลานญาติมิตรมาร่วมทาํบุญเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาของเราต่อไป” 
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท เทศนาโวหาร 
 ๙.  “ถํ้าอู่ทอง ตวัถํ้ ามีขนาดกวา้ง ๖.๒ เมตร ยาว ๒๘ เมตร เป็นถํ้ าแฝดอยู่ติดกบัถํ้ า   
พระนอนทางทิศตะวนัตก ลกัษณะถํ้ายาวรี มีความเงียบสงบบรรยากาศเหมาะแก่การบาํเพญ็ภาวนา
ของผูรั้กความสงบ ภายในถํ้ ามีพระพุทธรูปหลายองค์รวมทั้งพระปูนป้ันพระเจา้อู่ทองซ่ึงเป็นนาม 
ของถํ้าน้ี” 
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท อธิบายโวหาร 
 ๑๐. “เขายอ้ยเป็นภูเขาท่ีมีถํ้าใหญ่นอ้ยหลายถํ้า มีหินงอกหินยอ้ยงดงาม เป็นท่ีรู้จกักนัดี
มานานในหมู่นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ถํ้ าน้ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของถนน    
เพชรเกษม เม่ือมาถึงแยกเขายอ้ยเล้ียวซ้ายมาตามถนนประมาณ ๕๐๐ เมตร ก็จะเห็นทางข้ึนเขาอยู่
ขวามือ” 
ขอ้ความน้ีเป็นโวหารประเภท บรรยายโวหาร 
 

กจิกรรมที ่๒ ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนขยายประโยคใจความสาํคญัต่อไปน้ีใหเ้ป็นขอ้ความ ๑ ยอ่หนา้ โดยใชโ้วหาร 
                                  ตามท่ีกาํหนด 
๑.  เขายอ้ยมีถํ้าใหญ่นอ้ยจาํนวนมาก (บรรยายโวหาร)  
 .......................................................พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน................................................ 
๒.  การเดินทางมาเท่ียวถํ้าเขายอ้ยสะดวกมาก (อธิบายโวหาร) 
 ......................................................พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน................................................. 
๓.  ภายในถํ้าเขายอ้ยมีหินงอกหินยอ้ยสวยงาม (พรรณนาโวหาร) 
 ......................................................พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน................................................. 
๔.   การรักษาส่ิงแวดลอ้มบริเวณถํ้าเขายอ้ยเป็นส่ิงท่ีควรปลูกฝังกบันกัท่องเท่ียว (เทศนาโวหาร) 
 ......................................................พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน................................................ 



 168 

 
             เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะที ่๑.๔ เช่ียวชาญล าดับความคิด 

 

กจิกรรม ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ลาํดบัความคิดใหม่ใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
 ๑.  เขาเคยมาเท่ียวถํ้าเขายอ้ยเม่ือปี ๒๕๓๐ และก็กลบัไปรับราชการจนบดัน้ี เดิมเขามี
ภูมิลาํเนาอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่ แลว้เขาก็ไดม้าเท่ียวท่ีน่ีอีกคร้ังในวนัน้ีเอง 
เรียบเรียงใหม่ เดิมเขามีภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เขาเคยมาเที่ยวถ ้าเขาย้อยเมื่อปี ๒๕๓๐ และก็กลับไปรับ
ราชการจนบัดนี ้แล้วเขากไ็ด้มาเทีย่วทีน่ี่อกีคร้ังในวนันีเ้อง 

 ๒. ชุดท่ีเขาใส่มาวนัน้ีเป็นชุดผา้ลูกไม้ แขนพอง ต่อเอว คอบัว กระโปรงรูดเอว        
ชายบาน แต่งลูกไมท่ี้ปก คาดเขม็ขดัเส้นใหญ่ทบัเอว 
เรียบเรียงใหม่ ชุดทีเ่ขาใส่มาวนันีเ้ป็นชุดผ้าลูกไม้ คอบัว แต่งลูกไม้ทีป่ก แขนพอง ต่อเอว กระโปรงรูดเอว คาดเข็ม
ขัดเส้นใหญ่ทบัเอว ชายบาน  

 ๓.  ศาลเจา้แม่เขายอ้ย เป็นศาลศกัด์ิสิทธ์ิท่ีผูค้นให้ความนบัถือเป็นจาํนวนมาก ตั้งอยู่
ทางฝ่ังตะวนัออกของถนนเพชรเกษม ติดกบัเขายอ้ย ใครท่ีเดินทางลงใตโ้ดยใชถ้นนเพชรเกษม เม่ือ
ผา่นศาลเจา้แม่เขา้ยอ้ยจะบีบแตรรถเพื่อแสดงความเคารพและเช่ือว่าเจา้แม่จะคุม้ครองให้เดินทาง
ปลอดภยั สร้างข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ.ใดไม่ปรากฏ 
เรียบเรียงใหม่ ศาลเจา้แม่เขายอ้ย ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัออกของถนนเพชรเกษม ติดกบัเขายอ้ย สร้างข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ.
ใดไม่ปรากฏ เป็นศาลศกัด์ิสิทธ์ิท่ีผูค้นให้ความนบัถือเป็นจาํนวนมาก ใครท่ีเดินทางลงใตโ้ดยใชถ้นนเพชรเกษม 
เม่ือผา่นศาลเจา้แม่เขา้ยอ้ยจะบีบแตรรถเพ่ือแสดงความเคารพและเช่ือวา่เจา้แม่จะคุม้ครองใหเ้ดินทางปลอดภยั  

 ๔.  ถํ้ าพ ระ ศรีอารย์ ตั้ ง อยู่ สุดถ นนทาง เดิน เลียบ เขา ที่ตรงไ ปย ังถํ้ า สวรรค์
นั่น เอง ถํ้า น้ีมี  ๒  คูหาใหญ่  มีธรรมชาติที่ เ งียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ทางลง
ตัวถํ้ าอยู่ต ํ่าลงไปคล้ายถํ้ า เขาหลวงมีบ ันไดสํารองราว ๔๐  ชั้ น  ก็จะพบลานกว้าง  ๑๙  
เมตร ยาว  ๓๖  เมตร เ ดินทางไปอีกเพียง  ๑๒๔  เมตร ก็จะถึงปากถํ้ า  มีพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง ๒ .๗  เมตร ขนานนามว่าพระศรีอารย์ประดิษฐานอยู่  
เรียบเรียงใหม่ ถ ้าพระศรีอารย์ ตั้งอยู่สุดถนนทางเดินเลียบเขาที่ตรงไปยังถ ้าสวรรค์นั่นเอง เดินทางไปอีกเพียง 
๑๒๔ เมตร กจ็ะถึงปากถ า้ ทางลงตัวถ ้าอยู่ต ่าลงไปคล้ายถ ้าเขาหลวงมีบันไดส ารองราว ๔๐ ช้ัน ก็จะพบลานกว้าง 
๑๙ เมตร ยาว ๓๖ เมตร มพีระพุทธรูปขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง ๒.๗ เมตร ขนานนามว่าพระศรีอารย์ประดิษฐาน
อยู่ ถ า้นีม้ ี๒ คูหา มธีรรมชาตทิีเ่งยีบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัตธิรรม 

  ๕. รายการท่องเท่ียวสําหรับวนัน้ีคือ อุทยานราชภกัด์ิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี และถํ้าเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 
เรียบเรียงใหม่ รายการท่องเทีย่วส าหรับวนันีค้อื สวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี ถ า้เขาย้อย จงัหวดัเพชรบุรี 
และอุทยานราชภักดิ์ จงัหวดัประจวบครีีขันธ์  
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เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะที ่๑.๕  เนรมิตย่อหน้า 
 

กจิกรรมที ่๑ ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ขีดเส้นใตข้อ้ความประโยคใจความ 
                     สาํคญัของยอ่หนา้ 
 ๑.  ความสุขของชาวนาท่ีเห็นตน้ขา้วเขียวขจีไปตลอดทั้งทุ่ง และเม่ือขา้วออกรวงดู
เหลืองอร่ามไปทุกหนทุกแห่ง ซ่ึงหมายถึงความเป็นอยูข่องชาวนาจะดีข้ึน เวลาท่ีเก็บเก่ียวขา้วจึงเป็น
เวลาท่ีชาวนาอ่ิมเอิบ การร้องรําทาํเพลงท่ีเรียกวา่เพลงเก่ียวขา้วจึงไดเ้กิดข้ึน เพราะเป็นเวลาท่ีชาวนา
เบิกบานใจนัน่เอง ดงันั้นประเพณีและวัฒนธรรมหลายอย่างด ารงอยู่ได้เพราะชาวนาเป็นก าลังส าคัญ เม่ือ
ชาวนาไดข้า้วก็คิดถึงการสร้างบุญกุศล นึกถึงบุญคุณของแม่โพสพ จึงเกิดประเพณีทาํบุญต่าง ๆ เช่น 
ทาํบุญลานนวดขา้ว ทาํบุญกลางทุ่ง ฯลฯ รวมถึงการทาํบุญงานประจาํปีถํ้ าเขายอ้ยดว้ย การทาํบุญ 
เหล่าน้ีนอกจากจะทาํให้เกิดขวญัและกาํลงัใจแลว้ ก็ยงัเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมใจสมคัร
สมานสามคัคีของชาวบา้นท่ีเตม็ใจและมาร่วมทาํบุญโดยพร้อมเพรียงกนั  
(ประโยคใจความส าคัญอยู่ตอนกลางของย่อหน้า) 
 ๒. คนท่ีถูกงูพิษกดัจะเห็นเป็นรอยเข้ียว รอยลึก 1 หรือ 2 รอย แลว้แต่ว่าจะกดัถนดั
หรือไม่ ส่วนงูไม่มีพิษกดัจะมีรอยฟันเป็นแถวเรียงกนั เม่ือถูกงูกดัใหใ้ชผ้า้แผน่เล็ก ๆ พนัท่ีแผล โดย
พนัจากส่วนล่างของแผลให้แน่นพอประมาณ แล้วพนัทบัเลยแผลข้ึนไป จากนั้นหาแผ่นไมห้รือ
กระดาษแขง็มาทาบแลว้พนัทบัดว้ยผา้อีกคร้ัง ให้ผูป่้วยยกส่วนท่ีถูกกดัอยูเ่หนือแนวระนาบ แลว้ส่ง
โรงพยาบาลท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด ทั้ งน้ีห้ามให้ทานยาหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก้ปวดให้ใช้ยาพารา          
เซตามอลเท่านั้น (ไม่มีประโยคใจความส าคัญ) 
 ๓.  ในความใหญ่โตของภูเขาแห่งน้ีไดซุ้กซ่อนเร่ืองราวในอดีตเอาไวม้ากมาย นบัแต่
สมยัโบราณท่ีนํ้ าทะเลค่อยๆแห้งเหือดไป ปรากฏเป็นภูเขาสูงตระหง่านกลางพื้นราบของอาํเภอ      
เขายอ้ย  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเหตุใหป้ระวตัิศาสตร์บางส่วนของชาวเขาย้อยถูกเกบ็รักษาเอาไว้ในภูเขาลูกนี ้     
(ประโยคใจความส าคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้า) 
 ๔.  ในถ ้าสวรรค์นี้ไม่ใช่สวรรค์เหมือนเดิมอีกแล้ว  ไม่มีความสวยงามของหินงอก       
หินยอ้ย ไม่มีความร่มร่ืน ไม่มีความสงบเหมือนท่ีเปรียบกบัสวรรค์ เพราะปากถํ้ าได้ปิดลงตาม 
ปรากฏการณ์ของธรรมชาติแลว้  (ประโยคใจความส าคัญอยู่ตอนต้นของย่อหน้า) 
 ๕.  ถ ้าเขาย้อยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยโบราณ  เพราะการเดินทาง
สะดวก อยูไ่ม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร นกัท่องเท่ียวท่ีมีเวลานอ้ย สามารถมาเท่ียวท่ีเขายอ้ยไดแ้ละ
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มีกิจกรรมใหท้าํมากมาย  ทั้งการทาํบุญปิดทอง  ชมความงามของหินงอกหินยอ้ย ศึกษาเร่ืองราวใน
ประวติัศาสตร์ และใหอ้าหารลิง ฯลฯ  ถ า้เขาย้อยจึงยงัเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวติดต่อกันเร่ือยมา
ไม่ขาดระยะ    
(ประโยคใจความส าคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า) 
 

กจิกรรมที ่๒  ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนขยายขอ้ความต่อไปน้ีใหเ้ป็นขอ้ความ ๑ ยอ่หนา้ พร้อมทั้งบอกวา่ 
                      ใชว้ธีิการขยายความยอ่หนา้แบบใด 
 ๑. ลกัษณะของถํ้าเขายอ้ย 
.............................................................................................................................................................
.......................................................................พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน......................................... 
............................................................................................................................................................. 

  ๒. วธีิเดินทางมาเท่ียวถํ้าเขายอ้ย 
.............................................................................................................................................................
.......................................................................พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน......................................... 
............................................................................................................................................................. 
 ๓. กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถทาํไดเ้ม่ือมาเท่ียวถํ้าเขายอ้ย 
.............................................................................................................................................................
.......................................................................พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน......................................... 
............................................................................................................................................................. 

  ๔. การดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มบริเวณเขายอ้ย 
.............................................................................................................................................................
.......................................................................พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน......................................... 
............................................................................................................................................................. 
 ๕. ความประทบัใจในการเดินทางมาเท่ียวถํ้าเขายอ้ย 
.............................................................................................................................................................
.......................................................................พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน......................................... 
............................................................................................................................................................. 
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เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะที ่๑.๖ เก่งกล้าสารคด ี
 

 
 
 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกคิดโครงเร่ืองจากช่ือเร่ืองต่อไปน้ี 
๑.  เร่ืองครอบครัวของฉัน 
 โครงเร่ือง   ๑. สมาชิกในครอบครัว  ๒. ลกัษณะของบ้าน 
       ๓. อาชีพ   ๔.วธีิการเลีย้งดู 
       ๕. กจิกรรมทีท่ าร่วมกนั  ๖. ความสุขในครอบครัว ฯลฯ 
๒.  เร่ืองท้องถิ่นเขาย้อย 
 โครงเร่ือง   ๑. ลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ๒. เขตติดต่อ 
       ๓.จ านวนประชากร  ๔. อาชีพของประชากร 
       ๕. ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี ๖.  สถานทีท่่องเทีย่ว ฯลฯ 
๓.  เร่ืองเมนูทีฉั่นโปรดปราน 
 โครงเร่ือง   ๑. ช่ืออาหาร   ๒.วตัถุดิบ 
       ๓. ขั้นตอนการท าอาหาร  ๔. เคลด็ลบั 
       ๕. เหตุผลทีช่อบ   ฯลฯ 
๔.  เร่ืองสถานทีแ่สนประทบัใจ 
 โครงเร่ือง   ๑. ช่ือสถานที ่   ๒. การเดินทาง 
       ๓. ค่าใช้จ่าย   ๔. ลกัษณะ รายละเอยีด 
       ๕. ความประทบัใจ  ฯลฯ 
๕.  เร่ืองความสุขของฉัน 
 โครงเร่ือง   ๑. ชีวติของวยัรุ่น   ๒. งานอดิเรก 
       ๓. กจิกรรมทีท่ าแล้วทคีวามสุข ๔. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากกจิกรรม 
       ๕. ความในใจทีต้่องการให้ผู้อ่านทราบ ฯลฯ 
 

หมายเหตุ  : คาํตอบของนกัเรียนอาจไม่เหมือนกบัท่ีเฉลย ใหค้รูผูส้อนพิจารณาจากคาํตอบ 
 ใหส้อดคลอ้งกบัช่ือเร่ือง 
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กจิกรรมเสริมทกัษะนอกเวลาเรียน 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนรวบรวมขอ้มูลและฝึกเขียนโครงเร่ืองของสารคดี เร่ือง ถํ้าเขายอ้ย...ความงาม 
               ท่ีธรรมชาติสร้าง โดยเติมขอ้ความหรือประโยคสั้นๆลงในตารางทางขวามือใหต้รงกบั 
                โครงเร่ืองทางซา้ยมือ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
ตัวอย่าง การวางโครงเร่ืองการเขียนสารคดีเร่ือง “วดัเขาตะเคราศักดิ์สิทธ์ิ” 
 

โครงเร่ือง ขอ้ความเพื่อใชเ้ขียนยอ่หนา้และเน้ือเร่ือง 
เพื่ออะไร แนะน าวดัทีม่ช่ืีอเสียงในอ าเภอบ้านแหลม  
ใครอ่าน นักเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 
มีประโยชน์อยา่งไร เป็นหนังสืออ่านเพิม่ เสริมความรู้ 
เร่ืองอะไร เร่ือง “วดัเขาตะเคราะศักดิ์สิทธ์ิ” 
บทนาํเร่ือง วดัเป็นศาสนสถานทีส่ าคญัของพระพุทธศาสนา 
บทท่ี ๑ หวัขอ้ 
             หวัขอ้ยอ่ย 
             หวัขอ้ยอ่ย 
             หวัขอ้ยอ่ย 

บทที ่๑ ประวตัขิองวดัเขาตะเครา 
            ทีต่ั้ง 
            การก่อสร้าง 
            ประวตัหิลวงพ่อทองและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิองค์อืน่ ๆ 

บทท่ี ๒ หวัขอ้ 
              หวัขอ้ยอ่ย 
              หวัขอ้ยอ่ย 
              หวัขอ้ยอ่ย 

บทที ่๒ ความศรัทธาของประชาชน 
              งานประจ าปี 
              วตัถุมงคล 
              กจิกรรมการท าบุญ 

บทท่ี ๓  หวัขอ้ 
              หวัขอ้ยอ่ย 
              หวัขอ้ยอ่ย 

บทที ่๓ การเยีย่มชมสถานทีต่่างๆภายในวดั 
             การเดนิทาง 
            ข้อควรปฏิบัตแิละความประทบัใจ 

บทสรุป เป็นวดัคู่บ้านคู่เมอืงของอ าเภอบ้านแหลมตลอดไป 
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ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนรวบรวมขอ้มูลและฝึกเขียนโครงเร่ืองของสารคดี เร่ือง ถํ้าเขายอ้ย...ความงาม 
              ท่ีธรรมชาติสร้าง โดยเติมขอ้ความหรือประโยคสั้นๆลงในตารางทางขวามือให้ตรงกบั 
              โครงเร่ืองทางซา้ยมือ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
การวางโครงเร่ืองการเขียนสารคดี เร่ือง “ถ า้เขาย้อย...ความงามทีธ่รรมชาติสร้าง” 
 

โครงเร่ือง ขอ้ความเพื่อใชเ้ขียนยอ่หนา้และเน้ือเร่ือง 
เพื่ออะไร พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน 
ใครอ่าน พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน 
มีประโยชน์อยา่งไร พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน 
เร่ืองอะไร พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน 
บทนาํเร่ือง พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน 
บทท่ี ๑ หวัขอ้ 
             หวัขอ้ยอ่ย 
             หวัขอ้ยอ่ย 
             หวัขอ้ยอ่ย 

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

.............พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน............................... 

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

........................................................................................ 
บทท่ี ๒ หวัขอ้ 
              หวัขอ้ยอ่ย 
              หวัขอ้ยอ่ย 
              หวัขอ้ยอ่ย 

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

.............พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน............................... 

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

........................................................................................ 
บทท่ี ๓  หวัขอ้ 
              หวัขอ้ยอ่ย 
              หวัขอ้ยอ่ย 
              หวัขอ้ยอ่ย 

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

.............พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน............................... 

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

........................................................................................ 
บทสรุป พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน 

  

หมายเหตุ: นกัเรียนสามารถเพิ่มเติมจาํนวนบทและหวัขอ้ไดต้ามความเหมาะสมกบัเน้ือหา 
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เฉลยแบบทดสอบประจ าแบบฝึกชุดที ่๑ ภูเขางามถ า้วจิิตร 

รายวชิา  ภาษาไทย  รหัสวชิา  ท ๓๒๑๐๑  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขาย้อยวทิยา 

    
 
    ๑. ค    ๒. ง 
    ๓. ก    ๔. ง 
    ๕. ข    ๖. ค 
    ๗. ง    ๘. ข 
    ๙. ค     ๑๐. ง 
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เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การเขยีนสารคดี 

โดยใช้ข้อมูลท้องถิน่ อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบุรี 
รายวชิาภาษาไทย รหัสวชิา ท ๓๒๑๐๑ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๕ 
 

 
จัดท าโดย 

นางสาวรุ่งทวิา  สิงห์เทยีน  
ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ช านาญการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขาย้อยวทิยา  

อ าเภอเขาย้อย  จังหวดัเพชรบุรี 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๐ 
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ค าน า 
 
  
 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การเขียนสารคดี โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 
สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ จดัทาํข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการเรียนรายวิชาภาษาไทย รหสัวิชา 
ท ๓๒๑๐๑ หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ “ก่อเกิดสารคดีทอ้งถ่ิน” ใช้ร่วมกบัแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียน
สารคดี โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ จาํนวน ๕ ชุด 
ประกอบดว้ย 
 ชุดท่ี ๑  ภูเขางามถํ้าวจิิตร ขอ้มูลทอ้งถ่ินเก่ียวกบัเขายอ้ยและถํ้าเขายอ้ย 
 ชุดท่ี ๒ วถีิชีวติไทยทรงดาํ ขอ้มูลทอ้งถ่ินเก่ียวกบัชาวไทยทรงดาํในอาํเภอเขายอ้ย 
 ชุดท่ี ๓ คุณค่าลํ้าโบสถไ์มส้ัก ขอ้มูลทอ้งถ่ินเก่ียวกบัประวติัของโบสถไ์มส้ักวดักุฏิ 
บางเคม็ 
 ชุดท่ี ๔ หตัถกรรมหลกัไมต้าลกลึง ขอ้มูลทอ้งถ่ินเก่ียวกบัหตัถกรรมกลึงไมต้าล 
 ชุดท่ี ๕ ประสานซ้ึงเสียงแคนวง ขอ้มูลทอ้งถ่ินเก่ียวกบัดนตรีพื้นบา้นประเภทแคนวง 
 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การเขียนสารคดี โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 
สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕  มีเน้ือหาเรียงจากง่ายไปหายาก เร่ิมจากการใช้คาํ ประโยค 
สาํนวนโวหาร การลาํดบัความคิด การเขียนยอ่หนา้ และหลกัการเขียนสารคดี เม่ือนกัเรียนไดศึ้กษา
เอกสารประกอบเรียน เร่ือง การเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๕ แล้วจะทาํให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเขียนสารคดีมากข้ึน 
สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองและทบทวนความรู้โดยการทาํแบบฝึกหดัทั้ง ๕ ชุด และสามารถผลิต
งานเขียนสารคดีของตนเองได ้บรรลุมาตรฐานและตวัช้ีวดั ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, 
ม.๔-๖/๘ มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขาย้อยวิทยา          
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การเขียนสารคดี โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ น้ีจะช่วยทาํให้นกัเรียนมีความรู้
ความสามารถในการเขียนสารคดีมากข้ึน  
 
          รุ่งทิวา    สิงห์เทียน 



 178 

 
สารบญั 

 
 
                        หนา้ 
 
คาํนาํ                   ก 
สารบญั                   ข 
คาํช้ีแจง                   ค 
วตัถุประสงค ์                  ง 
กิจกรรมการเรียนรู้          
ใบความรู้ท่ี ๑ การใชค้าํในการเขียน         ๑  
ใบความรู้ท่ี ๒ ประโยคในการเขียน         ๗  
ใบความรู้ท่ี ๓ โวหารในการเขียนสารคดี      ๑๕  
ใบความรู้ท่ี ๔ การลาํดบัความคิดในการเขียนสารคดี    ๒๒  
ใบความรู้ท่ี ๕ การเขียนยอ่หนา้        ๒๔  
ใบความรู้ท่ี ๖ การเขียนสารคดี        ๓๑  
บรรณานุกรม       
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ค าช้ีแจง 

 
  การใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง การเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขา
ยอ้ย ใช้ควบคู่กบัแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ทั้ง ๕ ชุด ประกอบดว้ย 
  แบบฝึกชุดท่ี ๑ ภูเขางามถํ้าวจิิตร 
  แบบฝึกชุดท่ี ๒ วถีิชีวติไทยทรงดาํ 
  แบบฝึกชุดท่ี ๓ คุณค่าลํ้าโบสถไ์มส้ัก 
  แบบฝึกชุดท่ี ๔ หตัถกรรมหลกัไมต้าลกลึง 
  แบบฝึกชุดท่ี ๕ ประสานซ้ึงเสียงแคนวง 
ในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ท ๓๒๑๐๑ หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ “ก่อเกิดสารคดีทอ้งถ่ิน” 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี ๑ -๘ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ๑.  แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑ นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๑-๒ ใหเ้ขา้ใจ และทาํแบบฝึก
เสริมทกัษะท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๒.๑, ๒.๒, ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, ๔.๒, ๕.๑ และ ๕.๒ รวมทั้งสรุปความรู้ในรูป
ของแผนภาพความคิด 
 ๒.  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๓-๔ ให้เขา้ใจ และทาํแบบ
ฝึกเสริมทกัษะท่ี ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓, ๒.๔, ๓.๓, ๓.๔, ๔.๓, ๔.๔, ๕.๓ และ ๕.๔ รวมทั้งสรุปความรู้
ในรูปของแผนภาพความคิด 
 ๓.  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๕ ให้เขา้ใจ และทาํแบบฝึก
เสริมทกัษะท่ี ๑.๕, ๒.๕, ๓.๕, ๔.๕ และ ๕.๕ รวมทั้งสรุปความรู้ในรูปของแผนภาพความคิด 
 ๔.  แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔ นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๖ และทาํแบบฝึกเสริมทกัษะ
เล่มท่ี ๑ ภูเขางามถํ้ าวิจิตร กิจกรรมท่ี ๑.๖ กิจกรรมนอกเวลาเรียนและแบบทดสอบทา้ยแบบฝึก 
พร้อมทั้งตรวจคาํตอบดว้ยตนเอง  
 ๕.  แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๕ นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๖ และทาํแบบฝึกเสริมทกัษะ
เล่มท่ี ๒ วิถีชีวิตไทยทรงดาํ กิจกรรมท่ี ๒.๖ กิจกรรมนอกเวลาเรียนและแบบทดสอบทา้ยแบบฝึก 
พร้อมทั้งตรวจคาํตอบดว้ยตนเอง 
 ๖.  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๖ และทาํแบบฝึกเสริมทกัษะ
เล่มท่ี ๓ คุณค่าลํ้าโบสถไ์มส้ัก กิจกรรมท่ี ๓.๖ กิจกรรมนอกเวลาเรียนและแบบทดสอบทา้ยแบบฝึก 
พร้อมทั้งตรวจคาํตอบดว้ยตนเอง 
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 ๗.  แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๗ นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๖ และทาํแบบฝึกเสริมทกัษะ
เล่มท่ี ๔ หตัถกรรมหลกัไมต้าลกลึง กิจกรรมท่ี ๔.๖ กิจกรรมนอกเวลาเรียนและแบบทดสอบทา้ย
แบบฝึก พร้อมทั้งตรวจคาํตอบดว้ยตนเอง 
 ๘.  แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๘ นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๖ และทาํแบบฝึกเสริมทกัษะ
เล่มท่ี ๕ ประสานซ้ึงเสียงแคนวง กิจกรรมท่ี ๕.๖ กิจกรรมนอกเวลาเรียนและแบบทดสอบทา้ย   
แบบฝึก พร้อมทั้งตรวจคาํตอบดว้ยตนเอง 
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มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 

 
 
 ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑  เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆไดต้รงตามวตัถุประสงค ์โดยใชภ้าษา
เรียบเรียงถูกตอ้ง มีขอ้มูลและสาระสาํคญัชดัเจน 

 
 

วตัถุประสงค์ 

 
 
 ๑.  นกัเรียนสามารถใชค้าํ ประโยค และสาํนวนโวหารในการเขียนสารคดีไดถู้กตอ้ง
เหมาะสม  
 ๒. นกัเรียนสามารถลาํดบัความคิดและเขียนยอ่หนา้ในการเขียนสารคดีได ้
 ๓.  นกัเรียนสามารถเขียนโครงเร่ืองของสารคดีได ้
 ๔.  นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัการเขียนสารคดี 
 ๕.  นกัเรียนนาํขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ยมาเขียนสารคดีได ้
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เอกสารประกอบการเรียน 
 ใบความรู้ท่ี ๑.๑ การใชค้าํในการเขียน    
 ใบความรู้ท่ี ๑.๒ ประโยคในการเขียน    
 ใบความรู้ท่ี ๑.๓ โวหารในการเขียนสารคดี    
 ใบความรู้ท่ี ๑.๔ การลาํดบัความคิดในการเขียนสารคดี   
 ใบความรู้ท่ี ๑.๕ การเขียนยอ่หนา้     
 ใบความรู้ท่ี ๑.๖ การเขียนสารคดี   
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  ใบความรู้ที ่๑ การใช้ค าในการเขียน 
 
 
 

การเขียนเป็นทกัษะการส่ือสารท่ีมีความสําคญัยิ่ง เพราะเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีสามารถใช้
อา้งอิงได ้  การเขียนจึงเป็นศิลปะท่ีตอ้งฝึกฝนให้ชาํนาญ เพื่อจะไดถ่้ายทอดให้ผูอ่้านเขา้ใจสารท่ีส่ือ
ออกไป ตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ ผูเ้ขียนท่ีดีจึงตอ้งคาํนึงถึงการใชถ้อ้ยคาํท่ีมีความหมายถูกตอ้ง
กระชบั   และไม่กาํกวม เพื่อให้งานเขียนนั้นมีคุณภาพและเร้าความสนใจให้ผูอ่้านสนใจงานเขียน
ของตน ซ่ึงจะขอกล่าวถึงการใชค้าํในการเขียน ๓ เร่ืองหลกั ๆ ไดแ้ก่ การสะกดคาํ ระดบัของภาษา 
และความหมายของคาํ ดงัน้ี 

 

การสะกดค า 
 

 การเขียนสะกดคาํเป็นส่ิงแรกท่ีผูอ่้านจะสามารถประเมินคุณภาพของผูเ้ขียนได้เป็น
อยา่งดี กล่าวคือถา้ผูเ้ขียนสามารถเขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้งจะสร้างความประทบัใจให้แก่ผูอ่้าน และ
เกิดความเช่ือมั่นในตัวผู ้เขียน แต่ถ้าผู ้เขียนเขียนสะกดคําไม่ถูกต้อง จะทําให้งานเขียนนั้ น            
ดอ้ยคุณภาพทนัที สาํหรับแบบฝึกชุดน้ีจะขอยกตวัอยา่งการเขียนสะกดคาํเฉพาะท่ีเห็นวา่จาํเป็นตอ้ง
เนน้เพื่อนาํไปใชใ้นการเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ๑.๑ ออกเสียงคาํถูกตอ้งสะกดถูกตอ้ง โดยทัว่ไปเรามกัจะเขียนสะกดคาํตามท่ีออกเสียง 
ถา้ออกเสียงผดิก็จะสะกดคาํผดิดว้ย แต่ถา้พยายามออกเสียงคาํใหถู้กตอ้งตั้งแต่ตน้ ก็จะสามารถเขียน
สะกดคาํไดถู้กตอ้ง เช่น   
    นํ้าครํา   ออกเสียงผดิเป็น   นํ้าคลาํ ,นํ้าคาํ 
    กระโปรง ออกเสียงผดิเป็น   กะโปง 
    ขวางทาง  ออกเสียงผดิเป็น   ฝางทาง 
    พร้อมเพรียง ออกเสียงผดิเป็น  พอ้มเพียง 
    กระตือรือร้น ออกเสียงผดิเป็น  กะตือลือลน้ 
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 ๑.๒ คาํท่ีมกัสะกดผดิ ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะเกิดจากสาเหตุดงัน้ี 
   - สะกดผดิเพราะใชแ้นวเทียบผดิ เช่น 

สะกดถูก สะกดผดิ สาเหตุ 
อนุญาต อนุญาติ เพราะเทียบกบัคาํวา่ ญาติ (พี่นอ้ง) 
โอกาส โอกาศ เพราะเทียบกบัคาํวา่ อากาศ 
ทรมาน ทรมาร เพราะเทียบกบัคาํวา่ มาร (ยกัษ)์ 

 

  - สะกดผดิเพราะไม่เขา้ใจความหมายของคาํพอ้งเสียง 
 

สะกดถูก สะกดผดิ ความหมาย 
น่ารัก หนา้รัก ชวนใหรั้ก 
หนา้ตา น่าตา เคา้หนา้ 
หนา้ร้อน น่าร้อน ฤดูร้อน 
สุขสันต ์ สุขสรรค ์ สุข สงบ 
สร้างสรรค ์ สร้างสรร สร้างข้ึน 
สรรหา สรรคห์า เลือก 

 

 - สะกดผิดเพราะไม่เข้าใจหลักคาํประวิสรรชนีย์ เช่น ศิลป  สดวก  ชตา คณะบดี      
เป็นตน้ 
 

หลกัการประวสิรรชนีย์ทีค่วรทราบ 
 ค าประวสิรรชนีย์ 
 ๑. คาํบาลีและสันสกฤตท่ีออกเสียง อะ ทา้ยคาํ เช่น หิมะ  อารยะ  ศิลปะ 
 ๒. คาํไทยแทห้รือไม่แน่วา่มาจากภาษาใด เช่น สะดวก  สะพาน  กะละมงั 
 ๓.  คาํท่ีกร่อนเสียงมาจากคาํเดิม เช่น ตาวนั-ตะวนั  ชาตา-ชะตา  ฉนันั้น-ฉะนั้น 
 ค าไม่ประวสิรรชนีย์ 
 ๑. คาํบาลี สันสกฤตท่ีเป็นคาํสมาส เช่น อารยธรรม  หิมพานต ์ศิลปกรรม 
 ๒. คาํภาษาอ่ืน เช่น ชวา สบู่  ขโมย  ลออ มลาย ู
 ๓. คาํท่ีมีอกัษรนาํ เช่น สวา่ง ไสว  ขนม  ขยะ  สนอง  
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ระดับของภาษา 

  
 คาํในภาษาไทยมีหลายระดบั ใช้กบับุคคลตามโอกาสและสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั  
การเขียนท่ีดี นอกจากจะเขียนสะกดคาํถูกตอ้งและรู้คาํศพัท์มากเพียงพอท่ีจะส่ือสารให้ตรงความ
ตอ้งการแล้ว ยงัตอ้งใช้คาํในระดบัต่างๆให้เหมาะสมกบัประเภทของงานเขียน โอกาสท่ีใช้และ
บุคคลดว้ย นกัเรียนจึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองระดบัของภาษา การใชภ้าษาแบ่งได ้๓ ระดบั 
ดงัน้ี  
 ๑. ระดับภาษาปาก เป็นภาษาท่ีใช้ส่ือสารกบับุคคลท่ีคุน้เคย  สนิทสนมเป็นกันเอง  
หรืองานเขียนท่ีผูเ้ขียนไม่จาํเป็นตอ้งระวงัใหสุ้ภาพหรือมีแบบแผนมากนกั ไดแ้ก่ 
   ภาษาถ่ิน 
   ภาษาคะนอง 
   ภาษาท่ีใชติ้ดต่อในตลาด  โรงงาน  ร้านคา้ 
   ภาษาท่ีใชใ้นการละเล่น หรือการแสดงท่ีมุ่งเนน้ความตลกขบขนั 
   ภาษาท่ีใชใ้นการประกาศหรือโฆษณาท่ีตอ้งการความเป็นกนัเอง 
   บทลอ้เลียน หรือบางคอลมัน์ในหนงัสือพิมพ ์
   การเขียนบนัทึก หรืออนุทิน 
   ขอ้เขียนในนวนิยาย เร่ืองสั้น  นิทาน ละคร เพื่อความสมจริง 
   จดหมายส่วนตวัถึงบุคคลท่ีสนิทกนั 
   รายงานข่าวสังคม  กีฬา บนัเทิง ฯลฯ 
 ตัวอย่างระดับภาษาปาก 
  “เธอสัญญากบัพ่อแม่ว่าจะตั้งใจเรียน เป็นเด็กดี แล้วทาํไมเธอจึงโดดเรียน ไม่ทาํ
การบา้นส่งครู เวลาเรียนไม่นัง่หลบัก็คุยเสียงดงั ไม่สนใจเรียนเลย แถมยงักา้วร้าวกบัครูอีก แลว้เธอ
จะสอบผา่นไดย้งัไง ถา้เธอไม่รักอนาคตตวัเองก็ใหนึ้กถึงพอ่แม่บา้งนะ”  
 ๒.  ระดับภาษากึง่แบบแผน  ใชเ้ม่ือเขียนเร่ืองเก่ียวกบับุคคลและโอกาสต่อไปน้ี 
   คาํสนทนาระหวา่งผูท่ี้ไม่คุน้เคยกนั  ต่างฐานะ ตาํแหน่งและวฒิุ  
   คาํกล่าวต่อท่ีประชุม เช่น การอภิปราย  การแนะนาํบุคคลต่อท่ีประชุม การเปิด-ปิด 
ปาฐกถา  
   คาํแนะนาํบุคคลในวงสังคมใหรู้้จกักนั 
   ข่าวทัว่ไป บทนาํ คอลมัน์ในหนงัสือพิมพ ์
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   จดหมายกิจธุระ  จดหมายส่วนตวัท่ีไม่คุน้เคยกนั 
   ประกาศ แจง้ความส่วนบุคคล องคก์ร บริษทั  และสมาคมต่าง ๆ 
   ขอ้เขียนในวารสาร นิตยสาร สารคดีบางประเภท  บทละคร  บทวจิารณ์  
บทสัมภาษณ์ 
  ตัวอย่างภาษาระดับกึง่แบบแผน 
  “หลายคนอาจคิดว่าหนทางสู่ความมัง่คัง่และร่ํารวยจะยาวและคดเค้ียว ทาํให้เสีย
กาํลงัใจท่ีจะเก็บออมและลงทุนให้ตนเองและครอบครัว ความจริงแล้วคนทุกคนมีสิทธิรวยได ้      
ถา้หากทาํงานดว้ยความขยนัขนัแขง็ ซ่ือสัตยสุ์จริตและใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ เป็นประจาํ 
  สําหรับผมเร่ิมเก็บออมตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี จนถึงบดัน้ี ถือวา่พยายามมธัยสัถ์  ลดการ
ใชจ่้าย และเม่ือมีเงินออมพอสมควรก็นาํไปลงทุนให้ไดด้อกผล อยา่เส่ียงจนเกินไป ทั้งน้ีการลงทุน
แมว้า่จะไดผ้ลนอ้ยแต่ก็ยงัดีกวา่เส่ียงจนเงินลงทุนเสียหาย” 
 ๓.  ระดับภาษาแบบแผน เป็นภาษาท่ีตอ้งระมดัระวงัในการใชเ้ป็นพิเศษ ใชใ้นโอกาสท่ี
สาํคญั จึงเหมาะสมท่ีจะใชเ้ขียนงานเขียน ดงัน้ี 
   ปาฐกถา 
   คาํปราศรัยในโอกาสต่างๆ 
   คาํกล่าวในการประชุมท่ีตอ้งมีระเบียบวาระหรือพิธีการ 
   บทความบางประเภท เช่น สารคดี  บทวิจารณ์ คาํนาํหนงัสือ 
   หนงัสือประเภทตาํรา  แบบเรียน  และหนงัสืออา้งอิง (พจนานุกรม,  สารานุกรม) 
   ขอ้เขียนทางวชิาการ 
   รายงานและบนัทึกทางราชการ 
   จดหมายราชการ ฯลฯ 
 ตัวอย่างภาษาระดับแบบแผน 
 “พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงเรียน
จิตรลดาเป็นโรงเรียนราษฎรในเขตพระราชฐานเพื่อพระองคจ์ะไดอ้บรมพระราชโอรสพระราชธิดา
ได้อย่างใกล้ชิด แมว้่าพระราชโอรส พระราชธิดาจะจบการศึกษาไปแล้ว พระองค์ยงัโปรดให้
โรงเรียนน้ีดาํเนินการต่อไป ซ่ึงตลอดเวลานั้นพระองค์ทรงสนพระราชหฤทยัในการศึกษาเรียนรู้ 
โดยจัดให้มีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมข้ึนท่ีโรงเรียนวงัไกลกังวล ซ่ึงได้ทดลองเผยแพร่
ออกอากาศใหโ้รงเรียนอ่ืน ๆ ไดเ้รียนรู้และนาํวธีิการสอนไปใชด้ว้ย” 

       (พลาดิศยั  สิทธิธญักิจ, ๒๕๔๙: ๙๑) 
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 ระดบัของภาษานบัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสาํคญัของภาษาไทยท่ีตอ้งใชใ้ห้เหมาะสมกบัฐานะ 
ระดับของบุคคล เวลา โอกาส สถานการณ์และสถานท่ี  จึงจะนับว่าใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง         
อยา่งแทจ้ริง 
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ความหมายของค า 

  
 การเขียนนอกจากจะเขียนสะกดคาํถูกตอ้งและใชค้าํไดเ้หมาะสมกบัระดบัต่าง ๆ แลว้ 
ส่ิงสําคญัอีกประการหน่ึงของการใช้คาํในการเขียนก็คือ ความหมายของคาํ นักเรียนจาํเป็นตอ้ง
เรียนรู้ความหมายของคาํ จึงจะสามารถนาํไปใชใ้นงานเขียนไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซ่ึงจะกล่าวถึง ๓ เร่ือง 
คือ  คาํท่ีมีความหมายเฉพาะ  คาํท่ีมีความหมายโดยนยั และคาํท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั ดงัน้ี 
 ๑.  ค าที่มีความหมายเฉพาะ คาํบางคาํมีความหมายเฉพาะ (แคบ) บางคาํมีความหมาย
กวา้ง การเขียนจึงจาํเป็นตอ้งมีความรู้เร่ืองคาํท่ีมีความหมายเฉพาะ เพื่อเขียนขอ้ความให้กระชับ  
ชดัเจนและช้ีเฉพาะเจาะจงลงไป จะทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจเน้ือความได้อย่างถูกตอ้งตรงตามท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งการส่ือ เช่น  
  ประโยคท่ี ๑  ถามวา่  “รถออกก่ีโมง” 
  ประโยคท่ี ๒  ถามวา่ “รถไฟออกกก่ีโมง” 
  ประโยคสองประโยคน้ี ประโยคแรกผูต้อบอาจไม่เข้าใจว่าหมายถึงรถอะไร        
อาจเป็นรถประเภทอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่รถไฟ ก็อาจตอบผิดความประสงค์ของผูถ้ามได ้แต่ประโยคท่ี ๒ 
ถามเจาะจงลงไปวา่ รถไฟ ทาํใหส้ามารถตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 ตัวอย่าง 

ค าทีม่ีความหมายกว้าง ค าทีม่ีความหมายเฉพาะ 
ตน้ไม ้       พืช ตน้ขา้ว 
เคร่ืองประดบั  ทอง สร้อยคอทองคาํ 
คุณธรรม  ความดี ความซ่ือสัตย ์
สัตว ์ สัตวเ์ล้ียง สุนขั 
วรรณกรรม   บทร้อยกรอง พระอภยัมณี 

 
 ๒.  ค าที่มีความหมายโดยนัย (นัยประหวัด) คาํบางคาํมีความหมายตรงไปตรงมาตาม
พจนานุกรม แต่คาํบางคาํมีผลทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึก  ความเขา้ใจ มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ 
หรือเรียกวา่ความหมายโดยนยั เช่น  
  ประโยค ก. ผมไดลู้กผู้ชาย (ความหมายโดยตรง) 
  ประโยค ข. ลูกผู้ชายตอ้งกลา้รับผดิชอบ (ความหมายโดยนยั หมายถึง ศกัด์ิศรี  
ความทระนง) 
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  ประโยค ก. แม่ชอบกินผลไมท่ี้มีรสเปร้ียว  (ความหมายโดยตรง) 
  ประโยค ข. เธอแต่งตวัเปร้ียวมาก (ความหมายโดยนยั หมายถึงแต่งตวัโป๊ตามสมยั
นิยม) 
  คําท่ีมีความหมายโดยนัยนั้ น ไม่สามารถกําหนดได้แน่นอนเสมอไป เพราะ
ประสบการณ์และความรู้สึกของแต่ละคนแตกต่างกนั เม่ือจะใชค้าํท่ีแสดงความหมายโดยนยั ผูเ้ขียน
ควรเลือกใชค้าํท่ีเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนัของคนทัว่ไป และตอ้งเขียนขอ้ความท่ีเป็นบริบทแวดลอ้มของ
คาํนั้นใหช้ดัเจนและสัมพนัธ์กนัดว้ย 
 ๓.  ค าทีม่ีความหมายใกล้เคียงกนั 
  ก.  คํา ท่ีมี เสียงคล้ายกัน ความหมายใกล้เ คียงกัน คําประเภทน้ีผู ้เ ขียนต้อง
ระมดัระวงัใช้ให้มีความหมายถูกตอ้งชดัเจน โดยดูจากบริบทของคาํแวดลอ้ม  เช่น คาํว่า สืบสวน 
หมายถึง เสาะหา  ทบทวนไปมา สอบสวน หมายถึง ซกัถามเพื่อเอาความจริง 
    ตัวอย่าง คาํท่ีมีเสียงคลา้ยกนั ความหมายใกลเ้คียงกนั เช่น ทรุด-ชาํรุด  ประชุม-
ชุมนุม ปกป้อง-ป้องกนั  ขจดั –บาํบดั  สอดส่อง-สอดส่าย เป็นตน้  
  ข.  คาํท่ีมีความหมายใกล้เคียงกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกัน เช่น  ปา, ขวา้ง,    
เหวีย่ง, โยน 
   - ปาลูกดอก 
   - ขว้างจกัร 
   - เหวีย่งมีด 
   - โยนลูกบอล 
 สรุปการใช้ค าในงานเขียน 
 ๑. เขียนสะกดคาํถูกตอ้ง  
 ๒. ใชค้าํใหถู้กตอ้งตามระดบัของภาษากบังานเขียนแต่ละประเภท 

 ๓. ใชค้าํใหถู้กความหมาย สัมพนัธ์กบังานเขียนและตรงตามเจตนาท่ีตอ้งการส่ือสาร 
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ใบความรู้ที ่๒ ประโยค 

 
 ประโยค คือ หน่วยทางภาษาท่ีประกอบด้วยคาํหรือคาํหลายคาํเรียงต่อกันโดยคาํ
เหล่านั้นต้องมีความสัมพนัธ์ทางไวยากรณ์กัน สามารถส่ือความได้ว่าเกิดอะไรข้ึน หรืออะไร           
มีสภาพเป็นอย่างไร ประโยคมีส่วนประกอบสําคัญ ๒ ส่วน คือ ภาคประธาน (นามวลี) กับ          
ภาคแสดง (กริยาวลี) บางประโยคอาจมีเพียงภาคแสดง (กริยาวลี) อย่างเดียวก็ได้แต่จะมีเพียง       
ภาคประธาน (นามวลี) อยา่งเดียวไม่ได ้เช่น 
 ข้อความต่อไปน้ีไม่เป็นประโยคเพราะมีแต่ภาคประธาน(นามวลี) ไม่มีภาคแสดง 
(กริยาวลี) 
  นกัเรียนโรงเรียนเขายอ้ยวทิยา  
  ร้านคา้หนา้ถํ้าเขายอ้ย 
  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจจากสถานีตาํรวจภูธรเขายอ้ย 

ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นประโยค เพราะมีภาคประธาน (นามวลี) กบัภาคแสดง (กริยาวลี) 
หรือมีภาคแสดง (กริยาวลี) เพียงลาํพงั 
  อยา่ยอมแพเ้ป็นอนัขาด 
  ขายอาหารใหลิ้ง 
  จบัโจรขโมยรถจกัรยานยนต์ 
  นกัเรียนโรงเรียนเขายอ้ยวทิยาอย่ายอมแพ้เป็นอนัขาด  
  ร้านคา้หนา้ถํ้าเขายอ้ยขายอาหารให้ลงิ 
  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจจากสถานีตาํรวจภูธรเขายอ้ยจับโจรขโมยรถจักรยานยนต์ 
 

 ๑.  ส่วนประกอบของประโยค 
  ประโยคประกอบด้วยส่วนสําคัญ ๒ ส่วน คือ นามวลี ทาํหน้าท่ีประธาน กับ
กริยาวล ีทาํหนา้ท่ี ภาคแสดง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

ภาคประธาน (นามวล)ี ภาคแสดง (กริยาวล)ี 
- เหน่ือย 
แม่ เหน่ือย 
แม่ของเพ่ือน เหน่ือยมาก 
แม่ของเพ่ือนพ่ีสาว เหน่ือยจนสายตวัแทบขาด 



 191 

 ประธาน คือ นามวลีซ่ึงอาจเป็นคาํนามคาํเดียวหรือคาํนามกบัส่วนขยายมีความสัมพนัธ์
กบัภาคแสดงในฐานะท่ีเป็นผูแ้สดงกิริยาอาการ ส่วนภาคแสดง คือ กริยาวลีท่ีแสดงกริยาอาการ 
สภาพหรือคุณสมบัติของประธาน ภาคแสดงตอ้งมีคาํกริยาอยู่ด้วยเสมอ และอาจมีหน่วยกรรม 
หน่วยเติมเตม็ หรือหน่วยขยายก็ได ้ 
 ๒. ชนิดของประโยค  

 ประโยคสามารถจาํแนกไดห้ลายวิธีไดแ้ก่ แบ่งตามโครงสร้าง แบ่งตามเจตนา และ
แบ่งตามมาลา  ดงัน้ี 
  ๒.๑ ชนิดของประโยคแบ่งตามโครงสร้าง  
   ประโยคในภาษาไทยแบ่งตามโครงสร้างได้ ๓ ชนิดได้แก่ ประโยคสามญั 
ประโยคซอ้นและประโยครวม 
   ๒.๑.๑ ประโยคสามัญ 
    ประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานคือ ประโยคท่ีประกอบด้วย
นามวลี ทาํหนา้ท่ีประธาน กบักริยาวลีทาํหนา้ท่ีภาคแสดง ประโยคสามญัตอ้งไม่มีอนุประโยคเป็น
ส่วนขยายและไม่มีคาํเช่ือมกริยา กริยาวลีหรือประโยค ประโยคสามญัแบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ ประโยค
สามญัท่ีมีกริยาวลีเดียว กบัประโยคสามญัท่ีมีกริยาวลีหลายวลีเรียงกนัโดยไม่มีคาํเช่ือมกริยาวลี
เหล่านั้น 
    ๒.๑.๑.๑ ประโยคสามัญทีม่ีกริยาวลเีดียว 

 ประโยคสามัญท่ีมีกริยาวลีเดียว คือ ประโยคสามัญท่ีมี
กริยาวลีเพียง ๑ กริยาวลี ในกริยาวลีมีคาํกริยาเพียงคาํเดียว เช่น 

แม่ก าลงัรดน า้ต้นไม้ 
ถํ้าสวรรคส์วย 
ศาลเจา้แม่เขายอ้ยอยู่ซ้ายมือ 
รักกนัไว้เถิด 
ง่วงนอนจังเลย 

    ๒.๑.๑.๒ ประโยคสามัญหลายกริยาวลี 
        ประโยคสามญัท่ีมีกริยาวลีหลายกริยาวลี เป็นประโยคท่ีมี

โครงสร้างกริยาเรียง คือ มีกริยาวลีหลายกริยาวลีทาํหนา้ท่ีเป็นภาคแสดงของประธานเดียวกนัหรือ
ต่างประธานก็ได้ แต่ต้องไม่มีคาํเช่ือมเช่ือมกริยาวลีเหล่านนั้น กริยาวลีในประโยคอาจแสดง
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนั  เกิดต่อเน่ืองกนั เกิดก่อนหลงักนัตามลาํดบั หรือเหตุการณ์หลงัเป็นผล
จากเหตุการณ์แรกก็ได ้เช่น 
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      ชมพูข่ับรถ-ข้ามสะพาน 
      นุ่นนอน-ร้องเพลงในห้องน่ังเล่น 
      ครูแวะ-ไป-เยีย่มนักเรียนทีบ้่าน 
      คล่ืนซัดบ้าน-พงัหมด 
      หนามเกีย่ว-เส้ือ-ขาดเป็นรู  

   ๒.๑.๒  ประโยคซ้อน 
    ประโยคซ้อน คือ ประโยคท่ี ประกอบด้วยป ระโยคหลักกับ               
อนุประโยค 
    ประโยคหลกั หรือ มุขยประโยค คือ ประโยคท่ีมีอีกประโยคหน่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของประโยค ไดแ้ก่ เป็นประธาน เป็นหน่วยเติมเตม็ หรือเป็นส่วนขยาย 
    อนุประโยค  คือ ประโยคท่ี ข้ึนต้นด้วยคํา เ ช่ือมอนุประโยค ซ่ึง           
ทาํหน้าท่ีไดเ้หมือนคาํนาม คือ เป็นประธาน กรรม หน่วยเติมเต็ม หรือขยายส่วนใดส่วนหน่ึงของ
ประโยค หรือทาํหนา้ท่ีขยายกริยาวลี  
    ตัวอย่าง ประโยคซ้อนท่ีมีอนุประโยคทาํหน้าท่ีเป็นประธาน เช่น        
ทีคุ่ณพูดไม่เป็นความจริง 
    ตัวอย่าง ประโยคซ้อนท่ีมีอนุประโยคทาํหน้าท่ีกรรม เช่น เราตอ้ง
บอกสุดาว่าประดิษฐ์จะไปงานคืนนี้ 
    อนุประโยค มี ๓ ชนิด คือ นามานุประโยค  คุณานุประโยค และวิเศษ 
ณานุประโยค ประโยคซ้อนจึงแบ่งได ้๓ ชนิด คือ ประโยคซ้อนท่ีมีนามารุประโยค ประโยคซ้อนท่ี
มีคุณานุประโยคและประโยคซอ้นท่ีมีวเิศษณานุประโยค 
    ๒.๑.๒.๑ ประโยคซอ้นท่ีมีนามานุประโยค  
     นามานุประโยค คือ อนุประโยคท่ีทาํหนา้ท่ีเหมือนนามวลี 
คือ เป็นประธาน กรรม หน่วยเติมเติมหรือหน่วยเสริมความ นามานุประโยคจะมีคาํเช่ือม ได้แก่      
ท่ี ท่ีวา่ วา่ ให ้นาํหนา้ เช่น 
      ที่เขาเล่ามาน้ันเป็นความจริง (ที่เขาเล่ามาน้ัน ทาํหนา้ท่ี
เป็นประธาน) 
      อภิญญาไม่ชอบให้ใครมาว่าครูของเธอ (ให้ใครมาว่าครู
ของเธอ ทาํหนา้ท่ีเป็นกรรม) 
      ฉนัหวัเราะทีเ่ขาท าตลก (ทีเ่ขาท าตลก ทาํหนา้ท่ีเป็น
หน่วยเสริมความ) 
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    ๒.๑.๒.๒ ประโยคซอ้นท่ีมีคุณานุประโยค 
     คุณานุประโยค คือ อนุประโยคทาํหน้าท่ีขยายนามท่ีนาํมา
ขา้งหน้า อนุประโยคชนิดน้ีมีคาํเช่ือมคุณานุประโยค ท่ี ซ่ึง อนั และทาํหน้าท่ีเป็นประธานของ       
อนุประโยคดว้ย เช่น 
      เส้ือที่พี่ รุ่งอรุณใส่อยู่สวยมาก  (ที่พี่ รุ่งอรุณใส่อยู่       
ขยายคาํนาม เส้ือ) 
      การกระทําอันช่ัวร้ายของเขาตกแก่ลูกสาวคนเล็ก       
(อนัช่ัวร้ายของเขา ขยายการกระทาํ) 
    ๒.๑.๒.๓ ประโยคซอ้นท่ีมีวเิศษณานุประโยค 
     วิเศษณานุประโยค คือ อนุประโยคท่ีทาํหน้าท่ีขยายวลี ซ่ึง
จะอยูห่นา้หรือหลงัประโยคหลกัก็ได ้มกัจะมีคาํเช่ือมเสริมดว้ย คาํเช่ือมมีหลายกลุ่มเช่น 
      คาํเช่ือมบอกเวลา เช่น เม่ือ ขณะท่ี ก่อน หลงั  ตวัอย่าง 
นิตยามาเมื่อลูกหลบั 
      คาํเช่ือมบอกเหตุ เช่น เพราะ เน่ืองจากตวัอยา่ง เขานอน
ตวัสั่นเพราะเป็นไข้ 
      คาํเช่ือมบอกผล เช่น จน จนกระทัง่ ตวัอยา่ง เขาอว้นจน
เดินไม่ไหว 
      คาํเช่ือมบอกความมุ่งหมาย เช่น เพื่อ ตวัอยา่ง แม่ทาํงาน
หนกัเพือ่อนาคตของลูก 
      คาํเช่ือมบอกเง่ือนไข เช่น ถา้ หาก ตวัอยา่ง หากเขาไม่มา
ฉนัจะทาํงานเอง 
      คาํเช่ือมบอกความขดัแยง้ เช่น แมว้า่ ทั้งท่ี ตวัอยา่ง เขามา
ทาํงานทั้งทีแ่ขนหัก 
   ๒.๑.๓ ประโยครวม 
    ประโยครวม คือประโยคย่อยตั้งแต่ ๒ ประโยคข้ึนไปมารวมเป็น
ประโยคเดียวกนั ซ่ึงอาจเป็นประโยคสามญัหรือประโยคซ้อนก็ได ้และตอ้งมีคาํเช่ือม และ แต่ทว่า 
หรือทาํหนา้ท่ีเช่ือมประโยคยอ่ยท่ีมารวมกนันั้น เช่น 
    ๒.๑.๓.๑ ประโยคสามัญรวมกบัประโยคสามัญ 
      อรุณไปเท่ียวถํ้าเขายอ้ยแต่อธิวฒัน์ไปเท่ียวโบสถไ์มส้ัก 
      จิตราออกแบบและตดัเยบ็เส้ือผา้เอง 
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    ๒.๑.๓.๒ ประโยคสามัญรวมกบัประโยคซ้อน 
      เกษตรกรนิยมทาํนาและเล้ียงปลาท่ีกินวชัพืชในนา 
      หมอจะไปหาคนไขห้รือหมอจะใหค้นไขม้าหา 
    ๒.๑.๓.๓  ประโยคซ้อนรวมกบัประโยคซ้อน 
      ชุติมารับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และด่ืมแต่นํ้า       
ท่ีบริสุทธ์ิ 
      เขาบอกวา่จะมาพรุ่งน้ีแต่ไม่ไดบ้อกวา่จะมาถึงก่ีโมง 
   ประโยครวมท่ีมีประธาน กรรม หน่วยเติมเต็ม หรือหน่วยเสริมความเป็น       
คนหรือส่ิงเดียวกนัมกัจะละประธาน กรรม หน่วยเติมเต็ม หรือหน่วยเสริมความในประโยคใด
ประโยคหน่ึง 
  ๒.๒  ชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนา 
   การใชภ้าษาส่ือความหมายออกมาเป็นประโยค บางคร้ังผูพู้ดตอ้งการให้ผูฟั้ง
ไดท้ราบความรู้สึก ความคิด ความตอ้งการ ฯลฯ ของตน ซ่ึงก็คือเจตนาของผูพู้ดนัน่เอง ชนิดของ
ประโยคตามเจตนาของผูพ้ดู มีดงัน้ี 
   ๒.๒.๑  ประโยคบอกให้ทราบ  คือ ประโยคท่ีผูพู้ดต้องการบอกกล่าวหรือ
อธิบายเร่ืองต่างๆใหผู้ฟั้งทราบ เช่น 
            อาํเภอเขายอ้ยมีคนไทยเช้ือสายไทยทรงดาํอาศยัอยูม่าก 
            ถํ้าเขายอ้ยเป็นท่ีประดิษฐานพระนอนองคใ์หญ่ 
    ๒.๒.๒ ประโยคเสนอแนะ คือ ประโยคท่ีผูพู้ดตอ้งการเสนอแนะขอ้คิดเห็น
ใหผู้ฟั้งปฏิบติั เช่น 
            ลองไปเท่ียวท่ีเพชรบุรีสิ 
            เราควรอ่อนนอ้มต่อผูใ้หญ่ 
   ๒.๒.๓ ประโยคส่ัง คือ ประโยคท่ีผูพู้ดต้องการบงัคบัให้ผูฟั้งปฏิบติัตามมกั
ข้ึนตน้ดว้ย จง, ต้อง และลงทา้ยดว้ย ซิ นะ เช่น 
           จงตอบคาํถามต่อไปน้ี 
           ต้องมาเขายอ้ยใหไ้ดน้ะ 
       ๒.๒.๔ ประโยคห้าม คือ ประโยคท่ีผูพ้ดูไม่ตอ้งการให้ผูฟั้งกระทาํมกัข้ึนตน้
ดว้ย อย่า, ห้าม และลงทา้ยดว้ยนะ เช่น 
           ห้ามขีดเขียนตามฝาผนงั 
           อย่าไปเท่ียวทะเลเลยนะ 
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     ๒.๒.๕ ประโยคชักชวน คือ ประโยคท่ีมีเจตนาชวนผูฟั้งให้ทาํตามแนวคิด
ของตน ส่วนใหญ่มีคาํวา่ กนั และลงทา้ยดว้ย นะ เถอะ เถอะนะ  เช่น 
         นัง่พกักนัก่อนเถอะนะ 
         คุณเช่ือฉนัเถอะ แลว้จะปลอดภยั 
     ๒.๒.๖ ประโยคขู่ คือ ประโยคท่ีผูพู้ดเจตนาให้ผูฟั้งทาํตามโดยบอกผลของ
การไม่ทาํตามไวด้ว้ย อาจมีคาํเช่ือม ถา้ หาก ปรากฏอยูด่ว้ย เช่น 
         ถ้าเธอไม่เปิดประตู ฉนัจะพงัเขา้ไปเด๋ียวน้ี 
         หากคุณไม่ใหค้วามร่วมมือ เราจะไม่ช่วยเหลือคุณอีก 
     ๒.๒.๗ ประโยคขอร้อง คือ ประโยคท่ีผูพู้ดมีเจตนาขอให้ผูฟั้งช่วยทาํส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง มกัข้ึนตน้ดว้ย ช่วย กรุณา  วาน โปรด และลงทา้ยดว้ย เถอะ นะ  เช่น 
          กรุณาถอดรองเทา้ดว้ยค่ะ 
         โปรดเขา้แถวก่อนซ้ือบตัรเขา้ชม 
      ๒.๒.๘ ประโยคคาดคะเน คือ ประโยคท่ีผูพู้ดเจตนาแสดงความคาดหมาย
วา่ส่ิงใดจะเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนแลว้ อาจมีคาํวา่ คง อาจ ท่าจะ เห็นจะ น่ากลวั และลงทา้ยดว้ย กระมงั 
ละซิ เช่น 
          ปลายฝนคงไม่ไปโรงเรียน 
          ฟ้าอาจไม่มาแลว้กระมัง 
     ๒.๒.๙ ประโยคถาม คือ ประโยคท่ีผูพู้ดมีเจตนาถามผูฟั้ง มีคาํว่า ใคร อะไร 
ท่ีไหน อยา่งไร ไหน เท่าไร เม่ือใด เช่น 
          เส้ือตวัน้ีซ้ือมาเท่าไร 
          เหตุใดเธอจึงไม่มาเท่ียวกบัพวกเรา 
  นอกจากน้ียงัมีการแบ่งประเภทของประโยคตามมาลา คือ บ่งบอกวา่คาํกริยาอยูใ่น
รูปของเจตคติอย่างไรจากมุมมองของผูพู้ด เช่น แสดงความมัน่ใจ คาดคะเน ไม่แน่ใจ  สั่ง ปฏิเสธ 
และการถามมี ๔ ประเภท คือ ประโยคบอกเล่า ประโยคคาํถาม ประโยคคาํสั่ง และประโยคปฏิเสธ 
ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ 
 ๓.  การใช้ประโยคกะทดัรัด 
  ประโยคท่ีดีควรใช้ถ้อยคาํท่ีกะทดัรัด กระชับ ไม่ฟุ่มเฟือย โดยยึดหลกัว่า “ใช้คาํ
นอ้ยแต่ไดใ้จความมาก”  สังเกตประโยคต่อไปน้ี 
  ก.  ขา้พเจา้คิดเห็นวา่การไปทศันศึกษาคร้ังน้ีไดป้ระโยชน์มาก 
  ข.  ขา้พเจา้มีความคิดวา่การพดูของเขามีตวัอยา่งประกอบมาก 
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  ค.  ขา้พเจา้มีความคิดเห็นวา่เขาไม่ไดเ้สียสละอะไรเลย 
  ง.  ขา้พเจา้คิดวา่ควรจดักิจกรรมน้ีอีกในปีต่อไป 
    ประโยค ก ,ข และ ค ใชก้ริยา คิดเห็น มีความคิด มีความคิดเห็น ซ่ึงไม่กระชบัรัดกุม
เท่าประโยค ง ท่ีใชก้ริยา คิด เพียงคาํเดียว 
      ประโยค ในอนาคตขา้งหนา้คนไทยทุกคนจะไม่ตกงาน  
     เขียนให้กระชับได้ว่า  ในอนาคตคนไทยทุกคนจะไม่ตกงาน 
      ประโยค เขารู้สึกละอายใจมากท่ีไดทุ้จริตคดโกงในการสอบ 
      เขียนให้กระชับได้ว่า เขาละอายใจมากท่ีไดทุ้จริตในการสอบ    
      ประโยค เขาป่วยหนกัน่าเป็นห่วงเพราะอาการหนกัมาก 
  เขียนให้กระชับได้ว่า เขาป่วยหนกัน่าเป็นห่วง 
 ๔.  การเรียงล าดับใจความของประโยค 
  ใจความสําคญัของประโยคควรเรียงลาํดบัตามความเหมาะสม ประโยคจึงจะมี
ใจความสละสลวย กระชับ รัดกุม การเรียงลาํดับใจความควรพิจารณา บทขยาย ความสัมพนัธ์
ระหวา่งเหตุกบัผล และความสาํคญัของใจความ ดงัน้ี 
  ๔.๑ บทขยาย ใช้ขยายส่วนใดส่วนหน่ึงของประโยค เช่น บทประธาน บททกริยา 
หรือบทกรรม ซ่ึงมีความสาํคญัมากในประโยค เพราะทาํใหส่ื้อความหมายไดช้ดัเจน การใชบ้ทขยาย
ท่ีไม่เหมาะสมจะทาํให้ใจความกาํกวม ไม่ชดัเจนหรือตีความไดห้ลายอย่าง จึงตอ้งเรียงบทขยายไว้
ชิดกบัคาํท่ีตอ้งการขยายมากท่ีสุด ดงัตวัอยา่ง 
   ก.  รัฐบาลให้ผูว้่าราชการจงัหวดัทุกคนช่วยเหลือราษฎร (ทุกคน ขยาย         
ผูว้า่ราชการจงัหวดั) 
           รัฐบาลให้ผูว้่าราชการจงัหวดัให้ความช่วยเหลือราษฎรทุกคน (ทุกคน 
ขยาย ราษฎร) 
   ข.  ฉนัเพิ่งทราบวา่เมื่อเช้านีคุ้ณยายเสียชีวติ (เม่ือเชา้น้ี ขยาย เสียชีวติ) 
             ฉนัเพิ่งทราบเมื่อเช้านีว้า่คุณยายเสียชีวติ (เม่ือเชา้น้ี ขยาย ทราบ) 
  ๔.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล ใจความเหตุกับใจความผลต้องมีความ
สอดคลอ้งกนั ถา้ตอ้งการเนน้ใจความใดก็เรียงใจความนั้นไวข้า้งหนา้ เช่น  
   ก.  เขาเอาฉากมากั้นดงันั้นหลงับา้นของเขาคงไม่น่าดู 
    ประโยคน้ีมีใจความเหตุกบัใจความผลไม่เหมาะสม ควรเปล่ียนใหม่ ดงัน้ี 
    เพราะหลงับา้นของเขาไม่น่าดูเขาจึงเอาฉากมากั้น (เนน้เหตุ) 
    เขาเอาฉากมากั้นเพราะหลงับา้นของเขาไม่น่าดู (เนน้ผล) 
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  ๔.๓ ความส าคัญของใจความ การเรียงลาํดับใจความควรคาํนึงถึงความสําคัญ 
ทิศทางหรือเวลา โดยอาจเรียงลาํดับจากความสําคญัน้อยไปมามาก ความสําคญัมากไปหาน้อย 
เหนือไปใต ้ตะวดัออกไปตะวนัตก อดีตมาปัจจุบนัและอนาคต หรือปัจจุบนัยอ้นไปอดีต เช่น 
   ก.  นอกจากกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและมีความเจริญสูงสุด ประเทศไทย
ยงัมีเมืองสําคัญอ่ืนๆอีกได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา เพชรบุรี ภูเก็ต และสงขลา          
(เรียงจากเหนือมาใต)้ 
   ข.  รายไดส่้วนใหญ่ของประเทศไทยในเวลาน้ีเปล่ียนไปจากเดิม คือ มีสินคา้
อุตสาหกรรมเป็นรายได้อนัดบัหน่ึง รองลงมาคือการท่องเท่ียว ส่วนสินคา้เกษตรตกมาอยู่อนัดบั
สามเสียแลว้ (เรียงจากความสาํคญัมากไปหานอ้ย) 
   ค.  หลายปีท่ีผ่านมาประเทศไทยมีระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบัน        
เส่ือมโทรมลงจนแทบไม่มีเค้าของเดิม และในอนาคตเราอาจต้องสร้างระบบนิเวศข้ึนมาใหม่
ทั้งหมดเพื่อความอยูร่อด (เรียงจากอดีต ปัจจุบนั และอนาคต) 
  ๔.๔ การใช้ประโยคส านวนต่างประเทศ  การเรียบเรียงประโยคในงานเขียน         
ควรหลีกเล่ียงประโยคสาํนวนต่างประเทศ เพราะจะทาํใหง้านเขียนไม่น่าอ่าน ตวัอยา่งเช่น 
   ก. ประโยคท่ีประธานเป็นผูถู้กกระทาํใชไ้ดท้ัว่ไปในภาษาต่างประเทศ แต่ใน
ภาษาไทยจะใชใ้นกรณีท่ีมีความหมายในทางท่ีไม่ดี เช่น เขาถูกตาํหนิ เขาถูกตี เขาถูกจาํคุก ซ่ึงจะไม่
ใชก้บัประโยคท่ีมีความหมายในทางดีหรือประโยคทัว่ไป เช่น 
    เขาถูกแต่งตั้งเป็นหวัหนา้ ควรเปลีย่นเป็น เขาไดรั้บแต่งตั้งเป็นหวัหนา้ 
    เขาถูกเชิญออกไปรับรางวลั   ควรเปลีย่นเป็น เขาไดรั้บเชิญไปรับรางวลั 
   ข.  ประโยคท่ีผูถู้กกระทาํเป็นประธานของประโยค มักจะใช้โดยนําหน้า 
เพราะเลียนแบบคาํวา่ by ในภาษาองักฤษ ไม่ควรใชใ้นการเขียน เช่น 
    นวนิยายเ ร่ือง น้ีแต่งโดยนักประพันธ์ ท่ี มี ช่ือเสียง ควรเปลี่ยนเป็น              
นกัประพนัธ์ท่ีมีช่ือเสียงแต่งนวนิยายเร่ืองน้ี 
    ภาพชาดกท่ีผนงัอุโบสถวดัน้ีวาดโดยขรัวอินโข่ง  
ควรเปลีย่นเป็น ขรัวอินโข่งวาดภาพชาดกท่ีผนงัอุโบสถวดัน้ี 
   ค.  การใชส้าํนวนภาษาต่างประเทศ เช่น 
- เธอพบวา่ตวัเองกาํลงัร้องไหอ้ยูค่นเดียวในห้อง ควรเปลี่ยนเป็น เธอกาํลงัร้องไหอ้ยูค่นเดียวในห้อง 
- เขาจะไปองักฤษในอนาคตอนัใกลน้ี้ ควรเปลี่ยนเป็น เขาจะไปองักฤษเร็ว ๆ น้ี 
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- เขาเดินเขา้มาในหอ้งพร้อมกบัหนงัสือหอบใหญ่ ควรเปลีย่นเป็น เขาเดินถือหนงัสือหอบใหญ่ 
เขา้มาในหอ้ง 
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ใบความรู้ที ่๓ โวหารและส านวนในการเขียน 

 
โวหาร 
 โวหาร หมายถึง ศิลปะในการใช้ภาษาหรือถ้อยคําในงานเขียนท่ีสละสลวย                   
มีความหมายโดยนยั ไม่กล่าวอยา่งตรงไปตรงมา แสดงถึงความสามารถในการใชภ้าษา มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ ทาํให้ผูอ่้านเห็นภาพและเกิดอารมณ์คลอ้ยตาม การท่ีนกัเรียนจะเป็นนกัเขียนท่ีดี
ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโวหาร สามารถเลือกใช้โวหารไดเ้หมาะสมกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการ
นําเสนอ จะทาํให้งานเขียนนั้นน่าอ่าน น่าติดตามมากกว่างานเขียนท่ีไม่ได้ใช้โวหาร โวหารมี           
๖ ประเภท ดงัน้ี 
 ๑.  บรรยายโวหาร หมายถึง การเขียนเล่าเร่ืองในส่ิงท่ีผูเ้ขียนไดป้ระสบมา อยา่งถ่ีถว้น
สามารถท่ีจะบรรยายหรืออธิบายใหผู้อ่้านเขา้ใจไดอ้ยา่งแจ่มแจง้ เหมาะท่ีจะเขียนเรียงความประเภท
ท่ีใหค้วามรู้ เช่น ประวติั ตาํนาน เล่าเร่ืองการเดินทาง เป็นตน้  
  ตัวอย่างบรรยายโวหาร  
  “ใครก็ตามท่ีมีไขมันในเส้นเลือดสูงมักจะกินเก่ง กินสารพัด ไขมันก็เลยไปลอย
เท้งเต้งอยู่ ในเลือด หนักเข้าก็ตกตะกอนพอกตามหลอดเลือด ท าให้หลอดเลือดแข็งตัวกลายเป็น
ความดันเลือดสูงเพราะหลอดเลือดเสียความยืนหยุ่นตามธรรมชาติไป และถ้าไขมันพอกอยู่ใน
หลอดเลือดมากๆเข้า ก็เกิดอาการอุดตัน ถ้าไปอุดตันท่ีหัวใจก็กลายเป็นโรคหัวใจ หากตันท่ีสมอง    
กเ็ป็นอัมพาต ซ่ึงเป็นโรคร้ายแรงด้วยกันท้ังคู่ (เพ่ือชีวิตและสุขภาพ: ลลิตา  ธีระสิริ) 
 ๒.  พรรณนาโวหาร หมายถึง การเขียนโดยใชถ้อ้ยคาํให้ผูอ่้านเกิดภาพ ตามท่ีผูเ้ขียน
พรรณนามกัแทรกความรู้สึกของผูเ้ขียนไวด้้วย  เหมาะท่ีจะเขียนชม ความงาม สดุดีต่าง ๆ             
การพรรณนาตอ้งพยายามใหผู้อ่้านรับรู้ไดด้ว้ยสัมผสัทั้งปวง คือ รูป รส เสียง กล่ิน  
  ตัวอย่างพรรณนาโวหาร  
  “ความรักของฉนัจะเปรียบดว้ยสีดอกไมใ้ดๆ ไม่ไดเ้พราะฉนัไดย้ินเขากล่าวกนัว่า 
ความรักท่ีแทจ้ริงไม่ใช่สีแดง ย่อมมีสีดาํดัง่สีนิลเหมือนดัง่สีศอของพระศิวะ เม่ือทรงด่ืมพิษภยั     
เพื่อรักษาโลกไวใ้ห้พน้ภยั ความรักท่ีแทจ้ริงตอ้งสามารถตา้นทานพิษแห่งชีวิต และตอ้งเต็มใจยอม
ล้ิมรสท่ีขมข่ืนท่ีสุด เพื่อเสียสละให้ผูท่ี้เรารักคงชีพอยู ่และเพราะดว้ยความขมข่ืนท่ีสุดน้ี ความรัก
ยอ่มเต็มใจเลือกเอาสีนิล คือ ความข่ืนขมไว ้ ดีกวา่จะเลือกเอาสีอ่ืน คือมุ่งแต่จะหาความบนัเทิงสุข
อยา่งเดียว”  (กามนิต: เสฐียร โกเศศ และนาคะประทีป) 
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 ๓.  สาธกโวหาร คือ การเขียนโดยอา้งตวัอยา่งให้เห็นจริง โดยยกเร่ืองอ่ืนเป็นอุทาหรณ์
ประกอบเร่ืองท่ีนาํมาสาธก เช่น นิทานชาดก นิทานอีสป หรือจากวรรณคดี ตาํนานต่าง ๆ  
  ตัวอย่างสาธกโวหาร  
  “อาํนาจความสัตยเ์ป็นอาํนาจท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ไม่เพียงแต่จบัหวัใจคน แมแ้ต่สัตวก์็ยงัมี
ความรู้สึกในความสัตยซ่ื์อ เม่ือกวนอูตายแลว้ มา้ของกวนอูก็ไม่ยอมกินหญา้กินนํ้ า และตายตาม
เจา้ของไปในไม่ชา้ ไม่ยอมให้หลงัของมนัสัมผสักบัผูอ่ื้นนอกจากนายของมนั” (สามก๊ก: เจา้พระยา
พระคลงัหน) 
 ๔.  เทศนาโวหาร คือ การเขียนกล่าวจูงใจให้ผูอ่ื้นเห็นคลอ้ยตามกนั ก่อให้เกิดความ
เล่ือมใสเช่ือถือ อยากปฏิบติัตาม ดงัเช่นพระเทศน์เก่ียวกบัขอ้ธรรมต่าง ๆ หรือครูกล่าวอบรมศิษย ์
การใช้โวหารชนิดน้ีตอ้งอาศยัเหตุผล มีหลกัฐานอา้งอิง ตลอดจนการรู้จกัหยิบคติธรรม และ          
สัจธรรมมาเป็นอุทาหรณ์  
  ตัวอย่างเทศนาโวหาร  
  “เราคิดว่าทุกคนท่ีเกิดมาไม่มีอะไรติดตัวมาเลย แม้แต่ผ้านุ่งผ้าห่มสักผืนหน่ึง เวลา
จากไปกน็ าเอาไปไม่ได้ จะเป็นทรัพย์สมบัติแท้ๆ ท่ีใกล้ชิดท่ีสุดก็ต้องฝังหรือเผาเปล่ียนสภาพไป 
เม่ือฐานะท่ีแท้จริงของมนุษย์คือการไม่อาจถือกรรมสิทธ์ิในอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือ
ชีวิตเลือดเนือ้ของตนเช่นนี้ การท่ีเราจะมานั่งเศร้าโศกกับส่ิงท่ีเราไม่สามารถ จะมีสิทธ์ิครอบครอง
ได้จริงจังนั้น จะต่างอะไรกับคนท่ีเวียนดีใจเม่ืออาทิตย์ขึน้ และเสียใจเม่ืออาทิตย์ตก ซ ้าแล้วซ ้าเล่าอยู่
ทุกเม่ือเช่ือวนั” (เชิงผาหิมพานต์: สุชีพ ปุญญานุภาพ) 
 ๕.  อุปมาโวหาร คือ การเขียนโดยยกขอ้ความมาเปรียบเทียบ อุปมาโวหารจะช่วยให้
ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองต่าง ๆ ไดดี้ยิง่ข้ึนทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม คาอุปมาน้ีอาจจะนามาจากนิทาน
หรือวรรณคดีก็ได ้เช่น เนรคุณเหมือนทรพี หรือ รวดเร็วปานกามนิตหนุ่ม  
 หลกัในการอุปมา จะตอ้งคาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ี  
 ๑.  ไม่อุปมาผดิพจน์ เช่น “ตาของหล่อนวาววามราวกบัหมู่ดาวในทอ้งฟ้า”  
 ๒. ไม่อุปมาผดิเพศ เช่น “เขาเป็นชายหนุ่มท่ีไร้ค่าเหมือนกบัดอกหญา้”  
 ๓.  ไม่อุปมาเกินตวั เช่น “ห่ิงหอ้ยสวา่งดงัดวงจนัทร์”  
 ๔.  ไม่อุปมาขดัแยง้กนัเอง เช่น “พระคุณของท่านปานร่มไทรท่ีปกคลุมติณชาติให ้    
ร่มร่ืน”  
 ๕.  ไม่อุปมาตํ่าชา้ เช่น “ขา้จงรักต่อเจา้เหมือนสุนขัจงรักนาย”  
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  ตัวอย่างอุปมาโวหาร  
  “อันว่าแก้วกระจกรวมอยู่กับสุวรรณ ย่อมได้แสงจับเป็นเล่ือมพรายคล้ายมรกต  
ผู้ท่ีโง่เขลา แม้ได้อยู่ใกล้นักปราชญ์ กอ็าจเป็นคนเฉลียวฉลาดได้ฉันเดียวกัน”  
(หิโตปเทศ : เสฐียร โกเศศ และนาคะประทีป) 
 ๖.  อธิบายโวหาร คือ โวหารท่ีทาํให้ความคิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
กระจ่างชดัเจนข้ึน มกัใช ้ในงานเขียนทางวชิาการ และตาํรับตาํราต่าง ๆ โดยมี
จุดประสงคจ์ะนาํประเด็นท่ีสงสัยมาอธิบายให้เขา้ใจแจ่มแจง้ การเล่าเร่ืองบางตอนถา้มีประเด็นใด   
ท่ีเป็นปัญหาก็อาจใชอ้ธิบายโวหารเสริมความตอนนั้นจนเร่ืองกระจ่างชดัเจนข้ึน บางท่านจึงถือว่า
อธิบายโวหารเป็นส่วนหน่ึงของบรรยายโวหาร อธิบายโวหารน้ีมกัใช้ในการอธิบายกระบวนการ 
การวิเคราะห์หรือจาํแนกเน้ือหาออกเป็นประเภท หรือเป็นพวก และการอธิบายความหมายของ
คาํ  การอธิบายมีหลายลกัษณะ  เช่น  การอธิบายตามลาํดบัขั้น  การอธิบายดว้ยการให้นิยาม   หรือ
คาํจาํกดัความ  การยกตวัอยา่ง   การเปรียบเทียบ  การช้ีสาเหตุและผลลพัธ์ท่ีสัมพนัธ์กนั และการใช้
อุปกรณ์หรือภาษาประกอบ 
  ตัวอย่างอธิบายโวหาร 
  “ปลาท่ีทอดแล้วเอามาบิให้กระจายวางลงไปในจานเปล ราดด้วยน า้พริกท่ีผัดไว้ 
หมหูวานวางลงไปบนน า้พริกให้เตม็อีกช้ันหน่ึง ทีนีเ้อาไข่เค็มสุกมาปอก ใช้แค่ไข่แดงติดไข่ขาวนิด
หน่อย ผ่าเป็นช้ินประดับอีกช้ัน มะเขือ แตงกวา สลักหรือไม่สลักกไ็ด้วางประดับ” 
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 ส านวน 
 สํานวนเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจความหมายของขอ้ความหรือเร่ืองราวได้
ลึกซ้ึงและเกิดความประทบัใจในงานเขียนนั้นๆไดเ้ร็วข้ึน  
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความหมายของ “สํานวน” ไว้
ดงัน้ี สาํนวน  น.ถอ้ยคาํท่ีเรียบเรียง โวหาร  บางทีก็ใชว้า่สํานวนโวหาร  คดี เช่น ปิดสํานวน ถอ้ยคาํ
ท่ีไม่ถูกไวยากรณ์ แต่รับใช้เป็นภาษาท่ีถูกตอ้ง การแสดงถ้อยคาํออกมาเป็นขอ้ความพิเศษเฉพาะ
ภาษาหน่ึง หรือหนงัสือแบบหน่ึง ๆ ลกัษณนามใช้เรียกขอ้ความรายหน่ึง ๆ เช่น ขอ้ความสํานวน
หน่ึงบทความสองสาํนวน 
 

แหล่งทีม่าของส านวน 
 สาเหตุของการเกิดสาํนวนต่างๆ เกิดจากประสบการณ์ของคนรุ่นเก่า ส่วนใหญ่เกิดจาก
ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัหรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้นาํมาเปรียบเทียบให้เห็น
ถึงความจริง หรือให้เห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น ก้างขวางคอ เวลาก้างติดคอจะกลืนอาหารไม่
สะดวก รู้สึกรําคาญ จะนํามาเปรียบเทียบกับการท่ีมีคนคอยขดัขวางไม่ให้ทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้
โดยสะดวก 
 เจือ  สตะเวทิน กล่าววา่ สาํนวนเกิดข้ึนจากคนธรรมดา เช่น ชาวไร่ชาวนา และชาวบา้น
ธรรมดาๆน่ีเอง เพราะชนสามญัย่อมสังเกตเห็นเหตุการณ์ใดก็เปล่งถอ้ยคาํออกมาให้ตรงกบัเร่ือง 
แลว้ก็พูดตามกนัมาจนถึงปัจจุบนั (นกัปราชญร์าชกวี เช่น สุนทรภู่ ก็ยอมรับสํานวนท่ีชาวบา้นพูด 
นาํมาใชใ้นงานเขียนของตนอีกทอดหน่ึง)  
 ตัวอย่าง  
 สาํนวนท่ีเกิดจากชาวนา เช่น  ววัใครเขา้คอกคนนั้น จบัไดค้าหนงัคาเขา 
 สาํนวนท่ีเกิดจากชาวเรือ  เช่น  นํ้าลดตอผดุ  จุดไตต้าํตอ 
 สาํนวนท่ีเกิดจากชาวไร่ เช่น  หวา่นอะไรก็ไดส่ิ้งนั้น 
 สาํนวนท่ีเกิดจากชาวบา้น  เช่น  หุงขา้วประชดหมา ป้ิงปลาประชดแมว 
 สาํนวนท่ีเกิดจากชาวตลาด  เช่น  ซ้ือง่ายขายคล่อง 
 สาํนวนท่ีเกิดจากชาวสวน เช่น  มะพร้าวต่ืนดก  ยาจกต่ืนมี 
 สาํนวนท่ีเกิดจากนกัพนนั เช่น  แบไต๋ แฉโพย 
 กาญจนาคพนัธ์ุ ไดก้ล่าวถึงการเกิดสํานวนไวว้่า สํานวนนั้นเกิดมาจากมูลเหตุต่าง ๆ 
เป็นตน้วา่ เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากการกระทาํ เกิดจากเคร่ืองแวดลอ้ม เกิดจากอุบติัเหตุ  เกิดจาก
การเล่น เกิดจากเร่ืองแปลก ๆ ท่ีเกิดข้ึน เกิดจากนิทาน ตํานาน ตลอดจนพงศาวดาร หรือ
ประวติัศาสตร์ มูลเหตุดังกล่าว ใครช่างคิดช่างนึกช่างสังเกต และเป็นคนมีโวหารก็จะนําเอา          
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แต่ใจความมาพดูสั้น ๆ เป็นการเปรียบเปรยบา้ง กระทบบา้ง ประชดประชนับา้ง พูดเล่นสนุก ๆ ก็มี 
พดูเตือนสติใหคิ้ดก็มีต่างๆกนั 
 

ตัวอย่าง 
 สาํนวนท่ีเกิดจากธรรมชาติ  เช่น นํ้าท่วมปาก  ต่ืนแต่ไก่โห่  ลมเพลมพดั นํ้าซึมบ่อทราย 
 สาํนวนท่ีเกิดจาการเล่น  เช่น ศอกกลบั  มว้นเส่ือ สู้จนยบิตา  จนมุม  งูกินหาง 
 สาํนวนท่ีเกิดจากศาสนา   เช่น ขนทรายเขา้วดั เจา้ไม่มีศาล  คว ํ่าบาตร ปิดทองหลงัพระ 
 สาํนวนท่ีเกิดจากวฒันธรรมประเพณี เช่น บา้นเมืองมีข่ือมีแป ฝังรกฝังราก 
 สาํนวนท่ีเกิดจากความประพฤติ เช่น ผกัชีโรยหนา้  ขาวแดงแกงร้อน 
 สาํนวนท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ  เช่น ตกกระไดพลอยโจน ตกท่ีนัง่ลาํบาก ตกหลุม 
 สาํนวนท่ีเกิดจากเคร่ืองแวดลอ้ม เช่น กน้หมอ้ไม่ทนัดาํ  เสน่ห์ปลายจวกั 
 สาํนวนท่ีเกิดจากเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ เช่น หอกขา้งแคร่ ชา้ๆไดพ้ร้าสองเล่มงาม 
 สาํนวนท่ีเกิดจากอวยัวะในร่างกาย เช่น แกต้วั ถ่อมตวั  ตาแหลม  ปากหนกั 
 สาํนวนท่ีเกิดจากสัตว ์เช่น ก้ิงก่าไดท้อง  ววัสันหลงัหวะ  หมาเห่าใบตองแหง้ 
 สาํนวนท่ีเกิดจากพืชพนัธ์ต่าง ๆ เช่น ออ้ยเขา้ปากชา้ง นํ้าท่วมทุ่ง ผกับุง้โหรงเหรง 
 สาํนวนท่ีเกิดจากประวติัศาสตร์ เช่น กรุงศรีอยธุยาไม่ส้ินคนดี  
 

หลกัการใช้ส านวน 
 ก่อนเลือกใช้สํานวนในการเขียนควรศึกษาให้เข้าใจความหมายของสํานวนแต่ละ
สํานวนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วย เพราะบางสํานวนมีความหมายคล้ายกนัใช้แทนกนัได ้     
แต่บางคร้ังก็ไม่สามารถใชแ้ทนกนัได ้ซ่ึงหลกัการใชส้าํนวนมีดงัน้ี 
 ๑.  ใช้ส านวนให้ตรงความหมาย 
     ก่อนจะใช้สํานวน ควรเขา้ใจความหมายให้ชดัเจนว่า หมายถึงอะไร ใช้กบัอะไร 
ขอบเขตแค่ไหน มิฉะนั้นจะทาํใหง้านเขียนนั้นดอ้ยคุณค่าลงทนัที  เช่น 
  -เขาลืมฐานะเดิมของเขาเสียสนิทเหมือน ไก่ได้พลอย 
  ขอ้ความน้ีใช้สํานวนผิดความหมาย เพราะ “ไก่ไดพ้ลอย” หมายถึง คนไดข้องดีมี
คุณค่าแต่ไม่รู้คุณค่าของส่ิงนั้น จะเปรียบเทียบกบัคนท่ีลืมฐานะเดิมไม่ได ้สํานวนท่ีหมายถึง คนลืม
ฐานะเดิม คือ “ววัลืมตีน” 
 ๒.  ใช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์  
      การใช้สํานวนถ้าเลือกใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์จะทาํให้การใช้ภาษาดู       
แยบคาย ประหยดัคาํ ได้ความหมายลึกซ้ึง เช่น ในสถานการณ์ท่ีเราเดินทางไปพกับ้านเพื่อน      
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เพื่อนบอกเราวา่บา้นออกจะเล็กดูคบัแคบ อาจไม่สะดวกสบายเท่าท่ีควร เราอาจใช้สํานวนท่ีทาํให้
เจา้บา้นสบายใจได้ว่า “สบายมาก ไม่ตอ้งห่วง “คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก” หรือถา้เราจะแนะนาํแก่
เพื่อนเร่ืองลกัษณะการพูดในท่ีประชุม เราอาจแนะนาํไดว้่า “การพูดในท่ีประชุมนั้นเราสามารถ   
ทว้งติงขดัแยง้ได ้แต่ตอ้งรู้จกัใชค้าํท่ีสุภาพ ทาํนอง “บัวไม่ให้ช ้าน า้ไม่ให้ขุ่น” เป็นตน้ 
  การใช้สํานวนควรใช้แต่พอเหมาะพองาม ไม่ใช้มากเกินไปจนฟุ่มเฟือย เพราะจะ  
ทาํใหผู้อ่้านรําคาญ เช่น 
  “ชายคนนั้นพดูเกล้ียกล่อมคู่ววิาทแบบบัวไม่ให้ช ้าน า้ไม่ให้ขุ่น ทั้งๆท่ีคนอ่ืนเห็นวา่ท่ี
เขาทาํไปนั้น เนื้อไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้รองน่ัง แถมยงัเอากระดูกมาแขวนคออีก เพราะคู่วิวาทเป็น
พวกแปดเหลี่ยมแปดคม อาจจะแว้งกลับมากัดเขาเม่ือไรก็ได ้แต่เขาก็ทาํไปอย่างปิดทองหลังพระ 
พอถึงคราวผงเข้าตาตัวเองก็ไม่มีใครช่วยเหลือเขาไดเ้ลย” 
 ๓.  ไม่ใช้ผดิจากทีใ่ช้กนัมา 
      สํานวนเป็นภูมิปัญญาอย่างหน่ึงท่ีบรรพบุรุษสร้างข้ึนตามสภาพแวดล้อมใน
ขณะนั้น ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไปก็อาจเกิดวลีหรือกลุ่มคาํลกัษณะน้ีใหม่ ๆ ข้ึนได ้  
แต่สํานวนท่ีเคยใช้กันมาอย่างไรก็ต้องใช้อย่างนั้น  ต้องไม่เปล่ียนแปลงคาํให้ผิดเพี้ ยนไปจาก
ของเดิม เช่น 
     คาหนงัคาเขา   ไม่ใช้ว่า  คาหลงัคาเขา 
    โกรธหมาดาํทาํหมาแดง ไม่ใช้ว่า   โกรธสุนขัดาํทาํสุนขัแดง 
    ทาํนาบนหลงัคน  ไม่ใช้ว่า  ทาํนาบนหวัคน 
  ตัวอย่าง การนาํสาํนวนไทยมาใช ้
     สํานวนไทยนอกจากจะใช้เพื่อเปรียบเทียบแล้ว ยงัใช้เพื่ออบรมสั่งสอน เสียดสี 
ประชดประชนั ฯลฯ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
  ๓.๑ ใช้ส านวนเพือ่อ้างเหตุผล 
         สถานการณ์ : สุดใจกาํลงัเดินไปข้ึนรถประจาํทาง ระหวา่งทางพบกบัรัตนา 
เพื่อนท่ีเคยอยูโ่รงเรียนเดียวกนั รัตนาแต่งตวัสวยมาก สุดใจเขา้ไปทกัทายรัตนาและชมวา่ 
         “เด๋ียวน้ีรัตน์แต่งตวัสวยกวา่เม่ือตอนเรียนใหม่ ๆ” 
        รัตนาจึงตอบว่า “ก็เด๋ียวน้ีรัตน์ทาํงานบริษัท ต้องติดต่อกับคนมาก และ
เพื่อนๆท่ีทาํงานแต่งตวักนัสวย ๆ ทั้งนั้น รัตน์เข้าเมืองตาหลิว่กต้็องหลิว่ตาตาม” 
  ๓.๒ ใช้ส านวนเพือ่เตือนสติและช้ีแจงข้อเทจ็จริง 
          สถานการณ์ : ไฟกาํลงัไหมท่ี้บา้นหลงัหน่ึงริมฝ่ังแม่นํ้ า  น้อยซ่ึงอยู่บา้นฝ่ัง
ตรงขา้มกบัแม่นํ้ าตกใจมาก เพราะไม่เคยเห็นไฟไหมอ้ยา่งชดัเจนเช่นน้ี ดว้ยเหตุท่ีตกใจและเกรงวา่
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บา้นจะถูกไฟไหม ้นอ้ยจึงรีบเก็บขา้วของมารวมไวเ้พื่อเตรียมหนีไฟ สามีของนอ้ยเห็นก็หวัเราะและ
กล่าววา่ “โธ่ แม่นอ้ย ทาํเป็นกระต่ายตื่นตูมไปได ้ไฟไม่ไหมข้า้มแม่นํ้าหรอก” 
  ๓.๓ ใช้ส านวนเพือ่เปรียบเทยีบ 
          สถานการณ์ : ตุพ้ยายามทาํการบา้นวิชาคณิตศาสตร์ ๑๐ ขอ้หลายคร้ังแลว้แต่
ปรากฏว่าตุ๊ทาํไม่ได้เลย จึงรีบวิ่งไปหาผูช้ายเพื่อหวงัจะให้ช่วยอธิบาย พี่ชายบอกให้น้องลอง
พยายามคิดใหดี้อีกคร้ังหน่ึง  ตุ๊จึงบอกพี่ชายวา่ “พี่เติม ตุ๊พยายามทาํตั้งหลายคร้ังแลว้ ทาํไม่ไดจ้ริงๆ 
เลขอะไรก็ไม่รู้ยากยงักบัเข็นครกขึน้ภูเขาแน่ะ” 
  ๓.๔ ใช้ส านวนเพือ่ยนืยนัข้อความทีพู่ด 
         สถานการณ์ : ดอกไมโ้ทรศพัทไ์ปหามาลี ตอนหน่ึงของการสนทนา ดอกไม้
กล่าวถึงเพื่อนคนหน่ึงท่ีเรียนด้วยกันว่า “มาลีเธอรู้ไหมว่าสุวรรณีหนีหน้ีไปเมืองนอก” แต่มาลี       
ไม่เช่ือเพราะสุวรรณีเป็นเพื่อนท่ีดีคนหน่ึง ดอกไมจึ้งกล่าวตอบว่า “แต่ฉันว่าคงเป็นเร่ืองจริงนะ       
ถา้ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขีห้รอก” 
  ๓.๕ ใช้ส านวนเพือ่ส่ังสอน 
          สถานการณ์ : เม่ือลูกสาวของนางจ้ิมล้ิมจะไปเรียนต่อต่างประเทศ นางเป็น
ห่วงลูกมากเพราะไม่ไดดู้แลลูกอยา่งใกลชิ้ด และเกรงวา่ลูกจะประพฤติตวัไม่มดี ดงันั้นวนัหน่ึงก่อน
ออกเดินทาง นางจึงเรียกลูกสาวเขา้มาในห้องเพื่อสั่งสอนเก่ียวกบัความประพฤติ และการวางตวัให้
เหมาะสม ก่อนท่ีลูกสาวจะออกจากห้อง นางจ้ิมล้ิมกาํชบัลูกสาวอีกคร้ังวา่ “จาํไวน้ะลูก ลูกอยา่เห็น
กงจักรเป็นดอกบัวนะ” 
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ใบความรู้ที ่๔  การล าดับความคิด 
 
 การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิดท่ีผ่านการกลัน่กรองมาแลว้ ดงันั้นจึงตอ้ง
ลาํดบัความคิดให้ถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อให้งานเขียนนั้นน่าอ่านน่าติดตาม ผูเ้ขียนจึงตอ้งเรียนรู้และ
ฝึกฝนการจดัลาํดบัความคิด  
 กระบวนการคิด เม่ือทาํงานร่วมกบักระบวนการเขียน จะขั้นตอนดงัน้ี 
 ๑. คดัเลือกเร่ืองท่ีตนมีความรู้ มีประสบการณ์หรือมีความสนใจมากท่ีสุด เพราะจะ    
ทาํใหส้ามารถเขียนไดดี้ หรืออาจเลือกเร่ืองท่ีกาํลงัเป็นท่ีสนใจของสังคมในขณะนั้นก็ได ้
 ๒. กาํหนดว่างานเขียนท่ีกาํลงัจะเขียนนั้นเขียนข้ึนเพื่ออะไร ตอ้งการบอกเล่าเร่ืองใด
หรือ ตอ้งการใหผู้อ่้านไดรู้้อะไรจากการเขียนนั้น ๆ ทั้งยงัตอ้งดูวา่ เร่ืองท่ีจะเขียนนั้น ๆ มีขอ้มูลมาก
นอ้ยเพียงใด เวลาท่ีใชมี้มากพอหรือไม่ รวมถึงการกาํหนดจาํนวนหนา้ท่ีจะเขียนดว้ย  
 ๓.  การวางโครงเร่ืองจะวางอยา่งไร มีทิศทางอยา่งไร วกวนหรือไม่ โครงเร่ืองประเภท
ใดท่ีผูอ่้านสนใจและอยากอ่านมากท่ีสุด 
 ๔.  แหล่งขอ้มูลท่ีคน้ควา้ มีขอ้มูลท่ีตอ้งการหรือไม่ และเม่ือได้ขอ้มูลมาแล้ว ขอ้มูล   
นั้น ๆ สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีจะเขียนหรือไม่ มีขอ้มูลใดบา้งท่ีไม่จาํเป็น ให้คดัออกหรือเก็บไวเ้ขียนใน
งานเขียนคร้ังต่อไป 
 ๕.  ในการเรียบเรียงเร่ือง ต้องพิจารณาดูว่าเร่ืองท่ีจะเขียนนั้น ต้องใช้สํานวนภาษา
ประเภทใดจึงจะเหมาะสม และทาํให้งานเขียนกลมกลืนกนัโดยตลอด ไม่มีความขดัแยง้กนัทาง
สาํนวนภาษา 
 ๖.  การตรวจทาน คือ พิจารณาความบกพร่องของงานเขียนในหลายๆดา้นวา่ เน้ือเร่ือง
มีความเป็นเอกภาพ สารัตถภาพ และสัมพนัธภาพหรือไม่ สํานวนภาษาท่ีใชเ้หมาะสมกบัเน้ือเร่ืองท่ี
เขียนหรือไม่ การสะกดคาํและการเรียบเรียงประโยคเป็นอยา่งไร เวน้วรรคตอนและข้ึนยอ่หนา้ใหม่
ไดเ้หมาะสมหรือไม่ และท่ีสาํคญัเร่ืองท่ีเขียนนั้นตรงกบัจุดประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ 
 กระบวนการคิดเพื่อพฒันาการเขียน 
 ๑.  บอกใหช้ดัเจนวา่เขียนเพื่อถ่ายทอดเร่ืองใด เพื่ออะไร 
 ๒. จดัโครงสร้างของส่ิงท่ีจะเขียนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง 
 ๓.  จดัลาํดบัความคิดของเร่ืองใหส้อดคลอ้งเก่ียวเน่ืองกนั 
 ๔.  เลือกวธีินาํเสนอ รวมถึงสาํนวนภาษาท่ีใชใ้หเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการเขียน 
 ๕.  เรียบเรียงความคิดแลว้ถ่ายทอดออกมาเป็นขอ้ความ 
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 ๖.  เพิ่มเทคนิค กลวิธีต่างๆเพื่อนาํเสนองานเขียนให้น่าสนใจ เช่น การพิมพ์ตวัหนา   
การขีดเส้นใต ้การใชต้วัอกัษร เป็นตน้ 
 ๗.  เขียนตามท่ีเรียบเรียงไว ้โดยเขียนให้ครอบคลุม มีรายละเอียดครบถ้วนโดยใช้
วธีิการเขียนใหเ้หมาะสม เพื่อส่ือสารกบัผูอ่้านไดต้รงตามวตัถุประสงค ์  
  

การจัดล าดับความคิดในการเขียน 
 การจดัลาํดบัความคิดในการเขียนตอ้งจดัให้เป็นระบบ เพื่อให้เขียนไดต้ามลาํดบัขั้น   
ไม่สับสน และอ่านเขา้ใจง่าย การจดัลาํดบัความคิดในการเขียนสามารถทาํได ้๔ ลกัษณะ ดงัน้ี 
 ๑.  ลาํดบัตามเวลาหรือเหตุการณ์ เรียงตามลาํดบัเวลาหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อน-หลงั 
 ๒. ลาํดบัตามความสําคญั อาจเรียงลาํดบัจากความคิดท่ีมีความสําคญัมากไปหาน้อย 
หรือเรียงจากความคิดท่ีมีความสาํคญันอ้ยไปหาความสาํคญัมากก็ได ้
 ๓. ลาํดบัตามทิศทางหรือสถานท่ี อาจเรียงลาํดบัไดห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี 
  - ลาํดบัตามทิศ เช่น เหนือไปใต ้ใตไ้ปเหนือ ตะวนัออกไปตะวนัตก ตะวนัตกไป
ตะวกัออก บนลงล่าง ล่างข้ึนบน ซา้ยไปขวา หรือขวาไปซา้ย 
  - ลาํดบัตามสถานท่ีใหญ่ไปหาสถานท่ีเล็ก เช่น ทวีปไปประเทศ ประเทศไป
จงัหวดั จงัหวดัไปอาํเภอ  
  - ลําดับตามสถานท่ีเล็กไปหาสถานท่ีใหญ่ เช่น บ้านไปหมู่บ้าน หมู่บ้าน          
ไปชุมชน ชุมชนไปอาํเภอ 
 ๔. ลาํดับตามเหตุผล จดัให้ความคิดหลักกับความคิดสนับสนุนเป็นเร่ืองเดียวกัน      
อาจเรียงจากเหตุไปหารผลหรือผลไปหาเหตุก็ได ้
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ใบความรู้ที ่๕ การเขียนย่อหน้า 
 
 ยอ่หนา้ หรือ อนุเฉท หมายถึง การนาํประโยคหลายๆ ประโยคท่ีเรียบเรียงแลว้มาเขียน
ให้ต่อเน่ืองกัน โดยมีใจความสําคัญเพียงใจความเดียว ใจความสําคญันั้นมกัจะอยู่ในตอนต้น 
ตอนกลาง ตอนทา้ยหรือตอนตน้และตอนทา้ยของยอ่หนา้  
 ความส าคัญของย่อหน้า 
 ๑. ช่วยใหผู้เ้ขียนมีวธีิการเสนอเร่ืองท่ีดี มีความต่อเน่ือง 
 ๒. ช่วยใหผู้อ่้านติดตามเน้ือหาในยอ่หนา้ต่อไปไดง่้าย เขา้ใจเน้ือเร่ืองไดง่้าย 
 ๓.  ทาํใหง้านเขียนนั้น ๆ มีสัดส่วน รูปแบบท่ีสวยงามน่าอ่าน น่าติดตาม 
 ๔.  ทาํใหผู้อ่้านไดมี้โอกาสพกัสายตา 
 ขั้นตอนการเขียนย่อหน้า 
 ก่อนจะเร่ิมลงมือเขียนยอ่หนา้ ผูเ้ขียนควรคาํนึงถึงหลกัเกณฑใ์นการเขียนยอ่หนา้ ดงัน้ี 
 ๑. ก่อนเขียนตอ้งคิดวา่จะเขียนยอ่หนา้เก่ียวกบัอะไร ควรคิดเร่ืองง่าย ๆ ท่ีผูเ้ขียนสนใจ
และมีความรู้อยูแ่ลว้ 
 ๒. เม่ือไดค้วามคิดหลกัท่ีจะเขียนแลว้ก็แปรความคิดหลกัเป็นประโยคใจความสาํคญั 
 ๓. เม่ือได้ประโยคใจความสําคัญแล้ว เขียนขยายประโยคใจความสําคัญด้วย
รายละเอียดหรือประโยคขยายความท่ีมีใจความสอดคลอ้งกบัความคิดหลกั 
 ๔.  ก่อนท่ีจะเรียบเรียงเป็นย่อหน้า ควรนาํประโยคใจความสําคญัและประโยคขยาย
ความท่ีคิดไว ้มาเรียบเรียงใหต่้อเน่ืองและเกิดความกลมกลืนกนั ซ่ึงผูเ้ขียนตอ้งคาํนึงถึงการใชภ้าษา 
ทั้งระดบัคาํและระดบัประโยค คือใหข้อ้ความทั้งยอ่หนา้สละสลวยอ่านแลว้ราบร่ืนเป็นเร่ืองเดียวกนั 
 องค์ประกอบของย่อหน้า 
 ๑.  ความคิดสาํคญั 
  ความคิดสําคญั หรือ ความคิดหลกั หมายถึง ความคิดท่ีผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนอต่อ
ผูอ่้านเพียงความคิดเดียวเท่านั้น ซ่ึงความคิดสําคญัน้ีก็คือประโยคใจความสําคญันัน่เอง ยอ่หนา้ท่ีดี
จะมีความคิดสาํคญัเพียงความคิดเดียวเท่านั้น 
 ๒. ประโยคขยายความ 
  ประโยคขยายความเป็นประโยคท่ีให้รายละเอียด ขยายความคิดหลกัหรือประโยค
ใจความสําคญัให้ชดัเจนยิ่งข้ึน การเขียนประโยคขยายความอาจทาํไดโ้ดยการเขียนเรียงลาํดบัตาม
เหตุการณ์ ลาํดบัสถานท่ี หรือลาํดบัเหตุผล โดยปกติประโยคขยายความจะมีเน้ือหามากกวา่ประโยค
ใจความสาํคญั แต่จะมีขนาดเท่าใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัความรู้และประสบการณ์ของผูเ้ขียนแต่ละคน 
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 รูปแบบของย่อหน้า 
 ยอ่หนา้ มี ๕ รูปแบบ คือ 
 ๑. ประโยคใจความสาํคญัอยูต่อนตน้ของยอ่หนา้ 
  ยอ่หน้าแบบน้ี ผูเ้ขียนจะแปรความคิดสําคญัให้เป็นประโยคใจความสําคญั วางไว้
ตน้ยอ่หนา้แลว้ใชป้ระโยคขยายความเขียนขยายความต่อเน่ืองไปตามลาํดบั ซ่ึงนบัวา่ง่ายและสะดวก
ท่ีสุด เพราะผูเ้ขียนสามารถเขียนขยายความคิดไดภ้ายในขอบเขตของความคิดสําคญัท่ีกาํหนดไว ้
ส่วนผูอ่้านก็จะอ่านยอ่หนา้แบบน้ีไดเ้ขา้ใจง่าย เน่ืองจากทราบความคิดสาํคญัของผูเ้ขียนไดท้นัที 
  ตัวอย่าง 
  การกินขา้วแช่เป็นวิธีการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มของคนโบราณ เป็นการ
กินอาหารท่ีสอดรับกับสภาพภูมิอากาศ อาหารท่ีมีนํ้ า เป็นองค์ประกอบมาก ทําให้ย่อยง่าย              
ลดอุณหภูมิภายในร่างกาย คลายร้อน  ผิวพรรณชุ่มช่ืน หมดปัญหาเร่ืองริมฝีปากแตก ผิวพรรณแห้ง 
ร้อนในและทอ้งผกู การกินขา้วแช่ในทุกวนัน้ีก็ไม่ไดมี้กฎเกณฑแ์ละพิธีกรรมอยา่งสมยัก่อน หากเรา
เพียงแต่ศึกษาแนวคิดเดิมแลว้ประยุกตใ์ช ้ก็อาจจะคน้พบวา่บางคร้ังศาสตร์เก่าโดยเทคโนโลยีใหม่
นั้นจบัใจและจบัตอ้งได ้ไดใ้จกวา่ศาสตร์เก่าโดยคนแก่หวัด้ือเป็นไหนๆ 

   (ขา้วสงกรานต:์ อาหารในพิธีกรรมของชาวมอญ (ขา้วแช่): องค ์ บรรจุน) 
 ๒. ประโยคใจความสาํคญัอยูต่อนทา้ยของยอ่หนา้ 
  การเขียนย่อหน้ารูปแบบน้ีเร่ิมด้วยการขยายความโดยการให้รายละเอียด หรือ
ตวัอย่างนาํมาก่อนแลว้จึงสรุปความคิดสําคญัเป็นประโยคใจความสําคญัเอาไวต้อนทา้ย การเขียน
ยอ่หนา้รูปแบบน้ีเขียนยากกวา่ย่อหน้าท่ีมีประโยคใจความสําคญัอยู่ตอนตน้ของยอ่หน้า เน่ืองจาก  
ไม่มีประโยคใจความสําคญัจาํกดักรอบความคิดไวก่้อน อาจทาํให้เขียนออกนอกกรอบความคิด
สาํคญัได ้
  ตัวอย่าง 
  เม่ือเอ่ยถึงคาํวา่ “บา้น” ทุกคนท่ีไดย้นิคาํน้ีคงมีหลายความรู้สึก จนอดคิดเล่นๆไม่ได้
วา่ถา้สามารถอ่านจิตใจและจบัความรู้สึกไดว้า่คนท่ีไดย้ินคาํน้ีรู้สึกอยา่งไรกนับา้งกบัคาํท่ีมีค่าคาํน้ี 
ตามสามญัสํานึกของคนทัว่ไป “บา้น” คือท่ีซุกหัวนอนหรือท่ีหลบภยัแห่งแรกท่ีรําลึกถึง บา้นอาจ
เป็นสถานท่ีซ่ึงใครบางคนอยากจะกลับไปถึงให้เร็วท่ีสุดหลังจากเหน็ดเหน่ือยมาทั้ งวนั หรือ
จาํเป็นตอ้งกลบัไปเพราะไม่รู้วา่จะไปไหนต่ออีกแลว้ บ้านจึงเป็นทั้งส่ิงแรกและส่ิงสุดท้ายที่มนุษย์
คิดถึง 

       (เม่ือบา้นมีหลงัคา: นริศรา  พลอยประไพ) 
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 ๓. ประโยคใจความสาํคญัอยูต่อนตน้และตอนทา้ยยอ่หนา้ 
  การเขียนยอ่หนา้รูปแบบน้ีจะเร่ิมตน้ยอ่หนา้ดว้ยประโยคใจความสําคญัแลว้จึงเขียน
ขยายความให้ไดเ้น้ือหาสาระครบถว้น ตอนทา้ยยอ่หน้าจึงสรุปดว้ยประโยคใจความสําคญัอีกคร้ัง 
ประโยคใจความสําคญัทั้งสองประโยคจะเขียนดว้ยถอ้ยคาํท่ีเหมือนกนัก็ได ้แต่ส่วนมากผูเ้ขียนจะ
ใชถ้อ้ยคาํท่ีแตกต่างกนั การเขียนยอ่หนา้วิธีน้ีนบัเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด เพราะช่วยเนน้ความคิดสําคญัของ
ยอ่หนา้ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
  ตัวอย่าง 
  ติเรือทั้งโกลน เป็นส านวน หมายความว่า ติพล่อยๆ ไปเสียก่อนที่จะรู้ว่าอะไรเป็น
อะไร สาํนวนน้ีมาจากการทาํเรือสมยัโบราณซ่ึงเอาไมซุ้งทั้งตน้มาทาํท่ีเรียกวา่ “เรือขุด” เช่น เรือมาด 
เรือชล่า ฯลฯ เป็นรูปเพรียวยาว วธีิทาํ เขาหลาวซุงทั้งตน้ข้ึนรูปไวก่้อน เรียกวา่ “โกลน” เม่ือโกลนดี
แลว้จึงตบแต่งให้งาม “เรือทั้งโกลน” หมายถึง เรือท่ีหลาวข้ึนรูปไวย้งัไม่ไดแ้ต่ง “ติเรือทั้งโกลน”      
ก็คือ ติเรือท่ีเพียงแต่ข้ึนรูปยงัไม่ได้แต่ง เม่ือไม่รู้ว่าเขาจะแต่งให้เป็นอย่างไรต่อไป จะไปด่วนติ       
จึงไม่ถูก ดงันั้น การติอะไรที่ไม่รู้เร่ือง ไม่รู้ความจริง มีปากก็ติพล่อยๆไป จึงพูดกันเป็นส านวนว่า 
“ติเรือทั้งโกลน” 

        (สาํนวนไทย: ขนุวจิิตรมาตรา) 
 ๔. ประโยคใจความสาํคญัอยูก่ลางยอ่หนา้ 
  การเขียนยอ่หนา้รูปแบบน้ีจะเร่ิมตน้ดว้ยการขยายความโดยการให้รายละเอียดหรือ
ตวัอย่างมาก่อนแลว้จึงสรุปดว้ยประโยคใจความสําคญัไวท่ี้กลางย่อหน้า ต่อจากนั้นจึงขยายความ
เสริมเพื่อให้เน้ือหาสาระในย่อหน้านั้นสมบูรณ์ยิ่งข้ึน การเขียนย่อหน้าวิธีน้ีเขียนยากกว่าวิธีอ่ืน       
จึงไม่ค่อยมีผูนิ้ยมเขียน และยอ่หนา้รูปแบบน้ีอาจจะทาํใหผู้อ่้านหาประโยคใจความสาํคญัไดย้าก 
  ตัวอย่าง 
  เม่ือทุกขจ์งทุกข ์เม่ือสุขจงสุข มีสติอยูก่บัปัจจุบนัขณะ อดีตก็ละไปแลว้ อนาคตก็ยงั
ไม่มา (อดีตเม่ือ ๑๐ ปี ๕ ปี ฯลฯ จนอดีตเม่ือวินาทีท่ีแลว้ก็ผา่นเลยไปแลว้ไม่หวนกลบั  และอนาคต
เม่ือ ๑๐ ปีขา้งหนา้ ๕ ปีขา้งหนา้ ฯลฯ จนอนาคต “อีก ๑ วนิาทีขา้งหนา้” ก็ยงัไม่มา) จงใช้ชีวิตอยู่กับ
วันนี้ (ช่ัวโมงนี้ นาทีนี้ วินาทีนี้) ท าขณะนี้ให้ดี วนัพรุ่งน้ีมนัจะดูและตวัของมนัเองอยา่ไดก้งัวลไป
เลย... จนแมแ้ต่ความเป็นความตายก็ไม่สําคญัสําหรับเซน อยู่ท่ีจิตอนัวิมุตติหลุดพน้ปล่อยว่างวาง
ธรรมทั้งปวงไดเ้ป็นพอ 

(ปล่อยวางอยา่งเซน: ละเอียด  ศิลานอ้ย) 
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 ๕. ยอ่หนา้ท่ีไปปรากฏประโยคใจความสาํคญั 
  ย่อหน้าแบบน้ีจะประกอบด้วยประโยคขยายความท่ีให้รายละเอียดต่าง ๆ 
ต่อเน่ืองกนัไป แต่ไม่ปรากฏเป็นประโยคใจความสําคญัชดัเจนผูเ้ขียนเพียงแต่แฝงความคิดสําคญัไว้
ในยอ่หนา้นั้น โดยผูอ่้านจะตอ้งประมวลความคิดสาํคญันั้นดว้ยตนเอง 
  ตัวอย่าง 
  เร่ืองราวของวิตามินซีกบัการรักษาหวดั แมคุ้ณหมอแผนปัจจุบนัอาจจะยงัโตเ้ถียง
กนัอยู่ว่าจริงหรือไม่จริง แต่ก็มีรายงานท่ีน่าสนใจว่าในกลุ่มคนอายุน้อย ๆ เม่ือเร่ิมรู้สึกเป็นหวดั     
คดัจมูก เจ็บคอ ทั้ง ๒ กลุ่มให้ยาลดไข ้ยาละลายเสมหะ ยาลดนํ้ ามูกเหมือนๆกนั แต่กลุ่มหน่ึงให้
รับประทานวิตามินซีคร้ังละ ๑,๐๐๐ มิลลิกรัม ทุก ๆ ๑ ชัว่โมง เป็นเวลา ๖ ชัว่โมง นบัตั้งแต่เริมมี
อาการรู้สึกตวัว่าไม่สบาย เทียบกบัอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงไม่ไดรั้บวิตามินซี พบว่ากลุ่มท่ีไดรั้บวิตามินซี
ปริมาณสูงถึง ๖,๐๐๐ มิลลิกรัม ใน ๖ ชั่วโมงแรก หรือในวนัแรกนั้น  จะมีอาการติดเช้ือหรือเป็น
หวดัจริงเพียงแค่ ๑๕ % ของกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บวติามินซี อีก ๘๕ % มีอาการเร่ิมตน้ของการจะเป็นหวดั
แต่หายไปในเวลาแค่ ๑-๒ วนั 

 (ใจสบายกายงาม: แพทยห์ญิงพกัตร์พิไล  ทวสิีน) 
ความคิดส าคัญของย่อหน้านี้คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งวติามินซีกบัการรักษาหวดั 
  
 
 

วธีิขยายความในย่อหน้า 
 การเขียนยอ่หนา้ท่ีดี ตอ้งรู้วธีิการเขียนขยายความคิดสําคญัหรือประโยคใจความสําคญั
ให้มีเร่ืองราวท่ีละเอียด ชดัเจน มีนํ้ าหนกั มีเหตุผล ทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวไดแ้จ่มแจง้ การขยาย
ความยอ่หนา้มีหลายวธีิ ดงัน้ี 
 ๑. ขยายความโดยการให้คาํจาํกดัความ ใชเ้ม่ือผูเ้ขียนตอ้งการอธิบายความหมายของ
คาํศพัทห์รือเน้ือเร่ือง เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจขอบเขตของเน้ือเร่ืองไดช้ดัเจน 
  ตัวอย่าง 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น “วิศิษฏศิลปิน” ซ่ึงคาํวา่ 
“วิศิษฏศิลปิน” เป็นคาํสมาสระหว่าง “วิศิษฏ” กบั “ศิลปิน” อ่านว่า วิ – สิด – สิน – ละ- ปิน ตาม
ความหมายพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน คาํวา่ “วิศิษฏ” แปลวา่ เลิศ ยอดเยี่ยม เด่น ดียิ่งและ
ประเสริฐยิ่ง แปลตามศพัท์ว่า ผูเ้ป็นเลิศทางศิลปะ ประเสริฐเลิศกว่าศิลปินทั้งปวง ยงัทรงเป็นเมธี
วฒันธรรม และผูมี้คุณูปการต่องานศิลปะและวฒันธรรมเป็นอยา่งยิง่  

(มองภาษา: สุดสงวน) 
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 ๒. ขยายความโดยการให้รายละเอียด วิธีน้ีใชเ้ม่ือผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนอขอ้มูลความรู้
ต่าง ๆ แก่ผูอ่้าน โดยการหารายละเอียดมาขยายความเพื่อให้ไดย้่อหน้าท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีสมบูรณ์   
อ่านแล้วเขา้ใจความคิดสําคญัได้ชัดเจนและแจ่มแจง้ข้ึน การเขียนขยายความด้วยวิธีน้ีควรลาํดบั
เน้ือความใหต่้อเน่ืองและสอดคลอ้งกนั และเป็นวิธีท่ีนิยมมากกวา่วิธีอ่ืน ๆ เพราะใชเ้ป็นเน้ือหาของ
เร่ืองโดยทัว่ไป 
  ตัวอย่าง 
  สีธรรมชาติ คือ สีท่ีไดจ้ากธรรมชาติ โดยสกดัจากพืช ผกั ผลไม ้หรือสัตวท่ี์กินได้
โดยไม่เกิดอนัตราย หรือสังเคราะห์ข้ึนจากธรรมชาติ สามารถใช้ติดต่อเป็นเวลานานก็ไม่เกิดโทษ 
และกินไดม้ากเท่าท่ีตอ้งการอยา่งไร้กงัวล โดยไม่ตอ้งกลวัวา่จะเกิดการสะสมของสารพิษต่าง ๆ ใน
ร่างกาย สีธรรมชาติมีหลากหลายสีให้เอกใช้ไม่ว่าจะเป็น สีเหลืองไดจ้ากขมิ้นชนั ขมิ้นออ้ย ดอก
โสน สีแดงไดจ้ากคร่ัง พริกแดง มะเขือเทศสุก กระเจ๊ียบ เมล็ดผกับุง้และขา้วแดง  

(สีสวย ๆ จากธรรมชาติ: จกัรพนัธ์ุ  ปัญจะสุวรรณ) 
 ๓.  ขยายความโดยการยกตวัอย่าง การยกตวัอย่างประกอบก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีทาํให้
ผูอ่้านเขา้ใจความคิดสําคญัหรือประโยคใจความสําคญัได้แจ่มแจง้ข้ึน ผูเ้ขียนควรยกตวัอย่างท่ี
เหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองและมีความชดัเจน ในบางคร้ังอาจตอ้งอธิบายใจความสําคญัเล็กน้อยแลว้จึง
ยกตวัอย่าง อาจจะมีเพียงตวัอย่างเดียวหรือหลายตวัอย่างก็ได้ แต่การยกตวัอย่างนั้นตอ้งคาํนึงถึง
ประสบการณ์และความสนใจของผูอ่้านดว้ย 
  ตัวอย่าง 
  งานแกะสลกัผลไมเ้ป็นงานท่ีแสดงถึงความพยายามและความประณีตบรรจงของ
ผูห้ญิงในร้ัวในวงัสมยัก่อน ท่ีนอกจากจะไดรั้บประทานผกัและผลไมไ้ดอ้ยา่งสะดวกแลว้ ยงัตอ้งมี
ความวจิิตรสวยงามอีกดว้ย เรียกวา่สวยทั้งรูปและกลมกล่อมทั้งรสชาติ จะบรรจงหัน่หรือจดัแต่งผกั
ให้เป็นช้ินพอดีคาํ ส่วนผลไมก้็จะตอ้งปอกเปลือกควา้นเมล็ด โดยท่ียงัคงรูปลกัษณ์เดิมของผลไม้
ชนิดนั้น ๆ อยู่ หรือจะคิดดดัแปลงให้วิจิตรงดงามยิ่งข้ึน อาทิเช่น ออ้ย ตอ้งนาํไปเผาไฟทั้งเปลือก
เพื่อให้ชานนุ่มและมีกล่ินหอม แลว้จึงนาํมาควัน่เป็นขอ้ ๆ จากนั้นจึงใช้มีดเกลาแต่งให้สวยงาม 
ก่อนท่ีจะร้อยเข้าด้วยกันเป็นพวง หรือมะปรางร้ิว ผลไม้เ น้ือน่ิมท่ีคนสมัยก่อนได้คิดค้นวิธี
ประดิดประดอยทาํลวดลายเป็นร้ิวต่าง ๆ ไดอ้ยา่งงดงาม เช่น ลายเกล็ดเต่า ลายเกลียว และลายดอก
กริชขวาง เป็นตน้  

      (ของดีเมืองไทย: MK) 
 ๔. ขยายความโดยการเปรียบเทียบ วธีิมกัใชก้บัเร่ืองท่ีเขา้ใจยาก เพราะการเปรียบเทียบ
ส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิงหน่ึงทาํใหเ้กิดความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน ถา้ส่ิงท่ีนาํมาเปรียบเทียบนั้นใกลต้วัผูอ่้าน ก็จะ
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ช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจความคิดสําคญัได้ง่ายข้ึน เรามกัจะเปรียบเทียบโดยใช้อุปมาโวหาร หรือยก     
เป็นอุทาหรณ์ หรือเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของส่ิงสองส่ิง เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจ
ชดัเจนข้ึน  
  ตัวอย่าง 
  การท่ีจะเรียนวชิาไดด้ว้ยวิธีใดนั้นไม่สําคญั ขอ้สําคญัอยูก่บัท่ีผูเ้รียนต่างหากเปรียบ
เหมือนแตงกวาจะดองด้วยนํ้ าส้มฝร่ังก็อร่อย ดองด้วยนํ้ ากระเทียมก็ได้ เม่ือดองแล้วก็อร่อย            
ทั้งสองอย่าง ขอ้สําคญัคือแตงกวาท่ีจะเอาลงดองจะตอ้งเป็นแตงท่ียงัไม่เน่า ถา้เน่าเสียแลว้จะดอง
ดว้ยนํ้ ากระเทียมหรือนํ้ าส้มขวดละตาํลึงมนัก็ไม่เป็นรสทั้งนั้น บุคคลท่ีสืบเสาะร่ําเรียนก็เหมือน
แตงกวาดอง ถา้นิสัยใจคอมนัเน่าเสียแลว้ ถึงจะร่ําเรียนดว้ยวธีิใด มนัก็คงไม่เป็นเร่ืองทั้งส้ิน    

 (จดหมายจางวางหร่ํา: น.ม.ส.) 
 ๕. ขยายความโดยการให้เหตุผล การเขียนขยายความด้วยวิธีน้ีมกัใช้สําหรับเร่ืองท่ี
ก่อใหเ้กิดการวเิคราะห์วจิารณ์ หรือขอ้สงสัยแก่ผูอ่้านจึงตอ้งทาํให้ผูอ่้านหมดความสงสัยดว้ยการใช้
เหตุผลท่ีน่าเช่ือถือสนบัสนุนความคิดสาํคญั  
  ตัวอย่าง 
  เคยมีคนถามผมวา่ “คนดีกบัคนเก่ง” ผมเลือกใครก่อน ผมตอบวา่ผมเลือกคนดีดว้ย
วา่ “ดี” นั้น คนจะตอ้งทาํเอง เพราะความดีเป็นตวัคน ๆ นั้น ท่ีตอ้งสั่งสมตอ้งสร้างข้ึนมาเอง ส่วน 
คนเก่งนั้นเป็นเร่ืองท่ีมาทีหลงัสามารถฝึกฝนอบรมไดง่้ายกวา่ แต่ “ดี” น่ีสําคญั ถา้ดีและเก่งดว้ยยิ่งดี
ใหญ่ ท่ีร้ายท่ีสุดคือ “เก่งแล้วโกง” เพราะองค์กรต่าง ๆ นั้นต้องต่อสู้กับโลกภายนอกอย่างมาก      
เม่ือองค์กรถูกตั้ งข้ึนเพื่อทาํธุรกิจกับภายนอก ข้างในต้องแข็งแรง เพราะเช้ือโรคข้างนอกมาก          
ถา้ภายในไม่แขง็แรงมนัก็จะเป็นโรค เร่ืองของคนดีจึงสาํคญั คนดีมาก่อน คนเก่งมาทีหลงั 

คุณค่าของคน (ธรรมดา): โสภณ  สุภาพงษ)์ 
 ลกัษณะของย่อหน้าทีด่ี 
 ยอ่หนา้ท่ีดีควรมีลกัษณะสาํคญั ดงัน้ี 
 ๑.  มีเอกภาพ ย่อหน้าท่ีดีควรมีความคิดสําคญัเพียงประการเดียว ซ่ึงสามารถเขียนได้
โดยกําหนดความคิดสําคัญให้เป็นประโยคใจความสําคัญ และเขียนขยายความให้ได้สาระ
สอดคล้องกับประโยคใจความสําคญั หรือกล่าวคือ ย่อหน้าท่ีมีเอกภาพ คือ ย่อหน้าท่ีมุ่งเสนอ
ความคิดหลกัเพียงประเด็นเดียว โดยไม่มีความคิดอ่ืนปะปนอยูเ่ลย 
 ๒. มีสัมพนัธภาพ ย่อหน้าท่ีดีควรมีความต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนัทั้งระดบัประโยค และ
ขอ้ความในยอ่หนา้นั้น การเช่ือมโยงประโยคหรือขอ้ความสามารถทาํไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 
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  ๒.๑ เช่ืองโยงกันโดยใช้ถ้อยคาํภาษาท่ีมีความหมายอย่างเดียวกัน หรือใช้คาํ ๆ
เดียวกนั หรือใชส้รรพนามหรือคาํนามอยา่งเดียวกนั 
  ๒.๒ เช่ือมโยงกนัโดยใชค้าํของประโยคแรก ซ่ึงอาจทาํหนา้ท่ีเป็นกรรม แลว้นาํมา
ทาํหนา้ท่ีเป็นประธาน หรือใชเ้ป็นคาํเร่ิมตน้ของประโยคท่ีอยูถ่ดัไป 
  ๒.๓ สรรพนามคําหน่ึง ๆ อาจทําหน้าท่ีแทนความหมายของประโยคหรือ
ความหมายของคาํไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
  ๒.๔ กรณีท่ีตอ้งการเช่ือมโยงเน้ือเร่ือง อาจทาํไดโ้ดยกล่าวถึงส่ิงนั้นลอย ๆ และเวน้
วรรค แต่ตอ้งเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงวา่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั อาจจะเป็นเหตุหรือผลหรืออุทาหรณ์
อย่างใดอย่างหน่ึง หรืออาจใช้คาํสันธาน ประพนัธสรรพนาม หรือคาํวิเศษณ์ได้ เช่น อย่างไรก็ดี       
แมก้ระนั้น แต่ถา้หากวา่ และ กบั อน่ึง ซ่ึง ดงัน้ี ดงักล่าว ฯลฯ 
 ๓.  มีสารัตถภาพ หมายถึง การเขียนเน้นย ํ้าความคิดสําคญั ซ่ึงอาจทาํได้โดยการวาง
ประโยคใจความสําคญัไวท่ี้ตอนตน้ และตอนทา้ยย่อหนา้เพื่อแสดงความคิดสําคญัให้เด่นชดั หรือ
อาจใชก้ารซํ้ าคาํ ซํ้ าวลี หรือประโยคท่ีสาํคญัหลาย ๆ คร้ังก็ได ้
 ๔.  มีความสมบูรณ์ การเขียนต่อหนา้แต่ละยอ่หนา้ ควรมีความสมบูรณ์ในยอ่หนา้นั้น ๆ 
ทั้งการเขียนแสดงความคิดสําคญัและส่วนขยายความท่ีครบถว้น ตลอดจนการเขียนให้ถูกตอ้งตาม
หลกัภาษาดว้ยการใชภ้าษาท่ีมีเหตุผลเหมาะสม และสอดคลอ้งกนัตลอดทั้งยอ่หนา้  
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ใบความรู้ที ่๖ การเขียนสารคดี 
  
 สารคดี คือ งานเขียนสร้างสรรคป์ระเภทร้อยแกว้ ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริง มุ่งเสนอ
ความรู้ท่ีน่าสนใจ  และความเพลิดเพลินในการอ่าน โดยมีการใช้ภาษาท่ีทนัสมยั คมคาย งดงาม     
เร้าความสนใจ อาจเป็นเร่ืองเก่ียวกบับุคคล สถานท่ี หรือเหตุการณ์ ซ่ึงผูเ้ขียนตอ้งสร้างสรรคผ์ลงาน
ของตนเองอย่างมีศิลปะ มีวิธีการนาํเสนอเร่ืองให้เกิดรส เสมือนหน่ึงผูอ่้านได้มีส่วนร่วมในเร่ือง
หรือเหตุการณ์นั้น ๆ จนก่อใหเ้กิดความบนัเทิงใจหรือความประทบัใจ  
 องค์ประกอบของการเขียนสารคดี ประกอบด้วย ๓  ส่วน คือ ส่วนนําเร่ือง ส่วน        
เน้ือเร่ือง และส่วนสรุปเร่ือง ดงัน้ี 
 ๑.  ส่วนน าเร่ือง หรือความนาํในสารคดี มีความสําคญัมาก เพราะเป็นส่วนท่ีเร้าความ
สนใจให้ผูอ่้านติดตามเร่ืองตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง ดงันั้นการเขียนส่วนนาํจึงเป็นเทคนิคท่ีสําคญัท่ี
ผูเ้ขียนควรศึกษาใหเ้ขา้ใจ ถ่องแท ้
 ๒.  ส่วนเนื้อเร่ือง คือส่วนท่ีทาํหน้าท่ีดาํเนินเร่ืองราวท่ีตอ้งการนาํเสนอ หรืออธิบาย
รายละเอียดของเร่ือง ตลอดจนแสดงความคิดรวบยอด เพื่อให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน และความ
สนุกสนานแก่ผูอ่้าน 
 ๓.  ส่วนสรุปเร่ือง  คือ ส่วนทา้ยของเร่ืองหลงัจากท่ีกล่าวเน้ือหาครบทุกประเด็นแล้ว   
ถา้ผูเ้ขียนสามารถเขียนส่วนสรุปได้ดี ก็จะทาํให้ผูอ่้านเกิดความประทบัใจ หรือให้แง่คิดท่ีผูอ่้าน
สามารถนาํไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 
 

ขั้นตอนในการเขียนสารคดี 
 ในการเขียนสารคดีผูเ้ขียนจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองท่ีจะเขียนเป็นอยา่งดี เป็นงานเขียนท่ี
มุ่งแสดงขอ้มูล  ให้ความรู้แก่ผูอ่้าน  สาระและเร่ืองราวสามารถตรวจสอบไดแ้ละมีแง่คิดแก่ผูอ่้าน
อยา่งชดัเจน ในการเขียนสารคดีมีขั้นตอนดงัน้ี 
 ๑.  ตั้งจุดมุ่งหมายในการเขียน การตั้งจุดมุ่งหมายในการเขียนเป็นส่ิงสําคญัเบ้ืองตน้
ของการเขียนสารคดี ซ่ึงมีผลไปถึงการกาํหนดโครงสร้างภายนอกในการเขียนสารคดีดว้ยวา่จะเป็น
การเขียนในรูปแบบใด พรรณนา บรรยาย อธิบาย หรือโนม้นา้วใจ 
 ๒. เลือกเร่ือง การเลือกเร่ืองสําหรับการเขียนสารคดีมีหลกัเกณฑ์ คือ  เลือกเร่ืองท่ี
ผูเ้ขียนมีความถนดัและมีประสบการณ์  เป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของประชาชน มีประโยชน์ต่อ
สังคม กลุ่มคน  
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 ๓.  หาเนื้อเร่ือง  การเขียนสารคดีนั้นควรเลือกเร่ืองท่ีผูเ้ขียนมีประสบการณ์ ความรู้ 
ความถนัดและสนใจเป็นพิเศษ เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือกาํลงัเป็นท่ีสนใจของประชาชนใน
ขณะนั้น จะทาํให้ผูเ้ขียนคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลไดส้ะดวกและสามารถถ่ายทอดขอ้มูลออกมาเป็น
สารคดีไดดี้ท่ีสุด 
 ๔.  ตั้งช่ือเร่ือง หลงัจากไดเ้น้ือเร่ือง หรือเน้ือหา มาแลว้ตอ้งตั้งช่ือเร่ืองก่อนเพราะช่ือ
เร่ืองจะเป็นแนวกาํหนดหรือเป็นความคิดรวบยอดให้ทราบว่า เรากาํลงัจะเขียนสารคดีไปใน
แนวทางไหน ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้การเขียนตรงตามเป้าหมายมากยิ่งข้ึน การตั้งช่ือเร่ืองเป็น
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของสารคดี เพราะเป็นส่วนแรกสุดท่ีผูอ่้านมองเห็นและดึงดูดความสนใจของ
ผูอ่้าน จึงควรตั้งช่ือเร่ืองให้เหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง แปลกใหม่ คาํคาย จาํง่ายและครอบคลุมเน้ือเร่ือง 
โดยมีหลกัการดงัน้ี 
  ๔.๑ ตั้งช่ือโดยคาํง่าย ๆ สั้น ๆ ตรงไปตรงมา เช่น คนโยนฟืน หญิงไทย  ลูกคนเล็ก 
ฯลฯ 
  ๔.๒ ตั้งช่ือแบบช้ีนาํเน้ือหา เช่น ยาเสพติด...ภยัมหนัต ์ ท่ีน่ี...กรุงเทพฯ “2015” 
  ๔.๓ ตั้งช่ือโดยใชค้าํคม สาํนวน สุภาษิต เช่น ถึงโรงเหลา้เตากลัน่ควนัโขมง ระเบิด
แยกราชประสงค.์..ววัหายลอ้มคอก, รักววัใหผ้กู รักลูกใหตี้ ฯลฯ 
  ๔.๔ ตั้งช่ือแบบคาํถาม เช่น เพลงกล่อมเด็ก...จะคงอยูไ่ดอ้ยา่งไร  อีก ๑๐ ปีป่าไมจ้ะ
หมดจริงหรือไทยทรงดาํ...คือใคร ฯลฯ 
  ๔.๕ ตั้งช่ือชวนใหติ้ดตาม เช่น ความลบัของนกัการเมือง  ตายแลว้ฟ้ืน ฯลฯ 
  ๔.๖ ตั้งช่ือแบบคุน้เคย เช่น เพชรบุรีบา้นเรา  เราเด็กศิลปากร  ๑๐ วิธีดูแลผืนป่า 
ฯลฯ 
 ๕.  รวบรวมข้อมูล ขอ้มูลเป็นส่วนสาํคญัในการเขียนสารคดี ผูเ้ขียนตอ้งศึกษารวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆท่ีหลากหลาย ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การอ่าน การฟัง การสอบถาม               
การสัมภาษณ์ การถ่ายภาพ ฯลฯ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ละเอียด แจ่มแจง้ ชดัเจน การเก็บขอ้มูล   
ท่ีดีมีคุณภาพ ครบถว้นยอ่มช่วยใหส้ามารถเขียนสาคดีไดอ้ยา่งราบร่ืน  
 ๖.  ก าหนดโครงเร่ือง การกาํหนดโครงเร่ือง เปรียบเสมือนการวางแผนการเขียนท่ี
รัดกุม เฟ้นหาส่ิงท่ีดีมีประโยชน์เพื่อให้ผูอ่้านได้ประโยชน์จากการอ่านสารคดีเร่ืองนั้น ๆ อย่าง
แทจ้ริง โครงเร่ือง ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
      ๖.๑  ความนาํ (Introduction) ข้ึนตน้ให้น่าสนใจ เพื่อเร้าใจผูอ่้านให้ติดตามเน้ือหา
สารภายในเร่ือง มีลกัษณะสั้น  กระชบั  ขมวดปมเน้ือหาในการนาํเสนอหรือบอกเป้าหมายให้ชดัเจน
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       ๖.๒ เน้ือเร่ือง (Body or Text) ตอ้งมีความหมายน่ารู้ น่าสนใจ นาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็น
ขอ้เท็จจริง เรียงลาํดบัเร่ืองราวเป็นส่วน ๆ คือ อดีต ปัจจุบนัและอนาคต เน้ือเร่ืองในสารคดีแต่ละ
เร่ืองย่อมให้คุณค่าของแต่ละส่วนแตกต่างกนั เช่น บางเร่ืองมุ่งเน้นอดีต บางเร่ืองมุ่งเน้นอนาคต    
แต่สารคดีส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้ส่วนปัจจุบนั 
      ๖.๓ สรุปเร่ือง (Conclusion) ตอ้งตรงประเด็น เป็นส่วนท่ีผูเ้ขียนกล่าวย ํ้าถึง 
สาระสาํคญัของเน้ือหาและวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการนาํเสนอใหช้ดัเจนอีกคร้ัง ก่อนจบเร่ือง 
 ๗.  ลงมือเขียน ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด เพราะเป็นขั้นตอนท่ีผูเ้ขียน
จะตอ้งแสดงความสามารถในการใช้ภาษาท่ีชัดเจน ถูกตอ้ง เหมาะสม เพื่อดึงดูดใจผูอ่้านให้เกิด
ความสนใจ ประทบัใจ และติดตามอ่านเร่ืองราวจนจบโดยไม่เกิดความเบ่ือหน่าย  
 ๘. ปรับปรุงงานเขียน  หลงัจากเขียนสารคดีเสร็จส้ินลงแลว้ ผูเ้ขียนควรวางงานเขียน
ไวส้ักพกั อาจเป็นเวลา ๓ วนั หรือ ๗ วนั เพื่อให้ลืมขอ้มูลท่ีเขียนไวใ้นคร้ังแรกเสียก่อน จึงนาํ
กลบัมาอ่านพิจารณาและปรับปรุงอีกคร้ัง จะไดง้านเขียนท่ีสมบูรณ์ 
 สารคดีจะมีคุณค่า น่าอ่าน น่าติดตามหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัขั้นตอนต่างๆท่ีไดก้ล่าวไปแลว้
ขา้งตน้ ซ่ึงผูเ้ขียนจะตอ้งให้ความสําคญักบัทุกขั้นตอนเพื่อให้งานเขียนสารคดีนั้นมีคุณภาพท่ีสุด 
โดยเฉพาะขั้นตอนการวางโครงเร่ืองท่ีจะกล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป 
 

การวางโครงเร่ืองในการเขียนสารคดี 
 การกาํหนดโครงเร่ือง คือ การตั้งกรอบความคิดว่า สารคดีท่ีเขียนนั้นตอ้งการเสนอ
เน้ือหาอะไรบา้ง ตอ้งการให้ผูอ่้านไดรั้บรู้ในเร่ืองใด  เปรียบเสมือนการวางแผนการเขียนท่ีรัดกุม 
เลือกสรรส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้ผู ้อ่านได้ประโยชน์จากการอ่านสารคดีเร่ืองนั้ น ๆ อย่างแท้จริง         
โครงเร่ืองประกอบดว้ย ๓ ส่วน ดงัน้ี 
 ๑.  ความน า (Introduction) ในการเขียนสารคดีแต่ละคร้ัง ความนาํนบัวา่มีความสําคญั
มาก และเป็นการเขียนท่ียากท่ีสุด เพราะเป็นการเร่ิมตน้ความคิดท่ีจะเขียน ตอ้งพยายามเขียนให้ดี
ท่ีสุด และมีกลวิธีชกัชวนให้ผูอ่้านสนใจอ่านสารคดีตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง  ลกัษณะของความนาํท่ีดี 
คือ ต้องสร้างความสนใจและดึงดูดใจผูอ่้าน ท้าทายผูอ่้านให้อยากรู้อยากอ่านข้อเท็จจริงและ
ขอ้คิดเห็นท่ีเสนอ เหมาะสมกบักาลเทศะและกลุ่มผูอ่้าน รวมทั้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องเร่ืองท่ี
เขียนดว้ย หลกัการเขียนความนาํมีหลายรูปแบบ เช่น ความนาํท่ีเป็นข่าว  ความนาํแบบพรรณนา 
ความนาํแบบสรุปความสําคญั ความนาํท่ีเป็นคาํถาม ความนาํท่ีเป็นสุภาษิตหรือบทกวี  ความนาํ
แบบให้คาํจาํกดัความ ความนาํดว้ยคาํขวญั  ความนาํดว้ยบทเพลง ความนาํท่ีเป็นเร่ืองเล่า ความนาํ
ดว้ยบทร้อยกรอง  ความนาํดว้ยการอธิบายความเป็นมาของเร่ือง ความนาํดว้ยการบอกจุดประสงค์
ของการเขียน ฯลฯ ในแบบฝึกน้ีจะขอกล่าวถึงความนาํท่ีเป็นท่ีนิยม ดงัน้ี 
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  ๑.๑ ความน าทีเ่ป็นค าถาม ผูเ้ขียนตอ้งตั้งคาํถามใหน่้าสนใจ ชวนให้ผูอ่้านติดตามหา
คาํตอบจากเน้ือเร่ืองต่อไป และท่ีสาํคญั คาํถามตอ้งเขา้กบัเน้ือเร่ืองท่ีถาม เช่น 
   “ถา้ถามหนุ่มสาวทั้งหลายวา่ อยากสวยอยากหล่อหรือไง คาํตอบท่ีไดค้งจะเป็น 
คาํตอบเดียวกนัวา่ “อยาก” จากนั้นก็คงมีคาํถามต่อไปวา่  แลว้ทาํอยา่งไรจึงจะสวยจะหล่อ ไดส้มใจ
ในเม่ือธรรมชาติของหลาย ๆ คนก็มิไดส้วยไดห้ล่อมาแต่ดั้งเดิม จะตอ้งพึ่งพา เคร่ืองสําอางหรือการ
ศลัยกรรมหรือไร แลว้จะสวยหล่อแบบธรรมชาติไดห้รือไม่ ถา้ไดจ้ะทาํอยา่งไร” 
  ๑.๒ ความน าที่เป็นสุภาษิตหรือบทกวี การเขียนสารคดีเร่ืองใดก็แลว้แต่ ถา้ผูเ้ขียน
สามารถเช่ือมโยงกบัสุภาษิต คาํพงัเพย สํานวน หรือบทกวีได ้แลว้นาํมาเขียนเป็นความนาํก็จะช่วย
ดึงดูดความสนใจของผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น 
   “ในอดีตเม่ือกล่าวถึงครู หรือคน้หาคุณค่าของครูหลายคนคงนึกถึงความเปรียบ
ทั้งหลายท่ีมกัไดย้นิจนชินหูไม่วา่จะเป็นความเปรียบท่ีวา่ “ครูคือเรือจา้ง” “ครูคือปูชนียบุคคล” หรือ 
“ครูคือผูใ้หแ้สงสวา่งทางปัญญา” ฯลฯความเปรียบเหล่าน้ีลว้นแสดงให้เห็นถึงคุณค่า ความเสียสละ
และการเป็นนกัพฒันาของครู ในขณะท่ีปัจจุบนัทศันคติในการมองครูเปล่ียนไปหลายคนมองวา่ครู
เป็นแค่ผูท่ี้มีอาชีพรับจา้งสอนหนงัสือเท่านั้นเพราะครูสมยัน้ีไม่ไดอ้บรมความประพฤติให้แก่ผูเ้รียน
ควบคู่ไปกบัการให้ความรู้ไม่ไดเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีจะเรียกวา่ “แม่พิมพข์องชาติ” อาชีพครูเป็นอาชีพ
ท่ีตกตํ่าและดูตอ้ยตํ่าในสายตาของคนทัว่ไป ทั้ง ๆท่ีอาชีพน้ีเป็นอาชีพท่ีตอ้งทาํหนา้ท่ีในการพฒันา
คนท่ีจะไปเป็นกาํลงัสําคญัของการพฒันาประเทศชาติต่อไปจึงถึงเวลาแลว้ท่ีจะตอ้งมีการทบทวน
บทบาทหนา้ท่ีคุณธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูกนัเสียที” 
   ๑.๓ ความน าแบบให้ค าจ ากัดความ เป็นการเขียนแบบให้ความหมาย ของคาํใด     
คาํหน่ึง การเขียนความนาํเช่นน้ีมกัจะใชใ้นงานเขียนสารคดีวชิาการ เป็นส่วนใหญ่  เช่น 
   “พอ่ คือ พรหมของลูก” คาํกล่าวน้ีหลายคนอาจตีความหมายวา่ พ่อ คือบุคคลท่ี
ควรยกย่อง บูชาดุจพระพรหม แต่อีกความหมายหน่ึง อาจหมายถึง พ่อ คือบุคคลท่ีมีพรหมวิหารส่ี
ตามหลกัของพุทธศาสนา คือ มีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา แต่จะตีความหมายใดก็ตาม 
เราทุกคน ตอ้งยอมรับความจริงว่า พ่อ คือ บุคคลสําคญัในครอบครัวท่ีเป็นเสาหลกัในการทาํให้
ครอบครัวมัน่คงนัน่เอง 
  ๑.๔ ความน าด้วยค าขวัญ เป็นการนาํคาํขวญัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเราจะเขียนถึงมาเป็น
ความนาํ เช่น 
                “ภูเขางามถํ้ าวิจิตร  วิถีชีวิตไทยทรงดํา  คุณค่าลํ้ าโบสถ์ไม้สัก  หัตถกรรม      
หลักไมต้าลกลึง ประสานซ้ึงเสียงแคนวง” เป็นคาํขวญัประจาํอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี           
คาํขวญัน้ีกล่าวถึงส่ิงดี ๆ ของอาํเภอเขายอ้ย ซ่ึงเป็นอาํเภอท่ีมีช่ือเสียงไม่แพอ้าํเภอใด ๆ ทั้งยงัเป็น
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อาํเภอหน้าด่านของจงัหวดัเพชรบุรีท่ีใคร ๆ ก็รู้จกัดี เพราะถา้เดินทางไปภาคใตต้อ้งผ่านอาํเภอน้ี  
ทุกคน และสําหรับฉันแล้ว ยิ่งรู้จกัดีเป็นพิเศษและภาคภูมิใจมากเพราะเพราะบ้านเกิดของฉัน
นัน่เอง” 
  ๑.๕ ความน าด้วยบทเพลง โดยการนาํเน้ือเพลงตอนใดตอนหน่ึงท่ีไพเราะกินใจ
และสอคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองมาเขียนความนาํ เช่น 
                “ใครหนอรักเราเท่าชีวี ใครหนอปรานีไม่มีเส่ือมคลาย ใครหนอรักเราใช่เพียง
รูปกายรักเขาไม่หน่าย มิคิดทาํลาย ใครหนอ” ฉนัฟังเพลงน้ีมาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่ฉนัยงัพดูไม่ได ้คุณแม่
ร้องใหฉ้นัฟังและทุกคร้ังท่านจะถามฉนัวา่ ใครหนอรักฉนัมากท่ีสุด ฉนัจะตอบวา่ “คุณแม่ คุณพ่อ” 
ตามเน้ือเพลงท่ีไดฟั้ง และฉนัก็รับรู้ดว้ยความรู้สึกท่ีแทจ้ริงวา่ นอกจากคุณแม่แลว้ ยงัมีคุณพ่อท่ีรัก
ฉนัอยา่งจริงใจตลอดมา” 
   ๑.๖ ความน าด้วยบทร้อยกรอง  เช่น 
    “ความรักเหมือนโรคา   บนัดาลตาใหมื้ดมน 
    ไม่ยนิและไม่ยล    อุปสรรคคะใดใด 
      ความรักเหมือนโคถึก   กาํลงัคึกผขิงัไว ้
    ก็โลดจากคอกไป    มิยอมอยู ่ณ ท่ีขงั 
     ถา้หากจะปล่อยไว ้  ก็ดึงไปดว้ยกาํลงั 
    ยิง่หา้มก็ยิง่คลัง่   บ่หวนคิดถึงเจบ็กาย” 
     (จากบทละครเร่ือง “มทันพาธา” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั) 
             ความรักเป็นอารมณ์ธรรมชาติอยา่งหน่ึงของมนุษยมี์ทั้งประโยชน์และเป็นโทษ
ในเวลาเดียวกนัความรักท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความบริสุทธ์ิ จริงใจและความมีเหตุผลยอ่มนาํพาผูเ้ป็น
เจา้ของความรักไปในทางท่ีถูกท่ีควรแต่ถา้ความรักนั้นเป็นเพียงอารมณ์อนัเกิดจากความหลงใหลใน
รูปกายภายนอกความช่ืนชมตามกระแสและความหลงผิด ความรักก็จะก่อให้เกิดโทษจึงมีผูเ้ปรียบ
เปรยว่า “ความรักทาํให้คนตาบอด” ดว้ยบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่ัวในเร่ืองมทันพาธา ซ่ึงไดแ้สดงให้เห็นภาพของความลุ่มหลงอนัเกิดจากความรักและทุกข์
สาหัสอนัเกิดจากความรักไดเ้ป็นอย่างดีสมกบัช่ือเร่ืองว่า มทันพาธาท่ีแปลว่า ความบาดเจ็บแห่ง
ความรัก 
            ๑.๗  ความน าด้วยการอธิบายความเป็นมาของเร่ือง เช่น 
   “เม่ือสัปดาห์ท่ีแล้วข้าพเจ้าได้ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพของผูใ้หญ่   
ท่านหน่ึง ท่านเป็นอดีตรองผูว้่าราชการจงัหวดั จงัหวดัหน่ึงทางภาคเหนือศพของท่านได้รับการ
บรรจุไวใ้นโกศศพพระราชทานเห็นดงันั้นแลว้ทาํใหข้า้พเจา้นึกถึงเม่ือคร้ังยงัเป็นเด็กขา้พเจา้จาํไดว้า่
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ตอนขา้พเจา้ไปเผาศพคุณตา คุณยายท่ีบา้นสวนจงัหวดัสมุทรสงคราม ศพของท่านทั้งสองก็ไดรั้บ
การบรรจุไวใ้นโกศเช่นกนัซ่ึงท่านทั้งสองก็เป็นพลเรือนธรรมดา ๆ ไม่ไดเ้ป็นขา้ราชการผูใ้หญ่เร่ือง
น้ีคงมีหลายคนสงสัยว่าทาํไมพลเรือนธรรมดา ๆ ถึงมีโกศใส่ศพกับเขาด้วยดังนั้นเพื่อทาํความ
กระจ่างแก่เยาวชนและผูส้นใจในปัจจุบนัน้ีอาจจะไม่เคยเห็นศพชาวบา้นท่ีบรรจุในโกศ ขา้พเจา้      
จึงไดค้น้ควา้เร่ืองน้ีมาเพื่อเป็นความรู้แก่ผูส้นใจทัว่ไป” 
            ๑.๘ ความน าด้วยการบอกจุดประสงค์ของการเขียน เช่น  
   “สามก๊กท่ีผูอ่้านทั้งในประเทศจีนและในประเทศไทยรู้จกักนัดีนั้นเป็นนวนิยาย
ส่วนสามก๊กท่ีเป็นประวติัศาสตร์ มีคนรู้นอ้ยมากแมค้นจีนแผ่นดินใหญ่ท่ีไดเ้รียนจบ ขั้นอุดมศึกษา
มาแล้ว ก็มีน้อยคน (น้อยมาก) ท่ีรู้พอสมควร บทความเร่ืองน้ีจึงขอเร่ิมต้นจาก สามก๊กท่ีเป็น
ประวติัศาสตร์” 
   ข้อควรระวงัในการเขียนความน า 
   การเขียนความนําเป็นส่ิงท่ีสําคญัมาก เพราะเป็นส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจของ
ผูอ่้านให้อยากเขา้สู่เน้ือหาของเร่ือง ผูเ้ขียนจึงตอ้งเขียนความนาํดว้ยความพิถีพิถนั รอบคอบและ
ระมดัระวงั 
   ความนาํบางประเภทควรละเวน้ ไม่นาํมาใชเ้ขียนความนาํสารคดี ดงัน้ี 
    ความนาํท่ีเป็นการกล่าวคาํขอโทษ คาํร้องทุกข ์และการระบายความอึดอดั
ของผูเ้ขียน 
    ความนาํท่ีกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตท่ีไม่ทราบแน่ชดั 
    ความนาํท่ีเป็นส่ิงล้ีลบัเฉพาะบุคคล หรือเก่ียวกบัความเช่ือของคนบางกลุ่ม 
    ความนาํท่ีเป็นการกระตุน้มากเกินไป เช่นอา้งบุคคลหรือหนงัสืออา้งอิงใน
การให้ความหมายของคาํ หรือส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงจะทาํให้ผูอ่้านมองว่าเป็นวิชาการมากเกินไปทาํให ้     
ไม่อยากอ่าน 
  ๒.  เนื้อเร่ือง (Body or Text) เป็นส่วนท่ีผูเ้ขียนนาํเสนอความรู้อยา่งละเอียดและเป็น
ส่วนท่ียาวท่ีสุดของการเขียนสารคดี การเขียนเน้ือเร่ืองให้มีสาระน่าอ่านนั้นต้องประกอบด้วย
ข้อเท็จจริง รายละเอียด ความคิดเห็น ซ่ึงได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ต้องมี
หลกัฐานสามารถอา้งอิงได ้เน้ือเร่ืองนอกจากจะใหค้วามรู้แก่ผูอ่้านแลว้ จะตอ้งทาํให้ผูอ่้านเกิดความ
สนใจและความเพลิดเพลินดว้ย  และในขณะเดียวกนัก็ตอ้งระมดัระวงัไม่ให้เขียนออกนอกเร่ืองดว้ย 
ลกัษณะของการเขียนเน้ือเร่ืองท่ีดี มีดงัน้ี 
  ๒.๑ มีเอกภาพ คือ ในย่อหนา้แต่ละยอ่หนา้ตอ้งมีใจความสําคญัเพียงใจความเดียว 
นอกนั้นเป็นขอ้ความขยายหรือส่วนเสริม ซ่ึงอาจเป็นการให้รายละเอียด แสดงตวัอยา่งเปรียบเทียบ 
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หรือแสดงเหตุผลขอ้สนบัสนุน เพื่อขยายให้ประโยคใจความสําคญัมีความสมบูรณ์ ชดัเจนยิ่งข้ึน 
โดยขอ้ความขยายหรือเสริมนั้นตอ้งมีความสัมพนัธ์เป็นเร่ืองเดียวกบัประโยคใจความสาํคญั 
   ๒.๒ มีสารัตถภาพ คือ การเน้นใจความสําคญั แต่ละย่อหน้าเพื่อให้ผูอ่้านทราบ
ความคิดสาํคญัหรือเจตนาของผูเ้ขียนวา่ตอ้งการใหอ้ะไรกบัผูอ่้าน 
  ๒.๓ มีสัมพันธภาพ คือ ยอ่หนา้แต่ละยอ่หนา้ มีใจความต่อเน่ืองสัมพนัธ์เป็นเร่ือง
เดียวกัน เม่ืออ่านแล้วก่อให้เกิดความกลมกลืน เข้าใจง่าย ไม่สับสน การท่ีจะทาํให้ย่อหน้ามี
ความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั ผูเ้ขียนตอ้งจดัลาํดบัความคิดให้เป็นระเบียบ เช่น จากเหตุไปหาผล จาก
ขอ้สรุปสู่รายละเอียด ลาํดบัตามเวลา  เป็นตน้ นอกจากผูเ้ขียนจะตอ้งสร้างสัมพนัธภาพให้เกิดขั้นใน
ระหวา่งยอ่หนา้แลว้ ควรใหข้อ้เขียนแต่ละยอ่หนา้มีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั เพื่อเช่ือมโยงความคิด
ใหเ้ป็นเร่ืองเดียวกนั และจะนาํไปสู่สัมพนัธภาพของงานเขียนทั้งเร่ืองดว้ย 
  ๒.๔ มีความสมบูรณ์ คือ มีส่วนต่าง ๆ ประสานเขา้ดว้ยกนัโดยไม่มีส่วนใดขาดตก
บกพร่อง ในแต่ละย่อหน้ามีประโยคใจความสําคัญ มีเน้ือหาสาระชัดเจนสัมพนัธ์กัน ไม่ออก      
นอกเร่ือง เป็นตน้  
 ๓.  การสรุปเร่ือง (Conclusion) การเขียนสรุปเร่ือง ก็มีความสําคญัไม่แพส่้วนอ่ืน     
ของเร่ือง เป็นตอนท่ีมีการจากลาระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้าน จึงควรสร้างความประทบัใจ ผูอ่้านควร
ได้รับความพอใจว่าเร่ืองท่ีอ่านนั้นส้ินสุดลงแล้ว และให้สาระและความเพลิดเพลินแก่ตนแล้ว      
ไม่ควรทาํให้ผูอ่้านรู้สึกวา่ กาํลงัอ่านอย่าเพลิดเพลินก็ตอ้งหยุดชะงกั หรือรู้สึกว่ายงัไม่ไดรั้บอะไร
จากท่ีอ่านเลย ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงตอ้งระมดัระวงัในการเขียนสรุปเร่ือง ซ่ึงมีหลกัดงัน้ี  
  ๓.๑ สรุปใหเ้ห็นความสาํคญัของเน้ือเร่ืองท่ีนาํเสนอ 
  ๓.๒ สรุปความคิดเห็นวา่เน้ือเร่ืองเป็นประโยชน์กบัชีวิตและสังคม 
  ๓.๓ สรุปเน้ือหาเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ 
  ๓.๔ สรุปเร่ืองเพื่อใหเ้กิดความตระหนกั  
  การสรุปเร่ืองหรือ การปิดเร่ืองเป็นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัเน้ือหาส่วน
อ่ืน ๆ โดยตลอดและเป็นส่วนท่ีบอกผูอ่้านว่าเร่ืองราวท่ีเสนอมานั้นไดส้ิ้นสุดลงแลว้วิธีการเขียน
สรุปเร่ืองมีหลายวิธี เช่น เนน้ย ํ้าประเด็นหลกั  เสนอคาํถามหรือขอ้คิด สรุปเร่ือง เสนอความคิดของ
ผูเ้ขียนขยายจุดประสงคข์องผูเ้ขียน หรือสรุปดว้ยสุภาษิต คาํคม สํานวนโวหารคาํพงัเพยอา้งคาํพูด
ของบุคคล อา้งทฤษฎี หลกัศาสนา หรือคาํสอนและ บทร้อยกรอง ฯลฯ 
  ๓.๑ เน้นย ้าประเด็นหลัก เช่น หน่วยงานของเราจะทาํหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้บริการท่ี
รวดเร็ว ท่ีซ่ือตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้เช่นน้ีต่อไป แม้การปฏิรูประบบราชการจะส่งผลให้
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หน่วยงานของเราตอ้งเปล่ียนสังกดัไปอย่างไรก็ตาม นั่นเพราะเราตระหนกัในบทบาทของเราใน
ฐานะ “ขา้ราชการ” แมว้า่ปัจจุบนัเราจะถูกเรียกวา่ “เจา้หนา้ท่ีของรัฐ” ก็ตาม 
  ๓.๒ เสนอค าถามหรือข้อคิดให้ผู้อ่านใช้วิจารณญาณ เช่น  เคราะห์กรรมทั้งหลาย
อนัเกิดกบัญาติพี่นอ้งและลูกหลานของผูค้นในบา้นเมืองของเรา อนัเกิดจากความอาํมหิตมกัไดข้อง
ผูผ้ลิตและผูค้า้ยาเสพติดเหล่าน้ีเป็นส่ิงสมควรหรือไม่ กบัคาํว่า “วิสามญัฆาตกรรม” ท่านท่ีอ่าน
บทความน้ีจบลงคงมีคาํตอบใหก้บัตวัเองแลว้ 
  ๓.๓ สรุปเร่ือง เช่น   การกินอาหารจืด ร่างกายไดรั้บเกลือเล็กน้อย จะทาํให้ชีวิต
จิตใจร่าเริงแจ่มใสนํ้าหนกัตวัมาก ๆ จะลดลง หวัใจไม่ตอ้งทาํหนา้ท่ีหนกั ไตทาํหนา้ท่ีไดดี้ไม่มีบวม
ตามอวยัวะต่าง ๆ และเป็นการป้องกันโรคหัวใจ โรคไต หลอดเลือดแข็งความดันโลหิตสูง            
ขอ้อกัเสบ แผลกระเพาะอาหารและจะมีอายยุนืดว้ย 
  ๓.๔ เสนอความคิดเห็นของผู้เรียน เช่น   การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนจะ
ประสบผลสําเร็จหรือไม่คงมิใช่แค่การเขา้รับการอบรมเทคนิค วิธีการสอนเพียงอย่างเดียวยงัข้ึน   
อยู่กับองค์ประกอบอันสําคัญยิ่งกว่าส่ิงใดคือ ตัวผู ้สอนถ้าผู ้สอนมีใจและพร้อมจะรับความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนพร้อม ๆ กบัความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อกลุ่มเป้าหมายคือผูเ้รียน
การปฏิรูปกระบวนการเรียน การสอนก็จะประสบความสาํเร็จได ้
  ๓.๕ ขยายจุดประสงค์ของผู้เขียน ควบคู่กบับทร้อยกรอง เช่น แมอ้าหารการกิน
และการออกกาํลังกายจะทาํให้คนเราสวยงามตามธรรมชาติอยู่ได้นานแต่วนัหน่ึงเราก็คงหนี          
ไม่พน้วฏัจกัรของธรรมชาติ คือ การเกิด แก่ เจ็บและตายร่างกายและความงามก็คงตอ้งเส่ือมส้ินไป
ตามกาลเวลาฉะนั้นก็อย่าไปยึดติดกบัความสวยงามมากนักแต่ควรยึดถือความงามของจิตใจเป็น
เร่ืองสําคญั เพราะส่ิงท่ีจะเหลืออยู่ในโลกน้ีเม่ือความตายมาถึงคือ ความดีความชั่วของเราเท่านั้น    
ดงัพระราชนิพนธ์ของพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรสในเร่ืองกฤษณาสอนนอ้งคาํฉนัทว์า่ 
              “ พฤษภกาสร  อีกกุญชรอนัปลดปลง 
     โททนตเ์สน่งคง  สาํคญัหมายในกายมี 
      นรชาติวางวาย  มลายส้ินทั้งอินทรีย ์
     สถิตทัว่แต่ชัว่ดี  ประดบัไวใ้นโลกา”  
  การเขียนสารคดีท่ีดีนั้ นต้องประกอบด้วยคาํนําท่ีดี เชิญชวนให้ผูอ่้านต้องการ
ติดตามอ่านต่อไป เน้ือเร่ืองมีความกระจ่างชดั อ่านแลว้เขา้ใจเร่ืองราวโดยตลอด พร้อมทั้งมีส่วน
สรุปเร่ืองท่ีทาํให้ผู ้อ่านติดใจ ประทับใจ ให้ผู ้อ่านมีความคิดเห็นตรงกับท่ีผูเ้ขียนต้องการส่ือ          
งานเขียนสารคดีนั้นจึงจะจดัวา่เป็นสารคดีท่ีดีมีคุณภาพ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

รายวชิาภาษาไทยพืน้ฐาน (ท ๓๒๑๐๑) ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ “ก่อเกดิสารคดท้ีองถิ่น” 

ใช้ร่วมกบั 
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคด ีโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอ าเภอเขาย้อย 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 

 
 
 

จัดท าโดย 
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ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ช านาญการ 
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.agilenttour.com%2Fproduct-th-436501-5302804-%25E0%25B8%2596%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%2B%2B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%2C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5.html&ei=J6MiVf_OGc6uuQSK0oGoBg&bvm=bv.89947451,d.c2E&psig=AFQjCNFNQowU0G6ASbNC3gkqkFk2Qlw01g&ust=1428419618818685
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ค าน า  
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ไดก้าํหนดให้ภาษาไทย
เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน จึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับนกัเรียนทุกคน สอดคลอ้งกบัการพฒันา
เยาวชนเขา้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ มุ่งส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย มีทกัษะการ
คิดวิเคราะห์   คิดสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยี  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อย่างสันติสุข  จึงควรพฒันาความสามารถในการใช้ภาษาไทย  เพื่อใชส่ื้อสารให้สัมฤทธิผลทั้งใน
ดา้นการอ่าน เขียน ฟัง ดู พดู  และความสามารถในการคิดท่ีเป็นระบบ 
 การเขียนเป็นทกัษะหน่ึงของการส่ือสารท่ีสําคญัมาก   เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึก
คิดและประสบการณ์ต่าง ๆ โดยใช้สัญลักษณ์หรือตวัอกัษร ถ้าผูเ้ขียนมีความรู้ความคิดดี  ก็จะ
สามารถถ่ายทอดงานเขียนออกมาไดดี้ การเขียนสารคดี เป็นงานเขียนประเภทหน่ึงท่ีถ่ายทอดความรู้ 
ความคิดของผูเ้ขียนไปยงัผูอ่้าน ทาํใหผู้อ่้านมีความรู้และไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินไดด้ว้ย 
 อาํเภอเขายอ้ย เป็นอาํเภอหน่ึงของจงัหวดัเพชรบุรีท่ีมีช่ือเสียงในดา้นต่าง ๆ มากมาย  
ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียว อาหารการกิน กลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดาํ ฯลฯ ดงัคาํขวญัท่ีว่า “ภูเขางาม ถํ้ า
วิจิตร  วิถีชีวิตไทยทรงดาํ คุณค่าลํ้ าโบสถ์ไมส้ัก  หัตถกรรมหลกัไมต้าลกลึง” ควรค่าแก่การศึกษา
คน้ควา้และเรียนรู้จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษรุ่นแลว้รุ่นเล่าสืบทอดส่งต่อกนัมา และในฐานะท่ี
นกัเรียนโรงเรียนเขายอ้ยวิทยาส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของบรรพชนเหล่านั้นจึงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้
ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย เกิดความรัก ความหวงแหนท้องถ่ินของตนและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ตลอดจนสืบทอดส่ิงดีงามสู่ลูกหลานรุ่นต่อไป 
 จากเหตุผลข้างต้นผู ้วิจ ัยจึงได้จัดทําแผนการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน               
(ท ๓๒๑๐๑) ข้ึน เพื่อใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรียน
เขายอ้ยวทิยา ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ ก่อเกิดสารคดีทอ้งถ่ิน จาํนวนทั้งส้ิน ๘ ชัว่โมง โดยใชร่้วมกบั
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดี โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอํา เภอเขาย้อย มีจ ํานวน ๕ ชุด 
ประกอบดว้ย   ชุดท่ี ๑ ภูเขางามถํ้าวิจิตร ชุดท่ี ๒ วิถีชีวิตไทยทรงดาํ  ชุดท่ี ๓ คุณค่าลํ้าโบสถ์ไมส้ัก  
ชุดท่ี ๔ หตัถกรรมหลกัไมต้าลกลึงและชุดท่ี ๕ ประสานซ้ึงเสียงแคนวง  
 ผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท ๓๒๑๐๑) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ ก่อเกิดสารคดีทอ้งถ่ิน ท่ีใชร่้วมกบัแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ น้ีจะช่วยทาํให้นกัเรียนมีความรู้
ความสามารถใหก้ารเขียนสารคดีมากข้ึน  

       นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน  



 225 

 

วัตถุประสงค์ 
 

 
 ๑.  เพื่อให้นกัเรียนเกิดทกัษะการเขียนสารคดี   ตามมาตรฐาน/ตวัช้ีวดัของหลกัสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวชิาภาษาไทยพื้นฐาน  ท ๓๒๑๐๑ ประกอบดว้ย ท ๒.๑ ม.๔-๕/
๑ เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์โดยใชภ้าษาเรียบเรียงถูกตอ้ง มีขอ้มูลและ
สาระสาํคญัชดัเจน 
  ท ๒.๑ ม.๔-๕/๔ ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ 
      ท ๒.๑ ม.๔-๕/๕ ประเมินงานเขียนของผูอ่ื้นแลว้นาํมาพฒันางานเขียนของตนเอง 
  ท ๒.๑ ม.๔-๕/๘ มีมารยาทในการเขียน 
 ๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับข้อมูลท้องถ่ินของตน ท่ีสะท้อนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีมีคุณค่าเหมาะแก่การศึกษาคน้ควา้  และมีเอกลกัษณ์โดนเด่นควรค่าแก่การหวงแหนและ
รักษาไวสื้บไป 
 ๓.  เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู ้เ รียนด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์            
คิดสร้างสรรค ์และสมรรถนะดา้นการส่ือสาร 
 ๔.  เพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนดา้นใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการทาํงาน
และรักความเป็นไทย  
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 แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย เป็นแบบฝึกท่ี

ผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยนาํขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี จากแหล่งต่าง ๆ มาให้นกัเรียน
ไดศึ้กษาและฝึกทกัษะการเขียนสารคดี ตามหลกัการเขียนสารคดี มีเน้ือเรียงจากง่ายไปหายาก  โดย
มีรูปภาพประกอบทั้งภาพถ่ายจากสถานท่ีจริงและภาพการ์ตูนประกอบ เพื่อให้นกัเรียนเกิดความ
สนใจในการทาํกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ไดเ้ป็นอย่างดี และเพื่อให้การจดัการเรียนการสอนเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย    ครูผูส้อนควรศึกษาและจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 ๑. ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้และรายละเอียดของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียน สาร
คดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย แต่ละเล่มใหเ้กิดความเขา้ใจ 
 ๒. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรศึกษาขั้นตอนการสอนจากแผนการจดัการเรียนรู้
ทุกแผนก่อนดาํเนินการสอน 
 ๓.  ครูควรเตรียมอุปกรณ์การสอน ส่ือการเรียนรู้ในแต่ละแบบฝึกใหค้รบถว้น 
 ๔.  ทดสอบก่อนเรียน 
 ๕.  ดาํเนินการสอนโดยจดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทกัษะการเขียนสารคดี โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย เป็นส่ือการสอน และสอนตามลาํดบั
ขั้นตอนของแบบฝึกใหค้รบถว้น 
 ๕.  ทดสอบหลงัเรียน 

 
 
 

  
 
 

ค าช้ีแจงส าหรับครู 
ในการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้  

ร่วมกบั แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี  
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ จาํนวน ๕ เล่ม 

 



 227 

 
 
 
 
 
 ๑.  ศึกษาเน้ือหาในแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอ    
เขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ อยา่งละเอียด 
 ๒. ศึกษาขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากแผนการจดัการเรียนรู้ 
 ๓.  เตรียมอุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอนในแต่ละชัว่โมงใหค้รบถว้น 
 ๔.  ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ต่ละแบบฝึกและบทบาทของนกัเรียนในแต่ละชัว่โมง  
 ๕.  ดาํเนินการสอน ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  ๕.๑  ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน  เป็นการแจง้วตัถุประสงค์  จดักลุ่มนักเรียนคละเพศ     
คละความสามารถ กลุ่มละประมาณ  ๔-๕ คน  นาํเขา้สู่บทเรียนดว้ยการสังเกตภาพ เล่นเกม ฟังเพลง  
และการสนทนาเพื่อเช่ือมโยงเขา้สู่กิจกรรมในแบบฝึกเสริมทกัษะ 
  ๕.๒ ขั้นกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้  ให้นกัเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้ในแบบ
ฝึก รวมทั้งหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน แลว้ทาํกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด  

  ๕.๓ ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ (กิจกรรมรวบยอด) ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปผลการ
เรียนรู้ในแต่ละชัว่โมง เม่ือทาํกิจกรรมในแบบฝึกแต่ละเล่มเสร็จแลว้ ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบ
ทา้ยแบบฝึกแต่ละเล่ม 
  ๕.๔ ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ เม่ือนกัเรียนทาํกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง ๘ ชัว่โมง 
ในแบบฝึก ๕ เล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะประเมินผลทกัษะการเขียนสารคดีของนักเรียนโดยให้
นกัเรียนเขียนสารคดีเก่ียวกบัโบสถไ์มส้ักท่ีวดักุฏิบางเค็ม ท่ีไดไ้ปศึกษาหาขอ้มูลโดยการทศันศึกษา
มาคนละ ๑ เร่ือง ประเมินผลโดยครูผูส้อนและครูผูเ้ช่ียวชาญเพื่อใหค้ะแนนมีความเท่ียงตรง 
 ๖.  ครูอธิบาย ใหค้าํแนะนาํกบันกัเรียนทุกคนขณะทาํแบบฝึกเสริมทกัษะ 
 ๗.  สาํหรับนกัเรียนท่ีสอบไม่ผา่น ตอ้งสอบแกต้วัใหม่และเรียนซ่อมเสริม 
 ๘.  ครูควรบนัทึกผลหลงัการจดัการเรียนรู้วา่นกัเรียนเป็นอยา่งไร ทั้งผลการเรียนรู้และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพฒันาและแกปั้ญหานกัเรียนดว้ย 
 
 
 

          บทบาทของครูผู้สอน 



 228 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่๓         เร่ือง ก่อเกดิสารคดีท้องถิ่น         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัส ท ๓๒๑๐๑                         วชิา ภาษาไทยพืน้ฐาน                                  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ 
เวลาเรียน  ๑  ช่ัวโมง              ผู้สอน    นางสาวรุ่งทวิา  สิงห์เทียน         โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 

 
๑.  มาตรฐานการเรียนรู้  ท  ๒.๑ (ม.๔-๕)  
 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงาน  ขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
     ตัวช้ีวัด  ๑. เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามวตัถุประสงค์ โดยใช้ภาษา        
เรียบเรียงถูกตอ้ง มีขอ้มูลและสาระสาํคญัชดัเจน     
 

๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นกัเรียนสามารถใชค้าํในการเขียนสารคดีไดถู้กตอ้ง 
 ๒. นกัเรียนสามารถบอกความหมายและชนิดของประโยคได ้
 ๓.  นกัเรียนสามารถใชป้ระโยคในการเขียนสารคดีได ้
 

๓.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การเขียนสารคดี เป็นงานเขียนท่ีผูเ้ขียนตอ้งมีศิลปะในการใชภ้าษาถ่ายทอดเร่ืองราวท่ี
ไดป้ระสบมาหรือเก็บรวบรวมมาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผูอ่้านไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ และเกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผูท่ี้จะเขียนสารคดีไดดี้จึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจทกัษะการใชค้าํและ
ประโยคในการเขียน ประกอบด้วย การเขียนสะกดคาํ ระดับของภาษา ความหมายของคาํทั้ ง
ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั และคาํท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั ตลอดจนส่วนประกอบ
ของประโยค ชนิดของประโยคตามโครงสร้างและตามเจตนาของผูส่้งสาร และการแต่งประโยค 
เพื่อให้สามารถใชค้าํและประโยคในการเขียนไดถู้กตอ้ง สละสลวย ทาํให้งานเขียนสารคดีนั้นเป็น
งานเขียนท่ีดีมีคุณค่า 
 

๔.  สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

 - การใช้ค ําในการเขียนสารคดี ประกอบด้วย การสะกดคํา ระดับของภาษา 
ความหมายของคาํทั้งความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั และคาํท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั 
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 - ประโยค ประกอบด้วย ส่วนประกอบของประโยค ชนิดของประโยคตาม
โครงสร้างและตามเจตนาของผูส่้งสาร และการแต่งประโยค 
 ทกัษะกระบวนการ 
 - กระบวนการปฏิบติังานรายบุคคลและกระบวนการทาํงานกลุ่ม 
 - ทกัษะการคิด 
 - ทกัษะการเขียน 
 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 - ใฝ่เรียนรู้ 
 - มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 

๕.  ช้ินงาน/ภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
 ทาํกิจกรรมในแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย  
เล่มท่ี ๑-๕  กิจกรรมท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๒.๑, ๒.๒, ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, ๔.๒, ๕.๑, ๕.๒ 
 

๖.  การวดัและประเมินผล 
 การประเมินเมื่อส้ินสุดกจิกรรมการเรียน 

 ๑.  ประเมินความสามารถในการทาํกิจกรรมท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๒.๑, ๒.๒, ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, 
๔.๒, ๕.๑, ๕.๒ 

 ๒.   ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้น ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 ๓.   สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

๑ (ผ่าน) ๒ (พอใช้) ๓ (ดี) 
๑. ความสามารถใช้ค าในการ
เขียนสารคดไีด้ถูกต้อง 
 (๑๐ คะแนน) 

ได ้๕-๖ คะแนน ได ้๗-๘ คะแนน ได ้๙-๑๐ คะแนน 

๒. ความสามารถในการบอก
ความหมายและชนิดของ
ประโยคได้ (๑๐ คะแนน) 

ได ้๕-๖ คะแนน ได ้๗-๘ คะแนน ได ้๙-๑๐ คะแนน 
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รายการประเมิน 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

๑ (ผ่าน) ๒ (พอใช้) ๓ (ดี) 
๓. ความสามารถใช้ประโยค
ในการเขียนสารคดไีด้  
(๑๐ คะแนน) 

ได ้๕-๖ คะแนน ได ้๗-๘ คะแนน ได ้ ๙-๑๐ คะแนน 

๔. ใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจเอาใจใส่ในการ
เรียนเป็นบางคร้ัง  
ไม่ศึกษาคน้ควา้หา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน 

- ตั้งใจเรียนเอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการเรียน
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนแต่
ไม่มีการบนัทึกขอ้มูล
ความรู้ 

- ตั้งใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความเพียรพยายามใน
การศึกษาคน้ควา้หา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้
อ่ืนและมีการบนัทึก
ขอ้มูลความรู้ 

๕. มุ่งมัน่ในการท างาน ทาํแบบฝึก 
บางกิจกรรม 

ทาํแบบฝึกครบทุก
กิจกรรมแต่ไม่เรียบร้อย 

ทาํแบบฝึกครบทุก
กิจกรรม เรียบร้อยและ
ตรงต่อเวลา 

๖. กระบวนการท างานกลุ่ม รับฟังแต่ไม่แสดง
ความคิดเห็น 

รับฟังดว้ยความตั้งใจ
และแสดงความคิดเห็น
บา้งบางคร้ัง 

รับฟังดว้ยความตั้งใจ
และแสดงความคิดเห็น
อยูเ่สมอ 

 
๗.  กจิกรรมการเรียนรู้  
 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
กจิกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

๑. กาํหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน  คละ
ความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน พร้อมทั้ง
อธิบายกระบวนการทาํงานกลุ่ม 
๒. สนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสาร
คดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอ 
เขายอ้ย 
๓. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินตาม
คาํขวญัอาํเภอเขายอ้ย  

๑.นกัเรียนจดักลุ่มตามขอ้ตกลง  แบ่งหนา้ท่ีในกลุ่ม 
ประธาน เลขา  สมาชิก และตั้งช่ือกลุ่มตามความเห็น
ของสมาชิก 
๒. ศึกษาคาํช้ีแจงในแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสาร
คดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน อาํเภอเขายอ้ย  
 
 
๓. นกัเรียนแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ิน
ตามคาํขวญัอาํเภอเขายอ้ย  
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บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
๔. ช้ีแจงมาตรฐานและตวัช้ีวดัท่ีตอ้งบรรลุเม่ือเรียนจบ
หน่วยการเรียนรู้ “ก่อเกิดสารคดี” กิจกรรมการเรียนรู้
ในแต่ละกิจกรรม เกณฑก์ารประเมินและช้ินงานการ
เขียนสารคดี 
๕. ครูยกตวัอยา่งคาํวา่ “สารคดี” ใหน้กัเรียนช่วยกนั
ระดมความคิดและยกตวัอยา่งสารคดีท่ีนกัเรียนรู้จกั 
๖. ครูยกตวัอยา่งวา่ผูท่ี้จะเขียนสารคดีไดดี้ตอ้งมี
ความรู้เร่ืองการใชค้าํและประโยค 

๔.ซกัถามส่ิงท่ีตนสงสยัเก่ียวกบัตวัช้ีวดั เกณฑก์าร
ประเมิน กิจกรรมในแบบฝึก 
 
 
๕. นกัเรียนยกตวัอยา่งสารคดีท่ีนกัเรียนรู้จกัให ้
มากท่ีสุด 
๖.นกัเรียนช่วยกนัระดมความคิดวา่ส่ิงท่ีจะทาํใหง้าน
เขียนสารคดีน่าอ่านมีอะไรบา้ง 

กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ 
๗. ครูใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๑  การใชค้าํใน
การเขียน และใบความรู้ท่ี ๒ ประโยค ในเอกสาร
ประกอบการเรียน เร่ือง การเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี ๕  
๘. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปผลการเรียนรู้เร่ือง 
การใชค้าํและประโยคในการเขียนสารคดี 
๙. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกเสริมทกัษะท่ี ๑.๑, ๒.๑, 
๓.๑, ๔.๑,๕.๑ รู้จกัใชค้าํ และ แบบฝึกเสริมทกัษะท่ี 
๑.๒, ๒.๒, ๓.๒, ๔.๒ และ ๕.๒  ลาํนาํประโยคใน
แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ินเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕  
เล่มท่ี ๑ -๕ 

๗. นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๑  การใชค้าํในการ
เขียน และใบความรู้ท่ี ๒ ประโยค ในเอกสาร
ประกอบการเรียน เร่ือง การเขียนสารคดี โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๕  
๘. นกัเรียนช่วยกนัสรุปผลการเรียนรู้เร่ืองการใชค้าํ
และประโยคในการเขียนสารคดี 
๙. นกัเรียนทาํแบบฝึกเสริมทกัษะท่ี ๑.๑, ๒.๑, ๓.๑, 
๔.๑,๕.๑ รู้จกัใชค้าํ และ แบบฝึกเสริมทกัษะท่ี ๑.๒, 
๒.๒, ๓.๒, ๔.๒ และ ๕.๒ ลาํนาํประโยค ในแบบ
ฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน
เขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕   
เล่มท่ี ๑-๕ 

กจิกรรมรวบยอด 
๑๐. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกเสริมทกัษะท่ี 
๑.๑, ๒.๑, ๓.๑, ๔.๑,๕.๑ รู้จกัใชค้าํ และ แบบฝึกเสริม
ทกัษะท่ี ๑.๒, ๒.๒, ๓.๒, ๔.๒ และ ๕.๒  ลาํนาํ
ประโยค ในแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดย
ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๕  เล่มท่ี ๑ -๕ 
๑๑. ครูสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน 
พร้อมทั้งควบคุมกิจกรรมในกลุ่มใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ี
และเวลาท่ีกาํหนดโดยครูตั้งคาํถามเพ่ือทดสอบความ
เขา้ใจของนกัเรียนวา่  

๑๐. นกัเรียนตรวจสอบความถูกตอ้งของการทาํ 
แบบฝึกโดยแลกกนัตรวจ และรวมคะแนนในแต่ละ
กิจกรรม 
 
 
 
๑๑.นกัเรียนในแต่ละกลุ่มระดมความคิดหาตอบ
คาํถามและสรุปความรู้ลงในสมุดประจาํวชิา 
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บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
-    การใชค้าํในการเขียนสารคดีมีอะไรบา้ง 
-    ประโยคหมายถึงอะไร 
-    ประโยคมีก่ีชนิด  อะไรบา้ง 

 

ขั้นวดัและประเมนิผล 
๑๒. ครูสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน
แต่ละกลุ่ม 
๑๓.ครูตรวจสอบผลงานของนกัเรียน เก็บคะแนนเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

๑๒.นกัเรียนร่วมทาํกิจกรรมระดมความคิดภายใน
กลุ่ม  
๑๓. นกัเรียนพฒันาตนเองตามท่ีครูใหค้าํแนะนาํ 

 

๘.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ชุดท่ี ๑-๕ 
  

๙.  กจิกรรมเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 นกัเรียนควรฝึกทาํกิจกรรมในแบบฝึกและตรวจคาํตอบจากเฉลยกิจกรรมดว้ยตนเอง 
เพื่อตรวจสอบความรู้และพฒันาการของตนเอง 
 

๑๐.  เนือ้หาสาระความรู้เพิม่เติม 
 ๑.  การใช้ค ําในการเขียนสารคดี ประกอบด้วย การสะกดคํา ระดับของภาษา 

ความหมายของคาํทั้งความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั และคาํท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั  
 ๒. ประโยค ประกอบด้วย ส่วนประกอบของประโยค ชนิดของประโยคตาม
โครงสร้างและตามเจตนาของผูส่้งสาร และการแต่งประโยค ในเอกสารประกอบการเรียนเร่ือง    
การเขียนสารคดี โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอาํเภอเขาย้อย สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕             
ใบความรู้ท่ี ๑-๒ 
 

๑๑.  เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ 
  เอกสารประกอบการเรียนเร่ือง การเขียนสารคดี โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 
สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 

๑๒.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 
 ๑.  นกัเรียนสามารถใชค้าํในการเขียนสารคดีไดถู้กตอ้ง 



 233 

 ๒. นกัเรียนสามารถบอกความหมายและชนิดของประโยคได ้
 ๓.  นกัเรียนสามารถใชป้ระโยคในการเขียนสารคดีได ้
 

๑๓.  แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพฒันา 
 สําหรับนกัเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในดา้นต่าง ๆ ท่ีกาํหนด ครูควรหารเวลา
สอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนเพื่อใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 
 

     ลงช่ือ............................................................ผูส้อน 
            (นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน) 
         วนัท่ี ........./.........../............. 
 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
      ลงช่ือ................................................................. 
                       (นางสาวเสาวลกัษณ์  กนัหะ) 
                         หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     
 

ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
      ลงช่ือ.................................................................. 
                   (นางสาวจารุนนัท ์ สวา่งแจง้) 
             รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา 
 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
      ลงช่ือ.................................................................. 
                           (นายชลิต  ระหวา่งบา้น) 
                         ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
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 ผลการจดัการเรียนรู้ 
……….................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................  
……….................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .....................................  
 ปัญหาอุปสรรค 
……….................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................  
……….................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  
              ขอ้เสนอแนะแนว/ทางแกไ้ข 
……….................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................  
……….................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  
 
 
       ลงช่ือ..................................................... 
                    (นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน) 
                   ครู คศ. ๒ โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 235 

   
ใบความรู้ที ่๑ การใช้ค าในการเขียน 

 
 
 การเขียนเป็นทกัษะการส่ือสารท่ีมีความสาํคญัยิง่ เพราะเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีสามารถ
ใชอ้า้งอิงได ้  การเขียนจึงเป็นศิลปะท่ีตอ้งฝึกฝนให้ชาํนาญ เพื่อจะไดถ่้ายทอดให้ผูอ่้านเขา้ใจสารท่ี
ส่ือออกไปตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ ผูเ้ขียนท่ีดีจึงตอ้งคาํนึงถึงการใช้ถอ้ยคาํท่ีมีความหมาย
ถูกตอ้งกระชบั และไม่กาํกวม เพื่อให้งานเขียนนั้นมีคุณภาพและเร้าความสนใจให้ผูอ่้านสนใจงาน
เขียนของตน ซ่ึงจะขอกล่าวถึงการใชค้าํในการเขียน ๓ เร่ืองหลกั ๆ ไดแ้ก่ การสะกดคาํ ระดบัของ
ภาษา และความหมายของคาํ ดงัน้ี 

การสะกดค า 
 

 การเขียนสะกดคาํเป็นส่ิงแรกท่ีผูอ่้านจะสามารถประเมินคุณภาพของผูเ้ขียนได้เป็น
อยา่งดี กล่าวคือถา้ผูเ้ขียนสามารถเขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้งจะสร้างความประทบัใจให้แก่ผูอ่้าน และ
เกิดความเช่ือมัน่ในตวัผูเ้ขียน แต่ถ้าผูเ้ขียนเขียนสะกดคาํไม่ถูกต้อง จะทาํให้งานเขียนนั้นด้อย
คุณภาพทนัที สาํหรับแบบฝึกชุดน้ีจะขอยกตวัอยา่งการเขียนสะกดคาํเฉพาะท่ีเห็นวา่จาํเป็นตอ้งเนน้
เพื่อนาํไปใชใ้นการเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ๑.๑ ออกเสียงคาํถูกตอ้งสะกดถูกตอ้ง โดยทัว่ไปเรามกัจะเขียนสะกดคาํตามท่ีออกเสียง 
ถา้ออกเสียงผดิก็จะสะกดคาํผดิดว้ย แต่ถา้พยายามออกเสียงคาํใหถู้กตอ้งตั้งแต่ตน้ ก็จะสามารถเขียน
สะกดคาํไดถู้กตอ้ง เช่น   
    นํ้าครํา   ออกเสียงผดิเป็น   นํ้าคลาํ ,นํ้าคาํ 
    กระโปรง ออกเสียงผดิเป็น   กะโปง 
    ขวางทาง  ออกเสียงผดิเป็น   ฝางทาง 
    พร้อมเพรียง ออกเสียงผดิเป็น  พอ้มเพียง 
    กระตือรือร้น ออกเสียงผดิเป็น  กะตือลือลน้ 
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 ๑.๒ คาํท่ีมกัสะกดผดิ ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะเกิดจากสาเหตุดงัน้ี 
   - สะกดผดิเพราะใชแ้นวเทียบผดิ เช่น 

สะกดถูก สะกดผดิ สาเหตุ 
อนุญาต อนุญาติ เพราะเทียบกบัคาํวา่ ญาติ (พ่ีนอ้ง) 
โอกาส โอกาศ เพราะเทียบกบัคาํวา่ อากาศ 
ทรมาน ทรมาร เพราะเทียบกบัคาํวา่ มาร (ยกัษ)์ 

 

  - สะกดผดิเพราะไม่เขา้ใจความหมายของคาํพอ้งเสียง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 - สะกดผิดเพราะไม่เข้าใจหลักคาํประวิสรรชนีย์ เช่น ศิลป  สดวก  ชตา คณะบดี      
เป็นตน้ 
 

หลกัการประวสิรรชนีย์ทีค่วรทราบ 
 ค าประวสิรรชนีย์ 
 ๑. คาํบาลีและสันสกฤตท่ีออกเสียง อะ ทา้ยคาํ เช่น หิมะ  อารยะ  ศิลปะ 
 ๒. คาํไทยแทห้รือไม่แน่วา่มาจากภาษาใด เช่น สะดวก  สะพาน  กะละมงั 
 ๓.  คาํท่ีกร่อนเสียงมาจากคาํเดิม เช่น ตาวนั-ตะวนั  ชาตา-ชะตา  ฉนันั้น-ฉะนั้น 
 ค าไม่ประวสิรรชนีย์ 
 ๑. คาํบาลี สันสกฤตท่ีเป็นคาํสมาส เช่น อารยธรรม  หิมพานต ์ศิลปกรรม 
 ๒. คาํภาษาอ่ืน เช่น ชวา สบู่  ขโมย  ลออ มลาย ู
 ๓. คาํท่ีมีอกัษรนาํ เช่น สวา่ง ไสว  ขนม  ขยะ  สนอง  
 
 
 

สะกดถูก สะกดผดิ ความหมาย 
น่ารัก หนา้รัก ชวนใหรั้ก 
หนา้ตา น่าตา เคา้หนา้ 
หนา้ร้อน น่าร้อน ฤดูร้อน 
สุขสนัต ์ สุขสรรค ์ สุข สงบ 
สร้างสรรค ์ สร้างสรร สร้างข้ึน 
สรรหา สรรคห์า เลือก 
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ระดับของภาษา 
  
 คาํในภาษาไทยมีหลายระดบั ใช้กบับุคคลตามโอกาสและสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั  
การเขียนท่ีดี นอกจากจะเขียนสะกดคาํถูกตอ้งและรู้คาํศพัท์มากเพียงพอท่ีจะส่ือสารให้ตรงความ
ตอ้งการแล้ว ยงัตอ้งใช้คาํในระดบัต่างๆให้เหมาะสมกบัประเภทของงานเขียน โอกาสท่ีใช้และ
บุคคลดว้ย นกัเรียนจึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองระดบัของภาษา การใชภ้าษาแบ่งได ้๓ ระดบั 
ดงัน้ี  
 ๑. ระดับภาษาปาก เป็นภาษาท่ีใช้ส่ือสารกบับุคคลท่ีคุน้เคย  สนิทสนมเป็นกันเอง  
หรืองานเขียนท่ีผูเ้ขียนไม่จาํเป็นตอ้งระวงัใหสุ้ภาพหรือมีแบบแผนมากนกั ไดแ้ก่ 
    ภาษาถ่ิน 
    ภาษาคะนอง 
    ภาษาท่ีใชติ้ดต่อในตลาด  โรงงาน  ร้านคา้ 
    ภาษาท่ีใชใ้นการละเล่น หรือการแสดงท่ีมุ่งเนน้ความตลกขบขนั 
    ภาษาท่ีใชใ้นการประกาศหรือโฆษณาท่ีตอ้งการความเป็นกนัเอง 
    บทลอ้เลียน หรือบางคอลมัน์ในหนงัสือพิมพ ์
    การเขียนบนัทึก หรืออนุทิน 
    ขอ้เขียนในนวนิยาย เร่ืองสั้น  นิทาน ละคร เพื่อความสมจริง 
    จดหมายส่วนตวัถึงบุคคลท่ีสนิทกนั 
    รายงานข่าวสังคม  กีฬา บนัเทิง ฯลฯ 
  ตัวอย่างระดับภาษาปาก 
  “เธอสัญญากบัพ่อแม่ว่าจะตั้งใจเรียน เป็นเด็กดี แล้วทาํไมเธอจึงโดดเรียน ไม่ทาํ
การบา้นส่งครู เวลาเรียนไม่นัง่หลบัก็คุยเสียงดงั ไม่สนใจเรียนเลย แถมยงักา้วร้าวกบัครูอีก แลว้เธอ
จะสอบผา่นไดย้งัไง ถา้เธอไม่รักอนาคตตวัเองก็ใหนึ้กถึงพอ่แม่บา้งนะ”  
 ๒.  ระดับภาษากึง่แบบแผน  ใชเ้ม่ือเขียนเร่ืองเก่ียวกบับุคคลและโอกาสต่อไปน้ี 
    คาํสนทนาระหวา่งผูท่ี้ไม่คุน้เคยกนั  ต่างฐานะ ตาํแหน่งและวฒิุ  
    คาํกล่าวต่อท่ีประชุม เช่น การอภิปราย  การแนะนาํบุคคลต่อท่ีประชุม  การ
เปิด-ปิด ปาฐกถา  
    คาํแนะนาํบุคคลในวงสังคมใหรู้้จกักนั 
    ข่าวทัว่ไป บทนาํ คอลมัน์ในหนงัสือพิมพ ์
    จดหมายกิจธุระ  จดหมายส่วนตวัท่ีไม่คุน้เคยกนั 
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    ประกาศ แจง้ความส่วนบุคคล องคก์ร บริษทั  และสมาคมต่าง ๆ 
    ขอ้เขียนในวารสาร นิตยสาร สารคดีบางประเภท  บทละคร  บทวจิารณ์ บท
สัมภาษณ์ 
  ตัวอย่างภาษาระดับกึง่แบบแผน 
  “หลายคนอาจคิดว่าหนทางสู่ความมัง่คัง่และร่ํารวยจะยาวและคดเค้ียว ทาํให้เสีย 
กาํลงัใจท่ีจะเก็บออมและลงทุนให้ตนเองและครอบครัว ความจริงแลว้คนทุกคนมีสิทธิรวยไดถ้้า
หากทาํงานดว้ยความขยนัขนัแขง็ ซ่ือสัตยสุ์จริตและใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ เป็นประจาํ 
  สําหรับผมเร่ิมเก็บออมตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี จนถึงบดัน้ี ถือวา่พยายามมธัยสัถ์  ลดการ
ใชจ่้าย และเม่ือมีเงินออมพอสมควรก็นาํไปลงทุนให้ไดด้อกผล อยา่เส่ียงจนเกินไป ทั้งน้ีการลงทุน
แมว้า่จะไดผ้ลนอ้ยแต่ก็ยงัดีกวา่เส่ียงจนเงินลงทุนเสียหาย” 
 ๓.  ระดับภาษาแบบแผน เป็นภาษาท่ีตอ้งระมดัระวงัในการใชเ้ป็นพิเศษ ใชใ้นโอกาสท่ี
สาํคญัจึงเหมาะสมท่ีจะใชเ้ขียนงานเขียน ดงัน้ี 
    ปาฐกถา 
    คาํปราศรัยในโอกาสต่าง ๆ 
    คาํกล่าวในการประชุมท่ีตอ้งมีระเบียบวาระหรือพิธีการ 
    บทความบางประเภท เช่น สารคดี  บทวิจารณ์ คาํนาํหนงัสือ 
    หนัง สือประเภทตํารา  แบบเ รียน และหนัง สืออ้าง อิง  (พจนานุกรม,  
สารานุกรม) 
    ขอ้เขียนทางวชิาการ 
    รายงานและบนัทึกทางราชการ 
    จดหมายราชการ ฯลฯ 
  ตัวอย่างภาษาระดับแบบแผน 
  “พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระราชทานทรัพยส่์วนพระองคส์ร้างโรงเรียน
จิตรลดาเป็นโรงเรียนราษฎรในเขตพระราชฐานเพื่อพระองคจ์ะไดอ้บรมพระราชโอรสพระราชธิดา
ได้อย่างใกล้ชิด แมว้่าพระราชโอรส พระราชธิดาจะจบการศึกษาไปแล้ว พระองค์ยงัโปรดให้
โรงเรียนน้ีดาํเนินการต่อไป ซ่ึงตลอดเวลานั้นพระองค์ทรงสนพระราชหฤทยัในการศึกษาเรียนรู้ 
โดยจัดให้มีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมข้ึนท่ีโรงเรียนวงัไกลกังวล ซ่ึงได้ทดลองเผยแพร่
ออกอากาศใหโ้รงเรียนอ่ืนๆไดเ้รียนรู้และนาํวธีิการสอนไปใชด้ว้ย” 

       (พลาดิศยั  สิทธิธญักิจ, ๒๕๔๙: ๙๑) 
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 ระดบัของภาษานบัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสาํคญัของภาษาไทยท่ีตอ้งใชใ้ห้เหมาะสมกบัฐานะ 
ระดบัของบุคคล เวลา โอกาส สถานการณ์และสถานท่ี  จึงจะนับว่าใช้ภาษาไทยได้ถูกตอ้งอย่าง
แทจ้ริง 
 

ความหมายของค า 
  
 การเขียนนอกจากจะเขียนสะกดคาํถูกตอ้งและใชค้าํไดเ้หมาะสมกบัระดบัต่าง ๆ แลว้ 
ส่ิงสําคญัอีกประการหน่ึงของการใช้คาํในการเขียนก็คือ ความหมายของคาํ นักเรียนจาํเป็นตอ้ง
เรียนรู้ความหมายของคาํ จึงจะสามารถนาํไปใชใ้นงานเขียนไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซ่ึงจะกล่าวถึง ๓ เร่ือง 
คือ  คาํท่ีมีความหมายเฉพาะ  คาํท่ีมีความหมายโดยนยั และคาํท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั ดงัน้ี 
 ๑.  ค าที่มีความหมายเฉพาะ คาํบางคาํมีความหมายเฉพาะ (แคบ) บางคาํมีความหมาย
กวา้ง การเขียนจึงจาํเป็นตอ้งมีความรู้เร่ืองคาํท่ีมีความหมายเฉพาะ เพื่อเขียนขอ้ความให้กระชับ  
ชดัเจนและช้ีเฉพาะเจาะจงลงไป จะทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจเน้ือความได้อย่างถูกตอ้งตรงตามท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งการส่ือ เช่น  
  ประโยคท่ี ๑  ถามวา่  “รถออกก่ีโมง” 
  ประโยคท่ี ๒  ถามวา่ “รถไฟออกกก่ีโมง” 
  ประโยคสองประโยคน้ี ประโยคแรกผูต้อบอาจไม่เข้าใจว่าหมายถึงรถอะไร        
อาจเป็นรถประเภทอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่รถไฟ ก็อาจตอบผิดความประสงค์ของผูถ้ามได ้แต่ประโยคท่ี ๒ 
ถามเจาะจงลงไปวา่ รถไฟ ทาํใหส้ามารถตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  ตัวอย่าง 

ค าทีม่ีความหมายกว้าง ค าทีม่ีความหมายเฉพาะ 
ตน้ไม ้       พืช ตน้ขา้ว 
เคร่ืองประดบั  ทอง สร้อยคอทองคาํ 
คุณธรรม  ความดี ความซ่ือสัตย ์
สัตว ์ สัตวเ์ล้ียง สุนขั 
วรรณกรรม   บทร้อยกรอง พระอภยัมณี 

 
 ๒.  ค าที่มีความหมายโดยนัย (นัยประหวัด) คาํบางคาํมีความหมายตรงไปตรงมาตาม
พจนานุกรม แต่คาํบางคาํมีผลทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึก  ความเขา้ใจ มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ 
หรือเรียกวา่ความหมายโดยนยั เช่น  
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  ประโยค ก. ผมไดลู้กผูช้าย (ความหมายโดยตรง) 
  ประโยค ข. ลูกผูช้ายต้องกล้ารับผิดชอบ (ความหมายโดยนัย หมายถึง ศกัด์ิศรี 
ความทระนง) 
  ประโยค ก. แม่ชอบกินผลไมท่ี้มีรสเปร้ียว  (ความหมายโดยตรง) 
  ประโยค ข. เธอแต่งตวัเปร้ียวมาก (ความหมายโดยนยั หมายถึงแต่งตวัโป๊ตามสมยั
นิยม) 
  คําท่ีมีความหมายโดยนัยนั้ น ไม่สามารถกําหนดได้แน่นอนเสมอไป เพราะ
ประสบการณ์และความรู้สึกของแต่ละคนแตกต่างกนั เม่ือจะใชค้าํท่ีแสดงความหมายโดยนยั ผูเ้ขียน
ควรเลือกใชค้าํท่ีเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนัของคนทัว่ไป และตอ้งเขียนขอ้ความท่ีเป็นบริบทแวดลอ้มของคาํนั้นให้
ชดัเจนและสัมพนัธ์กนัดว้ย 
 ๓.  ค าทีม่ีความหมายใกล้เคียงกนั 
  ก.  คํา ท่ีมี เสียงคล้ายกัน ความหมายใกล้เ คียงกัน คําประเภทน้ีผู ้เ ขียนต้อง
ระมดัระวงัใช้ให้มีความหมายถูกตอ้งชดัเจน โดยดูจากบริบทของคาํแวดลอ้ม  เช่น คาํว่า สืบสวน 
หมายถึง เสาะหา  ทบทวนไปมา สอบสวน หมายถึง ซกัถามเพื่อเอาความจริง 
    ตัวอย่าง คาํท่ีมีเสียงคลา้ยกนั ความหมายใกลเ้คียงกนั เช่น ทรุด-ชาํรุด  ประชุม-
ชุมนุม ปกป้อง-ป้องกนั  ขจดั –บาํบดั  สอดส่อง-สอดส่าย เป็นตน้  
  ข.  คาํท่ีมีความหมายใกล้เคียงกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกัน เช่น  ปา, ขวา้ง,    
เหวีย่ง, โยน 
   - ปาลูกดอก 
   - ขว้างจกัร 
   - เหวีย่งมีด 
   - โยนลูกบอล 
 

สรุปการใช้ค าในงานเขียน 
 ๑. เขียนสะกดคาํถูกตอ้ง  
 ๒. ใชค้าํใหถู้กตอ้งตามระดบัของภาษากบังานเขียนแต่ละประเภท 
 ๓. ใชค้าํใหถู้กความหมาย สัมพนัธ์กบังานเขียนและตรงตามเจตนาท่ีตอ้งการส่ือสาร 
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ใบความรู้ที ่๒ ประโยค 
 

 ประโยค คือ หน่วยทางภาษาท่ีประกอบด้วยคาํหรือคาํหลายคาํเรียงต่อกันโดยคาํ
เหล่านั้นต้องมีความสัมพนัธ์ทางไวยากรณ์กัน สามารถส่ือความได้ว่าเกิดอะไรข้ึน หรืออะไร           
มีสภาพเป็นอย่างไร ประโยคมีส่วนประกอบสําคัญ ๒ ส่วน คือ ภาคประธาน (นามวลี) กับ           
ภาคแสดง (กริยาวลี) บางประโยคอาจมีเพียงภาคแสดง (กริยาวลี) อย่างเดียวก็ได้แต่จะมีเพียง       
ภาคประธาน (นามวลี) อยา่งเดียวไม่ได ้เช่น 
 ข้อความต่อไปน้ีไม่เป็นประโยคเพราะมีแต่ภาคประธาน(นามวลี) ไม่มีภาคแสดง 
(กริยาวลี) 
  นกัเรียนโรงเรียนเขายอ้ยวทิยา  
  ร้านคา้หนา้ถํ้าเขายอ้ย 
  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจจากสถานีตาํรวจภูธรเขายอ้ย 

ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นประโยค เพราะมีภาคประธาน (นามวลี) กบัภาคแสดง (กริยาวลี) 
หรือมีภาคแสดง (กริยาวลี) เพียงลาํพงั 
  อยา่ยอมแพเ้ป็นอนัขาด 
  ขายอาหารใหลิ้ง 
  จบัโจรขโมยรถจกัรยานยนต ์
  นกัเรียนโรงเรียนเขายอ้ยวทิยาอย่ายอมแพ้เป็นอนัขาด  
  ร้านคา้หนา้ถํ้าเขายอ้ยขายอาหารให้ลงิ 
  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจจากสถานีตาํรวจภูธรเขายอ้ยจับโจรขโมยรถจักรยานยนต์ 
 ๑. ส่วนประกอบของประโยค 
  ประโยคประกอบด้วยส่วนสําคัญ ๒ ส่วน คือ นามวลี ทาํหน้าท่ีประธาน กับ
กริยาวล ีทาํหนา้ท่ี ภาคแสดง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ภาคประธาน (นามวล)ี ภาคแสดง (กริยาวล)ี 
- เหน่ือย 
แม่ เหน่ือย 
แม่ของเพ่ือน เหน่ือยมาก 
แม่ของเพ่ือนพ่ีสาว เหน่ือยจนสายตวัแทบขาด 

 

 ป ระ ธ า น คื อ  นา ม วลี ซ่ึ ง อา จ เ ป็ นคํา นา ม คํา เ ดีย วหรือคํา นา ม กับ ส่ วนข ย า ย                        
มีความสัมพนัธ์กบัภาคแสดงในฐานะท่ีเป็นผูแ้สดงกิริยาอาการ ส่วนภาคแสดง คือ กริยาวลีท่ีแสดง
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กริยาอาการ สภาพหรือคุณสมบติัของประธาน ภาคแสดงตอ้งมีคาํกริยาอยู่ด้วยเสมอ และอาจมี
หน่วยกรรม หน่วยเติมเตม็ หรือหน่วยขยายก็ได ้ 
 ๒. ชนิดของประโยค  

 ประโยคสามารถจาํแนกไดห้ลายวิธีไดแ้ก่ แบ่งตามโครงสร้าง แบ่งตามเจตนา และ
แบ่งตามมาลา  ดงัน้ี 
       ๒.๑ ชนิดของประโยคแบ่งตามโครงสร้าง  
   ประโยคในภาษาไทยแบ่งตามโครงสร้างได้ ๓ ชนิดได้แก่ ประโยคสามัญ 
ประโยคซอ้นและประโยครวม 
   ๒.๑.๑  ประโยคสามัญ 
    ประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานคือ ประโยคท่ีประกอบด้วย
นามวลี ทาํหนา้ท่ีประธาน กบักริยาวลีทาํหนา้ท่ีภาคแสดง ประโยคสามญัตอ้งไม่มีอนุประโยคเป็น
ส่วนขยายและไม่มีคาํเช่ือมกริยา กริยาวลีหรือประโยค ประโยคสามญัแบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ ประโยค
สามญัท่ีมีกริยาวลีเดียวกบัประโยคสามญัท่ีมีกริยาวลีหลายวลีเรียงกันโดยไม่มีคาํเช่ือมกริยาวลี
เหล่านั้น 
    ๒.๑.๑.๑ ประโยคสามัญทีม่ีกริยาวลเีดียว 

 ประโยคสามัญท่ีมีกริยาวลีเดียว คือ ประโยคสามัญท่ีมี
กริยาวลีเพียง ๑ กริยาวลี ในกริยาวลีมีคาํกริยาเพียงคาํเดียว เช่น 

แม่ก าลงัรดน า้ต้นไม้ 
ถํ้าสวรรคส์วย 
ศาลเจา้แม่เขายอ้ยอยู่ซ้ายมือ 
รักกนัไว้เถิด 
ง่วงนอนจังเลย 

      ๒.๑.๑.๒  ประโยคสามัญหลายกริยาวลี 
       ประโยคสามญัท่ีมีกริยาวลีหลายกริยาวลี เป็นประโยคท่ีมี

โครงสร้างกริยาเรียง คือ มีกริยาวลีหลายกริยาวลีทาํหนา้ท่ีเป็นภาคแสดงของประธานเดียวกนัหรือ
ต่างประธานก็ได้ แต่ต้องไม่มีคาํเช่ือมเช่ือมกริยาวลีเหล่านนั้น กริยาวลีในประโยคอาจแสดง
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนั  เกิดต่อเน่ืองกนั เกิดก่อนหลงักนัตามลาํดบั หรือเหตุการณ์หลงัเป็นผล
จากเหตุการณ์แรกก็ได ้เช่น 

         ชมพูข่ับรถ-ข้ามสะพาน 
         นุ่นนอน-ร้องเพลงในห้องน่ังเล่น 
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        ครูแวะ-ไป-เยีย่มนักเรียนทีบ้่าน 
        คล่ืนซัดบ้าน-พงัหมด 
        หนามเกีย่ว-เส้ือ-ขาดเป็นรู  

   ๒.๑.๒  ประโยคซ้อน 
    ประโยคซ้อน คือ ประโยคท่ี ปร ะกอบด้วยป ระโยคหลักกับ              
อนุประโยค 
    ประโยคหลกั หรือ มุขยประโยค คือ ประโยคท่ีมีอีกประโยคหน่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของประโยค ไดแ้ก่ เป็นประธาน เป็นหน่วยเติมเตม็ หรือเป็นส่วนขยาย 
    อนุประโยค  คือ ประโยคท่ี ข้ึนต้นด้วยคํา เ ช่ือมอนุประโยค ซ่ึง          
ทาํหน้าท่ีไดเ้หมือนคาํนาม คือ เป็นประธาน กรรม หน่วยเติมเต็ม หรือขยายส่วนใดส่วนหน่ึงของ
ประโยค หรือทาํหนา้ท่ีขยายกริยาวลี  
    ตัวอย่าง ประโยคซ้อนท่ีมีอนุประโยคทาํหน้าท่ีเป็นประธาน เช่น        
ทีคุ่ณพูดไม่เป็นความจริง 
    ตัวอย่าง ประโยคซ้อนท่ีมีอนุประโยคทาํหน้าท่ีกรรม เช่น เราตอ้ง
บอกสุดาว่าประดิษฐ์จะไปงานคืนนี้ 
    อนุประโยค มี ๓ ชนิด คือ นามานุประโยค  คุณานุประโยค และ
วิเศษณานุประโยค ประโยคซ้อนจึงแบ่งได ้๓ ชนิด คือ ประโยคซ้อนท่ีมีนามารุประโยค ประโยค
ซอ้นท่ีมีคุณานุประโยคและประโยคซอ้นท่ีมีวเิศษณานุประโยค 
    ๒.๑.๒.๑  ประโยคซอ้นท่ีมีนามานุประโยค  
     นามานุประโยค คือ อนุประโยคท่ีทาํหนา้ท่ีเหมือนนามวลี 
คือ เป็นประธาน กรรม หน่วยเติมเติมหรือหน่วยเสริมความ นามานุประโยคจะมีคาํเช่ือม ไดแ้ก่ ท่ี 
ท่ีวา่ วา่ ให ้
      นาํหน้า เช่น ที่เขาเล่ามาน้ันเป็นความจริง (ที่เขาเล่ามา
น้ัน ทาํหนา้ท่ีเป็นประธาน) 
      อภิญญาไม่ชอบให้ใครมาว่าครูของเธอ (ให้ใครมาว่าครู
ของเธอ ทาํหนา้ท่ีเป็นกรรม) 
      ฉันหัวเราะที่เขาท าตลก (ที่เขาท าตลก ทาํหน้าท่ีเป็น
หน่วยเสริมความ) 
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    ๒.๑.๒.๒ ประโยคซอ้นท่ีมีคุณานุประโยค 
     คุณานุประโยค คือ อนุประโยคทาํหน้าท่ีขยายนามท่ีนาํมา
ขา้งหน้า อนุประโยคชนิดน้ีมีคาํเช่ือมคุณานุประโยค ท่ี ซ่ึง อนั และทาํหน้าท่ีเป็นประธานของ       
อนุประโยคดว้ย เช่น 
      เส้ือที่พี่ รุ่งอรุณใส่อยู่สวยมาก  (ที่พี่ รุ่งอรุณใส่อยู่        
ขยายคาํนาม เส้ือ) 
      การกระทําอันช่ัวร้ายของเขาตกแก่ลูกสาวคนเล็ก       
(อนัช่ัวร้ายของเขา ขยาย การกระทาํ) 
    ๒.๑.๒.๓ ประโยคซอ้นท่ีมีวเิศษณานุประโยค 
     วิเศษณานุประโยค คือ อนุประโยคท่ีทาํหน้าท่ีขยายวลี ซ่ึง
จะอยูห่นา้หรือหลงัประโยคหลกัก็ได ้มกัจะมีคาํเช่ือมเสริมดว้ย คาํเช่ือมมีหลายกลุ่มเช่น 
        คาํเช่ือมบอกเวลา เช่น เม่ือ ขณะท่ี ก่อน หลงั  ตวัอย่าง 
นิตยามาเมื่อลูกหลบั 
        คาํเช่ือมบอกเหตุ เช่น เพราะ เน่ืองจาก  ตวัอยา่ง เขานอน
ตวัสั่นเพราะเป็นไข้ 
        คาํเช่ือมบอกผล เช่น จน จนกระทัง่ ตวัอยา่ง เขาอว้นจน
เดินไม่ไหว 
        คาํเช่ือมบอกความมุ่งหมาย เช่น เพื่อ ตวัอยา่ง แม่ทาํงาน
หนกัเพือ่อนาคตของลูก 
             คาํเช่ือมบอกเง่ือนไข เช่น ถา้ หาก ตวัอยา่ง หากเขาไม่มา
ฉนัจะทาํงานเอง 
           คําเช่ือมบอกความขัดแย้ง เช่น แม้ว่า ทั้ ง ท่ี ตัวอย่าง      
เขามาทาํงานทั้งทีแ่ขนหัก 
   ๒.๑.๓ ประโยครวม 
    ประโยครวม คือประโยคย่อยตั้งแต่ ๒ ประโยคข้ึนไปมารวมเป็น
ประโยคเดียวกนั ซ่ึงอาจเป็นประโยคสามญัหรือประโยคซ้อนก็ได ้และตอ้งมีคาํเช่ือม และ แต่ ทวา่ 
หรือทาํหนา้ท่ีเช่ือมประโยคยอ่ยท่ีมารวมกนันั้น เช่น 
    ๒.๑.๓.๑ ประโยคสามัญรวมกบัประโยคสามัญ 
      อรุณไปเท่ียวถํ้าเขายอ้ยแต่อธิวฒัน์ไปเท่ียวโบสถไ์มส้ัก 
      จิตราออกแบบและตดัเยบ็เส้ือผา้เอง 
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    ๒.๑.๓.๒ ประโยคสามัญรวมกบัประโยคซ้อน 
      เกษตรกรนิยมทาํนาและเล้ียงปลาท่ีกินวชัพืชในนา 
      หมอจะไปหาคนไขห้รือหมอจะใหค้นไขม้าหา 
    ๒.๑.๓.๓ ประโยคซ้อนรวมกบัประโยคซ้อน 
      ชุติมารับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และด่ืมแต่นํ้ าท่ี 
บริสุทธ์ิ 
      เขาบอกวา่จะมาพรุ่งน้ีแต่ไม่ไดบ้อกวา่จะมาถึงก่ีโมง 
   ประโยครวมท่ีมีประธาน กรรม หน่วยเติมเต็ม หรือหน่วยเสริมความเป็น        
คนหรือส่ิงเดียวกนัมกัจะละประธาน กรรม หน่วยเติมเต็ม หรือหน่วยเสริมความในประโยคใด    
ประโยคหน่ึง 
  ๒.๒ ชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนา 
            การใชภ้าษาส่ือความหมายออกมาเป็นประโยค บางคร้ังผูพู้ดตอ้งการให้ผูฟั้ง
ไดท้ราบความรู้สึก ความคิด ความตอ้งการ ฯลฯ ของตน ซ่ึงก็คือเจตนาของผูพู้ดนัน่เอง ชนิดของ
ประโยคตามเจตนาของผูพ้ดู มีดงัน้ี 
   ๒.๒.๑ ประโยคบอกให้ทราบ คือ ประโยคท่ีผูพู้ดต้องการบอกกล่าวหรือ
อธิบายเร่ืองต่าง ๆ ใหผู้ฟั้งทราบ เช่น 
     อาํเภอเขายอ้ยมีคนไทยเช้ือสายไทยทรงดาํอาศยัอยูม่าก 
     ถํ้าเขายอ้ยเป็นท่ีประดิษฐานพระนอนองคใ์หญ่ 
   ๒.๒.๒ ประโยคเสนอแนะ คือ ประโยคท่ีผูพู้ดตอ้งการเสนอแนะขอ้คิดเห็น
ใหผู้ฟั้งปฏิบติั เช่น 
     ลองไปเท่ียวท่ีเพชรบุรีสิ 
     เราควรอ่อนนอ้มต่อผูใ้หญ่ 
   ๒.๒.๓ ประโยคส่ัง คือ ประโยคท่ีผูพู้ดตอ้งการบงัคบัให้ผูฟั้งปฏิบติัตาม มกั
ข้ึนตน้ดว้ย จง, ต้อง และลงทา้ยดว้ย ซิ นะ เช่น 
     จงตอบคาํถามต่อไปน้ี 
     ต้องมาเขายอ้ยใหไ้ดน้ะ 
   ๒.๒.๔ ประโยคห้าม คือ ประโยคท่ีผูพู้ดไม่ตอ้งการให้ผูฟั้งกระทาํ มกัข้ึนตน้
ดว้ย อย่า, ห้าม และลงทา้ยดว้ย นะ เช่น 
     ห้ามขีดเขียนตามฝาผนงั 
     อย่าไปเท่ียวทะเลเลยนะ 
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   ๒.๒.๕ ประโยคชักชวน คือ ประโยคท่ีมีเจตนาชวนผูฟั้งให้ทาํตามแนวคิด
ของตน ส่วนใหญ่มีคาํวา่ กนั และลงทา้ยดว้ย นะ เถอะ เถอะนะ  เช่น 
     นัง่พกักนัก่อนเถอะนะ 
     คุณเช่ือฉนัเถอะ แลว้จะปลอดภยั 
   ๒.๒.๖ ประโยคขู่ คือ ประโยคท่ีผูพู้ดเจตนาให้ผูฟั้งทาํตามโดยบอกผลของ
การไม่ทาํตามไวด้ว้ย อาจมีคาํเช่ือม ถา้ หาก ปรากฏอยูด่ว้ย เช่น 
     ถ้าเธอไม่เปิดประตู ฉนัจะพงัเขา้ไปเด๋ียวน้ี 
     หากคุณไม่ใหค้วามร่วมมือ เราจะไม่ช่วยเหลือคุณอีก 
   ๒.๒.๗ ประโยคขอร้อง คือ ประโยคท่ีผูพู้ดมีเจตนาขอให้ผูฟั้งช่วยทาํส่ิงใด     
ส่ิงหน่ึง มกัข้ึนตน้ดว้ย ช่วย กรุณา  วาน โปรด และลงทา้ยดว้ย เถอะ นะ  เช่น 
      กรุณาถอดรองเทา้ดว้ยค่ะ 
     โปรดเขา้แถวก่อนซ้ือบตัรเขา้ชม 
   ๒.๒.๘ ประโยคคาดคะเน คือ ประโยคท่ีผูพู้ดเจตนาแสดงความคาดหมายว่า  
ส่ิงใดจะเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนแลว้ อาจมีคาํวา่ คง ท่าจะ เห็นจะ น่ากลวั และลงทา้ยดว้ย กระมงั ละซิ 
เช่น 
      ปลายฝนคงไม่ไปโรงเรียน 
      ฟ้าอาจไม่มาแลว้กระมัง 
   ๒.๒.๙ ประโยคถาม คือ ประโยคท่ีผูพู้ดมีเจตนาถามผูฟั้ง มีคาํว่า ใคร อะไร        
ท่ีไหน อยา่งไร ไหน เท่าไร เม่ือใด เช่น 
     เส้ือตวัน้ีซ้ือมาเท่าไร 
      เหตุใดเธอจึงไม่มาเท่ียวกบัพวกเรา 
  นอกจากน้ียงัมีการแบ่งประเภทของประโยคตามมาลา คือ บ่งบอกวา่คาํกริยาอยูใ่น
รูปของเจตคติอย่างไรจากมุมมองของผูพู้ด เช่น แสดงความมัน่ใจ คาดคะเน ไม่แน่ใจ  สั่ง ปฏิเสธ 
และการถาม ๔ ประเภท คือ ประโยคบอกเล่า ประโยคคาํถาม ประโยคคาํสั่ง และประโยคปฏิเสธ 
ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ 
 ๓.  การใช้ประโยคกะทดัรัด 
  ประโยคท่ีดีควรใช้ถ้อยคาํท่ีกะทดัรัด กระชับ ไม่ฟุ่มเฟือย โดยยึดหลกัว่า “ใช้คาํ
นอ้ยแต่ไดใ้จความมาก”  สังเกตประโยคต่อไปน้ี 
  ก.  ขา้พเจา้คิดเห็นวา่การไปทศันศึกษาคร้ังน้ีไดป้ระโยชน์มาก 
  ข.  ขา้พเจา้มีความคิดวา่การพดูของเขามีตวัอยา่งประกอบมาก 
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  ค.  ขา้พเจา้มีความคิดเห็นวา่เขาไม่ไดเ้สียสละอะไรเลย 
  ง.  ขา้พเจา้คิดวา่ควรจดักิจกรรมน้ีอีกในปีต่อไป 
    ประโยค ก ,ข และ ค ใชก้ริยา คิดเห็น มีความคิด มีความคิดเห็น ซ่ึงไม่กระชบัรัดกุม
เท่าประโยค ง ท่ีใชก้ริยา คิด เพียงคาํเดียว 
  ประโยค ในอนาคตขา้งหนา้คนไทยทุกคนจะไม่ตกงาน  
  เขียนให้กระชับได้ว่า  ในอนาคตคนไทยทุกคนจะไม่ตกงาน 
  ประโยค เขารู้สึกละอายใจมากท่ีไดทุ้จริตคดโกงในการสอบ 
  เขียนให้กระชับได้ว่า เขาละอายใจมากท่ีไดทุ้จริตในการสอบ    
  ประโยค เขาป่วยหนกัน่าเป็นห่วงเพราะอาการหนกัมาก 
  เขียนให้กระชับได้ว่า เขาป่วยหนกัน่าเป็นห่วง 
 ๔.  การเรียงล าดับใจความของประโยค 
  ใจความสําคญัของประโยคควรเรียงลาํดบัตามความเหมาะสม ประโยคจึงจะมี
ใจความสละสลวย กระชับ รัดกุม การเรียงลาํดับใจความควรพิจารณา บทขยาย ความสัมพนัธ์
ระหวา่งเหตุกบัผล และความสาํคญัของใจความ ดงัน้ี 
  ๔.๑ บทขยาย ใช้ขยายส่วนใดส่วนหน่ึงของประโยค เช่น บทประธาน บททกริยา 
หรือบทกรรม ซ่ึงมีความสาํคญัมากในประโยค เพราะทาํใหส่ื้อความหมายไดช้ดัเจน การใชบ้ทขยาย
ท่ีไม่เหมาะสมจะทาํให้ใจความกาํกวม ไม่ชดัเจนหรือตีความไดห้ลายอย่าง จึงตอ้งเรียงบทขยายไว้
ชิดกบัคาํท่ีตอ้งการขยายมากท่ีสุด ดงัตวัอยา่ง 
   ก. รัฐบาลให้ผูว้่าราชการจงัหวดัทุกคนช่วยเหลือราษฎร (ทุกคน ขยายผูว้่า
ราชการจงัหวดั) 
       รัฐบาลให้ผูว้่าราชการจงัหวดัให้ความช่วยเหลือราษฎรทุกคน (ทุกคน 
ขยาย ราษฎร) 
   ข.  ฉนัเพิ่งทราบวา่เมื่อเช้านีคุ้ณยายเสียชีวติ (เม่ือเชา้น้ี ขยาย เสียชีวติ) 
        ฉนัเพิ่งทราบเมื่อเช้านีว้า่คุณยายเสียชีวติ (เม่ือเชา้น้ี ขยาย ทราบ) 
  ๔.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล ใจความเหตุกับใจความผลต้องมีความ
สอดคลอ้งกนั ถา้ตอ้งการเนน้ใจความใดก็เรียงใจความนั้นไวข้า้งหนา้ เช่น  
   ก.  เขาเอาฉากมากั้นดงันั้นหลงับา้นของเขาคงไม่น่าดู 
    ประโยคน้ีมีใจความเหตุกบัใจความผลไม่เหมาะสม ควรเปล่ียนใหม่ ดงัน้ี 
    เพราะหลงับา้นของเขาไม่น่าดูเขาจึงเอาฉากมากั้น (เนน้เหตุ) 
    เขาเอาฉากมากั้นเพราะหลงับา้นของเขาไม่น่าดู (เนน้ผล) 
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  ๔.๓ ความส าคัญของใจความ การเรียงลาํดับใจความควรคาํนึงถึงความสําคัญ 
ทิศทางหรือเวลา โดยอาจเรียงลาํดับจากความสําคญัน้อยไปมามาก ความสําคญัมากไปหาน้อย 
เหนือไปใต ้ตะวดัออกไปตะวนัตก อดีตมาปัจจุบนัและอนาคต หรือปัจจุบนัยอ้นไปอดีต เช่น 
   ก.  นอกจากกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและมีความเจริญสูงสุด ประเทศไทย
ยงัมีเมืองสําคญัอ่ืน ๆ อีกไดแ้ก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา เพชรบุรี ภูเก็ต และสงขลา (เรียง
จากเหนือมาใต)้ 
   ข.  รายไดส่้วนใหญ่ของประเทศไทยในเวลาน้ีเปล่ียนไปจากเดิม คือ มีสินคา้
อุตสาหกรรมเป็นรายได้อนัดบัหน่ึง รองลงมาคือการท่องเท่ียว ส่วนสินคา้เกษตรตกมาอยู่อนัดบั
สามเสียแลว้ (เรียงจากความสาํคญัมากไปหานอ้ย) 
   ค.  หลายปีท่ีผ่านมาประเทศไทยมีระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบัน        
เส่ือมโทรมลงจนแทบไม่มีเค้าของเดิม และในอนาคตเราอาจต้องสร้างระบบนิเวศข้ึนมาใหม่
ทั้งหมดเพื่อความอยูร่อด (เรียงจากอดีต ปัจจุบนัและอนาคต) 
  ๔.๔ การใช้ประโยคส านวนต่างประเทศ การเรียบเรียงประโยคในงานเขียนควร
หลีกเล่ียงประโยคสาํนวนต่างประเทศ เพราะจะทาํใหง้านเขียนไม่น่าอ่าน ตวัอยา่งเช่น 
   ก. ประโยคท่ีประธานเป็นผูถู้กกระทาํใชไ้ดท้ัว่ไปในภาษาต่างประเทศ แต่ใน
ภาษาไทยจะใชใ้นกรณีท่ีมีความหมายในทางท่ีไม่ดี เช่น เขาถูกตาํหนิ เขาถูกตี เขาถูกจาํคุก ซ่ึงจะ   
ไม่ใชก้บัประโยคท่ีมีความหมายในทางดีหรือประโยคทัว่ไป เช่น 
    เขาถูกแต่งตั้งเป็นหวัหนา้ ควรเปลีย่นเป็น เขาไดรั้บแต่งตั้งเป็นหวัหนา้ 
    เขาถูกเชิญออกไปรับรางวลั   ควรเปลีย่นเป็น เขาไดรั้บเชิญไปรับรางวลั 
   ข.  ประโยคท่ีผูถู้กกระทาํเป็นประธานของประโยค มกัจะใช้ โดย นําหน้า 
เพราะเลียนแบบคาํวา่ by ในภาษาองักฤษ ไม่ควรใชใ้นการเขียน เช่น 
    - นวนิยายเร่ืองน้ีแต่งโดยนักประพันธ์ท่ีมี ช่ือเสียง ควรเปลี่ยนเป็น            
นกัประพนัธ์ท่ีมีช่ือเสียงแต่งนวนิยายเร่ืองน้ี 
    - ภาพชาดกท่ีผนังอุโบสถวัดน้ีวาดโดยขรัวอินโข่ง ควรเปลี่ยนเป็น        
ขรัว  อินโข่งวาดภาพชาดกท่ีผนงัอุโบสถวดัน้ี 
   ค. การใชส้าํนวนภาษาต่างประเทศ เช่น 
    -  เธอพบวา่ตวัเองกาํลงัร้องไหอ้ยูค่นเดียวในหอ้ง ควรเปลีย่นเป็น เธอกาํลงั
ร้องไหอ้ยูค่นเดียวในหอ้ง 
    - เขาจะไปองักฤษในอนาคตอนัใกล้น้ี ควรเปลี่ยนเป็น เขาจะไปองักฤษ      
เร็ว ๆ น้ี 
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    - เขาเดินเขา้มาในห้องพร้อมกบัหนงัสือหอบใหญ่ ควรเปลี่ยนเป็น เขาเดิน
ถือหนงัสือหอบใหญ่เขา้มาในหอ้ง 
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  * หมายเหตุ : นกัเรียนตอ้งเตรียมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทศันศึกษาและการศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ รวมทั้งภาพประกอบ เพื่อใช้เขียนสารคดี และตอ้งวางโครงเร่ืองก่อนการลงมือเขียน
รวมทั้งศึกษาเกณฑ์การประเมินทกัษะการเขียนสารคดีตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี ภายในเวลาท่ี
กาํหนด เพื่อเขียนใหค้รอบคลุมประเด็นท่ีครูประเมิน จะช่วยใหน้กัเรียนไดค้ะแนนมากข้ึน  
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ตารางท่ี 17 เกณฑก์ารประเมินทกัษะการเขียนสารคดีแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics)  
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน นํ้าหนกั 
จุดเนน้ 

คะแนน
เตม็ 4 3 2 1 

1. การตั้ง 
ช่ือเร่ือง 

ช่ือเร่ือง
น่าสนใจ 
สมัพนัธ์กบั
เน้ือเร่ือง 

ช่ือเร่ือง 
ไม่น่าสนใจ
แต่สมัพนัธ์
กบัเน้ือเร่ือง 

ช่ือเร่ือง 
ไม่น่าสนใจ  
มีความ 
สมัพนัธ์กบั
เน้ือเร่ือง
เลก็นอ้ย 

ช่ือเร่ือง 
ไม่สมัพนัธ์
กบัเน้ือเร่ือง 

1 4 

2. การกาํหนด
โครงเร่ือง 

กาํหนดโครง
เร่ืองครบทุก
องคป์ระกอบ 
ครอบคลุม
ทุกประเด็น 

กาํหนดโครง
เร่ืองครบ
องคป์ระกอบ
แต่ไม่
ครอบคลุม    
1 ประเด็น 

กาํหนดโครง
เร่ืองครบ
องคป์ระกอบ 
แต่ไม่
ครอบคลุม       
2-3 ประเด็น 

กาํหนดโครง
เร่ืองไม่ครบ
องคป์ระกอบ 

2 8 

3. กลวธีิการ
นาํเสนอ 

เปิดเร่ืองได้
น่าสนใจ  
เน้ือเร่ืองชวน
ติดตาม  
สรุปเร่ืองได้
ประทบัใจ 
แฝงขอ้คิด 

เปิดเร่ืองได้
น่าสนใจ  
เน้ือเร่ืองชวน
ติดตาม สรุป
เร่ืองได้
ประทบัใจแต่
ขาดขอ้คิด 

เปิดเร่ืองได้
น่าสนใจ   
เน้ือเร่ืองชวน
ติดตาม มีการ
สรุปเร่ืองแต่
ไม่ประทบัใจ 
และขาด
ขอ้คิด 

เปิดเร่ือง 
ไม่น่าสนใจ 
ไม่สมัพนัธ์
กบัเน้ือเร่ือง 
ไม่มีการ 
สรุปเร่ือง 

4 16 

4. เน้ือหา เสนอเน้ือหา
ถูกตอ้ง
สมบูรณ์ 
เรียงลาํดบั
เหมาะสม 
น่าสนใจ 
สนุกชวนให้
ติดตาม 

เสนอเน้ือหา
ไดถู้กตอ้ง 
สมบูรณ์  
เรียงลาํดบัได้
เหมาะสมแต่
ไม่น่าสนใจ 

เสนอเน้ือหา
ถูกตอ้งแต่
ขาดความ
สมบูรณ์ 
เรียงลาํดบั
เน้ือหาวกวน
ไม่น่าสนใจ 

เน้ือหาถูกตอ้ง
เพียงบางส่วน 
เรียงลาํดบั 
ไม่ต่อเน่ือง 
วกวน 
ไม่น่าสนใจ 

5 20 
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ตารางท่ี 17 เกณฑก์ารประเมินทกัษะการเขียนสารคดีแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics) (ต่อ) 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน นํ้าหนกั 
จุดเนน้ 

คะแนน
เตม็ 4 3 2 1 

4. เนือ้หา เสนอเน้ือหา
ถูกตอ้ง
สมบูรณ์ 
เรียงลาํดบั
เหมาะสม 
น่าสนใจ 
สนุกชวนให้
ติดตาม 

เสนอเน้ือหา
ไดถู้กตอ้ง 
สมบูรณ์  
เรียงลาํดบัได้
เหมาะสมแต่
ไม่น่าสนใจ 

เสนอเน้ือหา
ถูกตอ้งแต่
ขาดความ
สมบูรณ์ 
เรียงลาํดบั
เน้ือหาวกวน
ไม่น่าสนใจ 

เน้ือหาถูกตอ้ง
เพียงบางส่วน 
เรียงลาํดบั 
ไม่ต่อเน่ือง 
วกวน 
ไม่น่าสนใจ 

5 20 

5. การใช้
สาํนวนภาษา 

สาํนวนภาษา
ถูกตอ้ง 
สละสลวย 
เหมาะสมกบั
เน้ือเร่ือง มี
การใชโ้วหาร
ภาพพจน์
ประกอบ 

สาํนวนภาษา
ถูกตอ้ง 
เหมาะสมกบั
เน้ือเร่ือง    
มีการใช้
โวหาร
ภาพพจน์
ประกอบ 

สาํนวนภาษา
ไม่เหมาะสม
กบัเน้ือเร่ือง 
1-2 แห่ง  
มีการใช้
โวหาร
ภาพพจน์
ประกอบบา้ง 

ใชส้าํนวนภาษา
ไม่เหมาะสมกบั
เน้ือเร่ือง 
มากกวา่  2 แห่ง
ข้ึนไป และ 
ไม่ปรากฏ
โวหาร
ภาพพจน์ 

4 16 

6. ความคิด
สร้างสรรค ์

แสดงความรู้
ความคิด
อยา่ง
สร้างสรรค ์
แปลกใหม่ 
น่าสนใจ  
ไม่ซํ้ าแบบ
ใคร 

แสดงความรู้
ความคิดได้
อยา่ง
สร้างสรรค ์
แปลกใหม่ 
น่าสนใจบา้ง
เลก็นอ้ย 

แสดงความรู้
และความคิด
แต่ขาดความ
สร้างสรรคท่ี์
เป็น
เอกลกัษณ์
ของตนเอง 

ไม่ปรากฏ
ความคิด
สร้างสรรค ์

3 12 

7. ภาพ 
ประกอบ 

ผลงาน
น่าสนใจ 
ภาพประกอบ 
สวยงามตรง 

ผลงาน
น่าสนใจ 
ภาพประกอบ 
สวยงามตรง 

ผลงาน
น่าสนใจ 
ภาพประกอบ 
สวยงาม  ตรง 

ผลงาน 
ไม่น่าสนใจ 
มีภาพประกอบ 
แต่ไม่ตรงกบั 

3 12 
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ตารางท่ี 17  เกณฑก์ารประเมินทกัษะการเขียนสารคดีแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics)  (ต่อ) 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน นํ้าหนกั 
จุดเนน้ 

คะแนน
เตม็ 4 3 2 1 

 กบัเน้ือหา  
มีภาพ 
ประกอบ  
10 ภาพ 
ข้ึนไป 

กบัเน้ือหา  
มีภาพ 
ประกอบ   
6-9 ภาพ 

กบัเน้ือหา   
มีภาพ 
ประกอบ   
3-5 ภาพ 

เน้ือหา   
มีภาพ 
ประกอบ   
1-2 ภาพ 

  

8. องค ์
ประกอบ 
ดา้นอ่ืน ๆ 

ส่งงานตรง
เวลา เขียน
ดว้ยลายมือ
ท่ีสวยงาม 
สะอาดเป็น
ระเบียบ 
ถูกตอ้งตาม
อกัขรวธีิ 

ส่งงานตรง
เวลา ลายมือ
เป็นระเบียบ 
เขียนผิด
อกัขรวธีิ 
ไม่เกิน 3 คาํ 

ส่งงานไม่ตรง
เวลา ลายมือ
เป็นระเบียบ
เขียนผิด
อกัขรวธีิ   
4- 5 คาํ 

ส่งงานไม่ตรง
เวลา ลายมือ
ไม่เป็น
ระเบียบ เขียน
ผิดอกัขรวธีิ
เกิน 5 คาํ 

3 12 

รวมคะแนน 100 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 
81-100 คะแนน ดีมาก 
71-80 คะแนน ดี 
61-70 คะแนน พอใช ้

ตํ่ากวา่ 60  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะ 
การเขียนสารคดี โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น อ าเภอเขาย้อย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 

…………………………………….. 
 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ีเป็นการสอบถามความคิดเห็นหรือความรู้สึกของ
นกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดั
เพชรบุรี 
 2. คาํตอบของนกัเรียนจากแบบสอบถามน้ีเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึก
ของนกัเรียนแต่ละคนไม่มีขอ้ถูก ไม่มีขอ้ผดิ ขอใหน้กัเรียนตอบตามความเป็นจริง 
 3. คาํตอบของนักเรียนในแบบสอบถามน้ี ไม่นาํไปรวมในการตดัสินผลการเรียนรู้  
แต่ผลจากการตอบแบบสอบถามน้ีจะนาํไปใช้ในการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี  
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
 4. การตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี ให้นักเรียนอ่านข้อความ แล้วทาํเคร่ืองหมาย      
ลงในช่องวา่ง ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น  5 ระดบั  คือ 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด  เห็นดว้ยมาก  เห็นดว้ยปานกลาง  เห็นดว้ยนอ้ย  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  ดงัน้ี 

   5 หมายถึง   เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
   3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
   2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
   1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 5. แบบสอบถามฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป 
  ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 

โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 
  ตอนท่ี 3   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

           ผูว้จิยั 
         นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน 
        นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาไทย 

                                     บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 



 258 

ตอนที ่1   สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนทาํเคร่ือง  ลงใน  ท่ีตรงกบัสถานภาพและความคิดเห็นของนกัเรียน 

1.   เพศ 1.    ชาย       2.   หญิง 
2.   ระดบัผลการเรียนวชิาภาษาไทยในภาคเรียนท่ีผา่นมา  

 1.   ระดบั    0   2.  ระดบั    1.0     

 3.  ระดบั   1.5     4.  ระดบั   2.0    

 5.    ระดบั 2.5   6.    ระดบั 3.0 

 7.    ระดบั 3.5   8.   ระดบั 4.0 

3.  ภูมิลาํเนาของนกัเรียน 

 1.     มีภูมิลาํเนาอยูท่ี่อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี  

 2.  ไม่มีภูมิลาํเนาอยูท่ี่อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 
 

ตอนที ่2   ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านในแต่ละขอ้  
 โดยตอบเพียงขอ้เดียวเท่านั้น 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านเนือ้หา      
1. ช่ือเร่ืองน่าสนใจและเหมาะสมกบัการเรียนรู้เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย 
จงัหวดัเพชรบุรี 

     

2. เร่ืองน่าสนใจและเหมาะกบัวยัของผูเ้รียน      
3. มีความยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน      
4.  มีรูปภาพประกอบน่าสนใจ และมีสีสนัสวยงามดึงดูดใหน้กัเรียนตอ้งการเรียนรู้      
5.  เน้ือเร่ืองในบทอ่านเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้นเกินไป      
6. ปริมาณเน้ือหาเหมาะสมกบัเวลาเรียน      
7.นกัเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนเก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ิน     
อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 

     

8.นกัเรียนมีทกัษะการเขียนสารคดีมากข้ึน      
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านกจิกรรมการเรียนรู้      
9. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน มีกิจกรรมท่ีช่วยใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามรู้เดิมท่ีมีอยูเ่ช่ือมโยง
กบัเน้ือหาท่ีจะเรียน 

     

10. ขั้นเรียนรู้ มีกิจกรรมท่ีช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาและมีพฒันาการในการเขียน
สารคดีเพ่ิมข้ึน 

     

11. ขั้นประเมินผลมีแบบทดสอบทา้ยเล่มท่ีเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของ
นกัเรียน 

     

12. กิจกรรมการเรียนรู้ทาํใหน้กัเรียนมีโอกาสทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น      
13. นกัเรียนมีกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน ทาํใหมี้ความรู้ดา้นอ่ืน ๆ มากข้ึน      

ด้านระยะเวลา      
14. ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสมกบักิจกรรมต่า งๆ       
15. ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสมกบัเน้ือหาการเขียนสารคดี      

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ      
16. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ิน อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดั
เพชรบุรี 

     

17. ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน      
18. ช่วยพฒันาทกัษะในการส่ือสารและการบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ      
19. ช่วยใหน้กัเรียนมีทกัษะการเขียนสารคดี      
20. ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ นอกหอ้งเรียน      

 
ตอนที ่3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ (ถ้ามี) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอยา่งสูง 

นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก ข   
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 261 

การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอ าเภอเขาย้อย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 

………………………….. 
 

ตารางท่ี 18  ค่าประสิทธิภาพเฉล่ียของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีแต่ละเล่มโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

แบบฝึกเล่ม
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญ  

  
 

S.D. 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 4.05 4.30 4.75 4.37 0.49 
2 4.05 4.55 4.75 4.45 0.50 
3 4.00 4.40 4.90 4.43 0.50 
4 4.00 4.15 4.80 4.32 0.47 
5 4.00 4.20 4.90 4.37 0.49 

  4.02 4.32 4.82 4.39 0.35 

 
ตารางท่ี 19   ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะแบบรายบุคคล  (Individual Tryout) 
 

นกัเรียน 
คะแนนแบบทดสอบทา้ยเล่ม รวม 

(50 คะแนน) 
ทดสอบหลงัเรียน 

(100 คะแนน) 
เล่มท่ี 1 

(10) 
เล่มท่ี 2 

(10) 
เล่มท่ี 3 

(10) 
เล่มท่ี 4 

(10) 
เล่มท่ี 5 

(10) 
คนท่ี 1 (เก่ง) 7 7 8 8 7 37 83 
คนท่ี 2  
(ปานกลาง) 

7 6 6 6 7 32 62 

คนท่ี 3 (อ่อน) 5 4 5 4 5 23 43 
รวม ∑x = 92 ∑y = 188 

E1 = 61.33 E2  = 62.67 
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ตารางท่ี 20  ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) 
 

นกัเรียน 
คนท่ี 

คะแนนแบบทดสอบทา้ยเล่ม รวม 
(50 คะแนน) 

ทดสอบหลงัเรียน  
(100 คะแนน) 

เล่มท่ี 1 
(10) 

เล่มท่ี 2 
(10) 

เล่มท่ี 3 
(10) 

เล่มท่ี 4 
(10) 

เล่มท่ี 5 
(10) 

1 7 8 9 7 8 39 85 

2 8 7 8 9 9 41 80 
3 8 8 7 9 8 40 82 
4 7 7 6 7 5 32 70 
5 6 7 6 8 7 34 68 
6 5 6 7 6 7 31 58 
7 6 5 5 4 7 27 56 
8 6 4 5 5 4 24 45 
9 5 5 5 6 4 25 42 

รวม ∑x = 293 ∑y = 586 
E1 = 65.11 E2  = 65.11 

 
ตารางท่ี 21  ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะแบบภาคสนาม (Field Tryout) 
 

นกัเรียน 
คนท่ี 

คะแนนแบบทดสอบทา้ยเล่ม 
รวม 

(50 คะแนน) 
ทดสอบหลงัเรียน 

(100 คะแนน) 
เล่มท่ี 1 

(10) 
เล่มท่ี 2 

(10) 
เล่มท่ี 3 

(10) 
เล่มท่ี 4 

(10) 
เล่มท่ี 5 

(10) 
1 8 9 9 9 8 43 89 
2 8 9 9 7 9 42 87 
3 9 7 8 7 8 39 85 
4 8 7 9 9 9 42 84 
5 8 7 8 9 9 41 83 
6 8 7 9 8 8 40 82 
7 8 8 8 9 9 42 82 
8 7 8 8 8 7 38 79 
9 7 8 6 7 8 36 79 
10 6 6 7 6 8 33 78 
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ตารางท่ี 21  ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะแบบภาคสนาม (Field Tryout)  (ต่อ) 
 

นกัเรียน 
คนท่ี 

คะแนนแบบทดสอบทา้ยเล่ม 
รวม 

(50 คะแนน) 
ทดสอบหลงัเรียน 

(100 คะแนน) 
เล่มท่ี 1 

(10) 
เล่มท่ี 2 

(10) 
เล่มท่ี 3 

(10) 
เล่มท่ี 4 

(10) 
เล่มท่ี 5 

(10) 
11 8 7 8 8 8 39 75 
12 6 7 7 8 8 36 74 
13 8 7 8 8 7 38 73 
14 7 7 7 8 7 36 72 
15 8 6 7 6 6 33 70 
16 7 6 7 6 7 33 70 
17 5 6 7 7 7 32 67 
18 6 7 6 5 6 30 58 
19 5 7 5 6 5 28 56 
20 6 6 6 6 6 30 55 
21 5 5 6 5 5 26 54 
22 5 6 5 6 5 27 46 
23 6 6 6 5 5 28 43 
24 5 6 6 6 6 29 39 

รวม ∑x = 841 ∑y = 1680 

E1 = 70.08 E2  = 70.00 
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การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนือ้หากบัจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item Objective 
Congruence : IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

…………………… 
 

ตารางท่ี 22  ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัเน้ือหา (Index of Item Objective  
                       Congruence: IOC) ในแผนการจดัการเรียนรู้ใชร่้วมกบัแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
 

 
ขอ้ 

 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
( IOC) 

  1 2 3  
1. สาระสาํคญั     

1.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 
1.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

2. มาตรฐานและตวัช้ีวดั     

2.1 สอดคลอ้งเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

2.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

2.3 สอดคลอ้งกบัแบบฝึก +1 +1 +1 1.00 

2.4 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3. สมรรถนะ/คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์     

3.1 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.2 สอดคลอ้งกบัแบบฝึก +1 +1 +1 1.00 

3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4. เน้ือหา     

4.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 

4.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

5. การจดักิจกรรมการเรียนรู้     

5.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 

5.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

5.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 



 265 

ตารางท่ี 22  ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัเน้ือหา (Index of Item Objective  
                       Congruence: IOC) ในแผนการจดัการเรียนรู้ใชร่้วมกบัแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
 (ต่อ) 
 

 
ขอ้ 

 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
( IOC) 

  1 2 3  
6. ส่ือการจดัการเรียนรู้     

6.1 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 

6.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

6.3  สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

7. การวดัและประเมินผล     

7.1  สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 

7.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

7.3  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

 
การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสารคดี 
 

ตารางท่ี 23  ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งการใชภ้าษากบัความถูกตอ้งของขอ้คาํถาม (Index of  
 Item Objective Congruence: IOC) ของแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสารคดี 
 

แบบทดสอบ 
ขอ้ท่ี 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 1 2 3 

1 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 24  คะแนนการเขียนสารคดีของนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อใชใ้นการคาํนวณ 
                    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Correlation Coefficient) 
 

นกัเรียน 
คนท่ี 

คะแนนของผูป้ระเมิน 
XY ผูป้ระเมินคนท่ี 1 

(X) X2 

ผูป้ระเมินคนท่ี 2 
(Y) Y2 

1 86 7396 92 8464 7912 

2 89 7921 85 7225 2698 

3 83 6889 87 7569 2353 

4 80 6400 88 7744 2189 

5 84 7056 82 6724 2407 

6 79 6241 85 7225 2135 

7 78 6084 86 7396 2083 

8 75 5625 83 6889 1928 

9 75 5625 83 6889 1928 

10 76 5776 80 6400 1977 

11 74 5476 76 5776 1875 

12 72 5184 76 5776 1777 

13 70 4900 76 5776 1682 

14 69 4761 75 5625 1635 

15 73 5329 67 4489 1823 

16 68 4624 72 5184 1588 

17 63 3969 71 5041 1368 

18 57 3249 59 3481 1122 

19 54 2916 58 3364 1009 

20 53 2809 57 3249 973 

21 56 3136 52 2704 1081 

22 43 1849 49 2401 647 
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ตารางท่ี 24  คะแนนการเขียนสารคดีของนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อใชใ้นการคาํนวณ 
                    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Correlation Coefficient)  (ต่อ) 
 

นกัเรียน 
คนท่ี 

คะแนนของผูป้ระเมิน 
XY ผูป้ระเมินคนท่ี 1 

(X) X2 

ผูป้ระเมินคนท่ี 2 
(Y) Y2 

23 46 2116 40 1600 734 

24 41 1681 37 1369 586 

รวม 1644 117012 1716 128360 45511.33 

เฉล่ีย 68.50 4875.50 71.50 5348.33 1896.31 
 

 คาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนของผูต้รวจ 2 คนจากสูตรการหา
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)  ดงัน้ี 
 

              
     2222 .  

  





YYnXXn

YXXYn
r  

 

            r =  0.957 
 ไดค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของแบบทดสอบ เท่ากบั 0.957 
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การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ (Index of Item Objective 
Congruence: IOC)  ของแบบสอบถาม 

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

ตารางท่ี 25   ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective  
                      Congruence: IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
                    ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
 

 
ดา้น 

 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
( IOC) 

  1 2 3  
1. เน้ือหา     
 1. ช่ือเร่ืองน่าสนใจและเหมาะสมควรเรียนรู้

เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดั
เพชรบุรี 

+1 +1 +1 1.00 

 2. เร่ืองน่าสนใจและเหมาะกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 
 3. มีความยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถ

ของนกัเรียน 
+1 +1 +1 1.00 

 4. มีรูปภาพประกอบน่าสนใจ และมีสีสนั
สวยงามดึงดูดใหน้กัเรียนตอ้งการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 

 5.เน้ือเร่ืองในบทอ่านเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น
เกินไป 

+1 +1 +1 1.00 

 6. ปริมาณเน้ือหาเหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 1.00 
 7. นกัเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนเก่ียวกบัขอ้มูล

ทอ้งถ่ิน อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 
+1 +1 +1 1.00 

 8. นกัเรียนมีทกัษะการเขียนสารคดี 
มากข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 

2. กิจกรรมการเรียนรู้     
 9. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน มีกิจกรรมท่ีช่วยให้

นกัเรียนไดใ้ชค้วามรู้เดิมท่ีมีอยูเ่ช่ือมโยงกบั
เน้ือหาท่ีจะเรียน 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 25   ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective  
                      Congruence: IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
                    ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี  (ต่อ) 
 

 
ดา้น 

 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
( IOC) 

  1 2 3  
 10. ขั้นเรียนรู้มีกิจกรรมท่ีช่วยใหน้กัเรียน

เขา้ใจเน้ือหาและมีพฒันาการในการเขียน
สารคดีเพ่ิมข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 

 11. ขั้นประเมินผลมีแบบทดสอบทา้ยเล่มท่ี
เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของ
นกัเรียน 

+1 +1 +1 1.00 

 12. กิจกรรมการเรียนรู้ทาํใหน้กัเรียนมี
โอกาสทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

+1 +1 +1 1.00 

 13. นกัเรียนมีกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน 
ทาํใหมี้ความรู้ดา้นอ่ืนๆมากข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 

3. ระยะเวลา     
 14. ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสมกบั

กิจกรรมต่าง ๆ  
+1 +1 +1 1.00 

 15. ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสมกบั
เน้ือหาการเขียนสารคดี 

+1 +1 +1 1.00 

4. ประโยชน์ท่ีไดรั้บ     
 16. ส่งเสริมใหน้กัเรียน มีความรู้เก่ียวกบั

ขอ้มูลทอ้งถ่ิน อาํเภอเขายอ้ย 
+1 +1 +1 1.00 

 17. ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน 

+1 +1 +1 1.00 

 18. ช่วยพฒันาทกัษะในการส่ือสารและ
การบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

+1 +1 +1 1.00 

 19. ช่วยใหน้กัเรียนมีทกัษะการเขียนสารคดี +1 +1 +1 1.00 
 20. ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน

นอกหอ้งเรียน 
+1 +1 +1 1.00 
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 การวเิคราะห์ขอ้มูลสาํหรับการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
1.  วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่าประสิทธิภาพเชิงเน้ือหาท่ีนาํมาใชจ้ดัการเรียนการสอนใน

แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดี โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สําหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ทั้งภาพรวมและรายชุด โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยนาํค่าระดบัท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํมาแปลความหมายค่าระดบัตามเกณฑ์ท่ีปรับปรุงจากเกณฑ์ของ 
Best and Kahn (1986: 181) ดงัน้ี 
  4.50 -5.00 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
มีประสิทธิภาพเชิงเน้ือหาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  3.50 -4.49 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
มีประสิทธิภาพเชิงเน้ือหาอยูใ่นระดบัมาก 
  2.50 -3.49 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
มีประสิทธิภาพเชิงเน้ือหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.50-2.49 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
มีประสิทธิภาพเชิงเน้ือหาอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00-1.49 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
มีประสิทธิภาพเชิงเน้ือหาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 2. การหาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหาท่ีนาํมาจดัทาํแผนการจดัการเรียนการสอน
ร่วมกบัแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย โดยใชค้่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัวตัถุประสงค ์(Index of Item  Objective  Congruence: IOC) ซ่ึงกาํหนด
คะแนนความคิดเห็น ดงัน้ี 

 +1  หมายถึง  เห็นดว้ยวา่สอดคลอ้ง 
   0   หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
 -1 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย/ไม่สอดคลอ้ง 

  สูตรวเิคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2551: 177)  ดงัน้ี 
 

     IOC =  
 

 IOC    หมายถึง  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแผนการจดัการเรียนรู้กบัเน้ือหา 
 ∑R    หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

  N        หมายถึง  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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   ถ้าค่า IOC มีค่า ≥ 0.50 ข้ึนไปแสดงว่าแผนการจดัการเรียนรู้นั้นใช้ได้ มีเน้ือหา
สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ แต่ถ้าค่า IOC มีค่า ≤ 0.50 แสดงว่าแผนการจดัการเรียนรู้นั้น         
ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ควรตดัทิ้งหรือนาํไปปรับปรุงแกไ้ขใหม่  
 3.   การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี  โดยวิเคราะห์ขอ้มูล
จากคะแนนแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสารคดีกบัคะแนนเฉล่ียของแบบฝึกเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกตามเกณฑ ์75/75 (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ สมเชาว ์เนตรประเสริฐ และสุดา สินสกุล, 2540: 
136-137)   
 

  สูตรท่ี 1 
 

           (  หรือ     )      
 

     เม่ือ    
    E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ  
   X  หมายถึง คะแนนรวมของแบบฝึกหรืองาน 
       A หมายถึง คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัทุกช้ินรวมกนั 
      N หมายถึง จาํนวนผูเ้รียน 
 

  สูตรท่ี 2             

         (หรือ       ) 
 

   เม่ือ 
    E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลพัธ์  
   F  หมายถึง คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน 
    B หมายถึง คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียน 
    N หมายถึง จาํนวนผูเ้รียน 

4.  คาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนของผูต้รวจ 2 คน จากสูตร
การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)  ดงัน้ี 
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     2222 .  

  





YYnXXn

YXXYn
r  

   r       คือ    สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
   X  คือ     คะแนนของผูต้รวจคนท่ี  1 
   Y  คือ     คะแนนของผูต้รวจคนท่ี 2 

               XY   คือ    ผลรวมของผลคูณระหวา่ง X กบั Y 
              X       คือ    ผลรวมของคะแนน X 
              Y         คือ    ผลรวมของคะแนน Y 
             2X      คือ    ผลรวมของคะแนน X แต่ละตวัยกกาํลงัสอง 
             2Y       คือ    ผลรวมของคะแนน Y แต่ละตวัยกกาํลงัสอง  
 5.  ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลงั การจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียน
สารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย  ดงัน้ี 

  5.1 ประเมินผลการเรียนรู้ก่อน และหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสารคดี     
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย  ของนกัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัทกัษะการเขียนสารคดี 
  5.2 นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึก
เสริมทกัษะการเขียนสารคดี มาเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( )    
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 ค่าท่ีไม่เป็น
อิสระต่อกนั (t-test dependent)  โดยใชสู้ตร(พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543: 165) 

        
    เม่ือ t      คือ การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียน 
        และหลงัเรียน 
     D     คือ ผลรวมความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและ 
        หลงัเรียนของนกัเรียนแต่ละคน 
     D

2   คือ ผลรวมความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและ 
        หลงัเรียนของนกัเรียนแต่ละคนยกกาํลงัสอง  
     (D )2   คือ ผลรวมความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและ 
        หลงัเรียนของนกัเรียนแต่ละคนทั้งหมดยกกาํลงัสอง 
      n         คือ จาํนวนนกัเรียน 
 จากรายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้ สามารถนาํเสนอในรูปแบบของตารางดงัน้ี 
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ตารางท่ี 26  คะแนนระหวา่งเรียน (E1) และคะแนนหลงัเรียน (E2) ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะ 
 การเขียนสารคดี 
 

นกัเรียน คะแนนแบบฝึกเล่มท่ี รวมคะแนนระหวา่งเรียน คะแนนหลงัเรียน 
คนท่ี 1 2 3 4 5 (50) (100) 

1 8 7 6 5 5 31 67.00 
2 9 8 8 9 8 42 59.50 
3 5 6 5 6 5 27 61.00 
4 5 7 8 8 8 36 76.00 
5 8 9 7 9 5 38 52.50 
6 5 7 7 9 8 36 76.00 
7 8 6 7 7 8 36 68.50 
8 6 7 8 9 8 31 83.00 
9 8 8 7 8 8 34 64.50 
10 9 7 7 10 9 42 60.50 
11 8 8 5 10 9 40 72.00 
12 7 9 8 7 9 38 76.50 
13 7 7 8 9 8 33 76.50 
14 8 8 9 9 9 43 76.50 
15 8 7 9 8 7 32 79.00 
16 10 9 9 9 8 42 79.50 
17 9 9 5 6 6 32 63.00 
18 7 8 7 10 9 41 82.00 
19 9 8 9 10 7 43 78.50 
20 9 8 9 10 7 43 79.00 
21 8 6 7 6 8 35 88.00 
22 8 9 8 9 9 40 84.00 
23 7 6 6 6 7 32 72.50 
24 7 8 8 6 8 37 78.00 
25 6 7 6 6 9 34 91.50 
26 6 8 9 7 7 32 74.50 
27 10 9 8 9 10 42 78.00 
28 8 8 9 9 9 43 62.00 
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ตารางท่ี 26  คะแนนระหวา่งเรียน (E1) และคะแนนหลงัเรียน (E2) ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะ 
 การเขียนสารคดี  (ต่อ) 
 

นกัเรียน คะแนนแบบฝึกเล่มท่ี รวมคะแนนระหวา่งเรียน คะแนนหลงัเรียน 
คนท่ี 1 2 3 4 5 (50) (100) 

29 8 9 10 6 9 42 92.50 
30 8 9 8 9 10 44 87.00 
31 9 6 8 9 8 40 78.00 
32 8 7 8 8 8 39 84.50 
33 9 7 9 8 8 41 84.50 

รวม 255 252 252 266 261 1241 2486 
เฉล่ีย 7.73 7.64 7.64 8.06 7.91 37.61 75.33 
S.D. 1.33 1.03 1.29 1.50 1.28 4.62 9.78 

      E1 75.21 E2 75.33   

 
ตารางท่ี 27  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

อาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  กบักลุ่มตวัอยา่ง 33 คน  
  

ดา้น จาํนวน
นกัเรียน 

คะแนนเตม็ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 33 50 37.61 4.62 75.21 
ผลลพัธ์ 33 100 75.33 9.78 75.33 

 
ตารางท่ี 28   คะแนนทกัษะการเขียนสารคดีของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึก 
 เสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียน 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

นกัเรียน คะแนนผลการประเมิน  

ผลต่าง 
 

ผลต่างกาํลงัสอง 
คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 49.50 67.00 17.50 306.25 
2 52.50 59.50 7.00 49.00 
3 40.50 61.00 20.50 420.25 

4 36.50 76.00 39.50 1560.25 
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ตารางท่ี 28   คะแนนทกัษะการเขียนสารคดีของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึก 
 เสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียน 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ต่อ) 
 

นกัเรียน คะแนนผลการประเมิน  

ผลต่าง 
 

ผลต่างกาํลงัสอง 
คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน 

5 26.00 52.50 26.50 702.25 
6 47.00 76.00 29.00 841.00 
7 55.00 68.50 13.50 182.25 
8 66.00 83.00 17.00 289.00 
9 44.00 64.50 20.50 420.25 

10 35.00 60.50 25.50 650.25 
11 36.50 72.00 35.50 1260.25 
12 47.00 76.50 29.50 870.25 
13 50.50 76.50 26.00 676.00 
14 60.50 76.50 16.00 256.00 
15 51.00 79.00 28.00 784.00 
16 51.00 79.50 28.50 812.25 
17 33.00 63.00 30.00 900.00 
18 36.50 82.00 45.50 2070.25 
19 59.00 78.50 19.50 380.25 
20 59.50 79.00 19.50 380.25 
21 72.00 88.00 16.00 256.00 
22 52.00 84.00 32.00 1024.00 
23 42.00 72.50 30.50 930.25 
24 36.00 78.00 42.00 1764.00 
25 71.50 91.50 20.00 400.00 
26 51.00 74.50 23.50 552.25 
27 52.00 78.00 26.00 676.00 
28 29.50 62.00 32.50 1056.25 
29 61.50 92.50 31.00 961.00 
30 70.50 87.00 16.50 272.25 
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ตารางท่ี 28   คะแนนทกัษะการเขียนสารคดีของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึก 
 เสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย สาํหรับนกัเรียน 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ต่อ) 
 

นกัเรียน คะแนนผลการประเมิน  

ผลต่าง 
 

ผลต่างกาํลงัสอง 
คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน 

31 54.00 78.00 24.00 576.00 
32 70.00 84.50 14.50 210.25 
33 52.00 84.50 32.50 1056.25 

รวม 1650.50 2486.00 835.50 23544.75 
เฉล่ีย 50.02 75.33 25.32  
S.D. 12.45 9.78 8.64  

 
 

ตารางท่ี 29   เปรียบเทียบผลการทดสอบวดัทกัษะการเขียนสารคดีก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 
ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอาํเภอเขายอ้ย  
สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

การทดสอบ n   S.D. t p 
ก่อนเรียน 33 50.02 12.45 16.95 0.000 

หลงัเรียน 33 75.33 9.78   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 30  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอ าเภอเขายอ้ย ส าหรับนกัเรียน 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

คนท่ี/  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
ขอ้ท่ี 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
11 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
12 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
13 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 
14 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
15 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 
16 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 278 



ตารางท่ี 30  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอ าเภอเขายอ้ย ส าหรับนกัเรียน 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ต่อ) 
 

คนท่ี/  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
ขอ้ท่ี 
17 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
23 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 
24 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
26 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
27 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 
28 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
29 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5 3 4 4 4 3 3 
30 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
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ตารางท่ี 30  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอ าเภอเขายอ้ย ส าหรับนกัเรียน 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ต่อ) 
 

คนท่ี/  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
ขอ้ท่ี 
31 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 
32 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 5 3 3 3 3 3 

MEAN 4.45 4.30 4.15 4.03 4.12 4.03 4.36 4.30 4.18 4.15 4.27 4.18 4.21 4.09 4.06 4.42 4.30 4.27 4.24 4.33 
S.D. 0.62 0.68 0.67 0.81 0.60 0.77 0.60 0.73 0.68 0.67 0.67 0.81 0.70 0.72 0.79 0.66 0.59 0.67 0.75 0.74 

MEAN  4.22 4.20  4.08  4.32 
S.D.  0.70 0.70  0.75  0.68 

MEAN  4.22  
S.D.  0.70  
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ภาคผนวก ง   
ตัวอย่างผลงานนักเรียนและภาพกจิกรรมการเรียนรู้ 
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ภาพกจิกรรมการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก จ   
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวจัิยทีใ่ช้ในการวิจัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวจัิยทีใ่ช้ในการวิจัย 
........................... 

 
1. นางสาวธญัญาลกัษณ์  สังขแ์กว้  อาจารยป์ระจาํภาควชิาภาษาไทย 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
 
2.  นางโสภา  วงศป์ระสิทธ์ิ  ครูชาํนาญการพิเศษ  
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
      โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา จงัหวดัเพชรบุรี 
 
3. นางทิพวรรณ  เกิดดี   ครูชาํนาญการพิเศษ 
      กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ 
      โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา จงัหวดัเพชรบุรี 
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แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน 

ใช้ร่วมกบัแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสารคดี 
โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอ าเภอเขาย้อย จังหวดัเพชรบุรี 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่๓ ก่อเกดิสารคดีท้องถิ่น วชิาภาษาไทยพืน้ฐาน (ท ๓๒๑๐๑) 

................................................ 
ช่ือ-สกุล..................................................................ชั้น...........................เลขท่ี................................... 
 
ค าช้ีแจง  
 ๑ ใหน้กัเรียนเขียนสารคดีโดยใชข้อ้มูลของโบสถไ์มส้ัก วดักุฏิ บางเคม็ อาํเภอเขายอ้ย 
จงัหวดัเพชรบุรีพร้อมทั้งตั้งช่ือเร่ืองให้เหมาะสม (๑๐๐ คะแนน) 
 ๒. ใหเ้วลาในการทาํแบบทดสอบ ๑ ชัว่โมง * 

 
เร่ือง..................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ – สกุล นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน 
ทีอ่ยู่ 241 หมู่ 9 ตาํบลบา้นแหลม อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 76110 
ทีท่ างาน โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา ตาํบลเขายอ้ย อาํเภอเขายอ้ย  
  จงัหวดัเพชรบุรี 76140 
ประวตัิการศึกษา  
 พ.ศ. 2539 สาํเร็จการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมิตรภาพท่ี 34  
  ตาํบลบา้นแหลม อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 
 พ.ศ. 2545 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบา้นแหลมวทิยา 
  ตาํบลบา้นแหลม อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 
 พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบณัฑิต วชิาเอก 
  การสอนภาษาไทย วชิาโทจิตวทิยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  
  จงัหวดันครปฐม 
 พ.ศ. 2554 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงั 
  สนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 
ประวตัิการท างาน 
 พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2551 ครูอตัราจา้ง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
  โครงการพหุภาษา จงัหวดัชลบุรี 
 พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2553 ครูผูช่้วย โรงเรียนบา้นคลองธรรมชาติ ตาํบลหนองหวา้  
  อาํเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ 
 พ.ศ. 2553-ปัจจุบนั ครู คศ. 2 โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา ตาํบลเขายอ้ย อาํเภอเขายอ้ย   
  จงัหวดัเพชรบุรี 
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