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The purposes of this research for the development of Stories Writing Drill Exercises. There are four items
as follow: 1) to study the fundamental data   2) to develop and find the exercises efficient  3) to experiment  4) to
evaluate and improve . The group of sample that use in this research is the 24 students of first grade, term 2, 2545
academic year. Banklongsue School , Mueang Distric, Samuthsakhorn  Province.  Research Instrument are Stories
Writing Drill Exercises, the lesson plan, the studying achievement test and the opinion interview . The statistical
analysis were used percentage, average , standard deviation , t – test dependent and content analysis.

The results of this research were as follow :
1. The students, teachers and professional required the development of Drill Exercises with several 

format, practice by each person, subject-matter is nearly us. There is the cartoon picture to support  the exercise 
which have fancy color and to practice student to share picture color painting.

2.  The Stories Writing Exercises developed were consisted of preface, introduction, objective, lesson 
plans, work sheets, self evaluation form and 4 stories Writing Exercises that consisted of picture explain writing , 
opinion thinking , narration writing and writing to imagination. Also The Stories Writing Exercises was higher than the 
selected efficient standard criterion of 83.68/83.33 .

3. The experimentation of the Stories Writing Exercises , they were operated by Pre-test teaching to do 
exercises with the lesson plan which use method of teaching CIPPA MODEL by game, song, prophecy, narration 
suppose role, worksheet, procession and Post – test.

4. As the results of the evaluation and improvement of the Stories Writing Exercises , it was The student
have an achievement scores before and after being taught by using the exercises were statistically  significant
different at 0.01 level. The students’ opinions towards the Stories Writing Exercises were at a strongly agreed level on
the part of exercises have interesting and it have fantastic color , it is appropriate with student and they satisfy by
using the exercises.
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บทท่ี  1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี และกระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน

ไดทําใหประเทศทั่วโลกตองกาวเขาสูเวทีแหงการแขงขันในระดับโลกอยางไมอาจหลีกเลี่ยง    
ได   และขอไดเปรียบในการแขงขันของประเทศในปจจุบัน   คือ การมีประชากรที่มีความรู
ความสามารถ  มีศักยภาพเพียงพอสําหรับการแขงขัน และดํารงอยูอยางรูเทาทัน ซึ่งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่8 (2540-2544) ไดกลาวถึงความจําเปนในการพัฒนา “คน”
และคุณภาพของ “คน”  โดยเห็นวา    

      คนเปนทั้งเหตุปจจัยและผลลัพธที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ    โดยมุงใหทุกคน
มีการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ในการที่จะพัฒนาคนใหมีศักยภาพไดนั้น การศึกษาถือเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ ดังนั้น ผูนําที่มีวิสัยทัศนกวางไกล
ในประเทศตาง ๆ     จึงไดกําหนดนโยบายและวางแผนเพื่อใหประชาชนของประเทศไดรับ
การศึกษาอยางมีคุณภาพและทั่วถึง  ซึ่งเปนการเตรียมงานใหพรอมรับกับกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ2543 : คํานํา)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่9 (2545-2549) เปนแผนยุทธศาสตร
ที่ชี้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะปานกลาง  ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนระยะยาวและมี
การดําเนินการตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 8  ในดานแนวคิด   
ที่ยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอยางเปนองครวม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือฟนฟู
เศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพ  เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศระยะยาวใหสามารถพ่ึงตนเองได 
ดวยการพัฒนาคุณภาพคน  กระบวนการเรียนรู  ปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการ
ที่ดี  และเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและเพ่ิมศักยภาพโอกาสของคนไทยในการพ่ึงพาตนเอง 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2544 : ข)

การศึกษาเปนการจัดประสบการณชีวิตใหบุคคลพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหพรอมที่จะ
ทําประโยชนแกสังคมตามบทบาทหนาที่ของตน แตการดําเนินการของรัฐในดานการศึกษาที่
ผานมา ไมสามารถสนองตอบและกาวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมดานตางๆได  จากการ
ติดตามการประเมินผล   การจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติพบวา
การจัดการศึกษายังไมสนองตอบตอความตองการพัฒนาบุคคล ชุมชนทองถิ่น และประเทศ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2

หลักสูตรการศึกษาหลายระดับไดมุงเนนที่จะพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ2540 : คํานํา)

ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงตองพิจารณาตั้งแตระดับประถมศึกษา เพราะการประถม
ศึกษาจะเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาความสามารถดานตางๆ  ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
และเปนการปูพ้ืนฐานความรู มวลประสบการณเพ่ือการเรียนรูในระดับที่สูงข้ึน ดังที่ กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2536 : 1)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการประถมศึกษาไววา  การ
ประถมศึกษาเปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ชวยสงเสริมพัฒนาการของแตละคนในดานตางๆ    
และมีจุดประสงคในการจัดการศึกษาใหจบในตัวเอง เพ่ือเตรียมเด็กกวารอยละ 50 ของผูที่จบชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มิไดศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต พรอม
ที่จะทําประโยชนใหกับสังคมตามบทบาทและหนาที่ของตนในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยใหผูเรียนมีความรูและ
ทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีสุขภาพสมบูรณทั้งทาง
รางกายและจิตใจ ทํางานเปน และครองชีวิตอยางสงบสุข

การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา ไดกําหนดโครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  เปน 5 กลุมประสบการณ
ดังนี้   กลุมทักษะที่เปนเครื่องมือการเรียนรูประกอบดวย   ภาษาไทยและคณิตศาสตร  กลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิตวาดวยกระบวนการแกไขปญหาของชีวิตและสังคม        กลุมสราง
เสริมลักษณะนิสัยวาดวยกิจกรรมเก่ียวกับการสรางเสริมนิสัย    กลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ
วาดวยประสบการณทั่วไปในการทํางาน และความรูพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ   และกลุม
ประสบการณพิเศษวาดวยกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียน       เมื่อพิจารณาโครงสรางและ
เนื้อหาของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) จะเห็นไดวา
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2536:7) ไดกําหนดใหวิชาภาษาไทยอยูในกลุมทักษะ
ที่เปนเครื่องมือการเรียนรู จึงระบุถึงความสําคัญของภาษาไทยในหลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ไววา ภาษาไทยมีความสําคัญทั้งในฐานะที่เปนภาษา
ประจําชาติ เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร และเปนมรดกทางวัฒนธรรม จึงควรใหผูเรียนเห็น
คุณคา มีความรูทักษะและเจตคติอันถูกตอง

นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  ไดกําหนดสาระการ
เรียนรูตามหลักสูตร  ซึ่งประกอบดวยองคความรู  ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู  และ
คุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียน  เปน 8 กลุม ดังนี้คือ  ภาษาไทย
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ภาษาตางประเทศ  สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้เปนพ้ืนฐาน
สําคัญที่ผูเรียนตองเรียนรู โดยอาจจัดเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมเปนสาระการเรียนรู  ที่
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สถานศึกษาตองใชหลักในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางพ้ืนฐานการคิด  และเปนกลยุทธ
ในการแกปญหาและวิกฤติของชาต ิ   กลุมที่สอง ประกอบดวย  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ    เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพ้ืนฐาน
ความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิด  และการทํางานอยางสรางสรรค   (กระทรวง
ศึกษาธิการ 2544 : 5)  เมื่อพิจารณาโครงสรางของหลักสูตรดังกลาวแลว  จะเห็นวา  วิชา
ภาษาไทย ยังคงเปนวิชาพ้ืนฐานที่จะตองเรียนรู  ทั้งชวงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) และชวงชั้นที่ 2
(ป.4-ป.6) ในระดับประถมศึกษา

จะเห็นวาหลักสูตรประถมศึกษาใหความสําคัญในเรื่องการเรียนการสอนภาษาไทย  
เพราะภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ เปนเครื่องมือสื่อสารทําความเขาใจซึ่งกันและกัน
ระหวางคนในชาติและยังเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูวิชาการตางๆ ดังนั้นหลักสูตร
ประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  จึงกําหนดจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรวิชาภาษาไทยวา  มุงใหผูเรียนมีพัฒนาการทางภาษาทั้งในดานการฟง  พูด  อาน
และเขียน  ตามควรแกวัย  เห็นคุณคาของภาษา     สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือสื่อความคิด
ความเขาใจ   รักการอาน  แสวงหาความรู  และมีเหตุผล (กรมวิชาการ  2536:6)    ซึ่ง
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544   ที่กําหนดจุดหมาย  มุงพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพ
ในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  จึงกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรู ให
ผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เก่ียวของกับภาษาไทย คือ  มุงใหผูเรียนมีความคิด
สรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียนและรักการคนควา  มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ี กีฬา  ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม (กรมวิชาการ 2544 : 4)

การที่จะใหนักเรียนเปนผูที่มีความสามารถในการใชภาษาไดดีตองอาศัยการฝกฝน
ทักษะทั้ง 4 คือ ฟง พูด อาน และเขียน ในบรรดาทักษะทั้ง 4 นั้น การสอนเขียนเปนกระบวน
การเรียนการสอนที่ยาก เพราะการเขียนเปนทักษะที่ซับซอน ผูที่จะเขียนไดตองผานการฟง
การพูด และการอานมาแลว จึงจะเขียนได ย่ิงการเขียนเพ่ือถายทอดความคิดของตนออกมานั้น
ตองอาศัยความสามารถในการใชภาษาเปนสื่อมากข้ึน  นักเรียนจะใชภาษาไดดีหรือไมนั้นข้ึนอยู
กับกลวิธีการสอนของครูเปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,
หนวยศึกษานิเทศก : ก บทนํา)

เฉลียว  เพชรแกว ( 2543 : 28) กลาวถึงการสอนภาษาไทยวา

แนวการสอนภาษาไทยในปจจุบันนี้ มุงสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน โดยเฉพาะ
พัฒนาการทางดานความคิดเปนหลัก มิไดมุงเนนที่เนื้อหาวิชาการเปนสําคัญดังแตกอนเพราะ
ฉะนั้นหากมีหนทางใดที่จะเปนการสงเสริมพัฒนาการทางดานภาษาของผูเรียนแลว ก็ควร
พยายามสงเสริมใหเต็มที ่  นักการศึกษาไดคนพบวาประสบการณเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิด
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การเรียนรูเพราะฉะนั้นผูสอนทั้งหลายจึงควรพยายามหาโอกาสที่จะสงเสริมใหนักเรียนไดมี
ประสบการณในดานภาษาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได การเรียนภาษาไทย โดยเฉพาะการใช
ภาษาไทยที่ใชตําราเปนหลักนั้น ยังไมเปนการเพียงพอที่จะทําใหนักเรียนสามารถใชภาษา
ไดดี

ดวยเหตุนี้ ผูสอนควรมุงจัดกิจกรรมหรือหาสิ่งที่มาชวยสรางสถานการณใหแกผูเรียน
เพ่ือเปนสิ่งเราใจใหผูเรียนสามารถถายทอดประสบการณที่เก่ียวกับสถานการณที่สรางข้ึนนั้น 
และยังเปนการแนะแนวทางใหผูเรียนรูจักคิด    และแสดงออกถึงความคิดโดยการเขียนไดอยาง
กวางขวางอีกดวย

เมื่อภาษาไทยมีความสําคัญ และมีคุณคาเอนกประการดังกลาวมาแลว ครูผูสอน
ภาษาไทย จึงควรจะไดตระหนักเอาใจใสและปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาไทย ดวยวิธีการ
ที่เหมาะสม เพ่ือใหการใชภาษาไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงวิธีสอนภาษาไทยให
เปนที่นาสนใจ เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนุกในการเรียน มีความรักในวิชาภาษาไทย ตลอดจน
ตระหนักในคุณคาของภาษาไทย จนสามารถพัฒนาภาษาไทยใหกาวหนาในฐานะที่เปนมรดก
ทางวัฒนธรรมอันล้ําคาสืบตอไป

ปญหาการวิจัย
กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดสังเคราะหงานวิจัย      

เก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2542 จํานวน 26 เรื่อง        
พบวา นักเรียนยังมีคุณลักษณะ    และความสามารถทางภาษาไทยตามที่หลักสูตรกําหนดเพียง
ระดับปานกลางเทานั้น โดยมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย 65-75 เปอรเซ็นต (กระทรวง
ศึกษาธิการ กรมวิชาการ 2542 : 70) และจากผลการสัมมนาเรื่องทางสูความสําเร็จในการสอน
ภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในโครงการเรารักภาษาไทย ของสํานักงานคณะกรรมการ      
การประถมศึกษาแหงชาติ พบวา ปญหาสําคัญของการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา คือ 
ปญหาดานการเขียนสะกดคํา ปญหาดานการฟง ปญหาดานการอานจับใจความ ปญหาดาน 
การเขียนเรียงความ และปญหาดานความเขาใจในหลักเกณฑทางภาษาไทย

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ(2539:บทนํา)ไดสํารวจ           
จุดประสงคการเรียนรูใน ป.02 ที่นักเรียนไมผาน เรียงลําดับมากที่สุด 3 อันดับ ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 : จุดประสงคที่ 16 เขียนอธิบายภาพ เลาเรื่องแสดงความ
นึกคิดโดยลําดับความคิดและเหตุการณ รอยละ 10.10  จุดประสงคที ่ 8 มีความรูหลักเกณฑ
การอานเก่ียวกับรูปและเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต การแจกลูก การสะกดคํา การผันอักษร
ฯลฯ รอยละ 9.85 และจุดประสงคที ่14 เขียนสะกดคําโดยใชคําพ้ืนฐานที่กําหนดใหรอยละ 9.77

นอกจากนี้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใน
จังหวัดสมุทรสาคร ปรากฏวามีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยอยูในระดับต่ําเปนเวลาตอเนื่อง 3 ป คือ  
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ปการศึกษา 2540 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 71.56 ซึ่งตางจากเกณฑของสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัด -6.44 คือ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดไดตั้งเกณฑคุณภาพไวรอยละ 75.00 ใน  
ปการศึกษา 2541 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 74.53 ซึ่งมีผลตาง -3.87 และในปการศึกษา 2542 มี
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 72.00 ซึ่งมีผลตางจากเกณฑ -6.00 (สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร 2542:1) และเมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนบานคลองซื่อ สปจ.สมุทรสาคร 
ในกลุมทักษะวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวาอยูในระดับต่ํากวาเกณฑของ     
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  เปนเวลาตอเนื่อง 3 ป เชนกัน คือ                
ปการศึกษา 2541 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 72.40 ปการศึกษา 2542 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 73.80  
ปการศึกษา 2543 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 73.20 (โรงเรียนบานคลองซื่อ สปจ.สมุทรสาคร 2543:5) 
และเมื่อพิจารณารายจุดประสงคพบวา   จุดประสงคที่นักเรียนไมผานเกณฑมากที่สุดคือ        
จุดประสงคที่ 16 – การเขียนอธิบายภาพ  เลาเรื่องแสดงความนึกคิดโดยลําดับความคิดและ 
เหตุการณ   ซึ่งเปนทักษะการเขียน  จะเห็นไดวาทักษะการเขียนเปนปญหาสําคัญที่ควรเรง
ดําเนินการแกไข  เพ่ือยกระดับความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1   ใหประสบความสําเร็จ ตามความคาดหวังของหลักสูตรตอไป

จากการที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ต่ํากวาวิชาอ่ืน ๆ อาจมีสาเหตุหลายประการ เชน หลักสูตร เนื้อหา คร ู และนักเรียน ปญหา
สําคัญประการหนึ่งเกิดจากการจัดการเรียนการสอนของครู  โดยเฉพาะการสอนเขียน  ซึ่งอาจ
เปนเพราะนักเรียนไมไดรับการฝกฝน ไมไดรับการชี้แนะ ไมใฝเรียนใฝรู หรืออาจเปนเพราะวิธี
การสอนของคร ู    สื่อการสอนหรือสาเหตุอ่ืน ๆ  ครูจึงควรหาวิธีการที่จะชวยใหนักเรียนได 
เขียนเปน และเขียนไดคลอง  มีความสามารถในการเรียบเรียงถอยคํา  ผูกประโยคใหถูกตอง 
และสื่อความหมายไดชัดเจน    กิจกรรมที่ครูจะชวยใหนักเรียนเขียนไดดี  คือการวางพ้ืนฐาน
ทักษะการเขียน (กรมวิชาการ 2539:69)  กรรณิการ พวงเกษม (2534:4) ไดกลาวถึงวิธีการสอน
เขียนวา  ครูจะตองรูจักวิธีการทําใหวิชาที่ตนเองสอนสนุก  นาสนใจ  และจะตองรูวิธีสอนให  
นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการเขียน  ซึ่งสอดคลองกับ ศักดา ไชกิจภิญโญ 
(2543:5)  ซึ่งกลาวถึงวิธีการสอนใหเกิดความคิดสรางสรรคดานการพัฒนาการเขียนวา  ควรฝก
ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น ความรูสึก  ดวยการเขียนบรรยาย ใชทักษะการใชภาพพรรณนา

ความสําคัญของปญหา
ภาษาไทยมีความสําคัญในการสื่อสารของคนไทย และยังมีความสําคัญตอ           

การดําเนินชีวิต เปนเครื่องมือในการศึกษาเลาเรียน การเมือง การปกครอง การถายทอด    
วัฒนธรรม ตลอดจนการประกอบอาชีพ ดังที่ ผะอบ  โปษะกฤษณะ (2526 : 1) ไดกลาวถึง
ลักษณะของภาษาไววา   “ภาษาเปนศิลปและศาสตร  ภาษาที่ดีนอกจากสื่อความหมายดีแลว 
ยังตองมี ความงดงาม ทั้งในกระบวนความและการใชภาษา"
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การสอนเขียนเปนกระบวนการที่ยากที่สุด เพราะการเขียนเปนศิลปะของการใช
ภาษาเปนสื่อในการถายทอดอารมณ  ความรูสึกนึกคิด  และจินตนาการ ออกมาเปนลายลักษณ
อักษรใหผูอานเขาใจ โดยเฉพาะการเขียนเรื่องซึ่งเปนการเขียนในเชิงพรรณนา ยอมตองอาศัย
ทักษะความชํานาญในการเขียน ตลอดจนจะตองมีความรูความเขาใจพ้ืนฐานที่ดีและมีความคิด
สรางสรรค เพ่ือใหการเขียนมีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูจึงจําเปนที่จะตองแกไขขอบกพรองใน
การเขียนเรื่องของนักเรียนตั้งแตเริ่มตน ถาละเลยขอบกพรองเหลานั้นก็จะทําใหนักเรียนขาด
ทักษะการเขียนเรื่องที่ดีตลอดไป ทําใหเกิดผลเสียตอนักเรียนในดานเจตคติที่ดี และขาดทักษะ
ในการเขียนสื่อความที่ตองนําไปใชในวิชาอ่ืน ๆ ตอไป ฉะนั้นครูจึงตองสงเสริมใหนักเรียนได
ฝกคิด   ฝกเขียน และรูจักคิดอยางสรางสรรคในการเขียนใหดีย่ิง ๆ ข้ึน

ดังนั้น การสอนทักษะการเขียนจึงตองมีการฝกหัดเพ่ือฝกฝนทักษะ ทั้งดานความคิด
ความชํานาญ  ดังที่ ดวงเดือน  สุภีกิตย (2522 :26) กลาวไววา เพ่ือชวยใหนักเรียนรักที่จะ
เรียนรูและมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาไทยจึงตองเตรียมบทเรียน อุปกรณและแบบฝกหัด ใหเกิด
ทักษะอยางรอบคอบ และ กอ  สวัสดิพาณิชย (2524:37 ) กลาวไววา การฝกทักษะทางภาษา
นั้น  จะอาศัยเฉพาะแบบเรียนและแบบฝกหัดในแบบเรียนเพียงอยางเดียวนับวายังนอยเกินไป    
การสรางแบบฝกหัดเพ่ือฝกทักษะหลังจากที่เรียนเนื้อหาไปแลวจึงมีความจําเปนอยางย่ิง     
และถือไดวาแบบฝกหัดเปนสื่อการเรียนการสอนอยางหนึ่ง ครูสามารถนําไปใชประกอบ
กิจกรรมการสอนไดเปนอยางดี

จากแนวคิดดังที่กลาวมา จะเห็นไดวาการสอนโดยใชแบบฝก  ทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูที่ดีข้ึน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1  เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพดานการเขียน   ใหผูเรียนไดฝกคิดและฝกเขียน
ถายทอดจินตนาการ ฝกเรียบเรียงถอยคําใหสละสลวยเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนระดับชั้นที่
สูงข้ึน และเปนการสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษาใหเจริญรุงเรืองตอไป

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การเขียนเปนทักษะทางภาษาที่ยาก นักเรียนจะมีทักษะการเขียนได จําเปนตอง        

สงเสริมใหมีการฝกฝนการเขียนโดยตอเนื่องอยางสม่ําเสมอ โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย     
นอกจากนี้ครูจะตองวางแผนและตั้งจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนตามลําดับข้ัน โดย 
ฝกเขียนจากสิ่งที่งายและใกลตัวนักเรียน แลวคอยๆเพ่ิมสิ่งที่ซับซอนยากข้ึนทีละนอยตามลําดับ 
วุฒิภาวะและศักยภาพของนักเรียนแตละคน ครูควรนําสิ่งเรามาใหนักเรียนดูแลวใหเขียน    
เก่ียวกับสิ่งที่เห็น จะเปนการกระตุนใหนักเรียนอยากเขียนย่ิงข้ึน สิ่งเราในที่นี้ไดแก รูปภาพ  
ของจําลอง นิทาน เหตุการณ และสถานการณตาง ๆ

ในการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียน ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญที่จะทําให
นักเรียนพัฒนาทักษะเขียนไดมากหรือนอย ไมวาจะเปน ความรูของคร ู เจตคติของครูที่มีตอ
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ทักษะการเขียน วิธีสอนของคร ู ตลอดจนความรูเก่ียวกับภูมิหลังของนักเรียน สิ่งเหลานี้จะชวย
ใหครูวางแผนการสอน ตั้งจุดมุงหมายและเลือกวิธีการมาใชพัฒนาทักษะการเขียนไดเหมาะสม
กับศักยภาพของแตละบุคคล

จากการศึกษารายงานการวิจัยการวิเคราะหรูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพระดับประถมศึกษา ของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2535 : 7) และจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนของ  กรมวิชาการ (2535 :105) พบวา
การจัดการเรียนการสอนวิชาตางๆ สื่อมีบทบาทสําคัญในการจูงใจนักเรียน อธิบายมโนคติ
ทบทวนความจําของสิ่งที่ไดเรียนไปแลว เราใจในการเรียนสิ่งใหม ทําใหเกิดการตอบสนอง ให
ขอมูลยอนกลับที่รวดเร็ว ชวยใหนักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูมากข้ึน สุรพล  พยอมแยม
(2540 : 7) ไดกลาวถึง การเรียนที่สงผลตอการเรียนรูไววา การถายทอดการเรียนรูมีอิทธิพลตอ
การเรียนรูอยางมาก การถายทอดที่จะแบงงานที่จะเรียนรูเปนสวน ๆ   จะทําใหการเรียนรูเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ และครูผูสอนจะตองมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับจิตวิทยาการเรียน
การสอน เขาใจธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู และสามารถเลือกใชวิธีสอนอยางเหมาะสม มี
หลักการ และวิธีการจูงใจใหผูเรียนสนใจ และตองการที่จะเรียนรู นอกจากนี้ศูนยพัฒนาการเรียน
การสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ(2541:29)   ไดเสนอแนวทางของกระบวน
การเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียน สรุปไดวาจะตองเริ่มจากสิ่งที่งายไปหา
ยาก  คํานึงถึงวุฒิภาวะ และความสามารถในการยอมรับของเด็กแตละวัย มีความตอเนื่องใน
เนื้อหาวิชา เพ่ือเสริมสรางความเขาใจตอชีวิตและโลกรอบตัว การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จึงควรใหสอดคลองกันเพ่ือใหบรรลุจุดประสงค และยึดตัวนักเรียนเปนหลักซึ่งมีหลายวิธี เชน
การสอนโดยใชเทคนิคพยากรณ การสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ การสอนแบบซินดิเคท
การสอนแบบบูรณาการ  การสอนดวยเทปเสียงชวยสอน  การสอนแบบสื่อประสม  เปนตน

จากขอมูลดังกลาว   จะเห็นวา    การจัดการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบใหครูเลือก
ใชอยางเหมาะสม และในการจัดการเรียนการสอนนั้น สื่อก็เปนสิ่งจําเปนอยางหนึ่งที่จะทําให  
การเรียนการสอนบรรลุผล ครูจึงตองเลือกใชสื่อใหเหมาะสมดวยเชนกัน  สื่อการสอนประเภท
หนึ่งที่จะชวยในการฝกทักษะของผูเรียนได ก็คือแบบฝก  รัชน ี  ศรีไพวรรณ (2520:29) ให    
ขอคิดเก่ียวกับหลักการสรางแบบฝกเสริมทักษะที่ดีไววา 1) สรางแบบฝกใหสอดคลองกับหลัก       
จิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียนตามลําดับข้ันการเรียนรู   แบบฝกหัดเสริมทักษะตองอาศัย
รูปภาพจูงใจผูเรียนและควรจัดเรียงเนื้อหาตามลําดับจากงายไปยาก  เพ่ือชวยใหนักเรียนมี 
กําลังใจทําแบบฝกหัด  2) มีจุดประสงคที่แนนอนวาจะฝกทักษะในดานใดแลวจัดเนื้อหาให   
ตรงกับจุดประสงคที่กําหนดไว  3) ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน      
ถาสามารถทําไดควรแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยตามความสามารถแลวจึงจัดทํา                
แบบฝกเสริมทักษะ  4) แบบฝกที่ดีตองมีคําชี้แจงงายๆ สั้น ๆ ที่นักเรียนอานเขาใจและทํา  
แบบฝกไดดวยตนเอง     5) แบบฝกตองมีความถูกตอง ครูตองพิจารณาใหรอบคอบ ทดลองทํา
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ดวยตนเองเสียกอนอยาใหมีขอผิดพลาด  6) ใหนักเรียนทําแบบฝกแตละครั้งตองเหมาะสมกับ
เวลาชวงความสนใจ  และ 7) ควรมีหลายรูปแบบเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางสงเสริม
ความคิดสรางสรรค

แนวความคิดดังกลาวสอดคลองกับ เกสร  รองเดช (2522 : 36-37) ที่เสนอแนะแนว
ทางสรางแบบฝกดังนี้  1) สรางแบบฝกใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน คือ     ไมงายและไมยาก
จนเกินไป  2)  เรียงลําดับแบบฝกจากงายไปหายาก โดยเริ่มจากฝกการออกเสียงเปนพยางค
คํา วลี ประโยค และคําประพันธ  3) แบบฝกบางแบบฝกควรใชภาพประกอบ เพ่ือดึงดูดความ
สนใจของนักเรียน ซึ่งจะชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการฝกและจะชวยย่ัวยุใหติดตามตอ
ไปตามหลักของการจูงใจ 4) แบบฝกที่สรางข้ึนเปนแบบฝกสั้นๆงายๆ  ใชเวลาในการฝก
ประมาณ 30 ถึง 45 นาที  และ     5) เพ่ือปองกันความเบ่ือหนาย แบบฝกตองมีลักษณะตาง ๆ
เชน ประสมคําจากภาพ เลนกับบัตรภาพ เติมคําลงในชองวาง อานคําประพันธ ฝกรองเพลง
และใชเกมตาง ๆ ประกอบ

นอกจากนี้ บัทส (Butts 1974:85, อางถึงใน เชาวณ ี  คําเลิศลักษณ 2543:40 ) ได
เสนอหลักการสรางแบบฝกดังนี ้  1) กอนที่จะสรางแบบฝกจะตองกําหนดโครงรางคราว ๆ กอน
วาจะเขียนแบบฝกเก่ียวกับ เรื่องอะไร   2) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับเรื่องที่จะทํา    3) เขียน
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาใหสอดคลองกัน 4) แบงจุดประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปน
กิจกรรมยอยโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของผูเรียนที่จะเรียนและเรียงกิจกรรมหรืองานที่     
นักเรียนตองฝกปฏิบัติจากงายไปหายาก  5) กําหนดอุปกรณที่จะใชในแตละตอนใหเหมาะสม
6) กําหนดเวลาที่จะใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม และ 7) ควรประเมินผลกอนเรียนและ
หลังเรียน

ในการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 ”    ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากแนวคิดและงานวิจัยตาง ๆ  ที่
เก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาแบบฝก    ซึ่งแนวคิดและงานวิจัยที่ศึกษาจะมีลักษณะ
สอดคลองกันกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ (2533 : 174) ที่เสนอข้ันตอน
การสรางแบบฝกไวดังนี้ คือ ศึกษาปญหาและความตองการโดยศึกษาจากการผานจุดประสงค
การเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พรอมกับการวิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะที่เปนปญหา
ออกเปนเนื้อหายอยเพ่ือใชในการสรางแบบทดสอบและแบบฝกหัดดวยการพิจารณา          
วัตถุประสงค รูปแบบและข้ันตอนการใชชุดแบบฝกหัด จากนั้นสรางแบบทดสอบซึ่งมีแบบ
ทดสอบเชิงสํารวจ แบบทดสอบเพ่ือวินิจฉัยขอบกพรอง แบบทดสอบความกาวหนาเฉพาะเรื่อง
เฉพาะตอน เมื่อแบบทดสอบที่สรางข้ึนสอดคลองกับเนื้อหาและทักษะที่วิเคราะหไวแลว จึงเริ่ม
สรางแบบฝกหัดเพ่ือใชพัฒนาทักษะยอยแตละทักษะ จากนั้นนําแบบฝกหัดไปทดลองใชเพ่ือหา
ขอบกพรอง คุณภาพของแบบฝกหัด แลวจึงปรับปรุงแกไขใหไดฉบับที่สมบูรณ ข้ันตอนสุดทาย
คือ การรวบรวมเปนชุด จัดทําคําชี้แจง คูมือการใช สารบัญ เพ่ือใชประโยชนตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



9

จากแนวคิดของการวิจัยเก่ียวกับการสรางแบบฝกตาง ๆ ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะห
เพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โดยมีข้ันตอนการพัฒนาแบบฝก ดังนี้

การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน    ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเขียน
เรื่องและการพัฒนาแบบฝก  ศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา   พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2533) ในกลุมทักษะ (ภาษาไทย) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สาระการเรียนรู
ภาษาไทย ศึกษาเนื้อหาวิชาและจุดประสงคภาษาไทยในระดับประถมศึกษาปที่ 1 ศึกษา     
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษาความตองการของผูเรียนศึกษาความตองการของ 
ผูสอนเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง ในวิชาภาษาไทย และศึกษาแนวคิด
จากผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาแบบฝก จากนั้นนําแบบฝกไปพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย    
พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1    
ซึ่งประกอบดวย  คํานํา   คําชี้แจง    จุดประสงคการเรียนรู    แบบฝก   แบบประเมินตนเอง  
จากนั้นตรวจสอบแบบฝกการเขียนเรื่องโดยผูเชี่ยวชาญ    โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง  
และสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเรื่อง หาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนเรื่องแบบรายบุคคล (Individual Testing) โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
จํานวน 3 คน แยกเปนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง  กลาง ต่ํา ปรับปรุงแกไขแลวหา   
ประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 จํานวน 9 คน แยกเปนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน สูง  กลาง ต่ํา แลวปรับปรุงแกไข     
หลังจากนั้นสรางแผนการสอน จํานวน 16 แผน โดยคํานึงถึงจุดประสงคและเนื้อหาที่กําหนดไว
ในหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ 1  กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ันตอนการสอนแบบ 
CIPPA MODEL ของ ทิศนา    แขมมณี  ซึ่งข้ันตอนการสอนแบบ CIPPA MODEL จะมี 5   
ข้ันตอน ไดแก 1) ข้ันการสราง ความรูดวยตนเอง ทําใหเกิดการมีสวนรวมทางสติปญญา       
2) ข้ันมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว ซึ่งทําใหผูเรียนมีสวนรวมทางสังคม  3)    
ข้ันเคลื่อนไหวรางกายโดยการรวมกิจกรรม  4) ข้ันการเรียนรูกระบวนการตางๆ  5) ข้ันการนํา
ความรูไปประยุกตใชแผนการสอนแตละแผนประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา       
กิจกรรมการเรียนสื่อการสอน และการวัดและประเมินผล  นําแผนการสอนไปใหผูควบคุม   
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ตรวจแกไขแลวนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองสอน เพ่ือหา
ประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง

การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย โดยหาประสิทธิภาพ
แบบกลุมใหญ (Field Testing) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนในกลุมบัณฑูรสิงห
จํานวน 30 คน จากนั้นทดสอบผลสัมฤทธิ์กอนเรียน (Pretest)  แลวนําแบบฝกเสริมทักษะไป
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ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 24 คน แลวปรับปรุงแกไข
จากนั้นทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Posttest)  เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนเรื่อง

การประเมินแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  วิชาภาษาไทย     ประเมินผลสัมฤทธิ์
ดานความรูความเขาใจทักษะในการเขียนเรื่องของนักเรียน และประเมินความคิดเห็นของ     
นักเรียน

ข้ันตอนในการสรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  วิชาภาษาไทย  สรุปไดดัง
แผนภูมิที่  1 (ดังแสดงในหนาที่ 11)
วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการสรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง
2. เพ่ือพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ80/80
3. เพ่ือทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง
4. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  ทักษะ   

การเขียนเรื่อง และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะ             
การเขียนเรื่อง

ขอคําถามของการวิจัย
1. ขอมูลพ้ืนฐานการสรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  เปนอยางไร
2. แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องที่พัฒนาข้ึนประกอบดวยอะไรบาง        และมี

ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80 หรือไม
3. การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง ดําเนินการอยางไร
4. ผลสัมฤทธิ์ของการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  กอนและหลังการใช

แบบฝกเสริมทักษะแตกตางกันหรือไม และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง เปนอยางไร

สมมติฐานของการวิจัย
1. แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2.  ผลสัมฤทธิ์ ในการเขียนเรื่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1    กอนและหลัง
    การใชแบบฝกเสริมทักษะแตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง         ประชากรในการวิจัยครั้งนี้   คือ     นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 250 คน    ที่กําลังศึกษาอยูใน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2545
กลุมโรงเรียนบัณฑูรสิงห อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน 10 โรงเรียน ไดแก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

ศึกษาขอมูลพื้นฐาน

1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่
    เก่ียวกับการเขียนเรื่อง และ
    การพัฒนาแบบฝก
2.  ศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา
    พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533)
    และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    พ.ศ.2544 เก่ียวกับวิชาภาษาไทย
3.  ศึกษาความตองการของผูเรียน
    เก่ียวกับแบบฝกและการเขียน
    เรื่อง
4. ศึกษาความคิดเห็น  และความ
    ตองการและแนวการจัดการเรียน
    การสอนของครู
5. ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการ
    พัฒนาแบบฝกจากผูเชี่ยวชาญ

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

1.  พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียน
     เรื่อง ประกอบดวย
      -  คําชี้แจง
      -  จุดประสงค
      -  แบบฝก
      -  แบบประเมินตนเอง

การทดลองใช

1.  ทดลองกับนักเรียนชั้น ป.1
     จํานวน 24 คน  และหา
     ประสิทธิภาพแบบ Field    
     Testing

การประเมิน
และปรับปรุงแกไข

1. ทดสอบผลสัมฤทธิ์และ
      ทักษะในการเขียนเรื่อง
2.   ศึกษาความคิดเห็นของ
      นักเรียน

แบบฝกที่สมบูรณ

ปรับปรุง
แกไข

2.  ตรวจสอบแบบฝกเสริมทักษะการ
     เขียนเรื่องโดยผูเชี่ยวชาญดวย
     การหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

3.  หาประสิทธิภาพแบบฝก (E1/E2)
     - แบบ Individual Testing
       โดยทดสอบกับนักเรียนชั้น ป.1
       จํานวน 3 คน แยกเปน เด็กเกง
       ปานกลาง ออน แลวปรับปรุงแกไข

     - แบบ Small Group Testing
       จํานวน 9 คน แลวปรับปรุงแกไข

ผล
การประเมิน

ไมผาน

ผาน
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โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร   โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม  โรงเรียนวัดบางพล ี  โรงเรียน
วัดกาหลง  โรงเรียนบานชายทะเลกาหลง  โรงเรียนวัดนาขวาง  โรงเรียนบานนาโคก  โรงเรียน
วัดราษฎรธรรมาราม  โรงเรียนวัดปจจันตาราม  และโรงเรียนวัดบางน้ําวน

ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลองซื่อ
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 24 คน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา
2545 ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก

2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก
     2.1) ตัวแปรตน   ไดแก   แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องวิชาภาษาไทย       

สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1
2.2) ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทักษะในการเขียนเรื่อง และความคิดเห็น

ของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องวิชา
ภาษาไทย

3. เนื้อหาวิชาและเนื้อหาของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย       
ในการวิจัยครั้งนี้ ใชเนื้อหากลุมทักษะวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ตามหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในสวนที่เก่ียวกับทักษะการเขียน    โดยมีเนื้อหาและจุดประสงคที่เก่ียวของกับการเขียนเรื่อง
เพ่ือใหนักเรียนสามารถเขียนอธิบายภาพ เขียนเลาเรื่อง เขียนแสดงความนึกคิด และเขียนเรื่อง
จากจินตนาการ ผูวิจัยจึงไดสรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง โดยกําหนดขอบขายเนื้อหา
ของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องเปน 4 ชุด ดังนี้

3.1  ภาพนอยคอยบรรยาย  ไดแก การเขียนอธิบายภาพ  การเขียนเรียงลําดับ
เหตุการณ

3.2  ขยายความนึกคิด    ไดแก  การเขียนตอเรื่องใหจบ  การเขียนเรื่องจากคํา
ที่กําหนดให

3.3 ลิขิตเปนเรื่องราว    ไดแก   การเขียนเลาเรื่อง   การเขียนคะเนเหตุการณ
3.4   กาวสูจินตนาการ    ไดแก    การเขียนแสดงความรูสึก     การเขียนแสดง

ความคิดเห็น
4. ระยะเวลา ระยะเวลาในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการทดลองในภาคเรียน

ที่ 1 ปการศึกษา 2545 โดยใชเวลาในการทดลองสัปดาหละ 15 คาบ ๆ ละ 20 นาที เปนระยะ
เวลา 3 สัปดาห รวมทั้งสิ้น 48 คาบ โดยใชแบบฝกรวม 4 ชุด จํานวน 32 แบบฝก

คํานิยามศัพทเฉพาะ
เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยาม ขอบเขต หรือ   ความหมาย

ของศัพทเฉพาะตาง ๆ ไวดังนี้
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การพัฒนาแบบฝก  หมายถึง การสรางเอกสารสําหรับใหนักเรียนไดเรียนรูและ
ฝกทักษะ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานสี่ข้ันตอน
ดังนี้ คือ ข้ันตอนที่ 1 เปนการวิจัย (Research) โดยสํารวจความตองการและขอมูล พ้ืนฐาน
ข้ันตอนที่ 2 เปนการพัฒนา (Development) โดยการสรางและหาประสิทธิภาพแบบฝก
ข้ันตอนที่ 3 เปนการวิจัย (Research) โดยการทดลองใชแบบฝก และข้ันตอนที่ 4 เปน
การพัฒนา (Development) โดยการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกที่สรางข้ึน

แบบฝกเสริมทักษะ หมายถึง สื่อเอกสารประเภทหนึ่งที่ผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบดวย
คํานํา คําชี้แจง  จุดประสงคการเรียนรู แบบฝก และแบบประเมินตนเอง ใชสําหรับฝกการเขียน
อยางมีลําดับข้ันตอน โดยอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรูและหลักการสรางแบบฝกที่ดี ฝกจาก
งายไปหายาก เหมาะสมกับวัย เราความสนใจ เพ่ือเปนการกระตุนใหผูเรียน เรียนดวยตนเอง

การเขียนเรื่อง หมายถึง  ทักษะหรือความสามารถในการเขียนเรื่อง  เพ่ือถายทอด
ความรูสึกนึกคิด  เพ่ือเขียนเรียบเรียงขอความเปนเรื่องราว โดยแบงเปน 4 ประเภท            
คือ   1 ) การเขียนอธิบายภาพ    2 ) การเขียนเลาเรื่อง     3) การเขียนแสดงความนึกคิด    
และ 4 ) การเขียนเรื่องจากจินตนาการ เนื้อหาของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องที่ผูวิจัย
กําหนดข้ึน มี 4 ชุด คือ ชุดที่ 1  ภาพนอยคอยบรรยาย  ไดแก การเขียนอธิบายภาพ         
การเขียนเรียงลําดับเหตุการณ  ชุดที่ 2 ขยายความนึกคิด  ไดแก  การเขียนตอเรื่องใหจบ   
การเขียนเรื่องจากคําที่กําหนดให    ชุดที่ 3 ลิขิตเปนเรื่องราว  ไดแก  การเขียนเลาเรื่อง       
การเขียนคะเนเหตุการณ   และชุดที่ 4 กาวสูจินตนาการ  ไดแก  การเขียนแสดงความรูสึก  
การเขียนแสดงความคิดเห็น

การเขียนอธิบายภาพ หมายถึง การเขียนเพ่ือถายทอดเรื่องราวในภาพ ใหสอดคลอง
ตอเนื่องกัน  ตามลําดับเหตุการณโดยอาศัยภาพในการเชื่อมโยงความคิด

การเขียนเลาเรื่อง   หมายถึง     การเขียนเพ่ือถายทอดเรื่องราวจากประสบการณ  
และเขียนเพ่ือคะเนหรือทํานายเหตุการณที่อาจจะเกิดข้ึนใหสอดคลองกัน  โดยลําดับเหตุการณ
ไดอยางตอเนื่อง

การเขียนแสดงความนึกคิด หมายถึง การเขียนในลักษณะเขียนตอเรื่องราวที่
กําหนดให  โดยลําดับความคิดใหตอเนื่องเปนเรื่องเดียวกัน และเขียนโดยใชคําที่กําหนดให    
นํามาเรียบเรียงเปนเรื่องราวไดสอดคลองกัน

การเขียนเรื่องจากจินตนาการ  หมายถึง  การเขียนในลักษณะของการแสดง
ความรูสึก  การแสดงความคิดเห็น  โดยอาศัยประสบการณมาเชื่อมโยงความคิด ตามความรูสึก
ของตน

ทักษะการเขียนเรื่อง  หมายถึง ความสามารถในการเขียนถายทอดความรูสึกนึกคิด 
เพ่ือเรียบเรียงขอความเปนเรื่องราว  ในลักษณะการเขียนอธิบายภาพ  การเขียนเลาเรื่อง  การ
เขียนแสดงความนึกคิด  และการเขียนเรื่องจากจินตนาการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



14

การสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ หมายถึง กระบวนการสอนของครูที่กําหนดไว
ในแผนการสอนที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยใชวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL ซึ่งมีกระบวนการ 5 ข้ัน 
คือ   1) ข้ันการสรางความรูดวยตนเอง  2.) ข้ันมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนหรือสิ่งแวดลอมใกลตัว    
3.) ข้ันเคลื่อนไหวรางกายโดยการรวมกิจกรรม 4.) ข้ันการเรียนรูกระบวนการตางๆ 5.) ข้ันนํา
ความรูไปประยุกตใช โดยใหนักเรียนฝกทักษะจากแบบฝกเสริมทักษะที่ผูวิจัยสรางข้ึน

ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรูสึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่
เปนกลุมตัวอยาง ซึ่งมีตอการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง เก่ียวกับ
ความยากงายของแบบฝก  ความนาสนใจของแบบฝก  วิธีสอนที่ใชควบคูกับแบบฝก  ประโยชน
ของแบบฝก  และความตองการที่จะเรียนโดยใชแบบฝก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   หมายถึง  คะแนนความรูความสามารถของนักเรียน  ที่ได
รับหลังจากเรียนเรื่องการเขียนเรื่อง ซึ่งวัดไดจากคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการ
เขียนเรื่องที่ผูวิจัยสรางข้ึน

นักเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2545  
โรงเรียนบานคลองซื่อ สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



15

บทท่ี  2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ

การวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เก่ียวของ
ดังนี้    1)    หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช
2521  (ฉบับปรับปรุง 2533)  และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544   2)
การสอนภาษาไทยและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย     3). ทักษะการเขียน
4). แบบฝกเสริมทักษะ  และ 5). งานวิจัยที่เก่ียวของ     5.1 งานวิจัยในประเทศ    5.2 งานวิจัย
ตางประเทศ

หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
(ฉบับปรับปรุง 2533) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กําหนดให
ภาษาไทยอยูในกลุมทักษะที่เปนเครื่องมือในการเรียนรู  โดยใหฝกทักษะทางภาษาทั้ง 4ดาน
คือการฟง การพูด การอาน และการเขียนควบคูกันไป เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการทางภาษาได
เหมาะสมกับวัย และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดใหวิชา
ภาษาไทยเปนทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนในการเรียนรู โดยเฉพาะในชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1-3 ซึ่งมีสาระการเรียนรูทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียนเชนกัน ตลอดจน
การเรียนรูในเรื่องของวรรณคดีและวรรณกรรม เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูกลุมอ่ืนๆได
รวดเร็วข้ึน

จุดมุงหมายของหลักสูตร
จุดมุงหมายของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

ที่เก่ียวของกับกลุมทักษะภาษาไทย มี 2ขอ คือ ขอ1และขอ6 (กระทรวงศึกษาธิการ 2534 :1)
ดังนี้

ขอ1  มีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู คงสภาพอานออกเขียนได
ขอ6  มีนิสัยรักการอานและใฝหาความรูอยูเสมอ
แสดงใหเห็นวาจุดมุงหมายของของหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521  

(ฉบับปรับปรุง2533) ตองการใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐาน  อานออกเขียนได  รักการอานและใฝหา
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ความรู สวนจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ที่เก่ียวของกับ
สาระการเรียนรูภาษาไทย คือ ขอ2 และขอ 8 ดังนี้

ขอ2  มีความคิดสรางสรรค ใฝรูใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา
ขอ8  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา

ไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม
จากขอมูลดังกลาว  จะเห็นวาจุดมุงหมายของหลักสูตรที่สอดคลองกับกลุมทักษะ

ภาษาไทย คือตองการใหผูเรียนมีคุณลักษณะโดยมีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรูใหอานออก
เขียนได มีนิสัยรักการอาน รักการเขียน  และมีความภูมิใจในความเปนคนไทย มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษภาษาไทย
จุดประสงคของหลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา

หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ไดกําหนด
จุดประสงคของหลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา โดยกําหนดใหภาษาไทยมีความ
สําคัญทั้งในฐานะที่เปนภาษาประจําชาติ เปนเครื่องมือในการสื่อสาร และเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ การเรียนการสอนภาษาไทยมุงใหผูเรียนมีพัฒนาการทางภาษาทั้งในดาน
การฟง พูด อาน และเขียน ตามควรแกวัย เห็นคุณคาของภาษา สามารถใชเปนเครื่องมือ
สื่อความคิด ความเขาใจ รักการอาน แสวงหาความรู และมีเหตุผล    จึงตองปลูกฝงใหผูเรียนมี
ลักษณะดังตอไปนี้ (กรมวิชาการ 2536:7)

1. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียน โดยมีความรูความเขาใจหลักเกณฑอัน
เปนพ้ืนฐานของการเรียนภาษา

2. สามารถใชภาษาติดตอสื่อสาร ทั้งการรับรูและการถายทอดความรูสึกนึกคิด
อยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

3. สามารถใชภาษาไดถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ตลอดจนสามารถ
ใชภาษาในเชิงสรางสรรคได

4. มีนิสัยรักการอาน รูจักเลือกหนังสืออาน และใชเวลาวางในการแสวงหาความรู
เพ่ิมเติมจากหนังสือ สื่อมวลชน และแหลงความรูอ่ืน

5.  สามารถใชประสบการณจากการเรียนภาษาไทยมาชวยในการคิด ตัดสินใจ
แกปญหาและวินิจฉัยเหตุการณตาง ๆ อยางมีเหตุผล

นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดคุณภาพของ
ผูเรียนเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยผูเรียนตองมีความรู ความสามารถ ตามสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู ในกลุมภาษาไทยดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2544:2)

1. สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางดี
2. สามารถอาน เขียน ฟง ดู และพูด ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล และคิดเปนระบบ
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4. มีนิสัยรักการอาน การเขียน การแสวงหาความรู และใชภาษาในการพัฒนาตน
และสรางสรรคงานอาชีพ

5. ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษา  และความเปนไทย  ภูมิใจและชื่นชมใน
วรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย

6. สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และถูกตองตามกาละเทศะและบุคคล

7. มีมนุษยสัมพันธที่ดี  และสรางความสามัคค ี ในความเปนชาติไทย
8. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน โลกทัศน ที่กวางไกลและลึกซึ้ง

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาจุดประสงคของหลักสูตรวิชาภาษาไทย ทั้งหลักสูตร
ประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544  มีความสอดคลองกัน ในการกําหนดคุณภาพของผูเรียนคือ มีความสามารถ
ในการใชภาษาติดตอสื่อสาร  มีทักษะในการฟง พูด อาน เขียน มีนิสัยรักการอาน และสามารถ
นําทักษะทางภาษามาประยุกตใช อยางมีประสิทธิภาพ

ขอบขายเน้ือหาวิชาภาษาไทยระดับชั้น ป.1-2 และชวงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)
ตามหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)      ได

กําหนดเนื้อหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป. 1-2 ไวดังนี้ (กรมวิชาการ 2536 : 8)
การฟง     ฝกใหฟงและอธิบาย แสดงและปฏิบัติตามความหมายของคํา วลี ประโยค

นิทาน เกม ประกาศ คําสั่ง เรื่องจากบทเรียน ขาว เหตุการณประจําวัน เพลง คําคลองจอง
บทรอยกรอง สิ่งบันเทิงจากสื่อมวลชน ซึ่งเปนเรื่องสั้น ๆ และงาย ๆ รวมทั้งฝกปฏิบัติตนอยาง
ถูกตองในการฟงโดยเนนการฟงอยางตั้งใจ

เพ่ือใหเขาใจเรื่องที่ฟง สามารถจับใจความสําคัญและตอบคําถามได ปฏิบัติตามได
มีนิสัยและมารยาทที่ดีในการฟง สามารถใชทักษะการฟงในการเพ่ิมพูนความรู ความคิด และ
ประสบการณทางภาษา หาความรูและความบันเทิงจากการฟงได

การพูด   ฝกออกเสียงคํา  วลี ประโยคใหสัมพันธกับความหมายและเรื่องที่ฟง
ฝกเลาเรื่อง   นิทาน ขาว และเหตุการณตาง ๆ ทองบทรอยกรอง รายงาน สนทนา และอภิปราย
ตามหัวขอหรือเรื่องที่กําหนดใหในชวงเวลาสั้น ๆ ฝกรองเพลง แสดงบทบาทสมมุติ เลน
เลียนแบบ แสดงละคร เลนปริศนาคําทาย เลนเกม และการเลนของเด็กที่มีบทรองในทองถิ่น
อภิปรายซักถามเก่ียวกับความหมายของเรื่องราวที่พูด โดยเนนการปฏิบัติตนอยางถูกตองใน
การพูด

เพ่ือใหมีทักษะในการพูด สนทนา เลาเรื่อง รายงาน อภิปราย พูดไดชัดเจนถูกตอง
และสื่อความได มีมารยาทในการพูด และใชทักษะการพูดเพ่ือความบันเทิงได
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การอาน ฝกอานออกเสียง คํา วลี ประโยค ตามหลักเกณฑการอานเก่ียวกับรูป
และเสียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต การแจกลูกสะกดคํา การผันอักษร คําควบกล้ํา อักษรนํา
เครื่องหมายวรรคตอน คําสัมผัสคลองจองและบทรอยกรองงาย ๆ โดยใหคําพ้ืนฐานประมาณ
450 คํา ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และคําที่เปนคําสั่งที่จําเปนตองใชในกลุมประสบการณตาง ๆ
ฝกอานออกเสียง และอานในใจในเรื่องเก่ียวกับประสบการณของตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สังคม ชุมชน นิทานแฝงคติธรรม นิทานพ้ืนบาน คําคลองจอง และบทรอยกรองงาย ๆ โดยเนน
การปฏิบัต ิ การปฏิบัติตนอยางถูกตองในการอาน รวมทั้งการเก็บและรักษาหนังสือ อภิปราย
ซักถามเก่ียวกับความหมายของเรื่องที่อาน ฝกปฏิบัติตนเก่ียวกับการชวยจัดมุมหนังสือ การใช
มุมหนังสือและหองสมุด

เพ่ือใหมีทักษะในการอานในใจและอานออกเสียง อานไดถูกตองชัดเจน มีความ
เขาใจในการอาน สามารถจับใจความสําคัญและตอบคําถามได รูหลักเกณฑงาย ๆ เก่ียวกับ
การอานและการนําไปใชได มีนิสัยที่ดีในการอาน และรักการอาน

การเขียน ฝกคัดลายมือ เขียนสะกดคํา ประสมอักษร เขียนคํา วลี ประโยคตามที่
กําหนดให โดยใชคําพ้ืนฐาน ประมาณ 450 คํา ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ฝกอภิปรายซักถาม
เก่ียวกับโครงเรื่อง ลําดับเหตุการณ ใจความสําคัญของเรื่องที่จะเขียน ฝกเขียนตามคําบอก
เขียนอธิบายภาพ เขียนเลาเรื่อง เขียนแสดงความนึกคิด และเขียนเรื่องจากจินตนาการ ฝก
ปฏิบัติตนใหถูกตองตามขอปฏิบัติและหลักเกณฑการเขียน ใชการเขียนในการเพ่ิมพูนความรู

เพ่ือใหมีทักษะในการเขียน เขียนไดถูกตอง สวยงาม สื่อความได สามารถคิดลําดับ
เหตุการณเก่ียวกับเรื่องที่เขียน มีนิสัยที่ดีในการเขียน รักการเขียน และนําการเขียนไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน

    ในสวนของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดใหวิชา  
ภาษาไทยเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูวิชาอ่ืนๆไดรวดเร็วข้ึน ไดแก ทักษะดานการอาน ดาน    
การเขียน และทักษะคณิตศาสตร ซึ่งใหใชเวลาประมาณรอยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมดใน 
ชวงชั้นที่ 1(ป.1-ป.3) ดังสาระและมาตรฐานการเรียนรูตอไปนี้ (กรมวิชาการ 2544:7)

ภาษาไทย   ประกอบดวย สาระที่ 1: การอาน  มาตรฐาน ท 1.1 : ใชกระบวน     
การอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอาน   สาระที ่ 2 : การเขียน  มาตรฐาน ท 2.1 : ใชกระบวนการเขียน       
เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ยอความ  และเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  เขียนรายงานขอมูล 
สาระสนเทศ  และเขียนรายงานการศึกษา คนควาอยางมีประสิทธิภาพ  สาระที ่ 3 : การฟง   
การดู และการพูด มาตรฐาน ท 3.1 : สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดง
ความรู   ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค  สาระที่ 4 :
การใชภาษามาตรฐาน ท 4.1 :  เขาใจธรรมชาติและหลักเกณฑของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง
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ของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา   และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ  
มาตรฐาน ท 4.2 : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู  และใชภาษาเสริมสรางลักษณะนิสัย  
บุคลิกภาพ และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ   สังคม   และใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน    สาระที่ 5 : วรรณคดี  และวรรณกรรมไทย    มาตรฐาน ท 5.1 :   เขาใจ    
แสดงความคิดเห็น    วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและซาบซึ้ง และนํา
มาประยุกตใชในชีวิตจริง

จากหลักสูตรภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2533) และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ดังที่กลาวมาจะเห็นวาเนื้อหา
มีความสอดคลองกัน ซึ่งสามารถนํามาเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรูในชวงชั้นที่ 1(ป.1– ป.3)
วิชาภาษาไทย   ตามสาระที่ 2 : การเขียนในมาตรฐาน ท2.1 : ใชกระบวนการเขียน
เขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ และเขียนสื่อสาร  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   ซึ่งมีรายละเอียดมาตรฐานการเรียนรูในชวงชั้น  ป.1 – ป.3 ดังนี้ (กระทรวง
ศึกษาธิการ 2544 :10)

1.  สามารถเขียนคําไดถูกความหมาย  และสะกดการันตถูกตอง ใชความรูและ
ประสบการณเขียนประโยค  ขอความ  และเรื่องราวแสดงความคิดความรูสึก ตามตองการและ
จินตนาการ  รวมทั้งใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน

2. มีมารยาทการเขียน   และนิสัยรักการเขียน และใชทักษะการเขียนจดบันทึก
ความรู ประสบการณและเรื่องราวในชีวิตประจําวัน

จะเห็นวาทั้งหลักสูตรภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 คงใหความสําคัญ
กับทักษะทั้ง 4 คือ  ฟง  พูด  อาน  เขียน  โดยเฉพาะการเขียนในชวงชั้นที่ 1  ที่ใชกระบวน
การเขียน  เขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  และตองการใหนักเรียนมีความสามารถแสดงความรู
ความคิดโดยใชความรู และ  ประสบการณ   ครูผูสอนจึงควรจัดกระบวนการสอน   ใหสอดคลอง
กับหลักสูตร  เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะตามเปาประสงค

การสอนภาษาไทยและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย

ภาษาไทยมีความสําคัญเพราะเปนภาษาประจําชาติแสดงถึงเอกลักษณวัฒนธรรม
และความมั่นคงของชาติ เปนเครื่องมือติดตอสื่อสารระหวางคนไทย ทําใหเกิดความเขาใจ
ตรงกัน และภาษาไทยยังเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรูและใชในการประกอบอาชีพทุก
สาขา ดังนั้น วิชาภาษาไทยจึงมีความสําคัญ เพราะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาวิชาตาง ๆ และใช
ในชีวิตประจําวันเพ่ือการติดตอสื่อสาร
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เมื่อภาษาไทยมีความสําคัญ ดังที่กลาวมา  และหลักสูตรไดกําหนดใหภาษาไทยเปน
วิชาบังคับ  ในทุกระดับชั้น  ดังนั้นครูภาษาไทย  จึงตองมีความรูความเขาใจในสิ่งที่สอนอยาง
แทจริง เชนรูวา สิ่งที่จะสอนนั้นคืออะไร จะสอนเพ่ืออะไร และจะสอนอยางไร  นักเรียนจึงจะเกิด
ความรู ความเขาใจในสิ่งที่สอน ทั้งยังจะตองติดตามดูวานักเรียนเกิดความรูความเขาใจในสิ่งที่
สอนมากนอยเพียงใด  เพ่ือใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ครูผูสอน
ภาษาไทยควรมีทักษะและเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ใหเหมาะสมกับเนื้อหา
และวัยของผูเรียน

วิธีสอนภาษาไทย
ครูภาษาไทย ควรนําวิธีสอนตาง ๆ มาใช เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานและ

เปนการสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู วิธีสอนภาษาไทย
มีหลากหลาย ซึ่งกรมวิชาการไดสรุปไวดังนี้ (กรมวิชาการ 2539 : 30)

การสอนภาษาไทยโดยใชเพลง เพลงเปนสื่อชนิดหนึ่งที่ชวยสรางความสนใจให
ผูฟงเกิดความรูสึกรื่นรมยกับบรรยากาศในการเรียนการสอน   นักเรียนเกิดความรูสึกสนุกสนาน
อยากจะเรียนวิชาภาษาไทย โดยใชเพลงนําเขาสูบทเรียน ใชดําเนินการสอน หรืออาจจะใชสรุป
บทเรียนก็ได

การสอนภาษาไทยโดยใชนาฏการ การใชนาฏการประกอบการสอนภาษาไทย
เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน ทําใหเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินคลายเครียด เสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาแสดงออก และเปนแนวทางให
นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรูของตนเองไดอีกดวย เชน การแสดงละคร การแสดงหุน
บทบาทสมมุติ เปนตน

การสอนภาษาไทยโดยใชสื่อตาง ๆ สื่อการสอนเปนสวนสําคัญที่จะชวยใหการจัด
การเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงคที่ตั้งไว ตัวอยางสื่อการสอน เชน บทเรียนสําเร็จรูป
ใบงาน แบบฝก และโสตทัศนูปกรณ เปนตน

การสอนภาษาไทยใหสัมพันธทักษะ การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนนั้น
เราสามารถใชทักษะรวม ๆ กันในการติดตอสื่อสาร ดังนั้นในการสอนภาษาไทย ครูตองคํานึงถึง
ความสัมพันธกับการใชภาษาในชีวิตประจําวันของเด็ก

การสอนภาษาไทยใหสัมพันธกับวิชาอ่ืน การสอนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพดีนั้น
นอกจากจะมีการสัมพันธระหวางเนื้อหาและทักษะตาง ๆ ในสาขาวิชาภาษาไทยดวยกันแลว
ควรที่จะไดจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใหสัมพันธกับวิชาอ่ืนดวย

การสอนแบบ CIPPA MODEL   เปนการสอนในลักษณะยึดผูเรียนเปน           
สําคัญ      ซึ่งเปนแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี (กรมวิชาการ  2539 : 1-2) โดยมีข้ันตอนคือ                
1) C = Construct ซึ่งหมายถึงการสรางความรูดวยตนเอง ทําใหเกิดการมีสวนรวมทาง        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



21

สติปญญา  2) I = Interaction หมายถึงการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว ซึ่งทํา
ใหผูเรียนมีสวนรวมทางสังคม  3) P = Physical Participation หมายถึงการใหผูเรียนไดมี
โอกาสเคลื่อนไหวรางกาย  โดยการรวมกิจกรรมในลักษณะตางๆ เรียกวาไดมีสวนรวมทางกาย    
4) P = Process Learning หมายถึงการเรียนรูกระบวนการตาง ๆ เชน กระบวนการคิด 
กระบวนการกลุม กระบวนการพัฒนาตนเอง กระบวนการแกปญหา เปนตน ทําใหไดมีสวนรวม
ทางดานสติปญญา  5) A = Application หมายถึงการนําความรูที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชเพ่ือจะ
ไดรับประโยชนจากการเรียน และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพ่ิมเติมข้ึนเรื่อย ๆ

นอกจากนี้ พันธณีย วิหคโต (2537 : 57) ไดรวบรวมการสอนภาษาไทยแบบตางๆ
ดังนี้

การสอนตามคูมือกรมวิชาการ / ทักษะสัมพันธ  เปนการสอนตามแผนการสอน      
คูมือครูที่กําหนดแนวทางการสอนในแตละข้ันตอน ทั้งข้ันนําเขาสูบทเรียน ข้ันสอนข้ันฝกทักษะ 
ข้ันสรุปข้ันทดสอบ ซึ่งจะมีรูปแบบใหเลือก 4 รูปแบบตามแตครูจะเลือกใช โดยกิจกรรมจะ
สัมพันธกันทั้ง 4 ทักษะคือ ฟง พูด อาน และเขียน ประกอบกับมีเพลง เกม ใหเกิด            
ความเพลิดเพลิน

การสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา  เปนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สอนจาก  
งายไปหายาก สอนจากภาพรวมแลวจึงสอนในรายละเอียด ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 1)ครูอานเรื่องให
นักเรียนฟง 2)นักเรียนเลาเรื่องยอนกลับ 3)เขียนเรื่องรวมกันระหวางครูกับนักเรียน (ทําหนังสือ
เลมเล็ก)   4)นักเรียนทําหนังสือเลมใหญ  5)กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาอ่ืนๆ

การสอนแบบประสมประสาน เปนการสอนในหลายรูปแบบนํามาประสมประสาน  
กัน เชน 1)การสอนระหวางมุงประสบการณทางภาษากับการสอนตามคูมือกรมวิชาการ  โดยใช
ข้ันทั้ง 5 ของมุงประสบการณทางภาษาแลวใชหนังสือเรียน และแบบฝกหัดของกรมวิชาการ 
เสริมตอตอนทาย 2)การสอนระหวางมุงประสบการณทางภาษากับการสะกดคํา 7 ข้ัน ไดแก 
การสรางประสบการณทางภาษาในบทเรียน การฝกอานในใจ การอานและเขียนสะกดคํา     
การอานออกเสียง และคัดลายมือ  การแตงประโยค การสอนเสริมบทเรียน  บทรอยกรอง    
การสอนซอมเสริม

การสอนแบบเรียนปนเลน  เปนการสอนจากงายไปหายาก โดยใชกระบวนการ  
กลุมสอดแทรกทุกครั้งเพ่ือทําใหเด็กเกิดการตื่นตัว แขงขัน สนุกสนาน และรูจักบทบาทหนาที่
ของตนเอง และพยายามใหเด็กสอนกันเองแลวครูสรุป

การสอนจากการอานคําใหม  จะมีข้ันการสอน คือ ข้ันนํา โดยใชเกม  เพลง ที่
สอดคลองกับเนื้อหา ข้ันทบทวน คําที่เรียนในชั่วโมงกอน  ข้ันสอน จะสอนคําใหม และฝกทักษะ
การอาน การเขียน ข้ันสรุป เขียนคําใหม ทําเปนพจนานุกรมของตนเอง
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การสอนแบบเนนทักษะกระบวนการ  มีข้ันตอนการสอนดังนี้
1. ข้ันเขาใจ  ผูเรียนเขาใจความหมายของคํา กลุมคํา ประโยคและถอยคําสํานวน

ตางๆ  ตลอดจนสัญลักษณ รูปภาพ เครื่องหมาย
2. ข้ันนําไปใช      ผูเรียนฝกปฏิบัติทักษะ  ฟงพูด อาน เขียน จนสามารถนําไปใช 

สื่อสารตาม สถานการณตางๆได
3. ข้ันวิเคราะห   ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามข้ันตอน  วิเคราะห   คําศัพท  โครงสราง

ประโยค  และความหมายเก่ียวกับสิ่งที่กําลังเรียน
4. ข้ันสังเคราะห  ผูเรียนนํามวลความรูไปถายทอดทางภาษาใหผูอ่ืนเขาใจ
5. ข้ันประเมินคา ผูเรียนเห็นคุณคาและประโยชนที่จะนําภาษาไปใชในชีวิตประจําวัน

ได

การสอนที่เนนการฝกทักษะทั้ง 4  มีข้ันตอนการสอน ดังนี้
1.    ทักษะการฟง วิธีการสอน ใชการบรรยาย สัมภาษณ ซักถาม และฟงจากเทป

บันทึกเสียง สาระที่ฟง ไดแก เพลง   นิทาน  ขาว การอภิปราย การโตวาที ฯลฯ
2.     ทักษะการพูด   ใชกิจกรรมตอไปนี้   กระบวนการกลุมฝกการอภิปราย โตวาที 

เลานิทาน ละคร   การแสดงบทบาทสมมุติ   การสรางสถานการณจําลอง     การพูดรายงาน
หนาชั้น  แนะนําตนเอง ทําหนาที่พิธีกร

3.    ทักษะการอาน เนนการอาน 2 ประเภท คือ อานออกเสียง ไดแก อานคํายาก 
อานคําใหม อานบทรอยกรอง บทรอยแกว เทคนิควิธีที่ใชในการสอนคือ ใหอานตามครู หรือ
อานพรอมกับเทปบันทึกเสียงโดยอานเปนรายบุคคลหรือกลุม  อานในใจ เนนการอานจับ       
ใจความ และวิธีการอาน เทคนิควิธีการสอนคือ ใหฝกอานเรื่องสั้นๆแลวตอบคําถามหรืออาน 
บทเรียนแลวทําแบบฝกหัด

4.     ทักษะการเขียน เนนการเขียน 4 ประเภท คือ  เขียนตามคําบอก เชน เขียน 
คําใหม คํายาก คําที่มีตัวการันต คําควบกล้ํา คําราชาศัพท ฯลฯ  คัดลายมือ คัดตัวบรรจง    
เต็มบรรทัด   ครึ่งบรรทัด  คัดตัวหวัดแกมบรรจง การนําภาษาไปใช ไดแก การเขียนตาม
จินตนาการ การเขียนเชิงสรางสรรค การจดบันทึก การเขียนรายงาน    การเขียนเรียงความ- 
ยอความ การเขียนจดหมาย   การเขียนเติมคํา การเขียนบรรยายภาพ

กิจกรรมการสอนฝกเขียนนี้ อาจใหนักเรียนฝกเขียนพรอมกันทั้งชั้น หรือแบงกลุม
ชวยกันเขียน เขียนรายบุคคล เขียนตามคําสั่งในเกม เปนตน

การสอนจากการสังเกต-การฝกใหชํานาญ   มีข้ันตอนการสอนดังนี้
1. นําเขาสูบทเรียน
2. สาธิตหรือยกตัวอยาง
3. ฝกหัดปฏิบัติ
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4. สรุปเนื้อหา
5. ฝกฝนจนเกิดความชํานาญ

นอกจากนี้ยังมีวิธีสอนที่สอดคลองกับการปฏิรูปการเรียนรูอีกหลากหลายวิธีที่      
นาสนใจ  ซึ่งเปนวิธีการสอนของครูตนแบบ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ 2542:
1-80) ดังนี้

วิธีสอนภาษาไทยของครูตนแบบ
การสอนภาษาไทยแบบศูนยสัมพันธทักษะ (ศสษ.)  เปนลักษณะการสอนของ

คร ูสมจิตร  เสารศรีจันทร อาจารย 3 ระดับ 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม อ.เมือง  จ.เชียงใหม
ลักษณะการสอนแบบศูนยสัมพันธทักษะ คือ การแบงผูเรียนออกเปนกลุม โดยยึดเอาทักษะ
การเรียนรูวิชาภาษาไทย 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด  การอาน และการเขียน   เปนชื่อของ
ศูนยการเรียน ไดแก ศูนยทักษะการฟง ศูนยทักษะการพูด ศูนยทักษะการอาน และศูนยทักษะ
การเขียน ขณะที่เรียนหรือทํากิจกรรมอาจจะใหเรียน 4 ศูนยทักษะพรอมกัน โดยใหผูเรียน
เคลื่อนยายหมุนเวียนไปเรียนตามศูนยทักษะทั้ง 4 หรืออาจใหเรียน 4 ศูนยทักษะพรอมกัน แต
ไมเคลื่อนยายหมุนเวียน หรืออาจใหเรียนเพียง 2 ศูนยทักษะ แลวสลับกัน ทั้งนี้  ข้ึนอยูกับปจจัย
คือ  เนื้อหาวิชา กิจกรรม ซึ่งครูจะเปนผูวางแผนการสอนใหสัมพันธสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู แตการสอนหรือการใหผูเรียนทํากิจกรรมในศูนยทักษะการเรียนแตละครั้ง จะจัดศูนย
สํารองไวใหอีก 1 ศูนย เพ่ือใหผูเรียนกลุมที่ทํากิจกรรมเสร็จกอนเขาเรียนในศูนยสํารอง ในศูนย
สํารองจะมีกิจกรรมพิเศษใหทํา เชน การเลนเกม การตอภาพ (จิ๊กซอว) หนังสือการตูน หนังสือ
นิทาน หนงัสือปริศนาคําทาย หรือถาม-ตอบ เปนตน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะเนนการสรางกระบวนการกลุม ดังนั้น ในการ
แบงกลุมผูเรียนแตละครั้งจะใหผูเรียนเรียนเปนกลุม ทํางานเปนกลุม โดยใหเลือกประธานกลุม
และเลขานุการกลุมกันเอง บทบาทสําคัญของประธานกลุม คือ เปนผูนําในการทํากิจกรรม ตาม
ที่กําหนดใหไวในแฟมงาน เลขานุการเปนผูจดบันทึกผลงานของกลุม ในการแบงกลุมแตละครั้ง
สามารถใชวิธีการที่หลากหลาย บางครั้งใชวิธีจับฉลาก บางครั้งใชวิธีการนับ เชน ใหผูนับ 1 ถึง
4 ใครนับ 1 ใหอยูในกลุมที่ 1 ใครนับ 2 ใหอยูในกลุมที่ 2 เปนตน แตบางครั้งใหผูเรียนเลือกเขา
กลุมโดยเสรี สวนชื่อของกลุมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยใหผูเรียนตั้งชื่อกลุมของตนเองตาม
จินตนาการ หรือสิ่งแวดลอม เชน ดอกไม ตนไม สัตว เปนตน

จุดเดนของรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบศูนยสัมพันธทักษะ รูปแบบการสอน
ภาษาไทยศูนยสัมพันธทักษะ   ไดสรางข้ึนโดยอาศัยทฤษฎีกระบวนการและหลักเกณฑตาง ๆ
เปนองคประกอบ ซึ่งแสดงถึงจุดเดนของรูปแบบการสอน มี  6 ประการ คือ

1. เปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
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2. กระบวนการสอนเนนกระบวนการกลุม และกระบวนการสรางความตระหนัก
3. อาศัยหลักปฏิรูปการเรียนรูตามแนว 5 ทฤษฎี
4. อาศัยตัวบงชี้การสอนของคร ู 10 ขอ    ของศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
5. อาศัยตัวบงชี้การเรียนของผูเรียน 9 ขอ ของศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
6. ใชหลักการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คือ ผูเรียนทุกคนมีแฟมสะสม

งาน (Portfolio)

การสอนภาษาไทยโดยสัมพันธกับศิลปะ (ภาษาไทยสไตลศิลป) เปนวิธีการสอนของ
ครูศรีอัมพร ประทุมนันท อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี
ซึ่งมีหลักการสอนดังนี้  “ ชี้ใหเห็นความสําคัญ ผูกสัมพันธศิลปะ ฝกทักษะใหซึมซาบ เนน
ศักยภาพของบุคคล เพ่ิมพูนผลบูรณาการ ใครชํานาญครูสงเสริม ประเมินผลเริ่มตอนสิ้นเทอม ”

ขยายความหลักการเรียนการสอน  มีดังตอไปนี้
ชี้ใหเห็นความสําคัญ การเรียนรูในสิ่งที่มีคุณคาหรือมีความหมายตอชีวิตประจําวัน

ของเด็กกอใหเกิดความสนใจมากกวาสิ่งที่มีประโยชนนอยหรืออยูใกลตัว ดังนั้นการเนนยํ้าให
เด็กตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งที่จะเรียนรูทุกครั้งที่เริ่มบทเรียนใหมจึงเปนสิ่งจําเปน

ผูกสัมพันธศิลปะ ศิลปะเปนวิชาที่เด็กสวนใหญชอบ เพราะกิจกรรมเปดกวาง เด็ก
มีอิสระในการสรางสรรคผลงานอยางเต็มที่ ผิดกับวิชาภาษาไทยมีกฎเกณฑมากมาย ยุงยาก
และนาเบ่ือ    การนํากิจกรรมศิลปะมาเปนตัวลอใหเด็กถายทอดความคิด ทักษะ พัฒนาการดาน
ภาษาไทยผานงานศิลปะนานาชาติออกมาเปนทักษะทั้ง 4 ของวิชาภาษาไทย คือ ฟง พูด อาน
และเขียน เปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหเด็กเรียนรูภาษาไทยอยางมีชีวิตชีวา

ตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก จับใจความสําคัญจากคําบรรยายภาพ
พูดแสดงความคิดเห็นจากภาพ สอนอานบทรอยกรองจากคําบรรยายภาพ เขียนเรียงความ
จากภาพ เลาเรื่องจากงานปน และตีความเปนภาพ เปนตน

ฝกทักษะใหซึมทราบ  ในการสอนเด็กผูเรียนหองหนึ่ง ๆ นั้น เปนสัจธรรมแนนอน
วาจะมีเด็กสวนหนึ่งบรรลุวัตถุประสงคทันทีที่จบบทเรียน สวนหนึ่งยังตองการการฝกฝนซ้ําอีก
ระยะหนึ่ง และเด็กอีกสวนหนึ่งยังตองการการฝกฝนอยางลึกซึ้งเปนพิเศษ และใชเวลาที่ยาวนาน
กวา ดังนั้นการจัดกิจกรรมใหเด็กไดฝกฝนบอย ๆ   ทั้งในรูปของการบานและกิจกรรมเสริมนอก
หองเรียน จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของเด็กได

เนนศักยภาพของบุคคล ความแตกตางระหวางบุคคลเปนสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ
ดังนั้น ผลงานของเด็กแตละคนจากแผนการสอนเดียวกันยอมมีคุณภาพตางกัน เราไมมุงเนนให
เด็กทุกคนเปนเลิศหรืออัจฉริยะ แตมุงเนนใหทุกคนไดมีโอกาสพัฒนาตนเองจนเต็มศักยภาพ
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ของเขา ความอดทน เอาใจใส ความรัก และความเมตตาตอศิษยของครูผูสอน จะทําใหครูมี
โอกาสรูจุดเดน จุดดอย  ตลอดจนปญหาของลูกศิษย ซึ่งจะชวยใหเราแกปญหาสอนซอมหรือ
สอนเสริมไดถูกจุด

เพ่ิมพูนผลบูรณาการ ภาษาไทยเปนวิชาที่จัดเปนเครื่องมือการเรียนรูของทุกวิชา
ดังนั้นจึงไมเปนการยากที่จะบูรณาการไปสูวิชาอ่ืนๆ เชน แตงคําขวัญตอตานยาเสพยติด
(สปช.) แตงบทรอยกรองสอนคุณธรรม (จริยะ) เขียนเรียงความเรื่องประโยชนของกีฬา (พละ)
เขียนพรรณนาโวหารบรรยายชุดของตัวละครรํา (นาฏศิลป) เขียนบรรยายความรูสึกจากเพลงที่
ฟง (ดนตรี) วาดตัวละครจากบทรอยกรอง (ศิลปะ) และแตงโจทยปญหา (คณิต) เปนตน

หากเรานําสิ่งที่ตองการเนนแทรกเขาไปในวิชาตางๆ เหลานี้ไดอยางเหมาะสมจะเปน
การเนนยํ้าใหเกิดความคงทนของความรูไดมากย่ิงข้ึน

ใครชํานาญครูสงเสริม เมื่อเด็กมีความสามารถสูงข้ึน การยกยองชมเชยและเปด
โอกาสใหเขาไดแสดงความสามารถ ซึ่งเปนสิ่งที่ควรทําอยางย่ิง เชน อานผลงานใหเพ่ือนฟง
ติดแสดงผลงานที่ปายนิเทศ นําผลงานมาเปนสื่อการสอน เชิญเจาของผลงานมาเลาถึงวิธีทํา
และเชิญพ่ีสาธิตใหนองดู เปนตน

วิธีการเหลานี้ยอมกอใหเกิดความภาคภูมิใจแกเจาของผลงาน และเปนตัวกระตุนให
ผูฟงเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองไปตามบุคคลตัวอยางซึ่งมีอายุไลเลี่ยกับเขา ไมใชครู
ซึ่งมีคุณวุฒ ิวัยวุฒิ และประสบการณมากกวาเขาโดยสิ้นเชิง

นอกจากนี้  การนําผลงานของเด็กเขารวมประกวดในโอกาสตาง ๆ จะชวยให
เด็กเกิดความมั่นใจในตนเองวาผลงานของเขาเปนที่ยอมรับของสังคมแลว  เชน   จัดประกวด
วาดภาพ แตงกลอนเรียงความในโรงเรียนเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ หรือจะสงในเวทีประกวด
ระดับชาติก็ได ทั้งนี้ครูตองเนนใหเด็กคิดวาเปนการหาประสบการณ รางวัลเปนเพียงผลพลอย
ไดเทานั้น

ประเมินผลเริ่มตอนสิ้นเทอม ครูผูสอนไมควรเรงรีบประเมินผลทันทีเมื่อสอนจบ ควร
ใหโอกาสเด็กไดพัฒนาตนเองสักระยะหนึ่งจากกิจกรรมตางๆ ที่เราจัดไวในรูปบูรณาการและการ
บาน ตลอดจนกิจกรรมเสริมตาง ๆ ย่ิงหากใชระบบแฟมสะสมผลงานจะทําใหผลการประเมิน
เที่ยงตรงและแมนยํามากข้ึน

สอนใหสนุก เปนสุขเมื่อไดสอน เปนวิธีการสอนของครูตนแบบวิชาภาษาไทย
คร ูชาตรี  สําราญ อาจารย 3 ระดับ 9 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งมีหลักการสอน
ดังนี้

1. การสอนโดยอาศัยสิ่งแวดลอมเปนสื่อ
2. คอนเสิรตการเรียนรูภาษาไทย
3. สอนใหคิดแบบโยงสูชีวิตจริง
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4. สอนแบบเพ่ิมคํา นําไปเขียน
5. สอนภาษาแบบ Story Line

ขยายความรูปแบบการสอน   ไดแก  1.การสอนโดยอาศัยสิ่งแวดลอมเปนสื่อ
2. บูรณาการสอน     3.  บทเรียนเขียนโดยเด็ก      4.  เขียนดวยหัวใจ

1.  การสอนภาษาไทยโดยอาศัยสิ่งแวดลอมเปนสื่อ       ไดแก 1) ข้ันกําหนด
บทเรียน สอนในสิ่งที่เด็กอยากเรียนมากกวาสอนสิ่งที่ครูอยากสอน  2) ข้ันจัดประสบการณเด็ก
ไดสัมผัสกับสื่ออันเปนสิ่งแวดลอมของผูเรียน  3) ข้ันสํารวจพ้ืนฐานความรูเดิม  4) ข้ันสอน
ความรูใหม  5) ข้ันเสริมทักษะ  6) ข้ันแจกลูกผสมคํา และ  7) ข้ันขยายประสบการณการเรียนรู

2.  บูรณาการการสอน  ฉันสอนแบบบูรณาการ คือ นําเนื้อหาที่หลักสูตรกําหนดไว
ซึ่งฉันเรียกวา  นิ้วชี้มาผสมโขลกใหเขากัน เพราะเนื้อหาเหลานั้นเมื่ออานดูแลวก็มี 3 อยางคือ
1) ธรรมชาติของสิ่งนั้น  2) วงจรชีวิตของสิ่งนั้น  และ  3) การนําไปใชประโยชนหรือการอนุรักษ

3.  บทเรียนเขียนโดยเด็ก  การพัฒนามาสูระดับชั้นสูงข้ึน  วิธีการสอนที่กลาวมา
ขางตนนั้น การสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 3-6 ก็สามารถเปดโลกกวางใหกับเด็ก ๆ แสดงความ
สามารถไดมากย่ิงข้ึน คือ

1) เปดโอกาสใหเลือกเรื่องที่จะเรียนไดแตละคน คนละเรื่อง เชน จะเรียนเรื่อง
ไสเดือน เรื่องดอกไม

2) เมื่อไดเรื่องที่จะเรียนแลวเด็กก็มีสิทธิ์ที่จะแสวงหาวิธีเรียนดวยตนเองได เชน
เมื่อเลือกเรียนเรื่องไสเดือน ก็บอกวาจะเรียนอยางไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร และจะบอกใหรูได
อยางไรวาตนเองนั้นเรียนรูอะไร

3) เมื่อรูวิธีเรียนรูแลวเตรียมตัวเรียนรู เชน จะถามอยางไรตองตั้งคําถาม
บันทึกอะไรตองสรางแบบบันทึก

4) เมื่อไดอุปกรณหรือสื่อสารการเรียนรูครบแลว ก็ออกปฏิบัติการจริง ถามี
เรื่องที่เรียนตรงกันหลายคนก็จะจับกลุมดําเนินการไดตั้งแตขอ 2 เปนตนมา แตในขอ 4 ทุกคนมี
สิทธิ์ที่จะไปเรียนรูเปนรายบุคคลได

5) บันทึกขอมูลความรูที่ไดมานําเสนอในกลุม รวมกันอภิปรายเพ่ิมเติม
6) ศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือใหเรื่องที่ตนเองไปคนหามีคุณคาสาระมาก

ย่ิงข้ึน ผูเรียนสามารถไปศึกษาคนหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงความรูตาง ๆ ไดอีก แลวนํามา
เสนอกลุม

7) เขียนเปนบทเรียนเขียนโดยเด็ก นําขอมูลที่ไดมาทั้งหมดเขียนรายงาน
ผลการเรียนรู โดยจัดทําเปนหนังสือเลมเล็กเรียกวา บทเรียนเขียนโดยเด็ก เปนผลงานหรือ
เม็ดงานของผูเรียนที่สามารถเก็บเขาสู Portfolio ได และผูสอนสามารถสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูของ ผูเรียนอยูตลอดเวลาเรียกวา เรียนรูโดยการปฏิบัติจริง
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4.  เขียนดวยหัวใจ  ข้ันตอนการสอนทักษะภาษาไทยแบบเขียนดวยหัวใจ  ฉันสอน
โดยใชลูกศิษยเปนครูใหบทเรียนสําหรับการแสวงหาวิธีการตาง ๆ เพ่ือปลุกปนลูกศิษยของฉัน
เอง จนกระทั่งพบวาการเปดโอกาสมาก ๆ ใหผูเรียนฝกคิด ฝกอาน ฝกเขียน จะชวยใหเด็กไม
เบ่ือหนายที่จะเรียนรูดวยวิธีการนี้ ฉันไดเปดโลกแหงการเขียนที่กลั่นออกมาจากใจของเด็ก ซึ่ง
สะทอนถึงเจตคต ิคานิยม ความมีเหตุผล การโยงความสัมพันธ วิสัยทัศน ที่เด็กจะมีมากข้ึน ๆ
ตามวันเวลาที่ผานไป

การสอนที่เนนกระบวนการ  เปนการสอนภาษาไทยของครูประนอม เพชรคู อาจารย
3 ระดับ 8 โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา ซึ่งมีแนวการสอนดังนี้

หลักการสอน  เปดโอกาส จัดประสบการณเพ่ือคนหาและพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียน

ขยายความหลักการสอน   มีดังนี้
1. เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองทุกทักษะ เพราะผูเรียนบางคนมี

ความรู ความสามารถ อยากทํา อยากแสดงออก แตไมมีโอกาส อาจแสดงออกทางอ่ืนที่ไมพึง
ปรารถนาของคร ู การเปดโอกาสใหผูเรียนไดกระทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความสนใจ จะทําให
คนพบความสามารถดานตางๆ และผูเรียนแตละคนจะมีความสามารถแตกตางกัน  เชน บางคน
ถนัดดานการพูด การอานทํานองเสนาะ การแตงคําประพันธ เปนตน เมื่อทํากิจกรรมตาง ๆ
เสร็จแลว ครูควรชมเชย ใหกําลังใจ และสงเสริมเพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถ
ของตน และจะพัฒนาตนเองใหมีความสามารถย่ิงๆ ข้ึนไป ถาครูไมเปดโอกาสจะไมทราบไดเลย
วาผูเรียนคนใดมีความสามารถดานใดเปนพิเศษ

2. จัดประสบการณเพ่ือคนหาและพัฒนาความสามารถ    การจัดประสบการณให
ผูเรียนทุกคนแสดงความสามารถทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนเปนการคนหา
ความสามารถของตนเองและพัฒนาตอไป นั่นคือ ครูตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียน
ตระหนักในคุณคาของสิ่งที่เรียนวา สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร เมื่อผูเรียนเห็น
คุณคาของสิ่งที่เรียนจะเกิดความอยากเรียน เชน

2.1 การฟง ฝกใหผูเรียนฟง เริ่มจากการฟงรวมกันในระบบกลุมจนเกิดความ
ชํานาญแลวจึงฝกฟงดวยตนเอง ฟงในรูปแบบตาง ๆ เชน ฟงเพ่ือความสนุกสนาน ฟงเพ่ือจับ
สาระสําคัญของเรื่องที่ฟง ฟงเพ่ือวิเคราะหคุณคาของสิ่งที่ฟง ฟงเพ่ือการประเมินคา ฟงเพ่ือนํา
ประโยชนที่ไดรับไปพัฒนาตนเองและสังคม การฟงในรูปแบบใดก็ตาม ตองฝกทักษะการฟง
มารยาทการฟง เพ่ือใหสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได มิฉะนั้นจะมีคุณสมบัติตามสํานวน
ไทยดังนี้ “เขาหูซายทะลุหูขวา” “ฟงไมไดศัพทจับไปกระเดียด” เปนตน

2.2  การพูด เปนอีกทักษะหนึ่งที่ครูตองเปดโอกาสใหผูเรียนพูดในรูปแบบตางๆ
และใหวิเคราะหถึงคุณคาของการพูดวามีประโยชนอยางไรในชีวิตประจําวัน เชน การพูดเปน
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อาชีพไดแก การพูดของคุณกรรณิการ ธรรมเกษร  คุณจตุพล ชมภูนิช  คุณอุดม แตพานิช
เปนตน การพูดเพ่ือการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพตาง ๆ ที่ตองอาศัยการพูด เชน การคาขาย
ทนายความ การประชาสัมพันธ การพูดเพ่ือการสื่อสาร เมื่อวิเคราะหคุณคาไดแลวจึงจัดกิจกรรม
ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง จากนั้นจึงประเมินผล โดยเพ่ือนและครูตองรวมกันประเมินผลดวย
ความจริงใจ เพ่ือใหผูพูดทราบขอดีและขอบกพรองของตนเอง แลวนําไปพัฒนาสวนดีใหดีย่ิงข้ึน
และพัฒนาสวนดอยใหดีข้ึน กิจกรรมการพูดมีทั้งกิจกรรมในหองเรียน กิจกรรมนอกหองเรียน
ไดแก การพูดอธิบาย การพูดบรรยาย การอภิปรายในที่สาธารณะ การโตวาที การแซววาที
เปนตน

2.3 การอาน ฝกอานออกเสียงทั้งรอยแกวและรอยกรองในรูปแบบตาง ๆ ฝกฝน
ทักษะการอานใหถูกตองตามอักขรวิธีไทย การออกเสียงคําควบกล้ํา การเวนวรรคตอน การสอด
แทรกอารมณ ทวงทํานอง น้ําเสียงและลีลา ฝกอานวิเคราะห วินิจฉัยคุณคางานประพันธ ซึ่งการ
อานนี้ตองฝกทั้งในและนอกหองเรียน เพ่ือใหเกิดทักษะ เปนการคนหาความสามารถพิเศษของ
แตละบุคคล และหาทางพัฒนาตอไป เชน บางคนอาจถนัดดานการอานทํานองเสนาะ การอาน
ออกเสียงรอยแกว หรือการอานวิเคราะหวินิจฉัยคุณคางานเขียน และนําความรูความสามารถ
จากการอานไปพัฒนาตนเอง และคนควาหาความรูเพ่ิมเติมตอไป เปนตน

2.4 การเขียน เปนอีกทักษะหนึ่งที่จัดใหผูเรียนเกิดความตระหนักในคุณคาของ
การเขียนใหไดอยางนอยตองใหเกิดความตระหนักในฐานะเจาของภาษาที่ตองเขียนภาษาไทย
ใหถูกตอง เขียนใหสวยงามและเขียนในรูปแบบตางๆ เพ่ือการสื่อสารได  เชน  การเขียน
เรียงความ เขียนเลาเรื่อง เขียนอธิบาย เขียนบรรยายและเขียนพรรณนา เปนตน   กิจกรรมที่
จัดมีทั้งกิจกรรมในหองเรียนและกิจกรรมเสริม กิจกรรมที่จัดข้ึนไดแก การประกวดแตง
คําประพันธในโอกาสตาง ๆ การประชันสักวา การประกวดคําขวัญ การประกวดเขียน
เรียงความ และการประกวดคัดลายมือ เปนตน

การเตรียมการสอนตามรูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการ   มีดังนี้
การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม   ไดแก
1) ใหผู เรียนศึกษาจุดประสงคการเรียนรูและจุดประสงคนําทางกอนการจัด        

กิจกรรมการเรียนการสอน
2) ทําความเขาใจกับผูเรียนถึงความจําเปนที่ตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและใชรูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการ โดยเฉพาะกระบวนการกลุม
และกระบวนการปฏิบัติ

3) แนะนําวิธีการดําเนินงานโดยใชกระบวนการกลุมและกระบวนการปฏิบัติ
4) จัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนแตละประเภท
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5) ทําความเขาใจกับผูเรียนเรื่องการวัดและประเมินผล เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ตรงกันถึงวิธีการวัดและประเมินผลที่จะไมใชขอสอบอยางเดียว จะวัดจากกระบวนการทํางาน
กลุม กระบวนการปฏิบัติ ผลงานการนําเสนอ และประเมินโดยแฟมสะสมงาน (Portfolio)

การวางแผนการสอน เปนการนํากลุมประสบการณที่จะสอนมาสรางเปนกิจกรรม
ไวลวงหนาเพ่ือความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ตรงตามเจตนารมณของ
หลักสูตร ซึ่งในการวางแผนการสอนตองยึดหลัก 3 ประการดังนี้คือ

1) สอนใหตรงจุดประสงคของรายวิชาและเนื้อหาที่สอน
2) คํานึงถึงธรรมชาติของรายวิชา
3) จัดกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองและเปนไปตามลําดับข้ันตอน

ข้ันการสอน  เปนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน ซึ่ง
แตละแผนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใชกระบวนการที่แตกตางกัน โดยทั่ว ๆ ไปจะมี
ลักษณะดังนี้

1) แจงจุดประสงคการเรียนรู
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ อาจเปน  กระบวน

การกลุม หรือรายบุคคลแลวแตกรณ ีแลวนําเสนอผลงาน
3) การวัดและประเมินผล เปนการประเมินพฤติกรรมและประเมินผลงาน โดย

ใหผูเรียนประเมินตนเอง และใหเพ่ือนประเมินนอกจากจะประเมินเปนคะแนนแลว ใหชี้แจง
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขและสุดทายประเมินโดยแฟมสะสมงาน (Portfolio)

การสอนโดยใชกิจกรรมศิลปะการแสดงและการละเลนพ้ืนบาน เปนการสอน    
ภาษาไทยของครูพงศศักด์ิ  สิงหะนัด อาจารย 3 ระดับ 8 โรงเรียนบานหมี่วิทยา อําเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี

ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการสอน ไดดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการ
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังนี้

1) สํารวจความสนใจ
2) ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผน
3) สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง
4) สงเสริมใหผูเรียนไดมีประสบการณตรงโดยการปฏิบัติจริง
5) จัดหาสื่อ-อุปกรณตาง ๆ ประกอบการเรียนการสอน
6) แนะแนวทางใหผูเรียนรูวิธีรวบรวมเนื้อหา การสรุปและการแกไขปญหาดวย

ตนเอง
7) แบงกลุมการทํางานตามที่รับมอบหมาย
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8) คํานึงถึงหลักประชาธิปไตยในการเรียนการสอน
9) จัดกิจกรรมอยางเปนระบบ เปนกระบวนการที่เก่ียวเนื่องกันโดยตลอด

ขยายความข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการสอน  มีดังตอไปนี้
1) สํารวจความสนใจ และความถนัดของผูเรียนกอนสอนหรือมอบหมายงาน โดย

การซักถาม สังเกต สัมภาษณ หรือใหทําแบบทดสอบกอนเรียน หรือเลือกกิจกรรมที่จะทํา
2) ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผน เพ่ือจัดการเรียนการสอนโดยการแจง

จุดประสงคการเรียนรู แลวใหผูเรียนรวมวางแผน เพ่ือกําหนดขอบขายเนื้อหาสาระกิจกรรม
การวัดและประเมินผลรวมกัน

3) สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง โดยการจัดมุมหนังสือ จัดศูนย
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในหองเรียนและนอก
หองเรียน เชน จัดบอรด จัดนิทรรศการยอย มุมความรูตาง ๆ ภายในหองเรียน ภายนอก
หองเรียนจะจัดรวมกับหองสมุด เชน กระเชาหรือตะกราความรู ตนไมพูดได เปนตน

4) สงเสริมใหผูเรียนไดมีประสบการณตรงโดยการปฏิบัติจริง ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน จะสงเสริมใหผูเรียนไดมีประสบการณตรงโดยการปฏิบัติจริง เชน การฝก
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครหรือ
การละเลนในทองถิ่น

5) จัดหาสื่อและอุปกรณตาง ๆ ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือชักจูงใหผูเรียน
สนใจที่จะเรียนรู เชน สไลด วิดิทัศน เทปบันทึกเสียง แผนภาพ แผนภาพโปรงใส คอมพิวเตอร
ของจริง และหุนจําลองตาง ๆ นอกจากนี้ในบางโอกาสอาจเชิญวิทยากรในทองถิ่นมาบรรยายให
ความรู

6) แนะแนวทางใหผูเรียนรูจักวิธีการสรุป รวบรวมเนื้อหาสาระที่เกิดจากการเรียนรู
ดวยตนเอง และสามารถวิเคราะหขอมูลหรือแกไขปญหาที่พบไดดวยตนเอง

7) แบงกลุมการทํางานตามที่รับมอบหมาย เชน การทํารายงาน ผูเรียนแตละกลุม
จะตองรูจักการวางแผนในการทํางาน ดําเนินงานตามแผน รูจักคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็น
และประเมินผลงานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

8) คํานึงถึงหลักประชาธิปไตยในการเรียนการสอน     ในการมอบหมายงานตาง ๆ
โดยเฉพาะงานกลุม จะคํานึงถึงหลักประชาธิปไตยในการเรียนการสอน โดยผูเรียนจะมีอิสระใน
การเลือกกลุม และใหความรวมมือในการทํางานของกลุม เปนการสงเสริมประชาธิปไตย และ
ความสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูคณะ

9) จัดกิจกรรมอยางเปนระบบ     เปนกระบวนการที่เก่ียวเนื่องหรือเก่ียวพันโดย
ตลอด และใชวิธีการสอนที่หลากหลายโดยคํานึงถึงความเหมาะสม ความพรอม และความสนใจ
ของผูเรียนเปนหลัก
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ข้ันตอนการสอน  มีดังนี้
1. การจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม
2. การเตรียมวางแผนการสอน
3. ข้ันตอนและวิธีการสอน
4. การประเมินผลผูเรียน

ขยายความข้ันตอนการสอน    ดังนี้
การจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม จัดหองเรียนในลักษณะศูนยการเรียนรู คือ    

ภายในหองเรียนดานหนาจัดทําเปนเวทีสําหรับการจัดการแสดง มีเครื่องขยายเสียงสําหรับ   
การฝกทักษะ มีมุมเก็บสื่อ และอุปกรณตาง ๆ เชน เทปบันทึกเสียง เทปโทรทัศน สไลด     
เครื่องฉายภาพขามศีรษะ อุปกรณ ประกอบการแสดง แผนภาพ เอกสาร และอุปกรณตาง ๆ ที่
จําเปน

การเตรียมวางแผนการสอน  มีหลักในการเตรียมความพรอมสําหรับการสอนดังนี้
1)  หลักการในการเตรียมความพรอมเบ้ืองตนจะมีวิธีการในการเตรียมคือ ศึกษา

หลักสูตร จัดทําจุดประสงคการเรียนรู  คนควาเนื้อหาความรูในรายวิชานั้น ๆ ศึกษาทักษะ
ทฤษฎี  วิธีการสอนแบบตาง ๆ  หาแนวทางในการแกไขปญหาในการสอนที่อาจจะเกิดข้ึน

2)  หลักในการวางแผนการสอนและการเตรียมการสอน  รวบรวมเนื้อหาสาระ
ความรูตาง ๆ ตามหลักสูตร และหนังสือเรียนที่สํานักพิมพตางๆ จัดทําข้ึน   และหนังสืออ่ืน ๆ
ที่เก่ียวของ   จัดทําแผนการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบตาง ๆ   ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  จัด
จัดทํา  ผลิตสื่อการเรียนการสอนประเภทตาง ๆ      ตามที่กําหนดไวในแผนการสอน      จัดทํา
แบบวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย

3) นําจิตวิทยาการเรียนรูมาใชเปนหลักในการสอน เชนมีกิจกรรมที่เราใหผูเรียน
เกิดความสนใจและมีสวนรวมใหมากที่สุด   คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล      ผูเรียนจะ
มีพ้ืนฐานความรูที่   แตกตางกัน จะใหผูเรียนที่เรียนเกงชวยสอน อธิบายหรือเปนพ่ีเลี้ยงผูเรียน
ที่เรียนออน เรียนไมทนัเพ่ือน   มีการยกยอง  ชมเชย  ใหขวัญกําลังใจ  เพ่ือใหผูเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในความสําเร็จ  จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีประสบการณตรงไดแสดงออกตามศักยภาพ
และเกิดการเรียนรูทีละนอย

ข้ันตอนและวิธีการสอน   มีดังนี้
1. สํารวจความสนใจ ทักษะและพ้ืนฐานเดิม และความสนใจของผูเรียน
2. ใหผูเรียนแบงกลุม เพ่ือศึกษาจุดประสงค เนื้อหา และกําหนดกิจกรรม
3. จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ ประกอบเนื้อหา
4. แสดงกิจกรรม สรุปเนื้อหา
5. ประเมินผล
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วิธีการสอนแบบตางๆ ที่นํามาใชในการเรียนการสอน  วิธีการสอนที่สามารถ        
นํามาใชในการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เชน การสอนแบบอภิปรายทั้งกลุมใหญ และ 
กลุมยอย การสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ การสอนโดยใชเกม และสถานการณจําลอง   
การสอนแบบสืบสวนสอบสวน การสอนแบบแกปญหา  การสอนแบบแบงกลุม การสอนโดยใช
บทเรียนโปรแกรม บทเรียนโมดูลหรือชุดการสอน การสอนแบบศูนยการเรียน เปนตน

การจัดการเรียนการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติและการแสดงละคร ใน       
การจัดการเรียนการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติจัดแบงผูเรียนใหทํางานเปนกลุม กําหนด
ขอบขายเนื้อหาการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนจะไดจัดทํากิจกรรมตามความถนัด โดยผูเรียนจะเปน  
ผูคิดและวางแผนในการทํากิจกรรมเอง ครูเปนเพียงที่ปรึกษาใหคําแนะนํา ทําใหเกิดทักษะใน
ดานตาง ๆ ชวยใหเขาใจและจดจําเนื้อหาไดดีย่ิงข้ึน เกิดความสนุกสนาน มีความสุขกับ          
การเรียน การสอน

การประเมินผลผูเรียน  หลักและวิธีการวัดและประเมินผล ไดแก สรางเครื่องมือใน
การวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย หาประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อ อุปกรณ และเครื่องมือ
ในการวัดผล  ประเมินผล เพ่ือใชเปนหลักการปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป   การประเมินผล
จากแฟมสะสมงานการประเมินผลจากการใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม และความสามารถ
ในการแสดงออก

ภาษาไทยเรียนไดทุกที่ ทุกวิชา คือภาษาไทย   เปนการสอนภาษาไทยของ        
ครูสุขพงศ  ทัศนกูลกิจ อาจารย 2 ระดับ 7  โรงเรียนฉัตรแกวจงกลณ ี   เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีแนวดําเนินการดังนี้

ข้ันตอนวิธีการสอน     การจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม จะจัดบรรยากาศเพ่ือให
นักเรียนเกิดการเรียนรูทั้งนอกหองเรียนและในหองเรียน นอกหองเรียน มีโครงการสนองตอ
การเรียนรู เชน  พฤกษาภาษาไทย ตระกราสามพ่ีนอง รานหนังสือฉัตรแกว เที่ยงวันฉันมีสุข
ศูนยนี้มีสุข   พอแมฟงฉันอาน ฯลฯ

โครงการพฤกษาภาษาไทย เปนโครงการใหญครอบคลุมโครงการยอย ๆ หรือ
กิจกรรมตาง ๆ ตั้งชื่อวา “โครงการพฤกษาภาษาไทย” ดวยเหตุผลคือ ตองการใหกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาไทยเก่ียวเนื่องกับตนไมและธรรมชาติ ตนไมนอกจากผลิดอกออกผล ยัง
ใหภาษาไดอีกดวย ในข้ันตอนแรกนักเรียนไมเขาใจโครงการ แตเมื่อไดเขารวมกิจกรรมบังเกิด
ผล  ทุกคนเขาใจโดยเลือกตนไมที่ใหญที่สุดใหรมเงาเดนที่สุดในโรงเรียน เปรียบเปนเวทีกลาง
แจง หรือหองเรียนที่ใหญที่สุด มีนักเรียนตางชั้น มีผูปกครอง มีครูหลายคนเขารวมกิจกรรมใน
ตอนเชา โดยมีนักเรียนชั้น ป.6 เปนผูดําเนินกิจกรรม คือ เลานิทาน พ่ีอานหนังสือใหนองฟง พอ
แมอานหนังสือกับลูก การแสดงบทบาทสมมติ การตอบปญหา การเลาขาวและเหตุการณ
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กิจกรรมตางๆ นักเรียนจะเปนผูนํามาเสนอในตอนเชา ระหวางเวลา 07.30-08.00 น.
ใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง นักเรียนมีอิสระในการเลือกไมบังคับ ใครใครเลนก็เลน    ใครใครมา
รวมกิจกรรมก็ยินดี ครูคอยใหกําลังใจ

กิจกรรมตะกราสามพ่ีนอง
หนึ่งนั้นใสหนังสือ
สองนั้นคือใสดินสอ
สามใสกระดาษพอ
อยารั้งรอฝกอานเขียน

เปนกิจกรรมสงเสริมการอาน ใชตะกราสามใบ นํามาจากงานประดิษฐที่เปนฝมือของ
นักเรียน

ใบที่ 1 ใสหนังสือ/แผนความรูหรืองานเขียนของนักเรียนก็ได
ใบที่ 2 ใสดินสอ สี ปากกา
ใบที่ 3 ใสกระดาษเปลา ใบงาน คําสั่ง

การดําเนินกิจกรรม นักเรียนชั้น ป.5-ป.6 เปนผูนํากิจกรรม ไปหยิบตะกราจากหอง
ภาษาไทย ไปวางไวตามจุดตาง ๆ ภายในโรงเรียน เชน ใตตนไม ระเบียงหนาหอง เมื่อนักเรียน
มาถึงโรงเรียนในตอนเชา ไมตองคอยคร ู ใหนักเรียนเรียนรูกิจกรรมตาง ๆ จากตะกรา   3 ใบ
ไดเลย นอง ๆ ชั้น ป.1-ป.4 เปนผูรวมกิจกรรม ภาพที่นักเรียนหิ้วตะกราเพ่ือหาสมาชิกในตอน
เชา ๆ เปนภาพที่นาประทับใจมาก

รานหนังสือฉัตรแกว เปนมุมอานหนังสืออีกมุมหนึ่งอยูใตบันไดเหมือนสาขายอย
ของหองสมุด ทาสี ติดผามานระบาย ดูสวยงามสะดุดตา กอนที่นักเรียนจะข้ึนบันได ไปเก็บ
กระเปาในตอนเชา จะแวะอานหนังสือ อานผลงานของเพ่ือน ๆ ที่ติดไวที่ปายนิเทศ ผูปกครองก็
รวมกิจกรรมได รานหนังสือสามารถปรับเปนเวทีเลานิทานและเชิดหุนไดอีกดวย การตั้งชื่อ
“รานหนังสือฉัตรแกว” เพราะตองการใหนักเรียนสนใจอยากแวะเวียนเขารานหนังสือ เมื่อพบ
เห็นรานหนังสือนอกโรงเรียนจึงอยากใหนักเรียนคุนเคยที่โรงเรียน แมตั้งชื่อวารานหนังสือ แต
ใหทุกคนอานฟร ี ใหนักเรียนนําหนังสือมาแลกเปลี่ยนกันอาน ใหนักเรียนไดบริหารกิจการ
รานหนังสือดวย

เที่ยงวันฉันมีสุข เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนตอนเที่ยงวัน โดยมีเวทีจัดกิจกรรมใชเวลา
ประมาณ 15 นาที กอนข้ึนเรียน นักเรียนจะมาชุมนุมกันกอนข้ึนหองเรียน กิจกรรมจะเปน
การนําเสนอเรื่องราวตาง ๆ เชน ขาวสารบานเมือง การแสดงบทบาทสมมติ การตอบปญหา
การเลนละครสํานวนไทย เวทีนี้เปดโอกาสใหครูที่สอนวิชาอ่ืนๆ เขารวมได เชน วันจันทรวิชา
สรางเสริมประสบการณชีวิต วันอังคารภาษาอังกฤษ วันพุธคณิตศาสตร วันพฤหัสบดีวิชา
การงานพ้ืนฐานอาชีพและวิชาสรางเสริมลักษณะนิสัย วันศุกรวิชาภาษาไทย
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ศูนยนี้มีสุข เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงออกอยางเสรีในการนําเสนอ
กิจกรรม วันศุกรเปนวันที่นักเรียนรอคอยมีใจจดจอ เทาที่สังเกตนักเรียนจะแสดงออกเต็มที่
เพราะรุงข้ึนจะเปนวันที่เขาไดหยุดพักผอน

เริ่มตั้งแตตอนเชา จัดรายการเสียงตามสาย เพลงตามคําขอ อานรอยแกว-รอยกรอง
ที่ไพเราะ เลานิทาน สัมภาษณยอดนักอานโดยรวมกับหองสมุด ยังใหนักเรียนไดไปจัดกิจกรรม
เสียงตามสายนําเสนอสิ่งที่เปนสาระประโยชน โดยอาศัยหอกระจายเสียงของชุมชน ซึ่งจะเผย
แพรไดกวางไกลกวา เปนการรวมมือกับชุมชนอีกทางหนึ่ง

กิจกรรมตาง ๆ จัดใหมีรูปแบบหลากหลาย สนุกสนานเราใจ ทันเหตุการณ เมื่อ
เคารพธงชาติเสร็จแลว เปดเพลงมารช นักเรียนปรบมือพาเหรดเขาชั้นเรียน ประหนึ่งวาพวกเขา
ไดรวมแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 ดวย นักเรียนมีความสุข รอยย้ิม ทาทางบงบอก

พอแมฟงฉันอาน  เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการรับรู    
เรียนรูรวมกับนักเรียน ทุกเย็นวันศุกร นักเรียนจะมารับแฟมหรือซองบรรจุแผนความรู สารคดี
แผนพับ แผนปลิว ที่มีประโยชน หรือผลงานการเขียนของนักเรียน โดยใหนักเรียนนําเอกสารไป
อานใหผูปกครองฟง ขอเวลาผูปกครอง เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมเสร็จแลวใหผูปกครองลงนาม
และประเมินผลดวย เปนการประเมินทางจิตพิสัยแบบงาย ๆ เชน ลูกฉันเกง ลูกผมเลานิทาน
สนุก ฯลฯ

กิจกรรมตาง ๆ ดังกลาว ครูจะตองวางแผน เตรียมงานทั้งในเรื่องเอกสาร    ข้ันตอน
วิธีการ ซึ่งจะทําใหนักเรียนเรียนรูไดตั้งแตกาวเขามาในโรงเรียนไมตองคอยครู

ในชั้นเรียน มีหองเรียนภาษาไทย แสดงผลงานของนักเรียนที่เปนรูปธรรม นักเรียน
ไดแสดงศักยภาพของตนเอง

เตรียมวางแผนการสอน ศึกษาหลักสูตรใหเขาใจถองแท มีคูมือการสอน
แผนการสอน ฯลฯ  เปนปจจัยดานหนึ่ง ครูปรับเปลี่ยนแผนการสอนใหเขากับสถานการณ
ปจจุบัน ใหนักเรียนเกิดความสนใจ จัดทําหลักสูตรใหเหมาะสมตามสภาพความเปนจริง แตยัง
ยึดเปาหมายของหลักสูตรของชาติเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ข้ันตอนการสอน ใหเด็กลงมือทําเอง แบงกลุมนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนเกิด
กระบวนการตาง ๆ มีเกมกิจกรรมใหนักเรียนมีความสนุกสนานเปนลักษณะการเรียนปนเลน

ครูผูสอน มีหนาที่จัดการประสานงาน สนองตอบ ทั้งนี้เพราะนักเรียนมีสื่ออุปกรณ
ในการเรียนรู

การประเมินผลนักเรียน ประเมินรวมกันระหวางครูกับนักเรียน ใหนักเรียน
ประเมินผลตนเอง จากผลงานที่เปนรูปธรรม นําแสดง จัดปายนิเทศ จัดนิทรรศการ ผลงานของ
นักเรียน จะเปนเครื่องบงชี้ความรูสึกพอใจหรือไมพอใจของนักเรียน และพัฒนาตนเอง ผลงาน
ของนักเรียนทุกคนตองนํามาเสนอใหนักเรียนรับรูรวมกัน
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สื่ออุปกรณการสอนที่ใชประกอบ สื่อสวนใหญใชเศษวัสดุที่เหลือใชใหนักเรียน
หามาหรือมีอยูในโรงเรียน โดยไมตองลงทุน ไมยุงยากซับซอน ครูและนักเรียนผลิตรวมกัน
ใชรวมกันจากรุนพ่ีสูรุนนอง จากเพ่ือนครูสูเพ่ือนครู

จุดเนน คือ ใหนักเรียนทุกคนสัมผัสกับสื่อ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่ชัดเจน
นอกจากนี้ยังมีกระบวนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญอีกมากมายที่สามารถนํามาใช

ในการจัดการเรียน เชน การสอนแบบ Story Line การสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบความ
คิดสรางสรรค เปนตน

จะเห็นวาวิธีการสอนภาษาไทยมีหลายวิธี  จึงเปนหนาที่ของครูผูสอนวิชาภาษาไทย
ที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับวิธีการสอนแบบตางๆ  ที่จะทําใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูตามจุดประสงคที่ไดตั้งไว และจากแนวการสอนของครูตนแบบที่กลาวมา จะเปนการสอน
ภาษาไทยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงใหเด็กเรียนรูดวยตนเอง ไมจําเปนตองเรียนรูเฉพาะใน
หองเรียนเทานั้น นอกหองเรียนก็เรียนรูได และเกิดทักษะตามความตองการ ซึ่งวิชาภาษาไทย
เปนวิชาทักษะ ที่ตองอาศัยการจัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกฝน การปฏิบัติกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ เพ่ือใหเกิดการเรียนรู มีประสบการณและทักษะ จึงมีองคประกอบหลายประการ
ในการดําเนินการ วิธีการที่มุงเนนการฝกทักษะ การจัดการสอนที่มี เปาหมาย มีข้ันตอน
การสอนที่ชัดเจน ก็เปนวิธีหนึ่งที่ชวยเสริมทักษะดานภาษาของนักเรียนใหดีข้ึน   กลาวโดยสรุป
ก็คือ ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุด ผูสอนตองคํานึงถึงหลักการ
แนวทางในการสอนที่มีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้

การสอนที่มีประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่เก่ียวกับสาระความรูและทักษะตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคนั้น ข้ึนอยูกับองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งคือ
พฤติกรรมการสอนของคร ู วัชรา  เลาเรียนดี (2541 : 67-68) ไดสรุปเก่ียวกับเรื่องพฤติกรรม
การสอนของครูที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดังนี้

1. ความชัดเจนในการสอน
2. การใชเทคนิควิธีการสอนและสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
3. ความกระตือรือรนในการสอน
4. เนนการใหเนื้อหาสาระและการฝกปฏิบัติ
5. หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณในทางลบ
6. สอนเนื้อหาใหครอบคลุมเกณฑในการทดสอบ
7. การถามคําถามหลายแบบเพ่ือสงเสริมการคิด
8. การใหเวลา จัดเวลาในการสอนเต็มเวลา
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พฤติกรรมการสอนของครูที่มีประสิทธิภาพสวนใหญสามารถใชวิธีการสังเกต นอก
เหนือจากที่กลาว และสามารถปรับใชกับวิธีสอนตางๆ ได  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 หมวด 4 ที่ไดใหความสําคัญกับผูเรียน โดยถือวาผูเรียนมีความ
สําคัญที่สุด การจัดการเรียนการสอนของครูตองสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถพัฒนา
ตนตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพโดยยึดหลักในการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน
ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2543 : 1-10)

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดของผูเรียนและคํานึงถึง
ความแตกตางกันของผูเรียน เอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาผูเรียนอยาง
ทั่วถึง

2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ และแกปญหา จัดกิจกรรมและ
สถานการณใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค

3. จัดใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง ใหคิดเปน คิดชอบ ทําได และทําเปน รวมทั้งรัก
การอานและใฝรูอยางตอเนื่อง

4. สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกต สงเสริมสวนดีและ
ปรับปรุงสวนดอยของผูเรียน

5. ผสมผสานสาระความรูตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันและสอดแทรกคุณธรรม
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา

6. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมที่ปลุกเรา จูงใจและเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียน
และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและรูรอบ รวมทั้งใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู

7. ครูและผูเรียนเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ
ตาง ๆ ไดแก หองสมุด พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อุทยานแหงชาต ิศูนยการกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ

8. ประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกัน
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ

การพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปน      
สําคัญ ซึ่งถือวาเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา จากการดําเนินงานโครงการครูแหงชาติของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543: 71) ที่มุงสรรหาครูดี ครูเกง ที่มีผลงานดีเดน
เพ่ือสงเสริมใหครูไดวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนในเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย ครูที่ไดรับ
การยกยองเชิดชูเกียรติเปนครูตนแบบและครูแหงชาตินั้นมีคุณลักษณะดังนี้

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชทฤษฎีการเรียนรู และกระบวนการเรียน
การสอนที่หลากหลาย เชน กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการกลุม กระบวนการ
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สรางความรูความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ ฯลฯ เพ่ือใหผูเรียนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู    มีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียนสงผลถึงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยเนนทักษะ
กระบวนการแกผูเรียนในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

3. กิจกรรมการสอนเนนกระบวนการกลุมตามทักษะกระบวนการเนนผูเรียนเปน
สําคัญ แบงหนาที่ความรับผิดชอบ ครูเปนผูอํานวยความสะดวกและชี้แนะ

4. ผูเรียนสามารถสืบคนและเรียนรูดวยตนเองจากบทเรียนสําเร็จรูป เกม กระดาน
เอนกประสงค สไลด แผนโปรงใส วีดิทัศน และเอกสารประกอบการเรียน

5. ใหอิสระแกผูเรียนในการศึกษาคนควา เนนใหเกิดความรับผิดชอบในตัวผูเรียน
โดยยึดหลักวา “ความรับผิดชอบกอใหเกิดความสําเร็จตองานทั้งปวง”

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและสถานการณในสังคม
กระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญ และความจําเปนของสิ่งที่จะเรียนรู โดยใชกรณีตัวอยาง
สถานการณชีวิตจริง อภิปรายและสรุปประเด็นสิ่งที่เรียนดวยตนเอง

7. ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชกับสถานการณในชีวิตจริง    สรุปผล    ตลอดจน
นําความรูไปใชเปนรายกลุมและรายบุคคล

8. ผูเรียนสามารถเลือกวางแผน นําความรูและประสบการณที่ไดรับไปสรางองค
ความรู โดยปฏิบัติตามแผน บันทึกการทํางานและประเมินตนเอง

9. เนนความแตกตางระหวางบุคคล    เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล โดยใชเทคนิค “เกงชวยออน”
            10. สรางบรรยากาศในการเรียนการสอนใหสนุกสนาน และใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
การเรียนวิชาภาษาไทย สามารถบูรณาการความรูกับวิชาอ่ืน ๆ

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
เอกสารและตํารา เก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ผูเชี่ยวชาญและ

นักการศึกษาหลายทานไดอธิบายไวในลักษณะรวมๆ ผูวิจัยจึงขอเสนอเฉพาะประเด็นสําคัญที่จะ
นํามาใชประโยชนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ดังตอไปนี้

ความหมายของการพัฒนา ความหมายของการพัฒนามีผูใหความหมายไวหลาย
ทาน สวนใหญเปนผูที่เก่ียวของกับงานพัฒนาโดยตรง ซึ่งไดใหความหมายของการพัฒนา
แตกตางกันออกไป ตามแนวคิดและประสบการณ ซึ่งประมวลความหมายที่สําคัญไวดังนี้

อารักษ รักษาสัตย (2528 ,อางถึงใน นาค เกินชัย 2540 : 62) ไดใหทัศนะเก่ียวกับ
การพัฒนาเปน 2 ความหมาย คือ ความหมายอยางแคบ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในตัวระบบ
การทํางานเทานั้น การเปลี่ยนแปลงตามความหมายนี้ เปนการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ เชน
ระบบการคมนาคมที่เปลี่ยนจากรถที่ใชกําลังมามาใชกําลังเครื่องยนต เรียกวาเปนการพัฒนาใน
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การขนสงทางบก สวนในความหมายอยางกวาง หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในดานคุณภาพ ดานปริมาณและการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมเขา
ดวยกันทั้งนี้เพราะในบางกรณี เชนการเพ่ิมข้ึนของรายไดประชาชาติจะถือเปนการเปลี่ยนแปลง
ในดานปริมาณอยางเดียวอาจไมถูกตองนัก เพราะสาเหตุที่ทําใหรายไดเพ่ิมข้ึนนั้นอาจเปน
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงในดานคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนในสังคม
นั้นก็ได

สุรพล กาญจนะจิตรา (2528 ,อางถึงใน นาค เกินชัย 2540 :62) ไดใหความหมาย
ของคําวา การพัฒนา (Development) หมายถึง การทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยน
แปลงนั้นจะตองเปนไปในทางที่ดีข้ึน หรือดีกวาสภาพที่เปนอยู

ในทํานองเดียวกัน สุเทพ เชาวลิต (2530 ,อางถึงใน นาค เกินชัย 2540 : 63) ไดให
ความหมายของคําวา “การพัฒนา” (Development) ไววาหมายถึง การสรางสรรค ความเจริญ
กาวหนาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน (Change for the better)

จากความหมายของการพัฒนาที่นักการศึกษาหลายๆทานไดกลาวมา พอที่จะสรุป
ไดวา การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงที่มีการกําหนดทิศทาง มีการวางแผนลวงหนา ซึ่งในดาน
การศึกษา หมายถึง การปรับปรุงหรือผลิตแผนการสอน วัสดุการเรียนการสอนรวมทั้งการจัด
การดานตางๆ ที่จะมาสนับสนุนในดานการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา
ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่จะนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน คือ การนํานวัตกรรม

และเทคโนโลยีเขามาใชในการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ดังที่ อรพรรณ  พรสีมา
(2530 : คํานํา) กลาวไววา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดเขามามีบทบาทอยาง
เดนชัดในการจัดการศึกษา ทั้งในปจจุบันและจะเดนชัดย่ิงข้ึนในอนาคต” ทั้งนี้เพราะนวัตกรรม
เปนสิ่งที่จะชวยใหการเรียนการสอนมีเปาหมายที่ชัดเจน คาดหวังผลได ซึ่งสอดคลองกับ
คํากลาวของ ศิริพงศ  พยอมแยม (2533 : 14) ที่กลาววา “การศึกษาตองรวมมือกันแกปญหา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีย่ิงข้ึน โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเขามาใชกับ
ระบบการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานวัตถุและวิธีการ” นักการศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความ
สําคัญของการนําวิธีการใหม ๆ หรือสิ่งที่มีอยูเดิมมาประยุกตใหดีข้ึน เพ่ือพัฒนาการศึกษาใน
รูปแบบตาง ๆ วิธีสอนและสื่อการสอนของครูจึงเปนปจจัยที่สําคัญในการเรียนการสอนตามแนว
ใหม ซึ่งจะมุงตัวผูเรียนเปนสําคัญ และการสอนจะประสบผลดีก็ตอเมื่อผูเรียนไดลงมือกระทํา
กิจกรรม ย่ิงกระทํามากเทาใดก็จะเกิดการเรียนรูมากข้ึนเทานั้น นักเรียนจะเกิดกําลังใจ จะเกิด
ความกระตือรือรน ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มองเห็นคุณคาและทัศนคติที่ดีตอการเรียนการ
สอนภาษาไทย ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพนั้น
จําเปนที่ครูจะตองใชสื่อหรือนวัตกรรมมาชวยในการฝกทักษะดานตาง ๆ ของนักเรียน
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ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา
มีผูใหความหมายนวัตกรรมทางการศึกษาตาง ๆ กัน ดังนี้
กรมวิชาการ (2535 : 4) ใหความหมายนวัตกรรมทางการศึกษาวา หมายถึง วัสดุ

อุปกรณ และวิธีการใหม ๆ ที่นํามาใชเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการเรียนการสอนที่ทําอยูเดิมเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ทั้งนี้โดยมีกระบวนการที่แบงไดเปน 3 ระยะ คือ การประดิษฐ คิดคน
การพิสูจน ทดลอง วิจัยและพัฒนาการเผยแพร

ชัยยงค  พรหมวงศ (2536 : 294-295) กลาวถึงนวัตกรรมวา ไดแก แนวคิด รูปแบบ
ระบบ กระบวนการ วิธีการ แนวปฏิบัติ กฎระเบียบ และสิ่งประดิษฐตาง ๆ ที่เปนของใหม ไมวา
จะเปนของใหมทั้งหมด หรือใหมบางสวน

ฐาปนีย  ธรรมเมธา (2541 : 10) ใหความหมายนวัตกรรมทางการศึกษาไววา
หมายถึง วิธีการหรือการกระทําใด ๆ ที่เปนสิ่งใหม     ที่มีผูคิดคนข้ึนใหมทั้งหมด หรือปรับปรุง
ของเกาบางสวน การคิดคนนั้นผานข้ันตอนการวิจัย และยังไมเปนสวนหนึ่งของงานปจจุบัน โดย
นําวิธีการเพ่ือการกระทําเหลานั้นมาใชเพ่ือแกปญหา หรือปรับปรุงการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน

กาญจนา  วัฒายุ (2544 : 67) กลาววา นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนํา
ความคิดหรือวิธีการ หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ทางการศึกษาที่ผานการทดลอง พิสูจน และพัฒนา
เปนระบบ นํามาใชปรับปรุงการเรียนการสอน  เพ่ือแกไขปญหาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการเรียนการสอน เชน สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ รูปแบบใหม ๆ ของกระบวน
การเรียนการสอน

จากความคิดเห็นดังกลาวขางตน สรุปไดวา นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง   
แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหมๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ สิ่งประดิษฐตางๆทางการศึกษาที่
ผานการทดลองและพัฒนาเปนข้ันตอน เปนระบบ นํามาใชปรับปรุงการเรียนการสอน หรือ   
การทํางานดานการศึกษาซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษาในปจจุบันมีอยูจํานวนมาก และมีการแบงประเภทโดยใช

เกณฑตาง ๆ กัน ดังมีผูเสนอไวดังนี้
ชัยยงค  พรหมวงศ (2536 : 294-295) ไดสรุปเกณฑในการพิจารณานวัตกรรมไววา

ตองพิจารณาจากเกณฑ 4 ประการ ดังนี้
1. สิ่งที่จะเปนนวัตกรรมตองเปนของใหมทั้งหมด หรือบางสวนอาจเปนของเกาที่ใช

ไมไดผลในอดีต แลวนํามาปรับปรุงใหมใหดีข้ึน
2. ตองนําวิธีการจัดระบบมาใช        ในการทําใหสิ่งที่จะเปนนวัตกรรมซึ่งอยูในข้ัน
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ความคิดมาใหเห็นเปนรูปธรรม ดวยการวิเคราะหระบบ สังเคราะหระบบ สรางแบบจําลอง และ
ทดสอบระบบของสิ่งที่จะเปนนวัตกรรม   เพ่ือใหแนใจวานวัตกรรมนั้นไดผานการพิจารณา
ดําเนินการอยางดีแลว

3. สิ่งนั้นผานการวิจัย หรืออยูระหวางการวิจัย เพ่ือพิสูจนวานวัตกรรมนั้นมี
ประสิทธิภาพที่จะชวยแกปญหา และเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานใหดีข้ึนกวาเดิม

4. สิ่งที่เปนนวัตกรรมนั้นยังไมเปนสวนหนึ่งของระบบงานปจจุบัน คืออยูระหวาง
การเผยแพรใหเปนที่ยอมรับ ถานวัตกรรมนั้นเปนสวนหนึ่งของระบบงานนั้นแลวจะทําใหหมด
ความเปนนวัตกรรมทันที

พันธณีย  วิหคโต (2536 :4) ไดแบงประเภทของนวัตกรรมตามงาน ซึ่งแบงออกเปน
6 ประเภทดังนี้

1.นวัตกรรมทางดานระบบการศึกษา เชน การศึกษางานบุคคล ระบบการสอน    
ทางไกล การสอนระบบเปด การศึกษานอกระบบโรงเรียน

2.นวัตกรรมทางดานหลักสูตร เชน การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตร      
การศึกษาตอเนื่อง หลักสูตรการศึกษาผูใหญ

3.นวัตกรรมทางดานการเรียนการสอน เชน การสอนแบบคณะ การสอนแบบกลุม
สัมพันธ การสอนซอมเสริม การใชศูนยการเรียนดวยตนเอง

4.นวัตกรรมทางดานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน การใชเครื่องชวยสอน  
บทเรียนสําเร็จรูป คอมพิวเตอรชวยสอน เทปเสียง สไลด วีดีโอและวิทยุโทรทัศน แบบฝกชุดฝก

5.นวัตกรรมดานการวัดและประเมินผล เชน การวัดผลแบบอิงกลุม การวัดผลกอน
การเรียนและหลังเรียน การวิเคราะหขอสอบ

6.นวัตกรรมทางดานการบริหารการศึกษา เชน การใชทฤษฎีจัดระบบในการบริหาร 
การใชคอมพิวเตอรจัดระบบขอมูล การใชทฤษฎี MBO การจัดตารางแบบยืดหยุน

นอกจากนี้ นภาพร  สิงหทัต และคณะ (2537 :61) ไดแบงนวัตกรรมทางการศึกษา
ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก

1.จําแนกตามผูใชนวัตกรรม แบงเปน
1.1 สําหรับคร ู ไดแกแผนการสอน คูมือคร ู เอกสารประกอบการสอน หนังสือ

อางอิง เครื่องมือวัดผล อุปกรณโสตทัศนวัสดุ ชุดการสอน
1.2 สําหรับนักเรียน ไดแก บทเรียนสําเร็จรูป เอกสารประกอบการเรียน ชุดฝก

ปฏิบัต ิ ใบงาน แบบฝกทักษะหนังสือเสริมสรางประสบการณ (หนังสือนอกเวลา หนังสืออาน 
เพ่ิมเติม หนังสือสงเสริมการอาน) เกมเพลง การตูนเรื่อง

2.จําแนกตามลักษณะ นวัตกรรม แบงเปน3 ประเภท คือ
2.1 นวัตกรรมที่เนนผลผลิต เนนในรูปวัสดุ เครื่องมือ หนังสือตางๆ เชน ชุด 

การสอน สไลดภาพ วีดีทัศน
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2.2 นวัตกรรมที่เนนเทคนิคกระบวนการ เนนเทคนิควิธีปฏิบัต ิหรือกระบวนการ 
เชนเทคนิควิธีสอน วิธีบริหาร วิธีนิเทศ

2.3 นวัตกรรมผสมผสาน เปนนวัตกรรมที่เนนถึงสื่อวัสดุ และเทคนิคกระบวน
การผสมผสานกัน

จากการแบงประเภทของนวัตกรรมของนักการศึกษาที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา 
นวัตกรรมทางการศึกษาแบงไดเปน 3ประเภท คือ 1) นวัตกรรมทางดานหลักสูตรการเรียน  
การสอน 2) นวัตกรรมทางดานการวัดผลและประเมินผล 3) นวัตกรรมทางดานการบริหารงาน
ทางวิชาการ ซึ่งนวัตกรรมแตละประเภทอาจเปนของที่ทําข้ึนใหมหรือปรับปรุงของเดิม หรือ 
ผานการวิจัยหาประสิทธิภาพมาแลว เพ่ือใหครูไดนําไปใชประกอบการเรียนการสอนใหเกิด  
ประสิทธิภาพ

ประโยชนของนวัตกรรมการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยเปนวิชาทักษะที่ตองอาศัยการฝกฝน    เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

จึงจําเปนที่ครูจะตองนํานวัตกรรมมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนดังนั้น นวัตกรรมจึงมี
ประโยชนอยางมากในการเรียนการสอนภาษาไทยตลอดจนวิชาตางๆทุกวิชา ซึ่งกรมวิชาการ
(2535 : 5) ไดกลาวถึงประโยชนของนวัตกรรมการเรียนการสอนไวดังนี้

1. ชวยพัฒนาบุคคลใหมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ คือ ความรู ความคิด
ทักษะและเจตคต ิ ในการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ ตัวอยางเชน ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงข้ึน ทําใหนักเรียนมีทักษะทางการเรียน ทําใหนักเรียนมีเจตคติตอการเรียน

2. ชวยพัฒนาการเรียนการสอน ทําใหการศึกษากาวหนาทันสมัย เหมาะสมและ
สอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีในสังคมปจจุบัน

3. ชวยลดปญหาการเรียนการสอนลงได ตัวอยางเชน  ลดเวลาสอน แบงเบาภาระ
หนาที่ของคร ู แกปญหาครูไมเพียงพอ แกปญหาขาดครูบางวิชาที่ตองใชทักษะความสามารถ
พิเศษ ชวยใหเกิดความชัดเจนและถูกตองในเนื้อหาวิชา ทําใหประหยัดแรงงาน และคาใชจาย
ชวยสรางบรรยากาศในการเรียน แกปญหาพฤติกรรมนักเรียนที่ไมพึงประสงค

ประโยชนของนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือชวยพัฒนาบุคลากรใหมีความรู   
ความสามารถ ชวยพัฒนาการเรียนการสอน และสามารถลดปญหาการเรียนการสอนลงได โดย
สวนมากเนนที่ตัวผูเรียน และเปนการใชสื่อประสมอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

ทักษะการเขียน

   ทักษะการเขียนเปนทักษะที่มีความสลับซับซอน ยากกวาทักษะการฟง การพูด และ
การอาน เพราะผูเขียนจะตองมีความรูดี รูจักคํามาก มีความสามารถในการสังเคราะหเรียบเรียง
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ถอยคํา ผูกประโยคใหถูกตองและสื่อความหมายไดชัดเจนตามที่ผูเขียนตองการ แตปจจุบัน
ปรากฏวาผูคนไมใครมีความสามารถในการเขียนไมวาจะเปนผูใหญหรือเยาวชน ครูจึงควรหา 
วิธีการที่จะชวยใหนักเรียนเขียนได เขียนเปนและเขียนไดคลอง กิจกรรมที่ครูจะชวยใหนักเรียน
เขียนไดดี คือการวางพ้ืนฐานทักษะทางการเขียน

ความหมายของการเขียน
ผูเชี่ยวชาญดานการเขียนไดใหความหมายของการเขียนไวดังนี้
เสาวลักษณ  รัตนวิชช (2531 : 92) กลาววา การเขียนเปนระบบสื่อสารอยางหนึ่งที่

ผูเขียนจะสงขอมูลไปถึงผูอาน โดยผานกระบวนการทางความคิดที่ตองกลั่นกรองความถูกตอง
ตามหลักเกณฑมากกวาทักษะอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ผูเขียนจะตองวางแผนลวงหนา วาจะเสนอแนวคิด
อะไร ในรูปแบบใด เพ่ือใหผูอานเขาใจความหมาย และความรูสึกนึกคิดของผูเขียนได

วลัยรัตน  อติแพทย (2532 : 1) กลาวถึงการเขียนวาเปนการสงสารที่เปนลายลักษณ
อักษร เพ่ือใหผูรับสารเขาใจเรื่องราว ความคิดเห็น และความประสงคของผูเขียน ผูเขียนจะตอง
มีความรู ความเขาใจ และประสบการณในเรื่องที่เขียนตลอดจนมีความรูทางภาษา เพ่ือจะสื่อสาร
เปนลายลักษณอักษรไดอยางมีประสิทธิภาพ

มณีปน  พรหมสุทธิรักษ (2533 : 120) และวัลยา  ชางขวัญยืน (2534 : 47) มี
ความเห็นสอดคลองกันวา การเขียนคือการถายทอดความรู ความคิด ประสบการณ ความรูสึก
หรือจินตนาการ ออกมาเปนตัวหนังสือ  ดวยวิธีการตาง ๆ กัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจุดมุงหมายใน
การเขียน

 ไพฑูรย สินลารัตน (2535 : 74)  กลาวถึงการเขียนวา คือการสื่อความหมาย
อยางหนึ่งไปยังผูอ่ืน โดยใชตัวอักษรเปนเครื่องมือในการสงสาร เพ่ือใหผูอานไดทราบความรู
ความคิด และความรูสึกของผูเขียน

  วรรณี โสมประยูร (2537 : 139) กลาววาการเขียน หมายถึง การถายทอดความรูสึก
นึกคิด และความตองการของบุคคลออกมาเปนสัญลักษณหรือตัวอักษร เพ่ือสื่อความหมายให  
ผูอ่ืนเขาใจได

   เสนีย วิลาวรรณ (2539 : 60 ) กลาววา การเขียน หมายถึงการเรียบเรียงถอยคําเปน
ลายลักษณอักษรที่ไมใชเปนการใชถอยคําตามธรรมดาทั่วไป แตเปนขอความที่แตงตามรูปแบบ
ที่กําหนดอยางมีศิลปะ

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542 :40)กลาววา การเขียน 
เปนการจัดระบบการเรียงคําและประโยคใหถูกตอง และมีความหมายสามารถสื่อไดตรงตาม
วัตถุประสงคของผูอานหรือผูเขียน จึงตองแสดงความคิดและลําดับความคิดของผูเขียน ดังนั้น      
ขอความที่เขียนตองชัดเจนและเขาใจไดทันที ไมตองอธิบายเพ่ิมเติม
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โอลิวา (Oliva 1969 : 152) และเมคคริมอน (McCrimon 1978 : 3, อางถึงใน  
ธัญญะลักษณ  ปสนานนท 2540 : 17)    ใหความหมายการเขียนไววา  การเขียนเปน
กระบวนการทางความคิดที่จะใชภาษาของผูเขียนในการสื่อความคิดไปสูผูอ่ืน ซึ่งพูดภาษา
เดียวกัน ในขณะที่ผูเขียนตองตั้งจุดมุงหมายไว แลวพยายามเรียงลําดับความสําคัญใหเปนไป
ตามข้ันตอน

ฟนอคเคียโร (Finochoiaro 1980 : 143, อางถึงใน ธัญญะลักษณ  ปสนานนท
2540 : 18) กลาวถึงการเขียนวา การเขียนเปนรูปแบบหนึ่งของการใชภาษาเพ่ือสื่อความหมาย
การเขียนโดยไมทราบความหมายถือเปนการจารึกเรื่องบนวัสดุเทานั้น ไมนับวาเปนการเขียน
การเขียนจะตองมีการใชตัวอักษรอยางมีความหมาย    ใชวิธีเรียบเรียงขอความตามลักษณะ
โครงสรางของภาษามีรูปแบบการเขียนที่ตรงกับจุดมุงหมายในการเขียน รวมทั้งใชถอยคํา
สํานวนโวหารไดอยางถูกตอง

จากทรรศนะดังกลาว สรุปไดวา การเขียนเปนวิธีการสื่อสารอยางหนึ่งที่ผูสงสาร
ตองมีความสามารถในการบูรณาการความรูความคิด และความสามารถในการใชภาษา เพ่ือ
เรียบเรียงเปนตัวอักษรอยางมีระเบียบถูกตองตามหลักภาษา ตามความนิยมและสามารถสื่อสาร
ไดถูกตอง

จุดมุงหมายในการสอนเขียน
เนื่องจากการเขียนมีความสําคัญตอบุคคล  ทั้งดานการสื่อสาร  การถายทอดความ

รูสึกนึกคิด  การพัฒนาสติปญญา  ดังนั้นการเขียนจึงมีความสําคัญ และมีจุดมุงหมายดังตอไปนี้
(สมพร  มันตะสูตร 2526:35)

1.   เขียนตัวหนังสือไดชัดเจน สวยงาม นาอาน มีความเปนระเบียบและรวดเร็ว
2.   เขียนหนังสือไดถูกตองตามอักขรวิธี
3.   เลือกใชคําไดถูกตองเหมาะสมกับเนื้อความและความนิยม
4.  ถายทอดความรูสึกนึกคิดออกมาเปนภาษาที่กะทัดรัดสละสลวย  และชัดเจน

เขาใจงาย
5.    สามารถแกสํานวนภาษาที่ไมถูกตองใหถูกตองตามหลักเกณฑของภาษาได
6.    เขียนเลาเรื่องตาง ๆ ตามที่ตองการได
7.    เขียนตอบคําถามไดตรงประเด็น
8.  เขียนเรื่องโดยใชถอยคําชักจูงโนมนาวใจใหผูอ่ืนคลอยตาม
9. ใชเครื่องหมายวรรคตอนไดถูกตอง

              10. เขียนไดถูกตองตามแบบการเขียนทุกประการ

นอกจากนี้วรรณี โสมประยูร (2537:141) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการเขียนดังนี้
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1. เพ่ือคัดลายมือหรือเขียนใหถูกตองตามลักษณะอักษร ใหเปนระเบียบชัดเจน
และอานเขาใจงาย

2. เพ่ือเปนการฝกทักษะการเขียนใหพัฒนางอกงามข้ึนตามควรแกวัย
3. เพ่ือใหมีทักษะการเขียนสะกดคําถูกตองตามอักขรวิธ ี เขียนวรรคตอนถูกตอง

และเขียนไดรวดเร็ว
4. เพ่ือใหรูจักภาษาเขียนที่ดี มีคุณภาพเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส
5. เพ่ือใหสามารถรวบรวมและลําดับความคิดแลวจดบันทึก สรุปและยอใจความ

เรื่องที่อานหรือฟงได
6. เพ่ือถายทอดใหมีจินตนาการ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และความรูสึกนึกคิด

เปนเรื่องราวใหคนอ่ืนเขาใจความหมายอยางแจมแจง
7. เพ่ือใหสามารถสังเกต จดจําและเลือกเฟนถอยคํา หรือสํานวนโวหารให     

ถูกตองตามหลักภาษาและสื่อความหมายใหตรงตามที่ตองการ
8. เพ่ือใหมีทักษะการเขียนประเภทตางๆและสามารถนําหลักการเขียนไปใชใน

ชีวิตประจําวัน
9. เพ่ือเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนดวยการเขียนตามที่ตนเองสนใจ และ

มีความถนัด
10. เพ่ือใหเห็นความสําคัญและคุณคาของการเขียนวามีประโยชนตอการประกอบ

อาชีพการศึกษาหาความรูและอ่ืนๆ

กรมวิชาการ(2535 : 10-17) ไดกําหนดจุดมุงหมายการสอนเขียนในระดับชั้นประถม
ศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 เพ่ือใหมีทักษะในการเขียน เขียนไดถูกตอง  สวยงาม 
สื่อความได สามารถคิดลําดับเหตุการณเก่ียวกับเรื่องที่เขียน มีนิสัยที่ดีในการเขียน รักการเขียน
และนําการเขียนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4 เพ่ือใหมีทักษะในการเขียน เขียนไดถูกตอง   รวดเร็ว 
เปนระเบียบสวยงาม และสื่อความได เขียนอยางมีรูปแบบได สามารถคิดลําดับเหตุการณ   
เก่ียวกับเรื่องที่เขียน เขียนแสดงความนึกคิดอยางเสรี และเขียนเชิงสรางสรรคมีนิสัยที่ดีใน    
การเขียน  รักการเขียน และนําการเขียนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5-6  เพ่ือใหมีทักษะในการเขียน  เขียนไดถูกตองรวดเร็ว
เปนระเบียบสวยงาม    และสื่อความได    เขียนอยางมีรูปแบบได สามารถคิดลําดับเหตุการณ
เก่ียวกับเรื่องที่เขียน เขียนแสดงความนึกคิดอยางเสร ี และเขียนเชิงสรางสรรคมีนิสัยที่ดีใน
การเขียน  รักการเขียน และนําการเขียนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
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  จากขอความดังกลาวขางตนสรุปจุดมุงหมาย หรือวัตถุประสงคในการสอนเขียน คือ 
เขียนไดถูกตองตามอักขรวิธี มีความสวยงาม ใชภาษาไดถูกตอง เขียนเลาเรื่องตางๆไดและ
เขียนไดถูกตองตามแบบการเขียน

ประเภทของการเขียน
ทักษะการเขียนเปนทักษะการสื่อความหมายโดยใชตัวหนังสือหรือสัญลักษณเปนสื่อ

ถายทอดความรู ความคิด และประสบการณ การเขียนจึงไมใชเปนเพียงทักษะหนึ่งที่มีประโยชน
ในชีวิตเทานั้น แตยังเปนแหลงของความพึงพอใจสวนตัวของผูอานและผูเขียน และเปนกระบวน
การที่จะพัฒนาความสามารถดานความคิดของผูเขียนดวย

วลัยรัตน  อติแพทย (2532 : 3) กลาววา ตามหลักสากลนั้นไดแบงการเขียนออกเปน
ประเภทใหญ ๆ 2 ประเภท คือ

1. การเขียนรอยแกวหรือความเรียง คือการเรียบเรียงถอยคําตามรูปประโยค
ธรรมดาใหเปนเรื่องราว ไมมีกําหนดกฎเกณฑที่บังคับเปนแบบฉบับ แตตองเปนไปตามระเบียบ
ภาษาของชาติ รูปแบบของรอยแกว ไดแก ยอความ บันทึกรายงาน จดหมาย ประกาศ
เรียงความ บทความ นิทาน หรือนิยาย ตํานาน ประวัติ ฯลฯ

2. การเขียนรอยกรองหรือบทกวีนิพนธ คือ การเรียบเรียงถอยคําตามแบบแผนที่
บังคับโดยเฉพาะตองเลือกสรรถอยคําที่ไพเราะเหมาะสม และมีความหมาย ลึกซึ้งมาเรียบเรียง
อยางมีศิลปะ รูปแบบของรอยกรองหรือกวีนิพนธไทยมีหลายแบบ คือ โคลง ฉันท กาพย กลอน
เปนตน

มณีปน  พรหมสุทธิรักษ (2533 : 120) แบงการเขียนตามความมุงหมายของ
การเขียนไวดังนี้

1. การเขียนเพ่ือเลาเรื่อง คือการเขียนเพ่ือถายทอดประสบการณความรู สวนใหญ
ใชในการเขียนชีวประวัติ  การเขียนขาว  การเขียนสารคดี   การเขียนแบบนี้ผูเขียนตองเลาเรื่อง
ตามลําดับเหตุการณ และใชขอมูลถูกตองตามความจริง

2. การเขียนเพ่ืออธิบาย คือ การเขียนเพ่ือบอกวิธีทําสิ่งหนึ่ง ชี้แจงตอบปญหา
ผูเขียนตองลําดับข้ันตอนของเรื่องอยางดี และใชภาษาที่รัดกุม ชัดเจน เพ่ือใหผูอานเขาใจงาย

3. การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเขียน ซึ่ง
อาจจะมีขอคิด คต ิหรือแนวคิดที่นาสนใจแทรกอยูดวย

4. การเขียนเพ่ือโฆษณา คือการเขียนจูงใจ เชิญชวนใหผูอานสนใจสิ่งที่เขียน
แนะนํา เชน การเขียนคําโฆษณา คําขวัญ คําที่ใชควรใหสั้น มีการเลนลีลาของคําเพ่ือใหผูอาน
ติดใจ
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5. การเขียนเพ่ือสรางจินตนาการ คือ การถายทอดความรูสึก จินตนาการใหผูอาน
เกิดความรูสึกเห็นภาพตามผูเขียน ตองใชคําประณีต มีความหมายแฝง เชน การเขียนเรื่อง
นวนิยาย เปนตน

จากขอความขางตน  สรุปประเภทของการเขียนได 2 ประเภท คือ ประเภทรอยแกว
และรอยกรอง  ซึ่งการเขียนประเภทรอยแกวจะเปนลักษณะความเรียง  และเขียนตามความ
มุงหมายวาตองการจะเขียนเพ่ืออะไร   สวนการเขียนรอยกรอง  จะเปนลักษณะบทกวีนิพนธ  ที่
มีรูปแบบเฉพาะ

การสอนทักษะการเขียน
ในบรรดาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะคือ ทักษะการฟง การพูด การอาน และ

การเขียน    จะเห็นวาทักษะการเขียนเปนเรื่องที่คอนขางยากที่สุด การสอนทักษะทางการเขียน
ในระดับประถมศึกษามีอยูหลายประเภท เชน การเขียนคัดลายมือ การเขียนสะกดคํายาก
การเขียนเลาเรื่อง การเขียนสรุปความ การเขียนบัตรเชิญ การเขียนโฆษณา การเขียนจดหมาย
การเขียนคําขวัญ  คําสัมผัสคลองจอง  การเขียนบทรอยกรอง  การเขียนเรื่องจากจินตนาการ
เปนตน

ทักษะการเขียนมีลักษณะที่สลับซับซอน บุคคลจะเขียนไดดีจะตองไดฟงมาก ไดอาน
มาก มีประสบการณกวางขวาง นอกจากนั้นยังปรากฏวานักเรียนที่เขียนไดดีมักมีทักษะการพูด
ดี รูจักการใชภาษาอยางสละสลวยมีหลักเกณฑ ทักษะในการเขียนตองการเวลาและการฝกฝน
อยางสม่ําเสมอ รูจักใชความสังเกต จํา ปรับความรูความคิดนําออกมาใชอยางเหมาะสมทัน
เหตุการณ ผูสอนทักษะการเขียนนอกจากจะตองมีวิธีการแลวควรมีความมานะ พยายาม อดทน
เพราะการเขียนถือเปนความสุดยอดในบรรดาทักษะขางตนที่อธิบายมาแลว ครูควรคํานึงถึงหลัก
สําคัญบางประการในการสอนทักษะการเขียน (ขจรศรี  ชาติกานนท 2540 : 69) ดังนี้

1. กอนลงมือสอนครูควรจะไดทดสอบความพรอม     ในการเขียนของนักเรียนดวย
ขอสอบมาตรฐานหรือขอสอบที่ครูไดสรางข้ึนมาเพ่ือวัดความสามารถในการสะกดคํา การใชคํา
การผูกประโยค และการเรียบเรียงขอความเขาดวยกัน

2. ครูควรปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคาของการที่มีความสามารถในการเขียน
พยายามชี้ใหเห็นวาผูที่มีความสามารถดังกลาวก็อาจยึดเปนอาชีพได นอกจากจะมีรายไดดีแลว
ก็มีเกียรติในสังคมดวย

3. ครูควรใหนักเรียนไดทราบวัตถุประสงคในการเขียนแตละครั้งอยางชัดเจน พรอม
ทั้งการฝกทักษะนั้น ๆ และถาเปนไปไดควรใหนักเรียนรวมตั้งวัตถุประสงคในการเขียนดวย

4. การสอนทักษะการเขียนไมวาจะเปนการเขียนเรื่องใดก็ตาม     ไมควรกําหนด
หัวเรื่องใหตายตัว นักเรียนควรจะมีสวนรวมในการเสนอหัวเรื่องหรือมีโอกาสเลือกเรื่องที่จะเขียน
ดวย
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5. การสอนทักษะการเขียนไมควรจะแยกออกมาจากทักษะอ่ืน ๆ ควรจะสอนให
สัมพันธกันไปกับวิชาอ่ืน ๆ

6. เนื่องจากทักษะการเขียนมีลักษณะคอนขางสลับซับซอน นักเรียนสวนใหญไม
คอยสนใจ เกิดความทอแทและรูสึกวาไมคอยจะประสบความสําเร็จในการเรียน ครูจึงพยายามใช
กลวิธีจูงใจและการเสริมกําลังใจหลาย ๆ รูปแบบ และทําเปนระยะ ๆ ตลอดเวลาที่ทําการสอน

7. ครูควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การจัดกิจกรรม หรือการมอบหมาย
งานควรพิจารณาถึงความสามารถของนักเรียนแตละคน

8. เนื่องจากทักษะการเขียนเปนเรื่องคอนขางยาก นักเรียนไมคอยประสบความ
สําเร็จ  ทําใหเกิดอาการทอแทเบ่ือหนาย   ดังนั้นเนื้อหาหรือกิจกรรมตาง ๆ     และงานที่ครู
มอบหมายใหทําจึงควรมีระดับความยากงาย ความสั้น ยาว และความสลับซับซอนแตกตางกัน
ไปในแตละครั้ง จะเปนการชวยใหนักเรียนเกิดความรูสึกวาไดประสบความสําเร็จแมไมมาก แต
เปนบางสวนก็ยังดี

9. ครูควรพลิกแพลงการสอนทักษะโดยวิธีสอนหลาย ๆ แบบ เพ่ือใหบรรยากาศใน
การเรียนการสอนนาสนใจมีชีวิตชีวา ทั้งยังเปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนที่
จะเขียน
            10. ครูควรจัดกิจกรรมประกอบการสอนหลาย ๆ ประเภท นักเรียนควรมีสวนรวมใน
การวางแผน เพราะเปนกิจกรรมที่ใหประสบการณตรงที่นักเรียนควรไดฝกปฏิบัติดวยตนเองให
มาก
            11. ครูควรใชสื่อการสอนชวย เพราะนอกจากจะเราความสนใจแลวยังทําใหนักเรียน
เขาใจบทเรียนไดเร็วและลึกซึ้งย่ิงข้ึน
            12. ครูควรมีจุดประสงคทั่วไปและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมอยางละเอียดเดนชัด 
เพ่ือชวยเรื่องการนําเขาสูบทเรียน การดําเนินการสอน การจัดกิจกรรมใหสัมพันธกับทักษะ
อ่ืน ๆ
            13. ครูควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการสรางเกณฑการเขียนประเภทตางๆ ดวย เพ่ือ
ฝกการเขียนอยางมีหลักเกณฑและประเมินผลงาย
            14. กรณีนักเรียนมีปญหาในการเขียน      ครูอาจชวยโดยสรางสถานการณ     และ
จัดกิจกรรมชวย เพ่ือใหเกิดความสําเร็จงายเขา
            15. ควรรีบตรวจผลงานของนักเรียนที่เขียนตามที่ครูมอบหมาย แลวคืนใหนักเรียน
พรอมคําติชมที่ชัดเจนใหกําลังใจ
            16. นักเรียนควรมีสวนรวมในการวัดผล และการสรางเกณฑในการประเมินผล เพ่ือ
ใหทราบแนวทางในการประเมินและรูจักใชเหตุผลและวิจารณญาณในขณะเดียวกัน
            17. นอกจากสอนเขียนในชั้นตามปกติแลว ครูควรจะไดจัดกิจกรรมหรือมอบหมาย
งานใหนักเรียนไปทํานอกชั้นเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีโอกาสเขียนอยางสม่ําเสมอ
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จากขอความดังกลาว สรุปไดวา การสอนทักษะการเขียนตองคํานึงถึงความพรอมใน
การเขียนของนักเรียน ใหนักเรียนทราบวัตถุประสงคอยางชัดเจน ไมควรกําหนดหัวเรื่องตายตัว
สอนใหสัมพันธกับวิชาอ่ืน ๆ ใชกลวิธีจูงใจ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใชวิธีสอน
หลาย ๆ แบบ จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวม ใชสื่อการสอนชวย ใหนักเรียนรวมสรางเกณฑ
การประเมิน พรอมกับใหกําลังใจ
การเขียนเรื่อง

การเขียนเรื่อง ในที่นี้ผูวิจัยหมายถึงการเขียนความเรียงในลักษณะของการเขียน
อธิบายภาพ การเขียนเลาเรื่อง การเขียนแสดงความนึกคิด และการเขียนเรื่องจากจินตนาการ
ซึ่งการเขียนความเรียงไดมีผูใหความหมายไวดังนี้

วิจิตรา แสงพลสิทธิ์ (2522 : 335)   กลาววา  “ ความเรียง หมายถึง งานเขียนที่แตง
หรือเรียบเรียงข้ึน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือถายทอดอารมณ ความรูสึกนึกคิด ทัศนคต ิ หรือ
ความตองการใหผูอ่ืนทราบ  สวนเรียงความจัดเปนความเรียงชนิดหนึ่งที่มีรูปแบบเฉพาะตัวตาง
จากงานเขียนประเภทอ่ืน” ศักด์ิศร ีแยมนัดดา (2527 : 1) และ ธวัช  ปุณโณทก (2527 : 60
อางถึงใน    ธัญญะลักษณ  ปสนานนท 2540 : 20)  มีความเห็นตรงกันวา ความเรียงมี 2 ชนิด
คือ   ความเรียงที่เปนแบบแผน ตองเขียนตามรูปแบบเฉพาะของงานเขียนนั้น ๆ เชน การเขียน
รายงาน เขียนจดหมาย อีกชนิดหนึ่งคือ ความเรียงที่ไมเปนแบบแผน การเขียนลักษณะนี้
ไมจําเปนตองอาศัยแบบแผน กฎเกณฑ มุงใหผูอานสนใจและเพลิดเพลินเนื้อเรื่องมากกวา สวน
ประภาศรี  สีหอําไพ (2533 : 73) แสดงความคิดเห็นถึง ความสับสนในการใชคําวา “เรียงความ”
และ “ความเรียง” วา “เรียงความ” เดิมเปนคําใชเรียก วิชาหนึ่งที่เก่ียวกับการใชภาษา สวน
ความเรียงจะหมายถึง การนําถอยคํามาเรียบเรียงเปนขอความเพ่ือแสดงความคิด ความรูสึก
ความเขาใจของผูเรียบเรียงใหผูอ่ืนทราบ    ประโยคแตละประโยคที่มีขอความติดตอกันเปน
ขอความใหญจะเรียกวา ความเรียง

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยและนักวิชาการอีกหลายทานที่ไดสรุปความหมายของ   
ความเรียงไว ดังตอไปนี้

สนิท สัตโยภาส (2533 : 89) ไดใหความหมายของความเรียงไววา ความเรียง  
หมายถึง การถายทอด ความรู ความคิด ความเขาใจ ออกมาเปนลายลักษณอักษรที่เปน     
เรื่องราว โดยใชถอยคําที่ถูกตอง สละสลวย และไดใจความชัดเจน

อิงอร  อมาตยกุล (2535 : 71) ไดสรุปความหมายของความเรียงไววา ความเรียง 
คือ การเขียนที่ตองอาศัยความรู ความคิด ความรูสึกเปนสําคัญ แลวถายทอดออกมาเปนภาษา
เขียนที่ถูกตองและมีแบบแผน โดยอาศัยความสามารถทางการใชภาษาของผูเขียน

อัครา บุญทิพย (2535 : 134) ไดใหความหมายของความเรียงไววา ความเรียงคือ 
เรื่องราวที่เขียนข้ึนดวยภาษารอยแกวอยางสละสลวย โดยเนนคุณคาดานความคิด และ
จินตนาการมากกวาคุณคาดานความรู
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สายทิพย นุกูลกิจ (2539 : 126) กลาวถึงความหมายของความเรียงไววา  เปน   
งานเขียนที่มุงสื่อความคิดของผูเขียนเปนสําคัญ  โดยใหคุณคา  แงคิดเชิงปรัชญา  เก่ียวกับโลก
และชีวิต  ซึ่งผูเขียนอาจเขียนอยางตรงไปตรงมา  โดยนําภาพที่ผูเขียนพบเห็น  หรือนํา      
เหตุการณในชีวิตประจําวันมากลาว  ซึ่งเรื่องที่นํามาเขียนอาจไมใชเรื่องสําคัญ  ในการเขียนอาจ
ใชความรูทางวรรณศิลปมาชวยใหงานเขียนมีความนาสนใจย่ิงข้ึน

จากความหมายของคําวา “ความเรียง” ดังกลาวสรุปไดวา ความเรียงเปนการเขียน
ดวยภาษารอยแกว  เพ่ือถายทอดความรู  ความคิด  ความรูสึก  และทรรศนะของผูเขียน  ตาม
จุดมุงหมายที่ตองการ  โดยการนําถอยคํามาเรียบเรียงใหเปนประโยคและขอความที่สละสลวย
สามารถสื่อสารไดตรงกับความตองการ

จากขอมูลขางตน  ผูวิจัยสรุปการเขียนเรื่อง  ในลักษณะของความเรียงวา  เปน
การถายทอดความรูสึกนึกคิด  ตลอดจนความรูตางๆ ออกมาเปนภาษารอยแกวตามจุดมุงหมาย
ที่ตองการเขียน  ในลักษณะของการเขียนอธิบายภาพ  การเขียนเลาเรื่อง  การเขียนแสดง
ความนึกคิด  และการเขียนเรื่องจากจินตนาการ  โดยการนําขอความมาเรียบเรียงใหเปน
ประโยคอยางตอเนื่องและถูกตองตามภาษาเขียน

การประเมินผลทักษะการเขียน
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เปนมาตรการหนึ่งที่จะชวยใหไดขอมูลไป

พัฒนาความรูความสามารถของนักเรียน ใหมีคุณลักษณะตามเปาหมายของหลักสูตร การวัด
และประเมินผลสามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ หรือ
การใชแบบทดสอบ

ดวงเดือน  แสงชัย (2531 : 31) กลาววา เนื้อหาที่จะใชวัดผลการเขียนของนักเรียน
ประถมศึกษาควรเริ่มตั้งแตการคัดลายมือ   ความถูกตองของวิธีการเขียนตัวอักษร การเขียนคํา
การเขียนประโยค การใชเครื่องหมายถูกตอง การใชอักษรตัวใหญในที่เหมาะสม การเขียน
คําเต็มของตัวยอ การจัดลําดับคําใหเปนประโยคที่ถูกตอง การแตงประโยคจากคําที่กําหนดให
การเขียนประโยคจากรูปภาพ การแตงบทสนทนาสั้น ๆ งาย ๆ การเขียนเรื่องสั้น เก่ียวกับเรื่อง
ของตนเอง และสิ่งที่อยูใกลตัว การเขียนตามคําบอกเปนคํา ๆ เปนประโยค การตอบคําถาม
และการเติมคําที่ขาดหายไปในประโยค และในเรื่องราวที่กําหนดให

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 15)      ไดกลาววาการ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนวัดไดจากการที่นักเรียนสามารถใชสถานการณตาง ๆ ที่คลาย
กับสถานการณในบทเรียน วิธีการประเมินผลประเมินจากแฟมสะสมงาน (portfolio) และการ
ประเมินผลทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี

จากขอความขางตนกลาวไดวา ในการวัดและประเมินผลทักษะการเขียนนั้น จะ
ประเมินจากการคัดลายมือ ความถูกตองของวิธีการเขียนอักษร การเขียนคํา เขียนประโยค
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การใชเครื่องหมายวรรคตอน การจัดลําดับคําใหเปนประโยคที่ถูกตอง การแตงประโยคจากคําที่
กําหนดให การเขียนประโยคจากรูปภาพ การแตงบทสนทนาสั้น ๆ การเขียนเรื่อง การเขียน
ตามคําบอก และการเติมคําที่ขาดหายไปประโยคและเรื่องที่กําหนดให โดยใชวิธีการประเมินผล
จากแฟมสะสมงาน (Portfolio) และการประเมินผลทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี

เกณฑการประเมินผลทักษะการเขียนเรื่อง
ในการประเมินผลทักษะการเขียนเรื่อง เพ่ือตรวจผลงานการเขียนเรื่องนั้นมีผูกําหนด

เกณฑไว ดังนี้
กรรณิการ  พวงเกษม (2534 :160)ไดกําหนดเกณฑในการประเมินผลการเขียนเรื่อง

เชิงสรางสรรค มีดังนี้
1.ความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหา
2.การเรียบเรียงความคิด
3.ความถูกตองเหมาะสมในการใชภาษา

โดยในแตละขอจะกําหนดเกณฑคะแนนออกเปน 3  ระดับ คือ ดีมาก = 3 ดี = 2  
และพอใช=1

นอกจากนี้ กองวิชาการ สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวง
ศึกษาธิการ (2540 :200) ไดกําหนดเกณฑการประเมินทักษะการเขียนเรื่องในระดับชั้น ป.1-2 
ตามจุดประสงคการเรียนรูใน ป.02 ซึ่งยังไมเนนในเรื่องของรูปแบบ ดังนี้

1.การสื่อความตรงกับภาพ
2.การใชภาษาไดเหมาะสม
3.การลําดับความคิดเหตุการณอยางตอเนื่อง

ในแตละขอจะกําหนดเกณฑการใหคะแนน เปน 3ระดับ คือ 3=ดี 2=พอใช และ     
1=ตองปรับปรุง ซึ่งการผานของนักเรียนจะตองไดคะแนนระดับ 2ข้ึนไป และอาจจะประเมินใน
ดานอ่ืนดวยก็ได เชน เขียนสะกดคําถูกตอง ความสะอาดเรียบรอย เปนตน

จากขอมูลดังกลาว จะเห็นวาเกณฑการประเมินผลทักษะในการเขียนเรื่อง มีความ  
สอดคลองกัน ทั้งดานเนื้อหา การใชภาษา และดานความคิด ตลอดจนเกณฑระดับคะแนน   
แบงเปน 3 ระดับ เหมือนกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสังเคราะหเกณฑในการประเมินผลทักษะ      
การเขียนเรื่อง และเกณฑระดับคะแนนไดดังนี้

1.ตั้งชื่อเรื่องและสื่อความไดเหมาะสมกับภาพหรือเรื่อง
2.ใชภาษาไดเหมาะสม สื่อความหมายไดชัดเจน
3.เรียงลําดับเหตุการณไดตอเนื่องและถูกตอง
4.เขียนหนังสือไดถูกตอง
5.ผลงานสะอาด
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โดยในแตละขอ จะกําหนดเกณฑระดับคะแนน เปน  3  ระดับ คือ  3=ดี   2 = พอใช     
1=ตองปรับปรุง ซึ่งในแตละระดับจะมีคะแนนดังนี้  คือ  ระดับ 3  มีคะแนนอยูระหวาง 8-10
คะแนน  ระดับ 2 มีคะแนนระหวาง 5-7 คะแนน  และระดับ 1 มีคะแนนระหวาง 1-4 คะแนน

แบบฝกเสริมทักษะ

คําวา “แบบฝก” หรือ “ แบบฝกเสริมทักษะ” มีความหมายเดียวกัน  ซึ่งบางครั้ง
จะเรียกวาแบบฝก  บางครั้งเรียกวาแบบฝกเสริมทักษะ  เพราะเปนนวัตกรรมที่ครูนํามาใชใน
การฝก หรือเสริมทักษะของผูเรียน  เพ่ือใหเกิดรูปธรรมในการเรียนการสอน  และเพ่ิม
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ความหมายของแบบฝกเสริมทักษะ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   (2531:167)          ไดกลาวถึง

 แบบฝกวา แบบฝกหรือแบบฝกหัด หรือแบบเสริมทักษะเปนสื่อการเรียนประเภทหนึ่งสําหรับ
นักเรียนฝกปฏิบัต ิเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะระดับตาง ๆ เพ่ิมข้ึน สวนใหญ
หนังสือเรียนจะมีแบบฝกหัดอยูทายบทเรียน ในบางวิชาแบบฝกจะมีลักษณะเปนแบบฝกปฏิบัติ

พรสวรรค  คําบุญ (2535 : 17)   ไดใหความหมายวา แบบฝกเปนกิจกรรมที่สําคัญ
ที่ทําใหผูเรียนมีความชํานาญ แมนยําในบทเรียนนั้น ๆ และกอใหเกิดการเรียนรูที่ดีแลวยังชวย
ใหผูฝกเกิดความคลองแคลว สามารถทําไดดี แลวยังทําใหจําไดแมนยํา รวมทั้งสามารถนําไป
ประยุกตใชประโยชนไดดวย

ชัยยงค  พรหมวงศ (2536 : 16) ไดใหความหมายของแบบฝกวา หมายถึง สิ่งที่
นักเรียนตองใชควบคูกับการเรียน มีลักษณะเปนแบบฝกหัดที่ครอบคลุมกิจกรรมที่นักเรียน
พึงกระทํา อาจกําหนดแยกเปนแตละหนวยหรืออาจรวมเลมก็ได

สราวดี  เพ็งศรีโคตร (2539 : 29) ไดใหความหมายของแบบฝกวา หมายถึง งาน
กิจกรรมหรือประสบการณที่ครูจัดใหนักเรียนไดฝกหัดกระทําเพ่ือทบทวน ฝกฝน เนื้อความรู
ตาง ๆ ที่ไดเรียนไปแลว ใหเกิดเปนความจํา จนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

กันตดนัย  วรจิตติพล (2542 : 34) ไดสรุปวา แบบฝก คือ เครื่องมือทางการเรียน
อยางหนึ่งของนักเรียนที่มุงใหนักเรียนฝกทําดวยตนเอง เพ่ือจะไดมีทักษะหรือความชํานาญ
เพ่ิมข้ึน หลังจากที่ไดเรียนรูในภาคทฤษฎีหรือดานเนื้อหาแลว และในแบบฝกควรประกอบไป
ดวยคําแนะนําในการทําขอคําถาม หรือกิจกรรมและชองวางใหนักเรียนตอบคําถาม

พจนานุกรม เวบสเตอร (Webster 1981 : 640, อางถึงใน จุฬารัตน  วงศศรีนาค
2537 : 13)  ไดอธิบายวา แบบฝกหมายถึง โจทย ปญหา หรือตัวอยางที่ยกมาจากหนังสือเพ่ือ
นํามาใชสอนหรือใหผูเรียนฝกฝนทักษะตาง ๆ ใหดีข้ึน หลังจากที่เรียนบทเรียนแลว เชน การฝก
ทักษะการคํานวณ การทบทวนไวยากรณ
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จากความเห็นขางตนสรุปไดวา แบบฝกเสริมทักษะหมายถึง เครื่องมือที่สรางข้ึนดวย
ลักษณะหรือรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีจุดประสงคเพ่ือมุงเสริมทักษะตาง ๆ ใหเกิดแกผูเรียน
ในขณะเรียนหรือหลังจากเรียนบทเรียนจบแลว

ความสําคัญของแบบฝกเสริมทักษะ
การเรียนการสอนทักษะวิชาภาษาไทย กิจกรรมสําคัญที่ตองจัดคือ การฝกใหผูเรียน

มีทักษะทั้ง 4 ดาน ไดแก ฟง พูด อาน และเขียน แบบฝกเสริมทักษะจัดเปนเครื่องมือสําคัญ
อยางหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนมีทักษะดังกลาวได ซึ่งความสําคัญของแบบฝกเสริมทักษะนั้นมีผูให
ความเห็นไวดังนี้

มาสวิมล  รักบานเกิด (2526 : 27)   มีความเห็นวา แบบฝกชวยใหครูทราบ
พัฒนาการของทักษะนั้น ๆ ของนักเรียนทําใหเห็นขอบกพรอง ซึ่งจะไดแกไขถูกตองทันทีเปน
การชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน

วีระ  ไทยพาณิช (2528 : 11, อางถึงใน จุฬารัตน  วงศศรีนาค 2537 : 13) กลาววา
แบบฝกทําใหเกิดการเรียนรูจากการกระทําจริง      เปนประสบการณตรงที่ผูเรียนมีจุดประสงค
แนนอน ทําใหสามารถรูและจดจําสิ่งที่เรียนไดดีจนนําไปใชในสถานการณเชนเดียวกันได

เชาวน ี  เกิดเพทางค (2542 : 23) ไดกลาววา แบบฝกเสริมทักษะเปนเครื่องมือที่
ชวยใหเกิดการเรียนรู ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและชวยใหครูทราบผลการเรียนของนักเรียน
ไดทันที

จากความเห็นดังกลาวสรุปไดวา แบบฝกเสริมทักษะมีความสําคัญทั้งตอผูเรียนและ
ผูสอน เพราะเปนเครื่องมือที่ผูเรียนสนใจ  ชวยใหเกิดการเรียนรูจากการกระทําจริง  ทําใหรูและ
จดจําไดดี  สามารถนําไปใชได  ทําใหผูสอนไดทราบพัฒนาการและขอบกพรองของผูเรียน  ใน
ทักษะนั้นๆโดยทันที  ซึ่งจะไดแกไขไดถูกตอง  เปนการชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จใน
การเรียน

ลักษณะที่ดีของแบบฝกเสริมทักษะ
การสรางแบบฝกเสริมทักษะที่ดีนั้น ลําดับแรกตองทราบถึงลักษณะที่ดีของแบบฝก

เสริมทักษะ เพ่ือสงผลใหผูเรียนมีความสามารถบรรลุตามจุดประสงคที่ตั้งไว หลังจากที่ไดใช
แบบฝกเสริมทักษะแลว มีผูเสนอแนะลักษณะที่ดีของแบบฝกเสริมทักษะ ไวดังนี้

นวลใย  หนูมี (2529 : 16) เสนอวา แบบฝกที่ดีตองสรางข้ึนตามหลักจิตวิทยา มี
ภาษางาย นาสนใจ มีกิจกรรมหลาย ๆ แบบ เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสามารถของ
ผูเรียน
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สามารถ  มีศรี (2530 : 28) กลาววา แบบฝกที่ดีตองเก่ียวกับบทเรียนที่เรียนมาแลว
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน มีคําสั่งและคําอธิบาย มีคําแนะนําการใชแบบฝก มีรูปแบบที่ควรเปน
แบบฝกสั้น ๆ ใชเวลาในการฝกไมนานเกินไป และมีหลายรูปแบบ

โรจนา  แสงรุงระวี (2531 : 22) กลาววา แบบฝกที่ดีนอกจากมีคําอธิบายชัดเจนแลว
ควรเปนแบบฝกสั้น ๆ ใชเวลาในการฝกไมนานเกินไป และมีหลายรูปแบบ

ขันธชัย  มหาโพธิ์ (2535:20) กลาววา  ลักษณะของแบบฝกที่ดีควรประกอบดวย
1. มีเนื้อหาที่ตรงกับจุดประสงค
2. กิจกรรมเหมาะสมกับระดับวัย  หรือความสามารถของนักเรียน
3. มีภาพประกอบ  มีการวางฟอรมที่ดี
4. ใชเวลาที่เหมาะสําหรับฝกเขียน
5. ใชเวลาที่เหมาะสม
6. ทาทายความสามารถของผูเรียนและสามารถนําไปฝกดวยตนเองได

บรูค (Brook 1960 : 97-105) และ บารเนทท (Barnett 1969 : 155-157, อางถึงใน
อารี  บัวคุมภัย 2540 : 26) ไดใหความเห็นไวคลายคลึงกันวา แบบฝกที่ดีควรจะมีหลายรูปแบบ
มีคําสั่งหรือตัวอยางที่เขาใจไดงาย สามารถศึกษาไดดวยตนเอง มีความทันตอเหตุการณ และ
มีความหมายตอการนําไปใชในชีวิตประจําวันของผูฝกหัดอยูเสมอ แมวาเวลาจะผานไปนาน
สักเทาใดก็ตาม ทําใหการเรียนรูยังคงอยูในความทรงจําของผูเรียนตลอดไป

จากความเห็นดังกลาวสรุปไดวา ลักษณะของแบบฝกเสริมทักษะที่ดี คือ
          1.   สรางข้ึนตามหลักจิตวิทยา ใชภาษางายและนาสนใจ
          2.   มีคําสั่ง คําอธิบาย และคําแนะนําการใชแบบฝกที่ชัดเจนเขาใจงาย
          3.   มีเนื้อหาสอดคลองกับเรื่องที่เรียน    มีกิจกรรมหลากหลายและมีรูปแบบที่

  นาสนใจ
          4.   มีความยากงายเหมาะสมกับวัย และความสามารถของผูเรียน
          5.   ใชเวลาในการฝกไมนานเกินไป

หลักการสรางแบบฝกเสริมทักษะ
การสรางแบบฝกเสริมทักษะใหมีประสิทธิภาพตองมีหลักการสรางที่สอดคลองกับ

ลักษณะที่ดีของแบบฝกเสริมทักษะดวย ซึ่งในเรื่องนี้มีผูเสนอแนะไวดังนี้
รัชน ี ศรีไพรวรรณ (2520 : 412) ใหขอคิดเก่ียวกับหลักการสรางแบบฝกเสริมทักษะ

ที่ดีไววา
1. สรางแบบฝกใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียนตาม

ลําดับข้ันการเรียนรู แบบฝกหัดเสริมทักษะตองอาศัยรูปภาพจูงใจผูเรียน และควรจัดเรียงเนื้อหา
ตามลําดับจากงายไปยากเพ่ือชวยใหนักเรียนมีกําลังใจทําแบบฝกหัด
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2. มีจุดประสงคที่แนนอนวาจะฝกทักษะในดานใด แลวจัดเนื้อหาใหตรงกับ        
จุดประสงคที่กําหนดไว

3. ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน ถาสามารถทําไดควรแบง
นักเรียนออกเปนกลุมยอยตามความสามารถ แลวจึงจัดทําแบบฝกเสริมทักษะ

4. แบบฝกที่ดีตองมีคําชี้แจงงาย ๆ สั้น ๆ ที่นักเรียนอานเขาใจ และทําแบบฝกหัด
ไดดวยตนเอง

5. แบบฝกตองมีความถูกตอง ครูตองพิจารณาใหรอบคอบ ทดลองทําดวยตนเอง
เสียกอนอยาใหมีขอผิดพลาด

6. ใหนักเรียนทําแบบฝกแตละครั้งตองเหมาะสมกับเวลาและชวงความสนใจ
7. ควรมีหลายรูปแบบเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง สงเสริมความคิด

สรางสรรค

มณฑา ธงอินเนตร ( 2524 : 144-145 ) กลาวถึงหลักในการทําแบบฝกเสริมทักษะ
ดังนี้

1. ใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยา และพัฒนาการของเด็กและลําดับข้ันของ
การเรียนรู เด็กแรกเรียนยังมีประสบการณนอย ยังไมสนใจตัวหนังสือ แบบฝกเสริมทักษะจึงตอง
อาศัยรูปภาพสวยๆ จูงใจและตามลําดับความยากงายเพ่ือใหมีกําลังใจ

2. ใหมีจุดมุงหมายวา มุงจะฝกในดานใด แลวจัดเนื้อหาในแบบฝกใหตรงกับ
ความมุงหมายที่วางไวครูจะตองจัดทําไวลวงหนา

3. ในแบบฝกเสริมทักษะตองมีคําชี้แจงงายๆสั้นๆเพ่ือใหเด็กเขาใจ ถาเด็กยังอาน
ไมได ครูจะตองชี้แจงดวยคําพูดที่ใชภาษางายๆใหเด็กทําตามได

4. แบบฝกจะตองเหมาะกับเวลา และความสนใจของเด็ก
5. ควรทําแบบฝกหลายๆแบบเพ่ือเด็กจะไดเรียนรูไดกวางขวางและสงเสริมใหเกิด

ความคิด
ประชุมพร สุวรรณตรา ( ม.ป.ป. : 86 ) กลาวถึงวิธีสรางแบบฝกดังนี้
1. ตั้งจุดมุงหมายที่จะพัฒนาเด็กในดานใดบาง
2. เรียงลําดับทักษะ ความรูพ้ืนฐานที่เด็กจําเปนตองรูกอนหลัง
3. กําหนด concept ที่จะพัฒนา
4. เลือกทักษะและงานใหสอดคลองกับ concept ที่เรียงลําดับไว
5. สรางงานใหนาสนใจ จูงใจสําหรับเด็ก โดยการใชรูปภาพ และวิธีการที่นาสนใจ

เกมในการทําแบบฝกหัด

วรรณ แกวแพรก ( 2526 : 87 ) กลาววาเพ่ือใหเกิดผลตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว
ครูตองมีหลักในการจัดทําแบบฝกหัดเสริมทักษะดังนี้คือ
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1. มีความมุงหมายในการจัดอยางแนนอน เชนถาเปนแบบฝกหัดเสริมทักษะ
เก่ียวกับการผูกประโยค ครูตองกําหนดใหเปนที่แนชัดวา แบบฝกหัดนั้นๆตองการเสริมทักษะใน
เรื่องใด เปนตนวามุงเสริมทักษะในการกําหนดคําใหผูกประโยค เติมคําลงในชองวางของ
ประโยค เรียงลําดับคําในประโยคใหถูกตอง การใชคําขยาย ขยายคําในประโยค ฯลฯ

2. ตองจัดจากงายไปหายาก และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
3. ตองจัดหลังจากสอนบทเรียน หรือเนื้อหานั้นๆแลว
4. ตองจัดทําแบบฝกหัดเสริมทักษะไวลวงหนา โดยทําไวเปน รายเนื้อหาหรือทํา

ไวเปนบท ตามบทเรียนหรือหลายบทรวมกันครั้งหนึ่ง พรอมกับทําเฉลยไวดวย
จากขอความขางตน สรุปไดวาหลักการสรางแบบฝกเสริมทักษะจะตองตั้งจุด

มุงหมายใหชัดเจนวาตองการพัฒนาในเรื่องใด เรียงลําดับจากงายไปหายาก ชิ้นงานนาสนใจ
ใชรูปภาพในการจูงใจ ควรจัดหลังจากสอนเนื้อหานั้นๆแลว ควรมีหลายรูปแบบและเหมาะสมกับ
เวลา

หลักจิตวิทยาที่นํามาใชในการสรางแบบฝกเสริมทักษะ
การสรางแบบฝกใหมีประสิทธิภาพ สําหรับนําไปใชกับนักเรียนนั้น ตองอาศัยหลัก

จิตวิทยาการเรียนรู และทฤษฎีที่ถือวาเปนแนวความคิดพ้ืนฐานของการสรางแบบฝกเสริมทักษะ
เขาชวย  เพ่ือใหสอดคลองกับความสนใจ และความสามารถของนักเรียน ดังเชนทฤษฎี
การเรียนรูของ ธอรนไดค (Thorndike and Skinner) มีดังนี้

ธอรนไดค (Thorndike) ไดตั้งกฎการเรียนรูข้ึน 3 กฎ สามารถนํามาใชในการสราง
แบบฝกทักษะ ไดแก

1. กฎแหงผล (Law of Effect) มีใจความวา การเชื่อมโยงกันระหวางสิ่งเรากับ
การตอบสนองจะดีย่ิงข้ึน เมื่อผูเรียนแนใจวาพฤติกรรมตอบสนองของตนถูกตอง การใหรางวัล
จะชวยสงเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ อีก

2. กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) มีใจความวา การมีโอกาสไดกระทําซ้ํา ๆ
ในพฤติกรรมหนึ่งจะทําใหพฤติกรรมนั้นสมบูรณย่ิงข้ึน การฝกหัดที่มีการควบคุมที่ดีจะสงเสริม
ผลตอการเรียนรู

3. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) มีใจความวา เมื่อมีความพรอมที่จะ
ตอบสนอง หรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ถามีโอกาสไดกระทํายอมเปนที่พอใจ แตถาไมพรอมที่จะ
ตอบสนอง หรือแสดงพฤติกรรม การบังคับใหกระทํายอมทําใหเกิดความไมพอใจ

กรมวิชาการ (2542 : 29-30) ไดกลาวถึงหลักทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยาใน
การสรางแบบฝกเสริมทักษะดังนี้

1. การฝกหัด การใหผูเรียนไดกระทํากิจกรรมซ้ํา ๆ ยอมทําใหผูเรียนมีความรูและ
ความเขาใจที่แมนยํา
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2. ความแตกตางระหวางบุคคลในการสรางแบบฝก ควรคํานึงวา ผูเรียนแตละคนมี
ความรู ความถนัด ความสามารถ และความสนใจตางกัน ดังนั้น ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม
คือไมยากหรืองายเกินไป และควรมีหลาย ๆ แบบ

3. การจูงใจใหผูเรียนโดยการจัดแบบฝกจากงายไปหายาก เพ่ือเปนการดึงดูด
ความสนใจของผูเรียน

4. การใหผูเรียนทราบผลการทํางานของตน การเฉลยคําตอบใหทราบ เพ่ือให
ผูเรียนทราบผลงานของตนวาตองปรับปรุง แกไขหรือกาวหนาเพียงใด และในสวนตัวของผูสอน
เอง ก็จะทราบไดวาผูเรียนคนใดควรจะไดรับความชวยเหลืออยางไร

นอกจากนี้ พรรณี  ชูทัย (2528 : 167-168)  ไดกลาววา หลักจิตวิทยาที่ควรนํามาใช
ในการสรางแบบฝกคือ ทฤษฎีการเรียนรูไดแก

1. หลักความใกลชิด (Contiguity) คือ การใชสิ่งเราและการตอบสนองที่เกิดข้ึนใน
เวลาใกลเคียงกัน จะสรางความพึงพอใจใหแกนักเรียน

2. หลักการฝกหัด (Practice) คือ การใหผูเรียนไดทํากิจกรรมซ้ํา ๆ เพ่ือชวยสราง
ความรูความเขาใจที่แมนยํา

3. กฎแหงผล (Law of Effect) คือการใหนักเรียนทราบผลการทํางานของตน ไดแก
การเฉลยคําตอบใหนักเรียนทราบผลการทํางานอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนการสรางความพอใจแก
นักเรียน

4. การจูงใจผูเรียน (Motivation) ไดแก การเรียงลําดับแบบฝกหัดจากงายไปยาก
และเนื้อเรื่องที่นํามาสรางเปนแบบฝกควรมีหลายรูปแบบ และควรมีภาพประกอบเพ่ือเรา
ความสนใจของนักเรียนมากข้ึน

สุจริต  เพียรชอบ (2530 : 137-138) ไดเสนอแนะหลักจิตวิทยาเก่ียวกับการเรียน
การสอน ซึ่งสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบฝกเสริมทักษะ ดังนี้

1. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual differences) ครูควรคํานึงอยูเสมอวา
นักเรียนแตละคนมีความรู ความถนัด ความสามารถและความสนใจทางภาษาแตกตางกัน
ดังนั้น จึงไมควรคาดหวังที่จะใหนักเรียนทุกคนทําใหเหมือนกันหมด แตก็ควรพยายามจัดระบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู เกิดความเจริญงอกงามใหมากที่สุด
เทาที่จะมากได

2. การเรียนรูโดยการฝกฝนตามกฎการเรียนรู (Law of Exercise) ของ ธอรนไดค
(Thorndike) เก่ียวกับกฎแหงการฝกหัด การเรียนจะเกิดข้ึนไดดีตอเมื่อใหมีการฝกฝนหรือ
กระทําซ้ํา ถาผูเรียนไดฝกฝนไดทําแบบฝกหัด ไดใชทักษะทางภาษามากเทาใดก็จะชวยใหมี
ทักษะดีมากข้ึนเทานั้น
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3. การเสริมกําลังใจ (Reinforcement) การเสริมกําลังใจทางบวกจะเปนสื่อชวยให
นักเรียนทราบวาสิ่งที่ตนแสดงออกไปนั้นถูกตอง เมื่อนักเรียนทราบวาตนทําไดถูกตองก็จะเกิด
ความภาคภูมิใจและพยายามกระทํากิจกรรมตาง ๆ ใหดีย่ิงข้ึน

จากความเห็นขางตนสรุปไดวา หลักจิตวิทยาที่นํามาใชในการสรางแบบฝกเสริม
ทักษะนั้น ไดแก จิตวิทยาการเรียนรู จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาพัฒนาการ เพราะหลัก
จิตวิทยาทั้งสามนี้มีความเก่ียวของกับพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน และเปนพ้ืนฐานสําคัญใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประโยชนของแบบฝกเสริมทักษะ

แบบฝกเสริมทักษะเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง ซึ่งเปน
การฝกดวยการกระทําจริง จึงทําใหจดจําสิ่งที่เรียนรูไดดี และนําไปแกไขปญหาในสถานการณ
เดียวกันได เพราะไดรับประสบการณตรงมาแลวจากการทําแบบฝกเสริมทักษะ

ยุพา  ย้ิมพงษ (2523 : 15) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไว ดังนี้
1. เปนสวนที่เพ่ิมเติม หรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ
2. ชวยเสริมทักษะการใชภาษาใหดีข้ึน แตทั้งนี้จะตองอาศัยการสงเสริม และความ

เอาใจใสจากครูผูสอนดวย
3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เพราะการใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะ

ที่เหมาะกับความสามารถของเขา จะชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จทางดานจิตใจมากข้ึน
4. แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน ลักษณะการฝกที่จะชวยใหเกิดผล

ดังกลาว ไดแก ฝกทันทีหลังจากไดเรียนรูในเรื่องนั้น ฝกซ้ํากันหลาย ๆ ครั้ง และเนนเฉพาะใน
เรื่องที่ฝก

5. การใหนักเรียนทําแบบฝก        ชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือจุดบกพรองของ
นักเรียนไดชัดเจน ซึ่งจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ ไดทันทวงที

6. แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดแรงงานและเวลาใน
การที่จะเตรียมแบบฝก ในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาในการลอกแบบฝก ทําใหไดมีเวลาและ
โอกาสฝกฝนทักษะดานตาง ๆ ไดมากข้ึน

ขันธชัย  มหาโพธิ์ (2535 : 25) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกเสริมทักษะวา
แบบฝกเสริมทักษะชวยในการฝกหรือเสริมทักษะทางภาษาและการใชภาษาของผูเรียน สามารถ
นํามาฝกซ้ําทบทวนบทเรียน ผูเรียนสามารถนําไปทบทวนดวยตนเองได ในสวนของครูสามารถ
นํามาทดสอบความรู วัดผลการเรียนรูไดเปนอยางดี ทําใหครูทราบปญหาขอบกพรองของ
ผูเรียนไดถูกจุด ผูเรียนสามารถทราบความกาวหนาของตนเอง ครูประหยัดเวลา คาใชจายและ
ลดภาระไดมาก

ยุพาภรณ  ชาวเชียงขวาง (2537 : 16) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกเสริมทักษะวา
เปนสวนเพ่ิมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของ
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ครูไดมาก เพราะแบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําข้ึนอยางมีระบบระเบียบ แบบฝกชวยเสริมทักษะทางการ
ใชภาษาเปนเครื่องมือที่ชวยใหเด็กฝกทักษะการใชภาษาไดดีข้ึน ชวยในเรื่องความแตกตาง
ระหวางบุคคล แบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถจะชวยใหเด็กประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้
แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน    โดยฝกทันทีหลังจากที่เด็กไดเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ
ฝกซ้ําหลาย ๆ ครั้ง และเนนเฉพาะเรื่องที่ตองการฝก

กรีน และเพ็ตตี้ (Green and Petty 1971 : 469 ,อางถึงใน จุฬารัตน  วงศศรีนาค
2537 : 18) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้

1. เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครู
2. ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะในการใชภาษาใหดีข้ึน
3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในทาง

จิตใจมากข้ึน
4. ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน
5. เปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียนบทเรียนแลว
6. ชวยใหเด็กสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเอง
7. ชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียน
8. ชวยใหนักเรียนฝกฝนไดเต็มที่ นอกเหนือจากที่เรียนในบทเรียน
9. ชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนเอง

    10. ชวยใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน
ประทีป  แสงเปยมสุข (2538:53) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้
1. เปนอุปกรณชวยลดภาระของครู
2. ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะในการใชภาษาใหดีข้ึน
3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล
4. ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน
5. เปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียนบทเรียน
6. ชวยใหครูมองเห็นปญหาตางๆ ของนักเรียนไดชัดเจน
7. ชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนเอง
อดุลย  ภูปลื้ม (2539:24-25) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้
1. ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียน
2. ชวยใหจดจําเนื้อหา  และคําศัพทตางๆ ไดคงทน
3. ทําใหทราบความกาวหนาของตนเอง
4. ทําใหครูประหยัดเวลา
5. ทําใหนักเรียนสามารถนําภาษาไปใชสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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กรมวิชาการ (2542 : 30-31) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกเสริมทักษะไวดังนี้
1. เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของผูเรียน
2. เปนแบบฝกที่จัดทําข้ึนอยางมีระบบ
3. เปนเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากจบเนื้อหาแตละเรื่อง
4. แบบฝกที่จัดทําเปนรูปแบบ จะอํานวยความสะดวกแกผูเรียนในการใชและ

เก็บรักษา
5. การที่ใหผูเรียนทําแบบฝกชวยใหผูสอนมองเห็นจุดเดน หรือปญหาตาง ๆ ของ

ผูเรียนชัดเจน
6. ชวยประหยัดแรงงานและเวลา
จากความเห็นขางตนกลาวไดวา แบบฝกเสริมทักษะมีประโยชนทั้งในสวนของครู

และนักเรียน ในสวนของครูแบบฝกเสริมทักษะจะเปนเครื่องมือที่ชวยลดภาระการสอนของครู
และทําใหครูทราบปญหา ขอบกพรองของผูเรียนในสวนของผูเรียน แบบฝกเสริมทักษะชวยใน
การฝกทักษะทางภาษาของผูเรียน รวมทั้งทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง

ดังนั้นแบบฝกเสริมทักษะจึงเปนเครื่องมือที่ใชประกอบการเรียนการสอนที่ดีได  
อยางหนึ่ง การจัดการเรียนการสอนวิชาในกลุมทักษะจึงควรจะมีการสรางแบบฝกเพ่ือใชฝกหรือ
ชวยแกไขปญหาใหนักเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิงหากครูเปนผูสรางแบบฝกข้ึนเองจะกอใหเกิด
ประโยชนมากย่ิงข้ึน เพราะครูยอมรูปญหาของตนและของนักเรียนไดดีกวาผูอ่ืน

งานวิจัยที่เก่ียวของ

งานวิจัยที่เก่ียวกับแบบฝกเสริมทักษะการเขียน
งานวิจัยในประเทศ งานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบฝกไดมีผูศึกษาไวมาก แตในที่นี้จะ

ขอสรุปงานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบฝกทักษะการเขียน ดังนี้
นิจ จันทรมล ( 2535 : 37 ) ไดสรางแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ใน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งมีข้ันตอนการสรางแบบฝก โดยศึกษาเอกสารตําราตางๆ และงานวิจัย
ที่เก่ียวของกับการสอนเขียนเชิงสรางสรรค  ดําเนินการสรางแบบฝก นําแบบฝกไปใหอาจารย
ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญพิจารณานําไปทดลองใชกับนักเรียนจํานวน 21 คน นํามาวิเคราะห
ปรับปรุง แลวนําไปทดลองภาคสนาม ดําเนินการทดลองโดยใชแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค
ตามแผนการสอนที่สรางข้ึน วันละ 3 คาบ คาบละ 20 นาที เปนเวลา 60 คาบ เปนการทดลอง
แบบกลุมเดียว โดยทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ผลการทดลองพบวาแบบฝกการเขียน
เชิงสรางสรรคมีประสิทธิภาพ 82.12/86.45 เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนดวยแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
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ยุพาภรณ  ชาวเชียงขวาง (2537:65) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
เรียงความโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนเรียงความกับการสอนปกติ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนชุมชนบานเชียงบาน  อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา  ซึ่งมีข้ันตอนการสรางแบบฝกโดย
ศึกษาแนวคิดที่เก่ียวกับการเขียนเรียงความจากเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยที่เก่ียวของ  ซึ่งมี
หลักในการพิจารณา  คือตรงตามหลักสูตร  และเปนเรื่องใกลตัวนักเรียน  ดําเนินการสราง
แบบฝก  นําไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญพิจารณา  แลวปรับปรุงแกไข นําไปทดลอง
สอน โดยใชนักเรียน 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ดําเนินการทดลองโดยทดสอบ
กอนเรียน  สอนตามแผนการสอนที่ผูวิจัยสรางข้ึน  และทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบชุด
เดิมทั้ง 2 กลุม แลวปรับปรุงแกไข  ผลการทดลองพบวา แบบฝกทักษะการเขียนเรียงความมี
ประสิทธิภาพ 80.11/86.43  เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ความสามารถในการเขียน
เรียงความของนักเรียนที่ใชแบบฝกกับการสอนปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

ภูมิศรี จันทรดา (2538:82) ไดสรางแบบฝกเสริมทักษะกิจกรรมข้ันตอนที่ 5 ที่
มีประสิทธิภาพเรื่อง ฟกทองของนิด ประกอบการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ซึ่งมีข้ันตอนการสราง
แบบฝกโดยศึกษาเนื้อหา ความคิดรวบยอดและจุดประสงคการเรียนรู วิเคราะหจุดประสงค
การเรียนรู ดําเนินการสรางแบบฝก นําแบบฝกเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
พิจารณาแลวปรับปรุงแกไข นําไปทดลองแบบรายบุคคล กับนักเรียนกลุมสูง กลาง ต่ํา จํานวน
3 คน ปรับปรุงแกไข นําไปทดลองแบบกลุมเล็ก กับนักเรียนกลุมสูง กลาง ต่ํา จํานวน 9 คน
ปรับปรุงแกไข นําเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณา แลวปรับปรุงแกไข ดําเนินการทดลองแบบ
กลุมเดียว โดยใชแบบทดสอบในการทดสอบกอนเรียน สอนตามแผนการสอนที่ผูวิจัยสรางข้ึน
และทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบชุดเดิม ผลการทดลองพบวา แบบฝกเสริมทักษะมี
ประสิทธิภาพ 85.76/87.22 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
ดวยแบบฝกเสริมทักษะมีคะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

นิภาลักษณ ยอดย่ิง (2539:63) ไดสรางแบบฝกเสริมทักษะกิจกรรมข้ันตอนที่ 5 ที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
เรื่อง ฉันรักตนไม ซึ่งมีข้ันตอนการสรางแบบฝกโดยศึกษาเนื้อหา ความคิดรวบยอดและ        
จุดประสงคการเรียนรู วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู ดําเนินการสรางแบบฝก นําแบบฝกเสนอ
ตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธพิจารณา แลวปรับปรุงแกไข นําไปทดลองใชแบบ      
รายบุคคล คือ นักเรียนกลุมสูง กลาง ต่ํา จํานวน 3 คน ปรับปรุงแกไข นําไปทดลองแบบ    
กลุมเล็กกับนักเรียนกลุมสูง กลาง ต่ํา จํานวน 9 คน ปรับปรุงแกไข นําเสนอผูเชี่ยวชาญ
พิจารณา แลวปรับปรุงแกไข ดําเนินการทดลองแบบกลุมเดียว โดยทดสอบกอนเรียน สอนตาม
แผนการสอนที่ผูวิจัยสรางข้ึน  คาบละ 20 นาที เปนเวลา 24 คาบ และทดสอบหลังเรียนโดยใช
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แบบทดสอบชุดเดิม ผลการทดลองพบวา แบบฝกเสริมทักษะภาษาไทยกิจกรรมข้ันตอนที่ 5 
ตามวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษามีประสิทธิภาพ 87.25/80.63 ซึ่ง  สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

มนทิรา ภักดีณรงค (2540:95-96) ไดศึกษาแบบฝกทักษะเสริมกิจกรรมข้ันตอนที่ 5
ที่มีประสิทธิภาพและความคงทนในการเรียนรูเรื่องยังไมสายเกินไป วิชาภาษาไทยชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 โดยสอนแบบมุงประสบการณภาษา ซึ่งมีข้ันตอนการสรางแบบฝกโดยศึกษาเนื้อหา
ความคิดรวบยอด และจุดประสงคการเรียนรู วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู ดําเนินการสราง
แบบฝก นําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไข นําไปทดลองแบบ
รายบุคคล กับนักเรียนกลุมสูง กลาง ต่ํา จํานวน 3คน ปรับปรุงแกไข นําไปทดลองแบบกลุมเล็ก
กับนักเรียนกลุมสูง กลาง ต่ําจํานวน 9 คน ปรับปรุงแกไข นําเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณา  แลว
ปรับปรุงแกไข  ดําเนินการทดลองแบบกลุมเดียว โดยทดสอบกอนเรียนสอนตามแผนการสอนที่
ผูวิจัยสรางข้ึน  คาบละ 20 นาที  เปนเวลา 30 คาบ และทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบ
ชุดเดิม ผลการทดลองพบวาแบบฝกเสริมทักษะที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 90.89/94.97 แสดงวา
แบบฝกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว และคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

สุริยา ตอพล ( 2541 : 110 ) ไดพัฒนาหนังสือเรียนและแบบฝกเสริมทักษะสําหรับ
การสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งมีข้ันตอนการสราง
แบบฝกโดยศึกษาเนื้อหา ความคิดรวบยอดและจุดประสงคการเรียนรู วิเคราะหจุดประสงค   
การเรียนรู ดําเนินการสรางแบบฝก นําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเพ่ือพิจารณา 
ปรับปรุงแกไข นําเสนอผูเชี่ยวชาญ ปรับปรุงแกไข นําไปทดลองแบบรายบุคคล กับนักเรียน 
กลุมสูง กลาง ต่ํา จํานวน 3 คน ปรับปรุงแกไข นําไปทดลองกับกลุมเล็ก  จํานวน 9 คน นํามา
ปรับปรุงแกไข นําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ดําเนินการทดลองโดยใช       
แบบทดสอบกอนเรียน สอนตามแผนการสอนที่ผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 78 คาบ คาบละ 20 นาที 
ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบชุดเดิม ผลการทดลองพบวา แบบฝกเสริมทักษะประกอบ
การเรียนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษามีประสิทธิภาพ 81.29/82.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมี      
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

รัตนสุดา จําปามูล ( 2543 : 66 ) ไดพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะกิจกรรมข้ันตอนที่ 5 ที่มี
ประสิทธิภาพ เรื่องกระรอกไรบาน ประกอบการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา
ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งมีข้ันตอนการสรางแบบฝกโดยศึกษาเนื้อหา ความคิดรวบยอดและ
จุดประสงคการเรียนรู  ดําเนินการสรางแบบฝก นําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
เพ่ือพิจารณา ปรับปรุงแกไข นําเสนอผูเชี่ยวชาญ ปรับปรุงแกไข นําไปทดลองแบบรายบุคคล
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กับนักกลุมสูง กลาง ต่ํา จํานวน 3 คน ปรับปรุงแกไข นําไปทดลองกับกลุมเล็ก จํานวน 9 คน
นํามาปรับปรุงแกไข นําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 31 คน ดําเนินการทดลองโดยใช
แบบทดสอบกอนเรียน สอนตามแผนการสอนที่ผูวิจัยสรางข้ึน ใชเวลาทดลอง 24 คาบ
คาบละ 20 นาที และทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบชุดเดิม ผลการทดลองพบวา
แบบฝกเสริมทักษะที่พัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ 88.28/81.06 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80
และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01

งานวิจัยตางประเทศ    พุทซ (Putz 1971 : 100 , อางถึงใน อารี  บัวคุมภัย 2540 :
16) ไดวิจัยเพ่ือศึกษาวิธีสอนเรียงความ 2 แบบ คือ วิธีสอนเรียงความแบบไมมีคําแนะนํา  
(Non-Directive Method) จะทําใหความสามารถในการเขียนเรียงความสูงข้ึนกวาการใชวิธีสอน
แบบเกา (Tradition Method) คือ ครูเปนผูเลือกหัวเรื่องดําเนินการสอนตามลําดับชั้น            
ในแบบเรียนและตรวจงานเขียนของนักเรียนเองหรือไม ผลการวิจัยพบวาความสามารถใน   
การเขียนเรียงความของนักเรียน 2 กลุม ไมแตกตางกัน

ชเวนดินเจอร (Schwendinger 1977 : 51 , อางถึงใน อารี  บัวคุมภัย 2540 : 15)
ไดศึกษาผลการเขียนสะกดคําของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 503 คน โดยใช
แบบฝกที่มีรูปภาพของจริง และแบบเขียนตามคําบอก ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนที่เรียน
โดยการใชแบบฝกหัดที่มีรูปภาพของจริง มีผลการเขียนสะกดคําสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยไมใช
รูปภาพของจริง

ลอเรย (Lowrey 1978 : 817-A , อางถึงใน จุฬารัตน  วงศศรีนาค 2537 : 23) ได
ศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 87 คน ผลการวิจัย
ปรากฏวา แบบฝกหัดเปนเครื่องมือที่ชวยใหเกิดการเรียนรู ซึ่งนักเรียนที่ไดใชแบบฝกทักษะมี
คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยสามารถทําคะแนนเฉลี่ยไดรอยละ 98.80 หลังจากไดทํา
แบบฝกและยังพบวาแบบฝกชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลอีกดวย เนื่องจากนักเรียน
แตละคนมีความสามารถดานภาษาแตกตางกัน

เฮิรสซ (Hirsch 1980 : 291-A , อางถึงใน อารี  บัวคุมภัย 2540 : 16) ไดศึกษาวิธี
การสอนบนพ้ืนฐานผลสัมฤทธิ์การสะกดคําและทัศนคติของคร ู โดยมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาวิธี
สอนสะกดคําสองวิธ ีคือ วิธีที่ 1 ครูเปนผูเลือกคํามาใหนักเรียนเขียนทุกวัน วิธีที่ 2 เนนหนังสือ
ทั่วไปที่มีแบบฝกหัด สวนคําศัพทที่นํามาสรางแบบทดสอบจะเลือกจากหนังสือคูมือ หลักสูตรที่
ใชเปนตัวอยางศึกษาอยูในระดับ 2 ถึง 8 ผลการวิจัยปรากฏวา วิธีสอนทั้งสองวิธีแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และครูมีทัศนคติตอวิธีสอนทั้งสองวิธีนี้ไมแตกตางกัน

ไมซ (Mize 1982 : 386-A , อางถึงใน อารี  บัวคุมภัย 2540 : 17) ไดศึกษาเรื่องผล
ของคุณภาพการเขียนของนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง เกรด 5 เมื่อใหเลือกหัวขอเรื่องเอง
หรือหัวขอที่ครูกําหนดใหโดยใชเวลาเขียน 30 นาที ผลการวิจัยพบวา
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1. หัวขอเรื่องที่เลือกเองมีผลอยางมีนัยสําคัญตอคุณภาพของการเขียนเรียงความ 
เรียงความที่เขียนโดยครูกําหนดเรื่องใหจะไดรับการประเมินคาสูง       อยางมีนัยสําคัญกวา
เรียงความที่เลือกหัวขอเรื่องเอง

2. ความยาวของแตละยอหนาและคะแนนของประโยคที่ผิด ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญในการวัดคุณภาพของการเขียน

3. เพศของผูเขียนเรียงความไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญของผลการวัด
คุณภาพของการเขียนเรียงความ

หวอง (Hwang 1991 : 381A , อางถึงใน กันตดนัย  วรจิตติพล 2542 : 44) ไดทํา
การศึกษาพัฒนาการทางความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชาวเกาหลีระดับ
เกรด 9 ถึงระดับอุดมศึกษาปที่ 3 ที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ โดยการวิเคราะห
เรียงความของนักเรียนเกรด 9, 10 และ 11      และเรียงความของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ชั้นปที่ 3 เพ่ือศึกษาพัฒนาการของความสามารถทางการเขียนโดยทั่วไป และรูปแบบของ
ขอผิดพลาดทางโครงสราง (syntactic) และความหมาย (semantic) ผลการศึกษาพบวา
นักเรียนไดคะแนนรวมของเรียงความสูงข้ึนเมื่ออยูในระดับชั้นสูงข้ึน และเมื่อไดรับการฝกฝน
มากข้ึน และเมื่อความสามารถทางการเขียนของนักเรียนเพ่ิมข้ึน ความยาวของที-ยูนิต (T-unit)
จะเพ่ิมข้ึนดวย ในขณะที่อัตราของขอผิดพลาดทางไวยากรณและความหมายลดลง ขอผิดพลาด
ทางไวยากรณประเภทที่พบบอยที่สุดคือ การใชนามวลี (noun phrase) เนื่องจากการละ
คํานําหนานาม (articles) รองลงมาคือ การใชกริยาวล ี (verb phrase) เนื่องจากการใชกริยาผิด
ขอผิดพลาดทางไวยากรณประเภทที่พบบอยที่สุดในทุกระดับชั้นคือ ขอผิดพลาดที่เกิดจากการ
ละเวน (omission) และการใชผิด (wrong usage) สวนขอผิดพลาดทางไวยากรณประเภทที่พบ
นอยที่สุดคือ ขอผิดพลาดที่เกิดจากการเรียงคํา (word order) และการเพ่ิมเขาไป (insertion)
ตามลําดับ สวนขอผิดพลาดทางความหมายประเภทที่พบบอยที่สุดคือ ขอผิดพลาดทางคําศัพท
(lexical) เนื่องจากการเลือกใชคําศัพทผิด หรือการเลือกใชคําศัพทรวมกัน (collocation) ผิด
รองลงมาคือ ขอผิดลาดในการนําเสนอความคิด (idea presentation) เนื่องจากการนําเสนอ
ความคิดที่ไมสมบูรณหรือไมชัดเจน ดังนั้นขอผิดพลาดทางความหมายที่เปนปญหาที่สุดสําหรับ
นักเรียนชาวเกาหลีคือ การใชคําศัพทที่เหมาะสมทั้งในการเลือกใชคําศัพทคําเดียวโดด ๆ และ
การเลือกใชคําศัพทรวมกัน (collocation)

เอล-ซินดี (Al-Sindy 1994 : 154A, อางถึงใน กันตดนัย  วรจิตติพล 2542 : 45) ได
ศึกษาโครงสราง syntactic interference errors   ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาว          
ซาอุดิอาระเบีย วัตถุประสงคในการวิจัยคือ เพ่ือศึกษาวาผูเรียนชาวซาอุดิอาระเบียที่เรียนภาษา
อังกฤษเปนภาษาตางประเทศใชโครงสรางของภาษาแม (ภาษาอารบิค) ในการเขียนภาษา
อังกฤษหรือไม และศึกษาวาระหวางการแทรกแซงระหวางภาษา (interlingual interference)
และการแทรกแซงภายในภาษา (intralingual interference) การแทรกแซงประเภทใดจะปรากฏ
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ข้ึนบอยกวากัน และขอผิดพลาดทางไวยากรณของนักศึกษาสวนใหญเปนอยางไร กลุมตัวอยาง 
คือ นักศึกษาชาวซาอุดิอาระเบีย ชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 40 คน ผูวิจัยเก็บ     
ขอมูลจากเรียงความภาษาอังกฤษของนักศึกษา จํานวน 40 ชุด แลวนํามาทําการวิเคราะห ผล
การศึกษาพบวา การแทรกแซงทางโครงสรางของภาษาอารบิคมีบทบาทสําคัญในการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวซาอุดิอาระเบีย ขอผิดพลาดที่เกิดจากการแทรกแซงของภาษา
แม (อารบิค) ปรากฏข้ึนบอยกวาขอผิดพลาดที่เกิดจากการแทรกแซงภายในภาษา (intralingual 
interference) และขอผิดพลาดทางไวยากรณที่พบมากที่สุดไดแก การใชกาล (tense) การลําดับ
กาล (tense sequence) การใชบุพบท (prepositions) คํานําหนานาม (articles) และกริยาชนิด
ที่นําหนาสวนเติมเต็ม (copula)

แยง (Yang 1995 : 107) ไดทําการวิเคราะหขอบกพรองในการเขียนของนักศึกษา
ที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง ในวิทยาลัยลอสแองเจลลีสฮาเบอร (Los Angeles Harbor
College) โดยการเก็บขอมูลที่เปนงานเขียนของนักศึกษาจริง ๆ จากนั้นนํามาวิเคราะหหาขอ
ผิดพลาด ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ขอบกพรองในการเขียนที่นักศึกษามีปญหามากที่สุด
คือ ขอบกพรองดานไวยากรณ รองลงมาไดแก ขอบกพรองดานการสะกดคํา เครื่องหมาย
วรรคตอน และคําศัพท ตามลําดับ นอกจากนี้ แยง (Yang) ยังสรุปวา ขอบกพรองเปนเสมือน
ขอมูลยอนกลับ (feedback) แกทั้งผูเรียนและผูสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง การวิเคราะห
ขอบกพรองในการเขียนชวยใหผูสอนเขาใจปญหาของผูเรียนดีย่ิงข้ึน ชวยใหผูสอนประเมิน
ผลลัพธจากการสอนของตน ตลอดจนออกแบบสื่อการเรียนการสอนและวิธีการสอนตาง ๆ ให
เหมาะกับชั้นเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง

แฮก (Hag 1996 : 155A , อางถึงใน กันตดนัย  วรจิตติพล 2542 : 43)   ได
วิเคราะหความสามารถในการเขียนแบบบรรยาย (narrative writing) ของนักเรียนระดับมัธยม   
ที่ใช 2 ภาษาในมาเลเซีย วัตถุประสงคในการวิจัยคือ เพ่ือศึกษาวาภาษาที่นักเรียนใชในการ
เขียนเรียงความมีผลกับความสามารถในการเขียนของนักเรียนที่ใชและไมใชภาษาบาฮาซา     
มาเลเซีย (Bahasa Malaysia) เปนภาษาแมหรือไม และนักเรียนทั้ง 2 กลุม  มีคะแนนใน      
การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษต่ํากวาคะแนนในการเขียนเรียงความภาษาบาฮาซาหรือไม 
ตลอดจนวิเคราะหและเปรียบเทียบขอผิดพลาดในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักเรียน
ทั้ง 2 กลุม กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ฟอรม 4 และ 5 (form 4 and 5) ใน     
โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตชนบท ประเทศมาเลเซีย ที่ใชและไมใชภาษาบาฮาซาเปนภาษาแม   
จํานวน 150 คน เกณฑในการวิเคราะหเรียงความของนักเรียนมี 6 เกณฑ ไดแก มาตราสวน  
คุณภาพของเรื่อง (story quality scale) เกณฑการประเมินการเขียนของรัฐออริกัน (Oregon 
Statewide Writing Assessment) จํานวนคําที่เขียนทั้งหมด (total words written) ที-ยูนิค    
(T-units) โครงสรางประโยคที่มีความถี่ต่ํา (low frequency syntactic structures) และโครงสราง   
ไวยากรณที่เพ่ิมเติม (additional grammatical structures) ผลการวิจัยพบวา ความสามารถใน
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การเขียนของกลุมข้ึนอยูกับภาษาที่ใชในการเขียนเรียงความ กลุมที่ไมใชภาษาบาฮาซาเปน
ภาษาแมมีคะแนนในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และเรียงความภาษาบาฮาซาตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และผลการวิจัยที่ไมคาดคิดคือ กลุมที่ไมใชภาษาบาฮาซาเปนภาษา
แมไดคะแนนในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษสูงกวากลุมที่ใชภาษาบาฮาซาเปนภาษาแม 
ในดานจํานวนคําที่เขียนทั้งหมดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนแตละ
กลุมไดคะแนนเรียงความภาษาอังกฤษต่ํากวาคะแนนเรียงความภาษาบาฮาซาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และจากการวิเคราะหเรียงความภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใชเกณฑทั้ง 6 ขางตน 
พบวานักเรียนทั้ง 2 กลุม มีขอบกพรองในการเขียนคลายคลึงกัน

จากวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการวิจัยในครั้งนี้ พบวา กระแสการปฏิรูปการศึกษา 
ในปจจุบันไดใหความสําคัญกับการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  จากการศึกษา 
หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา จุดมุงหมายของหลักสูตรตองการใหผูเรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานใหอานออก เขียนได มีนิสัยรักการอาน รักการเขียนมีความภูมิใจในความเปนไทย  มี 
จิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  มีความสามารถในการใชภาษาติดตอสื่อสาร  และสามารถนํา
ทักษะทางภาษามาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นบุคคลที่เก่ียวของทางการศึกษาจึง
ตองตระหนักถึงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามเปาประสงคของหลักสูตร  โดยเฉพาะครูผูสอนที่จะตองคิดคนวิธี
การสอนที่หลากหลาย คํานึงถึงแนวการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม
ตางๆมาใชในการฝกทักษะเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะภาษาไทยซึ่งเปน
วิชาทักษะที่ตองไดรับการฝกฝนจนเกิดความชํานาญ  การอานมากเขียนมากจะทําใหเกิดความ
คิดสรางสรรค คิดวิพากษวิจารณ คิดตัดสินใจและแกปญหา  ซึ่งทักษะการเขียนเปนทักษะที่มี
ความสลับซับซอน  จึงจําเปนที่จะตองสรางแบบฝกเสริมทักษะ  เพ่ือพัฒนาทักษะดานการเขียน
เรื่องในการนําไปสูการเขียนรูปแบบอ่ืนๆ ถือวาเปนนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนรูปแบบ
หนึ่งที่จะสนองการปฏิรูปการเรียนรู  โดยครูมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรม ใหคําแนะนํา
ปรึกษาแกผูเรียน และจากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยตางๆทั้งในประเทศและ      
ตางประเทศเก่ียวกับแบบฝกการเขียน พบวา แบบฝกชวยเพ่ิมพูนทักษะในการเขียนและสงเสริม
ความคิดการใชภาษาของผูเรียนใหดีข้ึน และผูวิจัยไดพบหลักการและวิธีการสรางแบบฝก   
หลายประการที่เห็นวามีคุณคาและสงผลใหการฝกทักษะการเขียนเรื่องประสบผลสําเร็จได  จึง
ไดถือเอาหลักการและวิธีการเหลานั้นนํามาสรางและพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  
วิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และนําไปทดลองเพ่ือศึกษาและหา    
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูเรียนไดเพ่ิมพูนทักษะ  เพราะแบบฝกนั้นเปนเครื่องมือที่ดีมีประสิทธิภาพ
สูงในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
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บทที ่ 3

การดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยมี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลองซื่อ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนิน
การวิจัยดังตอไปนี้

ข้ันตอนที่ 1 การวิจัย (Research) : การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนา
แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

ข้ันตอนที่ 3 การวิจัย (Research) :  การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง
ข้ันตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) : การประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝก

เสริมทักษะการเขียนเรื่อง

ขั้นตอนที่ 1  การวิจัย (Research) การศึกษาขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝก
    เสริมทักษะการเขียนเรื่อง
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ     

การเขียนเรื่อง
วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี  งานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบฝก  การเขียนเรื่อง และ

การพัฒนาแบบฝก โดยเฉพาะในสวนที่เปนผลการวิจัยและขอเสนอแนะเพ่ือทําวิจัยตอไป
2. วิเคราะหหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)

และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุมทักษะ(ภาษาไทย) และสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ศึกษาเนื้อหาวิชา และจุดประสงคภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1

3. ศึกษาความตองการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เก่ียวกับการพัฒนา
แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องในวิชาภาษาไทย โดยใชแบบสัมภาษณ ในการสัมภาษณ
นักเรียนจํานวน 24 คน ซึ่งครูเปนผูสัมภาษณดวยตนเอง และมีรายละเอียดเก่ียวของกับบริบท
ของนักเรียน  ดังนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตอนที่ 1   แบบสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของนักเรียน จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2  แบบสัมภาษณเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และการสอน

ของครูจํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 3   แบบสัมภาษณเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางการเรียน ความตองการใน

การใชแบบฝก จํานวน 5 ขอ

ข้ันตอนในการสรางแบบสัมภาษณ  มีดังนี้
ข้ันที่ 1  ศึกษาเอกสาร   และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ

การเขียนเรื่อง และสํารวจสภาพปญหาของการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนบานคลองซื่อ
ข้ันที่ 2   สรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นตามขอมูลที่ไดจากข้ันตอนที่ 1  โดยนํา

มาเปนประเด็นในการเขียนขอสัมภาษณ
ข้ันที่ 3  นําเครื่องมือไปใหผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหาและ

ดานภาษา จํานวน 3 คน ตรวจสอบเพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหา
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC)   ไดคาดัชนีความ
สอดคลอง 0.79 แลวนําไปปรับปรุงแกไข คือ ปรับปรุงขอคําถามบางขอ  ใหไดใจความสมบูรณ
ย่ิงข้ึน

ข้ันที่ 4   นําแบบสัมภาษณความตองการไปเก็บขอมูลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 ในโรงเรียนบานคลองซื่อ อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร  ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 2

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

สรางแบบสัมภาษณ

นําเครื่องมือไปใหผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ในดานเนื้อหาและดานภาษาตรวจสอบเพ่ือหาความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
หาคา IOC = 0.79  แลวนํามาปรับปรุงแกไขขอคําถาม

นําแบบสัมภาษณความตองการไปเก็บขอมูล
กับนักเรียนชั้น ป.1

แผนภูมิที่ 2   ข้ันตอนในการสรางแบบสัมภาษณ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
โดยครูเปนผูสัมภาษณนักเรียน

ข้ันตอนในการสัมภาษณ
1. ผูวิจัยออกสัมภาษณดวยตนเอง
2. สัมภาษณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 24 คน ในโรงเรียน

บานคลองซื่อ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
3.   เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ เพ่ือนํามาวิเคราะห

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติคารอยละ นําเสนอแบบพรรณนาความ

4. ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาไทย เก่ียวกับความตองการและแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนที่ใชแบบฝกโดยใชแบบสัมภาษณซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

แบบสัมภาษณความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  เก่ียวกับการพัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะการเขียนเรื่อง   วิชาภาษาไทย   สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1   ซึ่งเปน
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยสัมภาษณเก่ียวกับ 1.) ความตองการในการนําแบบฝก
มาใชในการเรียนการสอนการเขียนเรื่อง 2.) ประโยชนของแบบฝก 3.) ความรูในเรื่องการสราง
แบบฝก 4.)  รูปแบบของการฝก  5.) รายละเอียดของแบบฝก  6.) การสงเสริมใหครูใช
แบบฝก และ 7.) ขอเสนอแนะ รวม 7 ขอ

ข้ันตอนในการสัมภาษณ
1. ผูวิจัยออกสัมภาษณดวยตนเอง
2. สัมภาษณครูผูสอนวิชาภาษาไทย จํานวน10คน ในกลุมโรงเรียนบัณฑูรสิงห

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
3.  เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ เพ่ือนํามาวิเคราะห

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ  ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณ    เก่ียวกับ
ความตองการแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลว    
นําเสนอแบบพรรณนาความ

5.ศึกษาแนวคิดจากผู เชี่ยวชาญในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเรื่องโดยใช        
แบบสัมภาษณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

แบบสัมภาษณความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับการพัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย   สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งเปน
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  โดยสัมภาษณเก่ียวกับ  1) รูปแบบการฝก  2) รายละเอียดของ
แบบฝก  3) หลักการสรางแบบฝก   4)  ขอเสนอแนะ  รวม 4 ขอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ข้ันตอนในการสัมภาษณ
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานแบบฝก จํานวน 3 คน ในครั้งนี้ผูวิจัยออก

สัมภาษณดวยตนเอง  โดยมีข้ันตอนการสัมภาษณ ดังนี้
ข้ันกอนการสัมภาษณ 1) ผูวิจัยเตรียมแบบสัมภาษณ  จํานวน 3 ชุด  2) ผูวิจัย    

ติดตอกับผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน  เพ่ือแนะนําตัวและแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ  3) ผูวิจัย 
นัดวัน  เวลา  ในการสัมภาษณ

ข้ันการสัมภาษณ  1) ผูวิจัยกลาวคําทักทาย  และสนทนากับผูใหสัมภาษณ  2) 
บันทึกชื่อผูใหสัมภาษณ  ตําแหนง วัน  เวลา  สถานที่ในการสัมภาษณ   3) ซักถามขอคําถาม  
และขอเสนอแนะ  บันทึกผลการสัมภาษณในแบบสัมภาษณ

ข้ันหลังการสัมภาษณ  1) ผูวิจัยกลาวคําขอบคุณผูใหสัมภาษณ  2) เก็บรวบรวม   
ขอมูลจากการสัมภาษณ  เพ่ือนํามาวิเคราะห

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ  ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณเก่ียวกับ    
การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอ
แบบพรรณนาความ
ตารางที่ 1  สรุปวิธีดําเนินการข้ันตอนที่ 1 (ดังแสดงในหนา 70 )

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา  (Development)    การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝก
เสริมทักษะการเขียนเรื่อง

วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง
วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1

วิธีดําเนินการ การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องใหสอดคลองกับขอมูล
ตอนที่ 1 แลวนํามาพัฒนา โดยมีข้ันตอนดังนี้

ข้ันตอนของการสรางแบบฝก  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา
ขอมูลพ้ืนฐานในข้ันตอนที่ 1 มาสังเคราะหแลวนํามาเปนโครงรางแบบฝก

1. การสรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารตาง ๆ เก่ียวของกับเนื้อหาวิชา หลักสูตรและจัดสราง

เปนแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ข้ันที่ 1 สังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในข้ันตอนที่ 1 เพ่ือนํามา

เปนแนวทางในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเรื่อง
ข้ันที่ 2 กําหนดจุดประสงคปลายทาง และจุดประสงคนําทาง เพ่ือเปนแนวทางใน

การจัดสรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 1 สรุปวิธีดําเนินการข้ันตอนที่ 1  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร เครื่องมือ/การ
วิเคราะหขอมูล

เพ่ือศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีงานวิจัย
เก่ียวกับการเขียน
เรื่อง/การพัฒนา
แบบฝก

ศึกษาเอกสาร เอกสารงานวิจัยเก่ียวกับ
การเขียนเรื่อง
การสรางแบบฝก

เพ่ือวิเคราะห
หลักสูตรภาษาไทย
เนื้อหาวิชาภาษาไทย

วิเคราะห
หลักสูตร

เอกสารหลักสูตรประถม
ศึกษา พุทธศักราช 2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
และหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544
ในกลุมทักษะวิชาภาษาไทย

เพ่ือศึกษาความ
ตองการของผูเรียน

สัมภาษณ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนบานคลองซื่อ
สปอ.เมือง
สปจ.สมุทรสาคร
จํานวน 24 คน

แบบสัมภาษณ/
การวิเคราะห
หาคารอยละ (%)
และการวิเคราะห
เนื้อหา (Content
Analysis)

เ พ่ือศึกษาความคิด
เห็น ความตองการ
และแนวการจัดการ
เรียนการสอนของผู
สอน

สัมภาษณ ครูผูสอนภาษาไทย
 จํานวน 10 คน  ใน
กลุมโรงเรียนบัณฑูรสิงห
สปอ.เมือง
สปจ.สมุทรสาคร

แบบสัมภาษณ/
และการวิเคราะห
เนื้อหา (Content
Analysis)

เ พ่ือศึกษาแนวคิด
จากผู เชี่ยวชาญใน
การพัฒนาแบบฝก

สัมภาษณ ผู เชี่ยวชาญดานการสราง
แบบฝกจํานวน 3 คน

แบบสัมภาษณและ
การวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ข้ันที่ 3 สรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง ประกอบดวย
3.1  คําแนะนําสําหรับครูผูใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  เพ่ือแนะนํา      

รายละเอียดตางๆ เก่ียวกับแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง ที่ครูควรทราบกอนที่จะนําแบบฝก
ไปใช

3.2  ขอเสนอแนะในการใชแบบฝก   ไดแก   ข้ันเตรียมการสอน  ข้ันดําเนิน        
กิจกรรมการเรียนการสอน และข้ันประเมินผล

3.3  แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องที่สรางข้ึนมี 4 ชุด แตละชุดมี 8 แบบฝก ซึ่ง
แตละชุดประกอบดวย  คําชี้แจง จุดประสงคการเรียนรู แบบฝก และแบบประเมินตนเอง

3.4  แบบประเมินตนเองมี 5 ขอ โดยใชเกณฑจัดระดับคุณภาพในการประเมินคือ
3 = ดี  2 = พอใช  1 = ตองปรับปรุง   เพ่ือประเมินผลงานของตนเองหลังจากทําแบบฝก

ข้ันที่ 4 นําแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องที่สรางข้ึนไปเสนออาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงแกไข คือ กรอบการเขียนกับภาพและเรื่อง
ไมสอดคลองกัน  การกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมบางขอไมสามารถวัดได  ภาษาและ
หัวขอในคําสั่งไมคงที่ รูปภาพบางภาพเล็กไปไมสดใสไมเราใจ กิจกรรมในใบงานไมไดบอก
รายละเอียดใหชัดเจนวาจะใหทําอะไร ทําอยางไร

ข้ันที่ 5 นําแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องที่ปรับปรุงแลว  ไปใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางแบบฝกกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม IOC (Index of Item Objective Congruence) นํา
ขอมูลมาวิเคราะหคา IOC  โดยใชเกณฑการประเมิน ดังนี้

+1 หมายถึง   แนใจวาสอดคลอง
0 หมายถึง   ไมแนใจวาสอดคลอง

             -1 หมายถึง   ไมสอดคลอง
นําผลการพิจารณาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญในแตละขอไป

หาดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และดัชนีความสอดคลองโดยมีสูตรดังนี้

IOC   =  
N

R∑

 IOC คือ  ดัชนีความสอดคลองที่มีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1
 ∑R คือ  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ

N คือ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ
เกณฑการพัฒนาหากมีคา = 0.5  แสดงวามีคาความสอดคลอง  หากนอยกวา 0.5

ตองปรับปรุงแกไขใหม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ข้ันที่ 6 นําแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องที่ปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดังนี้

6.1 ข้ันหาประสิทธิภาพแบบเด่ียว (Individual Testing) ทดสอบกับนักเรียน เกง
ปานกลาง ออน จํานวน 3 คน โดยพิจารณาในเรื่องระยะเวลา  ความเขาใจในเนื้อหาและความ
ยากงายของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องนํามาคํานวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 60/60
แลวปรับปรุงแกไข

6.2 ข้ันการหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) โดยทดสอบกับ
นักเรียน เกง ปานกลาง ออน จํานวน 9 คน โดยพิจารณาในเรื่องระยะเวลา  ความเขาใจในเนื้อ
หาและความยากงายของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องนํามาคํานวณหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 70/70 แลวปรับปรุงแกไข

การสรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  เพ่ือใชในการวิจัยมีข้ันตอนการพัฒนา
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3

ศึกษาคนควาเอกสารแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องอ่ืนๆ

กําหนดจุดประสงคปลายทาง และจุดประสงคนําทาง

สรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบแกไข

เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ  ประเมิน  และปรับปรุงแกไข

หาประสิทธิภาพของแบบฝก Individual Testing และ Small Group Testing     
ปรับปรุงแกไข รวบรวมเปนชุดแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

แผนภูมิที่ 3   ข้ันตอนการสรางแบบฝก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ข้ันตอนการสรางแผนการสอน  การสรางแผนการสอนเพ่ือใชในการสอน            
การเขียนเรื่อง กลุมทักษะวิชาภาษาไทย   ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามข้ันตอนดังนี้

1. ศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากหลักสูตรประถมศึกษา
2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) และหลักสูตรวิชาภาษาไทย ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ
ชวงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)

2. ศึกษาหลักการสอน วิธีการสอนแบบตาง ๆ
3. วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค เพ่ือเขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
4. สรางแผนการสอน เรื่องการเขียนเรื่องในชั้นประถมศึกษาปที่ 1
5. นําแผนการสอนใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

ความถูกตอง
6. ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ

ศึกษาหลักสูตรกลุมทักษะวิชาภาษาไทย

ศึกษาหลักการสอน วิธีการสอนแบบตาง ๆ

วิเคราะหเนื้อหา และจุดประสงค ในคําอธิบายรายวิชา

สรางแผนการสอนเรื่องการเขียนเรื่อง ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

นําแผนการสอนใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง

ปรับปรุงตามคําแนะนําของ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ

แผนภูมิที่ 4    การสรางแผนการสอน

จากข้ันตอนที่ 2  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียน
เรื่อง ผูวิจัยไดสรุปข้ันตอนการวิจัย ดังตารางตอไปนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 2 สรุปวิธีดําเนินการข้ันตอนที่ 2   การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ /
การวิเคราะหขอมูล

เพ่ือพัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะการเขียน
เรื่อง

พัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะ
การเขียนเรื่อง
- คําชี้แจง
- จุดประสงค
- แบบฝก
- แบบประเมิน
  ตนเอง

เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝกเสริม
ทักษะการเขียน
เรื่อง

ประเมินโครงราง
แบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนเรื่อง

อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญดาน
ภาษาไทย 2 คน
ดานแบบฝก 1
คน

แบบประเมินแบบฝกเสริม
ทักษะการเขียนเรื่อง/
วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) และหาคาดัชนี
ความสอดคลอง IOC

หาประสิทธิภาพ
แบบฝก ฯ

ทดลองกับนักเรียน
3 คน (Individual
Testing) ทดลอง
กับนักเรียน 9 คน
(Small Group
Testing)

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนใน
กลุมบัณฑูรสิงห
จํานวน 12 คน

แบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนเรื่อง/วิเคราะห
ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย
(  X   ) ของคา E1/ E2

สรางแผนการสอน ศึกษาเนื้อหา/
หลักสูตร
ภาษาไทย

หลักสูตร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

วัตถุประสงค    เพ่ือทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1โรงเรียนบานคลองซื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในกลุมโรงเรียนบัณฑูรสิงห   10
โรงเรียน จํานวน 250 คน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545

กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนบานคลองซื่อ ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 24 คน โดย
การสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีจับฉลาก

แบบแผนการวิจัย  แบบแผนการวิจัยครั้งนี้เปนแบบแผน Pre Experimental Designs ใชแบบ
One Group Pretest - Posttest Design (Tuckman 1999:160) ดังนี้

O1 X O2

O1 หมายถึง  คะแนนทดสอบกอนเรียน
X หมายถึง  การทดลองเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง
O2 หมายถึง  คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน

วิธีดําเนินการทดลอง   มีดังนี้
1. ทดสอบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน       

(Pre – Test) โดยครูเปนผูอานขอทดสอบใหนักเรียนฟง
2. ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยเปนผูสอนตามแผนการสอนดวยตนเอง พรอมกับ

สังเกตพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง ทดลองสัปดาหละ 15 คาบ รวม 2 สัปดาห และสัปดาหละ
18 คาบ 1 สัปดาห รวมทั้งสิ้น 3 สัปดาห โดยสอนวันละ 3 คาบ  คาบละ 20 นาที รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้น 48 คาบ ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้

2.1 สอนเนื้อหาตามแผนการสอนที่ผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 16 แผน ซึ่งจะใชสอน
ครั้งละ 1 แผน  แผนละ 3 คาบ ในเวลาเรียนปกติ

2.2 หลังจากสอนเนื้อหาตามแผนการสอนแตละแผนแลวจะฝกทักษะโดยใช  
แบบฝกที่ผูวิจัยสรางข้ึน  ใหนักเรียนทําเปนรายบุคคล ครั้งละ 2 แบบฝก
รวมทั้งสิ้น 32 แบบฝก  ซึ่งครูเปนผูอานคําชี้แจงใหนักเรียนฟง ในแตละ
แบบฝก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2.3 หลังจากทําแบบฝกแตละครั้ง นักเรียนตองประเมินตนเอง  เพ่ือประเมิน
ความสามารถของตน  โดยใชแบบประเมินตนเองที่ผูวิจัยสรางข้ึน  แลวจึงสง
แบบฝกใหครูตรวจบันทึกผลเปนรายบุคคล

3. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post – Test) โดยใชแบบทดสอบ  
วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบคนละชุดกับแบบทดสอบกอนเรียน โดยครูเปน      
ผูอานขอทดสอบใหนักเรียนฟง

จากข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  ผูวิจัยไดสรุป
ข้ันตอนการวิจัย ดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 3     สรุปวิธีดําเนินการข้ันตอนที่ 3  การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ /
การวิเคราะหขอมูล

เพ่ือทดลองใชแบบ
ฝกเสริมทักษะการ
เขียนเรื่อง

ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียน  ทดลองใช
แบบฝ ก เ สริ มทักษะการ
เ ขี ยน เ รื่ อง  ทดสอบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน

นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1
โรงเรียนบานคลอง
ซื่อ  จํานวน 24 คน

แบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนเรื่อง
แผนการสอน
แบบทดสอบ

ขั้นตอนที่ 4  การพัฒนา (Development) การประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝก
เสริมทักษะการเขียนเรื่อง

วัตถุประสงค เพ่ือประเมินผลแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องโดยมีลําดับข้ันตอน
ดังนี้

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  ดังนี้
 1.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องของ

นักเรียน โดยการใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ซึ่งครูเปนผูอานแบบทดสอบให
นักเรียนฟง

1.2 นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนมาเปรียบเทียบ
ความแตกตาง โดยใชคาสถิต ิรอยละ คาเฉลี่ย ( X  ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล ประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนกอนเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  และแบบสัมภาษณ     
ความคิดเห็น  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน  เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนใชแบบฝก
เสริมทักษะการเขียนเรื่องของนักเรียน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการใช
แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องของนักเรียน

แบบสัมภาษณความคิดเห็น  เปนแบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน    
เปนแบบทดสอบชนิดอัตนัย จํานวนชุดละ 4 ขอ แบงเปนขอสอบกอนเรียน 1 ชุด และหลังเรียน 
1 ชุด  ซึ่งผูวิจัยดําเนินการสรางตามข้ันตอนดังตอไปนี้

1. ศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากหลักสูตรประถมศึกษา
พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544

2. ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา
3. วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคของเนื้อหา ในคําอธิบายเพ่ือเขียนจุดประสงค

เชิงพฤติกรรมของเนื้อหา
4. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน
5. เสนอแบบทดสอบใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดาน    

ภาษาไทย ดานวัดผล และดานการพัฒนาแบบฝกตรวจสอบ  นําไปปรับปรุงแกไข คือ คําสั่งที่ใช
ในแบบทดสอบควรใชคําใหสม่ําเสมอ เสนบรรทัดควรใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

6. นําแบบทดสอบไปหาคา IOC  และนําไปคํานวณคาดัชนีความสอดคลองได
เทากับ 0.79

7. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเปน
แบบทดสอบอัตนัย ฉบับละ 4 ขอไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
บานคลองซื่อ  อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน 26 คน  โดยครูเปนผูอานแบบทดสอบ
ใหนักเรียนฟง  ตรวจใหคะแนนโดยใชแบบจัดอันดับคุณภาพ 3,2,1  ระดับ 3 = ดี (คะแนน 8 –
10 คะแนน) ระดับ 2 = พอใช (คะแนน 5 – 7 คะแนน)  ระดับ 1 = ตองปรับปรุง (คะแนน 1 – 4
คะแนน) ซึ่งแตละขอจะมีเกณฑการตรวจ 5 รายการ คือ 1) การตั้งชื่อเรื่องและสื่อความได
เหมาะสมกับภาพหรือเรื่อง  2)  ใชภาษาไดเหมาะสมสื่อความหมายไดชัดเจน  3) เรียงลําดับ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



เหตุการณไดตอเนื่องและถูกตอง  4) เขียนหนังสือไดถูกตอง 5) ผลงานสะอาด  ซึ่งมีราย
ละเอียดของเกณฑการใหคะแนน  ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 รายละเอียดของเกณฑการใหคะแนน (ดังแสดงในหนา 79)

8. นําผลการทดสอบมาหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)   ตามสูตรของ             
α -  Coefficient  ของ Cronbach ไดคาความเชื่อมั่น = 0.84 และ 0.83

จากข้ันตอนการสรางแบบทดสอบ  ผูวิจัยไดสรุปข้ันตอนดังแผนภูมิตอไปนี้

ศึกษาหลักสูตรกลุมทักษะวิชาภาษาไทย

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา

วิเคราะหเนื้อหา และจุดประสงค

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เสนอแบบทดสอบใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย
ดานการวัดผล และดานการพัฒนาแบบฝก

นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมินผล
การทดสอบในตารางวิเคราะหเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)   

 ระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

ทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลองซื่อ
จํานวน 26 คน

นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอหาคาความยากงาย
คาอํานาจจําแนก และหาคาความเชื่อมั่น

แผนภูมิที่ 5    การสรางแบบทดสอบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 4 รายละเอียดของเกณฑการใหคะแนน

รายการประเมิน ระดับความสามารถ เกณฑ
ตั้ ง ชื่ อ เ รื่ อง แล ะสื่ อ
ความไดเหมาะสมกับ
ภาพหรือเรื่อง

3 = ดี

2 = พอใช

1 = ตองปรับปรุง

ตั้งชื่อเรื่องไดเหมาะสมกับภาพหรือเรื่อง และ
เขียนสื่อความไดเหมาะสมกับภาพหรือเรื่อง
ตั้งชื่อเรื่องไดเหมาะสมกับภาพหรือเรื่อง แต
เขียนสื่อความไมคอยเหมาะสมกับภาพหรือ
เรื่อง
ตั้งชื่อเรื่องและสื่อความไมเหมาะสมกับภาพ
หรือเรื่อง

ใชภาษาไดเหมาะสม 
สื่ อ ค ว ามหม ายได    
ชัดเจน

3 = ดี

2 = พอใช

1 = ตองปรับปรุง

ใชภาษาและคําไดเหมาะสม  สื่อความหมายได
ชัดเจนตลอดเรื่อง
ใชภาษาและคําไดเหมาะสม  สื่อความหมายได
ชัดเจนบางสวน
ใชภาษาและคําไมเหมาะสม  สื่อความหมายไม
ชัดเจน

เรียงลําดับเหตุการณ
ไ ด ต อ เ นื่ อ ง แ ล ะ      
ถูกตอง

3 = ดี

2 = พอใช

1 = ตองปรับปรุง

เขียนเรียงลําดับเหตุการณไดตอเนื่องและถูก
ตองเหมาะสมกับภาพหรือเรื่อง
เขียนเรียงลําดับเหตุการณไดตอเนื่อง แตไมถูก
ตองเหมาะสมกับภาพหรือเรื่อง
เขียนสับสน  วกวน ขาดความตอเนื่อง

เขียนหนังสือได
ถูกตอง

3 = ดี

2 = พอใช
1 = ตองปรับปรุง

เขียนหนังสือไดถูกตองไมตกหลน ถูกตองตาม
ความหมายของคํา
เขียนหนังสือผิดบาง แตยังพอสื่อความได
เขียนหนังสือผิดมาก เกิน 10 คํา

ผลงานสะอาด 3 = ดี

2 = พอใช

1 = ตองปรับปรุง

เขียนหนังสือสะอาด เรียบรอย มีรอยขูดลบเล็ก
นอย
เขียนหนังสือไมคอยสะอาดเรียบรอย มีรอยขูด
ลบบาง
เขียนหนังสือไมเรียบรอย ไมสะอาด มีรอยขูด
ลบมาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



คะแนน  1-4  คะแนน  =  ระดับ 1   หมายถึง   ตองปรับปรุง
คะแนน  5-7  คะแนน  =  ระดับ 2   หมายถึง   พอใช
คะแนน  8-10 คะแนน  =  ระดับ 3   หมายถึง   ดี

การวิเคราะหขอมูล นําแบบทดสอบมาวิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย  ( X ) และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนมา    
เปรียบเทียบ  โดยการทดสอบ  t – test  แบบ  Dependent

2.  สัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน  โดยใชแบบสัมภาษณความคิดเห็นซึ่งเปน
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ในลักษณะการใชสัญลักษณรูปภาพแทนการแสดงความคิดเห็น 
ใหนักเรียนเลือกตอบ  โดยครูเปนผูอานขอคําถามใหนักเรียนฟง  มีข้ันตอนดังนี้

2.1 สรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน       
ภาษาไทยโดยการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง โดยสัมภาษณเก่ียวกับความรูสึกของ
นักเรียน    ความเหมาะสม ความนาสนใจของแบบฝก  และผลที่ไดรับจากการใชแบบฝก

2.2  นําแบบสัมภาษณใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง

2.3 นําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไข  คือ ขอคําถามบางขอไมชัดเจน    
สื่อความยากเกินไป จึงไดปรับขอความ และปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับนักเรียนโดยใช
สัญลักษณรูปภาพแทนคําตอบ

2.4 นําไปใชสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนแลวนําไปหาคา IOC       
(Index Of Item Objective Congruence) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.79

3. ปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง   จากการประเมินผลสัมฤทธิ์
กอนและหลังเรียน  และจากการสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนแลวนําไปปรับปรุงแกไข คือ 
จัดวางตําแหนงของรูปภาพใหเหมาะสม  ปรับตัวอักษรใหใหญข้ึน ปรับเสนบรรทัดใหได    
มาตรฐาน ขยายรูปภาพและกรอบการเขียนใหใหญข้ึน และเปลี่ยนกรอบรูปภาพสําหรับเขียนให
เหมาะสมย่ิงข้ึน

จากข้ันตอนที่ 4  การประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง
ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัย  ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 5   สรุปวิธีดําเนินการข้ันตอนที่ 4 (ดังแสดงในหนา 81)

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ     

รวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การเขียนเรื่อง พรอมกับเก็บขอมูลแบบทดสอบกลับมาเพ่ือตรวจคะแนน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



1. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ตั้งไว
2. นําคะแนนที่ไดมาคํานวณหาคาเฉลี่ย (  X  ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ใชคาสถิติวิเคราะหความแปรปรวน     
t - test Dependent

ตารางที่ 5   สรุปวิธีดําเนินการข้ันตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนเรื่อง

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ /
การวิเคราะหขอมูล

เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การเขียน
เรื่องกอนและ
หลังเรียน

ท ด ส อ บ ผ ล
สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง
การเรียนกอน
และหลัง การ
ทดลองใชแบบ
ฝกเสริมทักษะ

นักเรียนชั้น ป.1
โรงเรียนบานคลองซื่อ
จํานวน 24 คน

แบบทดสอบวัดผล
สั มฤทธิ์ ด านทักษะ
การเขียนเรื่อง โดยหา
คาเฉลี่ย ( X )
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)และ
t-test Dependence

เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียน

สัมภาษณ
ความคิดเห็น

นักเรียนชั้น ป.1
โรงเรียนบานคลองซื่อ

จํานวน 24 คน

แบบสัมภาษณ
ความคิดเห็น /

รอยละ (%) และการ
วิเคราะหเนื้อหา

(Content Analysis)
เ พ่ื อปรั บปรุ ง แก ไ ข
แบบฝก เสริ มทักษะ
การเขียนเรื่อง

ปรับปรุงแกไข
แบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนเรื่อง
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บทท่ี 4

การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ดําเนินการโดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการ        
นําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  แผนการสอน          
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนซึ่งเปนขอสอบตางฉบับกัน  และ         
แบบสัมภาษณความคิดเห็น    ซึ่งหาประสิทธิภาพของแบบฝก  และนําไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลองซื่อ  จํานวน  24  คน  ดวยการทดสอบกอนเรียน  
จากนั้นผูวิจัยดําเนินการสอนแบบฝกเสริมทักษะตามแผนการสอน แลวจึงทดสอบหลังเรียน  
และสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลอง  โดยใชแบบสัมภาษณความคิดเห็น  เพ่ือ
เปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามในการวิจัย  ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดย
แบงเปน  4  ตอนดังนี้

1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน
2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง
3. ผลการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง
4. ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

ตอนที่ 1  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน
การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชา    

ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  แบงออกเปน  3  ตอน คือ 1)  ผลการศึกษา 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เก่ียวกับการเขียนเรื่องและการพัฒนาแบบฝก  2)  ผลการศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย  และเนื้อหาสาระวิชาภาษาไทย  3) ผลการศึกษาความตองการของนักเรียน  
ครูผูสอนวิชาภาษาไทย  และแนวคิดจากผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาแบบฝก  ผูวิจัยไดรวบรวม  
ขอมูลและสรุปผล ดังรายละเอียดตอไปนี้

ผลการศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เก่ียวกับการเขียนเรื่อง และ        
การพัฒนาแบบฝก

จากการศึกษาพบวา  นักการศึกษา  นักวิชาการและบุคคลหลายฝายใหความสําคัญ
กับการศึกษาและการพัฒนามนุษย  ซึ่งการพัฒนาคนใหมีคุณภาพที่ดีข้ึนนั้น  จําเปนอยางย่ิงที่
จะตองพัฒนาทักษะพ้ืนฐานแตละคนตั้งแตเยาววัย ใหมีความพรอมที่จะเรียนรูสิ่งตางๆได     
รวดเร็วย่ิงข้ึน  การพัฒนาพ้ืนฐานของคนนั้นตองพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารเปนอันดับแรก   
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โดยพ้ืนฐานที่สําคัญของมนุษยที่ใชในการติดตอสื่อสาร  ไดแก  การฟง  การพูด  การอานและ
การเขียน  ซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญของภาษาทุกชนชาติ  และเปาหมายข้ันพ้ืนฐานของ  
การศึกษาก็มุงเนนที่จะใหผูเรียนมีทักษะในการอานออกเขียนได  สามารถนําความรูมาชวยใน
การพัฒนาประเทศในทุกๆดาน  นอกจากนี้การเขียนเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนทั้งในดาน 
การศึกษาและการดําเนินชีวิต การเขียนเปนเครื่องมือสําคัญที่จะบันทึกหรือถายทอดเรื่องราว
ตางๆ  ตามความคิดของตนและของผูอ่ืนใหเปนประโยชนตามที่ตองการ

นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยก็พบวา  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่สามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองไดนั้น ตองใชสื่อการเรียนการสอนใน   
การพัฒนาทักษะ เพราะวิชาภาษาไทยเปนวิชาทักษะที่ตองฝกการฟง พูด อาน และเขียน  
อยางสม่ําเสมอ  ดังนั้นการพัฒนาทักษะการเขียนโดยเฉพาะการเขียนเรื่องตองพัฒนาโดยการใช
แบบฝกการเขียนเรื่องจึงจะมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  เนื่องจากนักเรียนจะ
ไดมีโอกาสฝกทักษะการเขียนดวยตัวเอง ฝกซ้ําๆจะไดเกิดความชํานาญ และจากการศึกษา 
การพัฒนาแบบฝก พบวา การสรางแบบฝกตองคํานึงถึงดานจิตวิทยา สํานวนภาษา         
ความเหมาะสมกับวัยและความสามารถ การใชเวลา การสรางแบบฝกจึงควรสรางอยางถูกวิธี 
จัดทําอยางเปนระบบเปนเรื่องที่นาสนใจและเราความสนใจ ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหของ
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตางๆเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝกการเขียน มาเปนแนวทางใน    
การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1

ผลการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและเนื้อหาสาระวิชาภาษาไทย
หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กลุมทักษะ

วิชาภาษาไทย  จากการศึกษาจุดประสงคของหลักสูตรกําหนดใหภาษาไทยมีความสําคัญ     
ทั้งในฐานะที่เปนภาษาประจําชาติ เปนเครื่องมือในการสื่อสารและเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาต ิ การเรียนการสอนภาษาไทยมุงใหผูเรียนมีพัฒนาการทางภาษาทั้งในดานการฟง พูด อาน 
และเขียนตามควรแกวัย นอกจากนี้จุดประสงคของหลักสูตรวิชาภาษาไทยดานการเขียน        
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ขอที่ 16 ตองการใหผูเรียนมีทักษะดานการเขียน ในลักษณะของ
การเขียนอธิบายภาพ เลาเรื่อง แสดงความนึกคิด โดยลําดับความคิดและเหตุการณ อีกทั้ง   
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดสาระของหลักสูตรการเรียนรู   
ภาษาไทย คือ  สาระที ่1 การอาน   สาระที่ 2 การเขียน  สาระที่ 3  การฟง การดู และการพูด 
สาระที่ 4 หลักการใชภาษา  และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม และมาตรฐานของวิชา
ภาษาไทยตามสาระตางๆ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูในแตละชวงชั้น ซึ่งในงานวิจัยนี้     
สอดคลองกับสาระที ่2 การเขียน และมาตรฐานการเรียนรูที่  2.1  ใชกระบวนการเขียน  เขียน
สื่อสาร   เขียนเรียงความ     ยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูล
สารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
มาตราฐานการเรียนรูในชวงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) คือ สามารถเขียนคําไดถูกความหมายและสะกด
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การันตถูกตอง ใชความรูและประสบการณเขียนประโยค ขอความและเรื่องราวแสดงความคิด 
ความรูสึก ความตองการและจินตนาการ รวมทั้งใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน ซึ่ง    
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ  พุทธศักราช 2542  ไดกําหนดแนวทางใน  
การจัดการศึกษากระบวนการเรียนรู และเทคโนโลยีการศึกษาที่เนนถึงบทบาทและความสําคัญ
ของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และแหลงการเรียนรู เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผูเรียนและ 
ผูสอนใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
               ผลการศึกษาหลักสูตรดังกลาว สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันจําเปน
ตองมีการพัฒนาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ  
สอดคลองกับหลักสูตร โดยพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต เพ่ือใหนักเรียนสามารถนํา
ความรู  ประสบการณและทักษะตางๆไปใชในชีวิตประจําวัน

ผลการศึกษาความตองการของนักเรียน  ครูผูสอนภาษาไทย และแนวความคิดของ     
ผูเชี่ยวชาญ

ผลการสํารวจความตองการของผูเก่ียวของกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ      
การเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 24 คน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน    
บานคลองซื่อ  จํานวน 24 คน

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบสัมภาษณ จําแนกตามเพศ และสภาพครอบครัว 
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่  6  จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของการตอบแบบสัมภาษณ

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ
1. เพศ
          ชาย
          หญิง

11
13

45.83
54.17

                                                              รวม 24 100
2. บิดามีอาชีพ
          รับจาง
          คาขาย
          ทําสวน
          เลี้ยงสัตว

17
4
2
1

70.83
16.67
8.33
4.17

                                                              รวม 24 100
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ตารางที่ 6    (ตอ)

  ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ
3.  มารดามีอาชีพ
           แมบาน
           รับจาง
           คาขาย
           ทําสวน

4
13
5
2

16.67
54.17
20.83
8.33

                                                            รวม 24 100
4. บิดาจบการศึกษาชั้น
          ป.4
          ป.6
          ม.2
          ม.3
          ม.6

7
12
1
2
2

29.17
50.00
4.17
8.33
8.33

                                                            รวม 24 100
5. มารดาจบการศึกษาชั้น
          ป.2
          ป.4
          ป.5
          ป.6
          ม.3
          ม.6

2
5
3
10
3
1

8.33
20.83
12.50
41.67
12.50
4.17

                                                           รวม 24 100

จากตารางที่ 6  พบวา  สวนใหญนักเรียนผูตอบแบบสัมภาษณเปนเพศหญิง จํานวน  
13  คน  คิดเปนรอยละ  54.17  และเพศชายจํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  45.83        
ดานอาชีพของบิดา  สวนใหญบิดามีอาชีพรับจาง  จํานวน 17 คน  คิดเปนรอยละ  70.83     
รองลงมามีอาชีพคาขาย  จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ  16.67  อาชีพทําสวน จํานวน  2  คน  
คิดเปนรอยละ  8.33  และอาชีพเลี้ยงสัตว  จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 4.17   ดานอาชีพของ
มารดา สวนใหญมารดามีอาชีพรับจาง จํานวน 13 คน  คิดเปนรอยละ 54.17  รองลงมามีอาชีพ
คาขาย จํานวน  5  คน  คิดเปน รอยละ 20.83  อาชีพแมบาน  จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 
16.67  และอาชีพทําสวน  จํานวน  2 คน  คิดเปนรอยละ  8.33  ดานการศึกษาของบิดา      
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สวนใหญบิดาจบการศึกษา  ชั้นป. 6 จํานวน 12 คน  คิดเปนรอยละ  50.00  รองลงมา         
จบชั้นป. 4 จํานวน  7 คน คิดเปนรอยละ 29.17  จบม.3 และ ม. 6 จํานวน อยางละ 2 คน     
คิดเปนรอยละ 8.33  และจบชั้นม.2 จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 4.17  ดานการศึกษาของ
มารดา  สวนใหญจบชั้น ป.6 จํานวน 10 คน  คิดเปนรอยละ  41.67   รองลงมาจบชั้นป. 4 
จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 20.83  จบชั้น ป. 5 และ ม. 3  จํานวนเทากัน อยางละ 3 คน   
คิดเปนรอยละ 12.50  จบชั้นป.2 จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ  8.33  และจบชั้น ม. 6 จํานวน 
1 คน  คิดเปนรอยละ 4.17

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและการสอนของครู  ของผูตอบแบบสัมภาษณ  
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ  มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 7  จํานวนและรอยละพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและการสอนของครู

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและการสอนของครู จํานวน รอยละ

1. นักเรียนมาโรงเรียนทุกวันหรือไม
     ไมทุกวัน

           ทุกวัน
23
1

93.83
4.17

                                                   รวม 24 100

2. นักเรียนทํางานหรือทําการบานตามที่ครูสั่งทุกครั้ง
หรือไม

           ทุกครั้ง
           ไมทุกครั้ง

14
10

58.33
41.67

                                                   รวม 24 100

3. ถาไมเขาใจสิ่งที่ครูสอน  นักเรียนเคยถามครูหรือไม
           เคยถาม
           ไมเคยถาม

14
10

58.33
41.67

                                                   รวม 24 100
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ตารางที่ 7  (ตอ)

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและการสอนของครู จํานวน รอยละ

4. กอนสอนครูเคยบอกหรือไม  วาจะสอนเรื่องใด
           บอก
           ไมบอก

24
-

100
-

                                                   รวม 24 100

5. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมตางๆ เชนตอบคําถาม
พูดเลาเรื่อง  เขียนบนกระดานดํา  วาดรูป ฯลฯ

     หรือไม
           ใหทํา
           ไมใหทํา

24
-

100
-

                                                   รวม 24 100

จากตารางที่ 7  พบวา  สวนใหญนักเรียนมาโรงเรียนไมทุกวัน  จํานวน  23 คน   
คิดเปนรอยละ  95.83  และมาทุกวัน  จํานวน  1 คน  คิดเปนรอยละ 4.17 ดานการทํางานหรือ
ทําการบานตามที่ครูสั่ง  สวนใหญจะทําทุกครั้ง  จํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ 58.33 และ  
ทําไมทุกครั้ง  จํานวน 10 คน  คิดเปนรอยละ 41.67  ดานการถามครูเมื่อไมเขาใจสิ่งที่ครูสอน  
สวนใหญจะถามครู จํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ 58.33 และไมถาม  จํานวน 10 คน คิดเปน
รอยละ 41.67  ดานการสอนของครูในการบอกเรื่องกอนสอน  สวนใหญจะบอก  จํานวน 24  คน  
คิดเปนรอยละ 100  และดานการทํากิจกรรมตางๆของนักเรียน  สวนใหญครูใหทํากิจกรรม
จํานวน 24 คน คิดเปน  รอยละ 100

สําหรับสภาพแวดลอมทางการเรียนและความตองการของผูตอบแบบสัมภาษณ  
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ  มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 8   จํานวนและรอยละของสภาพแวดลอมทางการเรียนและความตองการ

สภาพแวดลอมทางการเรียนและความตองการ จํานวน รอยละ
1. นักเรียนเคยไดรับคําชมเชยหรือรางวัลจากการเรียน

หรือไม
             เคย 24 100
                                                     รวม 24 100
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ตารางที่ 8 (ตอ)

สภาพแวดลอมทางการเรียนและความตองการ จํานวน รอยละ
2. ในหองเรียนมีมุมหนังสือหรือไม
             มี 24 100
                                                     รวม 24 100
3. นักเรียนตองการแบบฝกมาใชในการเรียน การเขียนเรื่อง

หรือไม
            ตองการ 24 100
                                                     รวม 24 100
4. นักเรียนตองการแบบฝกที่มีลักษณะอยางไร
            รูปภาพสวยๆ
            มีรูปการตูน
            มีรูประบายสี
            มีสีสดใส  สวยงาม

24 100

                                                     รวม 24 100
5. นักเรียนคิดวาแบบฝก จะทําใหเรียนดีข้ึนหรือไม
           ดีข้ึน 24 100
                                                     รวม 24 100

จากตารางที่ 8 พบวา  ดานการไดรับคําชมเชยหรือรางวัลจากการเรียน สวนใหญ       
นักเรียนเคยไดรับ  จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 100  ในหองเรียนมีมุมหนังสือ จํานวน 24 คน  
คิดเปนรอยละ 100  ดานความตองการแบบฝกมาใชในการเรียนการเขียนเรื่อง สวนใหญ      
นักเรียนตองการจํานวน 24 คน  คิดเปนรอยละ 100 ดานลักษณะของแบบฝกที่นักเรียนตองการ
สวนใหญตองการรูปภาพสวยๆ  มีรูปการตูน  มีรูประบายสี  และมีสีสดใสสวยงามจํานวนเทากัน  
จํานวน 24 คน  คิดเปนรอยละ 100  ดานแบบฝกจะทําใหนักเรียนเรียนดีข้ึน จํานวน 24 คน  
คิดเปนรอยละ 100

ผลการสัมภาษณครูผูสอนภาษาไทย  ผูวิจัยไดสัมภาษณครูผูสอนภาษาไทย        
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  จํานวน 10 คน  ในโรงเรียนกลุมบัณฑูรสิงห  เพ่ือศึกษาความคิดเห็น    
ความตองการ และแนวการจัดการเรียนการสอนของผูสอน  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
เนื้อหา (Content  Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ

ผลการวิเคราะหความคิดเห็น  ความตองการเก่ียวกับแบบฝกเสริมทักษะ          
การเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ของครูผูสอนภาษาไทย
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีดังตอไปนี้  ดานความตองการในการนําแบบฝกมาใช  โดยภาพรวม
พบวา ครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทุกคนมีความตองการ เพราะทําใหนักเรียนได
เรียนรูโดยไดฝกตามข้ันตอน เปนการฝกทักษะการเรียนรูดานการเขียนของนักเรียนให    
เหมาะสม  นักเรียนมีประสบการณเพ่ิมข้ึน  เปนการฝกใชจินตนาการของนักเรียน  สะดวกตอ
การเรียนการสอน และจะไดรูแนวทางในการสอนการเขียนเรื่อง

ดานประโยชนของแบบฝก  โดยภาพรวมพบวา  แบบฝกมีประโยชนเพราะทําให        
นักเรียนเขียนเรื่องได  นักเรียนไดถายทอดประสบการณและความคิดสรางสรรคของตนเอง  
ชวยพัฒนาการเขียนของนักเรียนใหมีทักษะหลากหลายกวาเดิมตามลําดับข้ันของการเรียนรู  
ทําใหครูรูวิธีการสอนการเขียนเรื่อง  และทําใหครูผูสอนไดรูศักยภาพของนักเรียนแตละคน

ดานความรูในเรื่องการสรางแบบฝก  โดยภาพรวมพบวา  ครูผูสอนรอยละ 90  มี
ความรูในเรื่องการสรางแบบฝก  เพราะไดศึกษาจากเอกสาร  ตําราดวยตนเอง  ไดรับฟงจากผูรู 
ไดรับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 
1-2 ไดเคยจัดทําใหเด็กใชมาบาง  และเคยทําวิจัยในชั้นเรียน  สวนครูผูสอนอีกรอยละ 10  ไมมี
ความรูเรื่องการสรางแบบฝก  เพราะยังไมเคยสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มากอน

ดานการสงเสริมใหครูผูสอนภาษาไทย  มีการพัฒนาแบบฝกข้ึนใชประกอบ        
การเรียนการสอน  โดยภาพรวมพบวาควรสงเสริม  เพราะจะไดนําไปใชในการเรียนการสอน  
เปนการเสริมทักษะของผูเรียนใหมีทักษะที่หลากหลาย ชวยสงเสริมการสอนใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  จะไดสรางแบบฝกเปนและจัดทําใหเหมาะสมกับเด็ก และจะไดมีแบบฝกที่หลากหลาย  
ทําใหนักเรียนรูจักคิดและฝกการเขียน

ดานรูปแบบของแบบฝก  โดยภาพรวมพบวา ควรฝกจากงายไปหายาก มี       
หลากหลายรูปแบบ  มีรูปภาพดึงดูดความสนใจ  ใหนักเรียนมีสวนรวมในการแตงเติมสีสันตาม
ความตองการของนักเรียนเอง  แบบฝกมีความนาสนใจ  เราความสนใจของนักเรียน  ควรฝก
เปนรายบุคคล    เปนเรื่องงายๆใกลตัวเด็ก  เรื่องในชีวิตประจําวัน  เรื่องสัตว มีคติสอนใจ    
สอดแทรกคุณธรรม  ตัวหนังสือใหญชัดเจนเหมาะกับระดับชั้น

ดานรายละเอียดของแบบฝก  โดยภาพรวมพบวา  มีคําสั่งที่เขาใจงาย  มีจุดประสงค
ครอบคลุมทุกดาน  ทั้งความรูความเขาใจ  ทักษะและเจตคติ  มีวิธีการวัดและประเมินผล   
ตลอดจนมีแผนการสอนประกอบการใชแบบฝกตามข้ันตอน

ดานขอเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยภาพรวมพบวา  ควรเผยแพรแบบฝกที่จัดทําข้ึนใหกับคร ู   
ผูสอนทั่วไปดวย  แบบฝกที่สรางข้ึนควรคํานึงถึงเด็กที่เรียนไมทันเพ่ือน  การทําแบบฝกควรให
ทําซ้ําๆเพราะเด็กเรียนรูไดไมเทากัน  การใหเด็กเขียนเรื่องจากภาพ  ควรฝกหลังจากอานออก
เขียนได  และเปนแนวทางในการพัฒนาแบบฝกตอไป  ตลอดจนนําไปเปนเครื่องมือในการวิจัย
ชั้นเรียนได
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ผลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบบฝก  พบวา รูปแบบของแบบฝก
ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย  เชน   เขียนจากภาพ  จากคําและจากชื่อเรื่อง ฯลฯ  มีรูปภาพ       
ที่มีสีสันสวยงาม  ชื่อเรื่องเหมาะสม  มีตัวอยางหรือแผนผังความคิด ใหเปนแนวทางใน            
การเขียนเรื่อง

ดานองคประกอบของแบบฝกการเขียนเรื่อง พบวา ควรมีคํานํา คําชี้แจง            
จุดประสงคหรือจุดมุงหมาย  เนื้อหาหรือกิจกรรมสําหรับฝก  และเกณฑการประเมิน          
ดานหลักเกณฑการสรางแบบฝกการเขียนเรื่องที่เหมาะสม  พบวา ควรเริ่มจากงายไปหายาก     
ตามลําดับ  ควรมีการวิเคราะหเนื้อหาที่จะนํามาสรางแบบฝกและเรียบเรียงอยางเปนระบบ   
ควรเรียงลําดับความตอเนื่องของเนื้อหาและความยากงายของภาษา  ควรศึกษาทฤษฎีที่    
เก่ียวของ และแนวคิดตางๆ  ดานขอเสนอแนะอ่ืนๆ  พบวา  ควรสอนเรื่อง  คํา  วลี  และ
ประโยคกอนที่จะสอนการเขียนเรื่อง สอนการเชื่อมประโยคใหเปนเรื่องราว และควรใหเขียนตาม
ลําดับความสําคัญของเหตุการณ  โดยไมเนนรูปแบบของการเขียนเรื่อง

ตอนที่ 2  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง
จากการสํารวจในข้ันตอนที่ 1  ผูวิจัยไดนําขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนา    

แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  โดยมีข้ันตอน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1) สรางแบบฝกการเขียนเรื่อง 
2) ประเมินและตรวจสอบแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องโดยอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  
และผูเชี่ยวชาญ  แลวปรับปรุงแกไข  3) หาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Testing)
แลวปรับปรุงแกไข   4)  การหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing)  แลว   
ปรับปรุงแกไข

ผลการสรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง
ผลจากการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานนั้น พบวา นโยบายทาง     

การศึกษาที่เก่ียวของ ไดกลาวถึงความสําคัญของการเขียน เพราะเปนทักษะที่จําเปนใน      
การดําเนินชีวิต  และผลการสํารวจความตองการของนักเรียน  ครูผูสอน  มีความเห็นที่      
สอดคลองกันคือ  ตองการใหมีการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  ซึ่งเปนสื่อการสอน 
อยางหนึ่ง  รวมทั้งผลการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ พบวา  การจัดการเรียน  
การสอนที่ใหผูเรียนเกิดทักษะในการเขียนนั้น  การใชแบบฝกมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด  
และผลสํารวจความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก  มีความคิดเห็นสอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎี  และหลักการสรางแบบฝก  มาผสมผสานกับเนื้อหาของแบบฝก คือ ดานรูปแบบของ
แบบฝก มีรูปแบบหลากหลาย มีรูปภาพดึงดูดความสนใจ มีสีสันสวยงามเราความสนใจของ   
นักเรียน ฝกจากงายไปหายาก ฝกเปนรายบุคคล เปนเรื่องงายๆใกลตัวเด็ก เรื่องในชีวิต   
ประจําวัน มีตัวอยางใหเปนแนวทางในการเขียน และใหนักเรียนมีสวนรวมในการแตงเติมสีสัน  
จากนั้นมีการวิเคราะหเนื้อหาที่จะนํามาสรางแบบฝกและเรียบเรียงอยางเปนระบบ ตามลําดับ
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ความตอเนื่องของเนื้อหา และความยากงายของภาษา เขียนตามลําดับความสําคัญของ       
เหตุการณโดยไมเนนรูปแบบของการเขียนเรื่อง และกําหนดรายละเอียดของแบบฝกเปน     
องคประกอบของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  โดยมี คํานํา คําชี้แจง จุดประสงคที่    
ครอบคลุมทั้งดานความรูความเขาใจ ทักษะและเจตคต ิ เนื้อหาสําหรับฝกที่มีคําสั่งสั้นๆเขาใจ
งาย มีวิธีการวัดและประเมินผล ตลอดจนมีแผนการสอนประกอบการใชแบบฝกตามข้ันตอน  
จากขอมูลดังกลาว นํามาสรางเปนแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  วิชาภาษาไทย  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  และนําไปปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  โดยแบบฝก
การเขียนเรื่องที่พัฒนาข้ึน  มีองคประกอบดังนี้

1. คํานํา
2. คําชี้แจง
3. จุดประสงค
4. แผนการสอน
5. แบบฝกการเขียนเรื่อง
6. แบบประเมินตนเอง

ดานแบบฝกการเขียนเรื่อง มีจํานวน 4 ชุด  ดังนี้
ชุดที่ 1   ภาพนอยคอยบรรยาย
ชุดที่ 2   ขยายความนึกคิด
ชุดที่ 3   ลิขิตเปนเรื่องราว
ชุดที่ 4   กาวสูจินตนาการ
ผลการประเมินและตรวจสอบแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง
ผูวิจัยไดพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  วิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียน

ประถมศึกษาปที่ 1  ฉบับราง โดยมีผลการดําเนินการสรางดังนี้ 1) ศึกษาคนควาเอกสาร    
แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องอ่ืนๆ 2) กําหนดจุดประสงคปลายทางและจุดประสงคนําทาง 
3) สรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง นําไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนําผลจากการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนํา   โดยระบายสีภาพใหเขมใหชัดเจนสวยงาม ขยายรูปภาพใหใหญข้ึน จัดวางตําแหนง
รูปภาพใหเหมาะสม และปรับกรอบการเขียนใหสอดคลองกับภาพหรือเรื่อง

ผลการประเมินและตรวจสอบแบบฝกของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ผูวิจัยไดพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  วิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 3 ทาน คือ อาจารยดร.มาเรียม นิลพันธุ   
รศ.กาญจนา  คุณารักษ  และอาจารยมณฑนา  วัฒนถนอม  ไดตรวจสอบความถูกตองและให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแบบฝกใหถูกตองสมบูรณ  โดยผลจากการตรวจสอบ คือ กรอบ 
การเขียนกับภาพและเรื่องไมสอดคลองกัน  การกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมบางขอไม
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สามารถวัดได  การใชภาษาและหัวขอในคําสั่งไมสม่ําเสมอ รูปภาพบางภาพไมสดใสไมเราใจ  
รูปภาพเล็กไป กิจกรรมในใบงานไมไดบอกรายละเอียดใหชัดเจนวาจะใหทําอะไร  ทําอยางไร

ผลการประเมินและตรวจสอบแบบฝกของผูเชี่ยวชาญ
จากผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ทั้ง  3 ทาน   

ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามคําแนะนํา  แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ  3 ทาน   ได
ตรวจสอบและประเมินความสอดคลองของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย  
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 ผูเชี่ยวชาญมีขอเสนอแนะ คือ  การใชภาษาในคําสั่งไม
สม่ําเสมอ  ควรมีตัวอยางประกอบในแตละเรื่อง เพ่ือใหนักเรียนไดดูเปนตัวอยาง  ควรเผยแพร
ใหกับโรงเรียนอ่ืนดวย  ไมเหมาะสําหรับใชในภาคเรียนที่ 1 และแบบฝกมีคาดัชนีความ      
สอดคลอง เทากับ 0.79 แสดงวาแบบฝกมีความเหมาะสม

ผลการหาประสิทธิภาพ  E1 / E2  แบบรายบุคคล ( Individual  Testing )   และ   
ผลการปรับปรุงแกไข

ผู วิจัยไดนําแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปหา        
ประสิทธิภาพ  E1 / E2 แบบรายบุคคล ( Individual  Testing ) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1    
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยแยกนักเรียนจาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง  กลาง  ต่ํา  อยางละ 3 คน  เพ่ือดูความเหมาะสมของเวลา
และความยากงายของแตละแบบฝก  พบวา จากการทดสอบหาคาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล
นั้น  พบขอควรปรับปรุงแกไข คือ ขนาดของตัวอักษรบางแบบฝกเล็กไป  ชื่อเรื่องไมไดเนน
อักษร  คําที่กําหนดใหไมชัดเจน  ซึ่งผูวิจัยไดนําไปปรับปรุงแกไข ไดคาประสิทธิภาพ 84.03 /
80.55  ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  60 / 60   ที่กําหนดไวดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9  ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องแบบรายบุคคล

ประสิทธิภาพของ
แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

กลุมทดลอง
ประสิทธิภาพของ
ขบวนการ ( E1 )

ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E2)

เกณฑการประเมิน

แบบทดสอบ
ระหวางเรียน

84.03 60.00

แบบทดสอบ
หลังเรียน 80.55 60.00
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ผลการหาประสิทธิภาพ E1 / E2  แบบกลุมเล็ก ( Small Group  Testing ) และ    
ผลการปรับปรุงแกไข

ผูวิจัยไดนําแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  ที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปหา     
ประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบกลุมเล็ก ( Small Group Testing ) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1  
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยแยกนักเรียนจาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง  กลาง  ต่ํา อยางละ 3 คน รวม 9 คน  เพ่ือดูความเหมาะสม
ของเวลาในแตละแบบฝก จากการทดสอบหาคาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็กนั้น  พบขอควร  
ปรับปรุงแกไขเก่ียวกับระยะเวลาที่ใช  ซึ่งผูวิจัยไดเพ่ิมเวลาสําหรับนักเรียนออน  และกําหนด
เวลาที่ใชสอนในภาคเรียนที่ 1 นั้น  พบวา นักเรียนยังขาดความพรอมเทาที่ควร  เพราะยังไมได
เรียนการเขียนเรื่องมากอน  ทําใหตองเพ่ิมเวลาในการฝก  โดยใชเวลาในชั่งโมงซอมเสริมและ
เวลาพักกลางวัน  จึงควรที่จะกําหนดเวลาที่ใชสอนในภาคเรียนที่ 2 จึงจะเหมาะสม โดยไดคา     
ประสิทธิภาพ 88.43 / 89.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 70 / 70 ที่กําหนดไวดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10   ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องแบบกลุมเล็ก

ประสิทธิภาพของ
แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

กลุมทดลอง
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1)

ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ  ( E2 )

เกณฑ
การประเมิน

แบบทดสอบระหวางเรียน 88.43 70.00

แบบทดสอบหลังเรียน 89.00 70.00

ตอนที่ 3    ผลการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

ผูวิจัยนําแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนประถม
ศึกษาปที่ 1  ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนบานคลองซื่อ  จํานวน     
24 คน  ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบกอนเรียน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนซึ่ง
การใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน ครูเปนผูอานแบบทดสอบใหนักเรียนฟง เนื่องจาก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ยังอานไมคลอง ยังไมเขาใจความหมาย จากนั้นดําเนินการ
ทดลองโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องควบคูกับแผนการสอนในชั่วโมงเรียนตามปกติ  
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ซึ่งผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง  พรอมทั้งสังเกตพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง  โดยทดลองสัปดาห
ละ 15 คาบๆละ 20 นาที รวม 48 คาบ  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2545

การดําเนินการทดลองผูวิจัยใชวิธีการสอนแบบ CIPPA MODEL ทุกคาบเรียนตาม
แผนการสอน รวม 16 แผน  ซึ่งมีข้ันตอนในการสอน 5 ข้ันตอนคือ 1) ข้ัน C (Construct) เปน
ข้ันการสรางความรูดวยตนเอง โดยใหนักเรียนฝกจากเกม  จากการสนทนา การคิดหาเหตุผล 
การพูดประโยค   การเลาเรื่อง การพูดแสดงความรูสึก  ซึ่งกําหนดไวในแผนการสอนแตละแผน 
ไดแกเกมตอภาพ เกมเรียงภาพจากจิ๊กซอว เกมใครชัดเจนจากการลําดับภาพ  เกมรวมพลัง
สรางเรื่อง จากการชวยกันเรียบเรียงเรื่องราวจากภาพ  การสนทนาและคิดหาเหตุผลจากเพลง 
จากเรื่องที่กําหนดให จากปริศนาคําทาย จากการขอพรนางฟา สามารถแตงประโยคและพูดตอ
เรื่องราวเปนเรื่องราวเดียวกัน เลาเรื่องจากภาพ จัดลําดับภาพ และพูดแสดงความรูสึกจาก    
หัวขอที่กําหนดให เปนตน    2) ข้ัน I (Interaction) เปนข้ันมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนหรือสิ่งแวดลอม
รอบตัว  เรียนรูจากกัน แลกเปลี่ยนขอมูลความคิดและประสบการณซึ่งกันและกัน โดยให      
นักเรียนแบงกลุมๆละ ประมาณ 5-6 คน เพ่ือเลนเกม ทําทาทางประกอบเรื่องราวที่กําหนดให  
ทําทาทางประกอบเพลง แสดงบทบาทสมมุติ  ซึ่งกําหนดไวในแผนการสอนแตละแผน บางแผน
จะกําหนดข้ัน I และข้ัน C ไวดวยกัน ไดแก เกมเรียงรอย ถอยคํา โดยแตงเรื่องรวมกัน  เกมใคร
ชัดเจน ชวยกันแตงเรื่องจากภาพ เกมสงดอกไมจากการอานคําและชวยกันแตงเรื่อง  เกมภาพ
วิเศษจากการตอเติมภาพ  เกมตอเรื่องใหจบ รองเพลงและทําทาประกอบเพลง  ทําทาประกอบ
เรื่องที่เลาเปนการแสดงบทบาทสมมุติเปนตน  3) ข้ัน P1 (Physical Participation) เปนข้ัน
เคลื่อนไหวรางกายโดยการรวมกิจกรรม ใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรู  โดยใหนักเรียนมีสวน
รวมในการบอกคําจากใบงาน  อานและเขียนคําบนกระดาน บอกประโยค เลือกประโยค     
เรียบเรียงประโยค เปลี่ยนขอความใหถูกตองตามความเปนจริง  ชวยสรุปเรื่องราว  ชวยตั้งชื่อ
เรื่อง  ชวยเลาเรื่องจากภาพ สรุปแผนผังความคิด คาดคะเนเหตุการณจากเรื่อง  และสรุป    
เรื่องราวตางๆจากใบงาน  ซึ่งกิจกรรมตางๆจะกําหนดไวในแผนการสอน   4) ข้ัน P2 (Process 
Learning) เปนข้ันการเรียนรูกระบวนการตางๆ  โดยโยงเขาสูเรื่องราวที่ใชประกอบการ     
เขียนเรื่องในแตละแบบฝก เพ่ือใหนักเรียนเขาใจกอนที่จะทําแบบฝก  ซึ่งในข้ันนี้จะใชกระบวน
การกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการแกปญหาดวยตนเอง  ไดแกการปฏิบัติกิจกรรมตางๆใน
ใบงานที่กําหนดไวในแผนการสอนเปนกลุมเชน การแตงประโยคจากคําใหสอดคลองกับภาพ  
แตงประโยคจากภาพ  สรุปเรื่องราว ตอเรื่องใหจบ  ตั้งชื่อเรื่อง  แตงเรื่องจากคําที่กําหนดให 
สรุปความคิดจากภาพ เขียนเลาเรื่อง  เขียนแสดงความรูสึกจากภาพ เขียนแสดงความคิดเห็น
จากเรื่อง  การนําเสนอผลงาน  ตลอดจนการอธิบายใหความรูเพ่ิมเติมจากครู  5) ข้ัน A 
(Application) เปนข้ันการนําความรูไปประยุกตใช  โดยใหนักเรียนทําแบบฝกที่กําหนดไวใน
แผนการสอนเปนรายบุคคล  ครั้งละไมเกิน 2 แบบฝก ในการทําแบบฝกแตละครั้ง  ครูจะสอนให   
นักเรียนเลนเกม รองเพลง  ใชกระบวนการกลุมในการระดมความคิดและฝกปฏิบัติ  พรอมกับ
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นําเสนอผลงานของแตละกลุม  ชวยกันสรุปผลงาน  เพ่ือใหนักเรียนเขาใจกอนที่จะฝกเปน    
รายบุคคล โดยมีแผนการสอนกําหนดแนวทางไวในแตละชั่วโมง   กอนที่จะทําแบบฝกครูผูสอน
หรือผูวิจัยจะเปนผูอานคําสั่ง  และอธิบายใหนักเรียนเขาใจคําสั่ง  พรอมกับแนะนํารูปภาพหรือ
เรื่องใหเขาใจตรงกัน แลวจึงใหลงมือปฏิบัติ  ถาคําใดเขียนไมได  นักเรียนจะถามครูได  สําหรับ
นักเรียนที่เรียนชา  บางแบบฝกจะทําไมเสร็จก็จะใหทําตอในชั่วโมงซอมเสริม  หรือในเวลาวาง 
เชน พักกลางวัน  เมื่อทําแบบฝกในแตละครั้ง  นักเรียนไดประเมินผลงานของตนเองลงใน   
แบบประเมิน  แลวนําแบบฝกสงครูเพ่ือตรวจใหคะแนนพรอมกับแบบประเมินตนเอง  เมื่อทํา
แบบฝกในแตละชุดเสร็จแลว  หลังจากนั้นใหนักเรียนทําแบบทดสอบทายบท เพ่ือสรุปบทเรียน
ในแตละชุดจนครบทั้ง 4 ชุด  จากนั้นใหทําแบบทดสอบสรุปการเขียนเรื่องทั้งหมดอีกครั้ง  เมื่อ
เสร็จสิ้นกระบวนการแลวจึงใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบ            
วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนและตอบแบบสัมภาษณความคิดเห็นตอการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนเรื่อง ซึ่งผลจากการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง ไดคาประสิทธิภาพ 
83.68/83.33  ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง    วิชาภาษาไทย
                สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1

ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

กลุมทดลอง ชุดที ่1 ชุดที ่2 ชุดที ่3 ชุดที ่4
ประสิทธิภาพ
ของกระบวน
การ  ( E1 )

ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ

( E2 )

เกณฑ
การประเมิน

แบบทดสอบ
ระหวางเรียน 84.72 86.11 83.33 80.56 83.68 80.00

แบบทดสอบ
หลังเรียน 83.33 80.00

จากตารางที่ 11 พบวา  แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  วิชาภาษาไทย  สําหรับ      
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดผานการทดลองหาประสิทธิภาพรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ทํา  
แบบทดสอบระหวางเรียนมีคาเทากับ 83.68 โดยชุดที่ 1 มีคาเทากับ 84.72  ชุดที่ 2 มีคาเทากับ 
86.11  ชุดที่ 3 มีคาเทากับ 83.33  ชุดที่ 4 มีคาเทากับ 80.56 โดยชุดที่ 2 มีคาประสิทธิภาพ
เปนลําดับที่ 1  ชุดที่ 1 มีคาประสิทธิภาพเปนลําดับที่ 2  ชุดที่ 3 มีคาประสิทธิภาพเปนลําดับที่ 
3 และชุดที่ 4 มีคาประสิทธิภาพเปนลําดับที่ 4   และรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทํา   
แบบทดสอบหลังเรียน มีคาเทากับ 83.33 แสดงวาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนเรื่องที่
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สรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐาน
การวิจัยขอที่ 1 สามารถนําไปใชในการสอนได

ตอนที่ 4   ผลการประเมินแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง
ผู วิจัยไดประเมินผลการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง โดยการแบง          

การประเมินเปน 2 ตอน คือ 1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชแบบฝกเสริมทักษะ          
การเขียนเรื่องกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง 2) ประมวลผล
ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  โดยมีรายละเอียด     
ดังตอไปนี้

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง กอนเรียน
และหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

2. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชแบบฝกเสริมทักษะ     
การเขียนเรื่อง กอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย  
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 มีรายละเอียดดังตารางที่ 12 และ 13 ดังนี้

ตารางที่ 12  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง กอนเรียนและ
หลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องในแตละชุด

คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน
การเขียนเรื่อง ∑ x X S.D

ลํา
ดับ

ที่

∑ x X S.D
ลํา
ดับ

ที่
ชุดที่ 1 ภาพนอยคอยบรรยาย

ชุดที่ 2 ขยายความนึกคิด

ชุดที่ 3 ลิขิตเปนเรื่องราว

ชุดที่ 4 กาวสูจินตนาการ

42

37

43

33

1.75

1.54

1.79

1.38

0.63

0.52

0.61

0.24

2

3

1

4

61

62

60

57

2.54

2.58

2.50

2.38

0.259

0.253

0.26

0.245

2

1

3

4

จากตารางที่ 12  พบวา  คะแนนรวมของการทดสอบผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องของ
นักเรียนกลุมทดลอง กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
กอนเรียน ชุดที่ 3 ลิขิตเปนเรื่องราว  มีผลสัมฤทธิ์อยูในลําดับที่ 1 ( X =1.79,S.D.=0.61) ชุดที่ 
1 ภาพนอยคอยบรรยาย มีผลสัมฤทธิ์อยูในลําดับที่ 2 ( X =1.75,S.D.=0.63)  ชุดที่ 2 ขยาย
ความนึกคิด  มีผลสัมฤทธิ์อยูในลําดับที่ 3 ( X =1.54,S.D.=0.52)  และชุดที่ 4 กาวสูจินตนาการ  
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มีผลสัมฤทธิ์อยูในลําดับที่ 4 ( X =1.38,S.D.=0.24) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน      
ชุดที่ 2 ขยายความนึกคิด  มีผลสัมฤทธิ์อยูในลําดับที่ 1 ( X =2.58,S.D.=0.253) ชุดที่ 1     
ภาพนอยคอยบรรยาย มีผลสัมฤทธิ์อยูในลําดับที่ 2 ( X =2.54,S.D.=0.259)  ชุดที่ 3 ลิขิตเปน
เรื่องราว  มีผลสัมฤทธิ์อยูในลําดับที่ 3 ( X =2.50,S.D.=0.26) และชุดที่ 4 กาวสูจินตนาการ  มี
ผลสัมฤทธิ์อยูในลําดับที่ 4 ( X =2.38,S.D.=0.245) ซึ่งชุดที่ 1 และชุดที่ 4 ลําดับที่ไมเปลี่ยน
แปลง  สวนชุดที่ 2และชุดที่ 3 ลําดับที่เปลี่ยนแปลง  แตคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเพ่ิม
ข้ึนทุกชุด

ตารางที่ 13  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง กอนเรียนและ
                หลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

กลุมทดลอง N X S.D. t-test

การทดสอบกอนเรียน

การทดสอบหลังเรียน

24

24

6.46

10.00

2.41

1.69

10.746 *

t23 0.05 = 2.069   t23 0.01 = 2.819  (Two – tailed test)
** = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01

จากตารางที่ 13 พบวา คะแนนเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบทักษะทางการเขียนเรื่อง  
ของนักเรียนกลุมทดลองกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่    
ระดับ 0.01  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียน  ( X  = 10.00 , S.D. = 1.69)  ดวย     
แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องสูงกวากอนเรียน  ( X  = 6.46 , S.D. = 2.41)  แสดงใหเห็นวา  
เมื่อนักเรียนเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องแลว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะ
การเขียนเรื่องสูงข้ึนจากเดิม  ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2 ที่กําหนดไว

ตอนที่ 5    ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ
                 การเขียนเรื่อง

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 4  การประเมินแบบฝก     
เสริมทักษะการเขียนเรื่องดวยการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน    ในการเรียนดวยแบบฝก
เสริมทักษะการเขียนเรื่อง  มีรายละเอียดดังตารางที่ 14 ดังนี้
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ตารางที่ 14  จํานวนและรอยละของแบบสอบถามความคิดเห็นตอการเรียนดวยแบบฝก
เสริมทักษะการเขียนเรื่อง

ความคิดเห็นเก่ียวกับแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง จํานวน รอยละ

1. นักเรียนชอบแบบฝกการเขียนเรื่องชุดนี้หรือไม
               ชอบมาก
               ชอบปานกลาง
               ชอบนอย

20
3
1

83.33
12.50
4.17

                                                    รวม 24 100
2. แบบฝกมีความนาสนใจเพียงใด
                  มาก
                  ปานกลาง
                  นอย

21
2
1

87.50
8.33
4.17

                                                    รวม 24 100
3. แบบฝกชุดนี้มีความเหมาะสมเพียงใด
                  มาก
                  ปานกลาง
                  นอย

18
5
1

75.00
20.83
4.17

                                                    รวม 24 100
4. นักเรียนคิดวาแบบฝกชุดนี้มีประโยชนเพียงใด
                  มาก
                  ปานกลาง
                  นอย

22
1
1

91.66
4.17
4.17

                                                    รวม 24 100
5. นักเรียนชอบการเรียนแบบนี้หรือไม
               ชอบมาก
               ชอบปานกลาง
               ชอบนอย

19
3
2

79.17
12.50
8.33

                                                    รวม 24 100
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จากตารางที่ 14  พบวา  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแบบฝก             
เสริมทักษะการเขียนเรื่อง  ดานความชอบแบบฝกการเขียนเรื่อง  นักเรียนสวนใหญชอบมาก 
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 83.33  รองลงมาคือชอบปานกลาง  จํานวน 3 คน  คิดเปน    
รอยละ 12.50  และ ชอบนอย 1 คน  คิดเปนรอยละ 4.17  ดานความนาสนใจของแบบฝก   
สวนใหญมีความเห็นวานาสนใจมาก  จํานวน 21 คน  คิดเปนรอยละ  87.50  รองลงมาคือ    
นาสนใจปานกลาง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 8.33 และมีความนาสนใจนอย จํานวน 1 คน  
คิดเปนรอยละ 4.17 ดานความเหมาะสมของแบบฝก  สวนใหญมีความเห็นวาเหมาะสมมาก  
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 75.00  รองลงมาเห็นวาเหมาะสมปานกลาง จํานวน 5 คน      
คิดเปนรอยละ 20.83  และเห็นวาเหมาะสมนอย จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 4.17  ดาน
ประโยชนของแบบฝก  สวนใหญเห็นวามีประโยชนมาก จํานวน 22 คน  คิดเปนรอยละ 91.66  
รองลงมาเห็นวามีประโยชน  ปานกลางและนอยเทากัน จํานวนอยางละ 1 คน  คิดเปนรอยละ 
4.17  สวนดานการเรียนโดยใชแบบฝก  สวนใหญมีความเห็นวา  ชอบมาก  จํานวน 19 คน   
คิดเปนรอยละ 79.17  รองลงมา  ชอบปานกลาง  จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 12.50  และชอบ
นอย จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 8.33

ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะทําแบบฝกและแบบทดสอบ  พบวา    
นักเรียนใหความสนใจและรูสึกตื่นเตนเก่ียวกับรูปภาพที่มีสีสันสวยงาม  และสนใจกับกรอบที่ใช
สําหรับเขียนวาเปนรูปตางๆ  โดยสังเกตจากกิริยาอาการและจากการพูดคุยของนักเรียนดาน
เนื้อหาตรงกับความสนใจของนักเรียน  โดยเฉพาะเรื่องที่เปนนิทาน  ใหนักเรียนตอเรื่องใหจบ  
นักเรียนจะใหความสนใจเปนพิเศษ  สําหรับบรรยากาศในการเรียน  นักเรียนมีความ
กระตือรือรนตองการที่จะเรียนเพราะมีเกมเพลงใหนักเรียนไดสนุกสนาน  ไดฝกปฏิบัติกอนที่จะ
ทําแบบฝกในแตละครั้ง ทําใหพวกเขามีความรูสึก ไมเครียด  มีความสุขกับการเขียน         
ชอบระบายสีภาพ  ทําใหเพลิดเพลิน  สวนในเรื่องของเวลา    นักเรียนสวนมากทําเสร็จทันเวลา  
จะมีนักเรียนกลุมออนบางคนที่ทําชาทําไมเสร็จทันเวลา จึงตองใชเวลาในชั่วโมงซอมเสริมและ
เวลาวางมาทําตอใหเสร็จ

จากการประเมินผลการเขียนเรื่องของนักเรียน โดยใชแบบบันทึกผลการเขียนเรื่อง 
พบวา  ระดับความสามารถของนักเรียนในการตั้งชื่อเรื่องและสื่อความหมายไดเหมาะสมกับ
ภาพหรือเรื่อง  นักเรียนสวนใหญตั้งไดดีเหมาะสมกับภาพหรือเรื่อง ทุกชุดแบบฝกจัดอยูใน
ระดับดี การใชภาษาไดเหมาะสม  สื่อความหมายไดชัดเจน ทุกชุดแบบฝกจัดอยูในระดับพอใช  
การเรียงลําดับเหตุการณไดตอเนื่องและถูกตอง ในชุดที่ 1  ภาพนอยคอยบรรยาย  ชุดที่ 2 
ขยายความนึกคิด  และชุดที่ 3  ลิขิตเปนเรื่องราว นักเรียนสวนใหญเขียนไดดี จัดอยูในระดับดี 
สวนชุดที่ 4 กาวสูจินตนาการ นักเรียนเขียนไดไมดีนัก จัดอยูในระดับพอใช  การเขียนหนังสือ
ไดถูกตอง  นักเรียนสวนใหญเขียนไดดีทุกชุดแบบฝก  เนื่องจากคําและภาพที่นํามาใหเขียนจะ
เปนคําพ้ืนฐานในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จึงทําใหนักเรียนสวนใหญ
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เขียนไดถูกตอง จัดอยูในระดับดี  และในเรื่องของผลงานมีความสะอาด นักเรียนสวนใหญเขียน
ไดไมดี ไมคอยสะอาดทุกชุดแบบฝก จัดอยูในระดับพอใช  สรุปโดยภาพรวมจากการประเมินผล  
นักเรียนสามารถเขียนเรื่องไดในระดับดี

ตอนที่ 6  ผลการปรับปรุงแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องเพื่อเปนแบบฝกฉบับสมบูรณ
หลังจากผูวิจัยไดทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  แลวไดพบขอควร  

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องใหมีความเหมาะสม  ในการนําไปใช   
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งตอไป  ดังนี้

1. ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน  การใชกระบวนกลุมเพ่ือระดมความคิดใน
การทํากิจกรรมตางๆในใบงาน ควรเพ่ิมใบงานในแผนการสอนทุกแผนใหเทากับจํานวนนักเรียน  
เพ่ือนักเรียนจะไดฝกไดทั่วถึง  เห็นใบงานไดชัดเจนทุกคน

2.   ขนาดตัวอักษรที่ใชในแบบฝก  บางแบบฝกเล็กไป  ควรปรับปรุงใหชัดเจนและ
ใหญข้ึน ไดแก ชุดที่2 เรื่อง ขยายความนึกคิด  แบบฝกที่ 1 และ แบบฝกที่ 3

3.   เสนบรรทัดในแบบฝกมีขนาดไมเทากัน     บางแบบฝกเสนไมตรง   ควรปรับให
ไดมาตรฐาน ไดแกชุดที่ 1- 4 ทุกแบบฝก

4.  รูปภาพที่เปนกรอบสําหรับเขียนบางรูปเล็กไป  มีเนื้อที่เขียนนอย  นักเรียนเขียน    
ไมพอ  ควรขยายใหใหญข้ึน ไดแก แบบทดสอบทายบทชุดที่ 2  เรื่อง ขยายความนึกคิด ชุดที่ 4 
เรื่อง กาวสูจินตนาการ และแบบทดสอบการเขียนเรื่อง

5.  รูปภาพที่นํามาเปนภาพสําหรับเขียนเรื่อง    มีรายละเอียดไมชัดเจนควรเปลี่ยน      
รูปภาพใหม  เพ่ือสื่อความคิดไดชัดเจนมากข้ึน
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บทท่ี 5

สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  วิชาภาษาไทย สําหรับ    
นักเรียนประถมศึกษาปที่1 เปนการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาขอมูล    
พ้ืนฐานในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง 2) เพ่ือพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ     
การเขียนเรื่องใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 3) เพ่ือทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ       
การเขียนเรื่อง 4) เพ่ือประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชา      
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่1 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ   
นักเรียนกอนและหลังเรียน ดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง และศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง   ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่1  ในกลุมโรงเรียนบัณฑูรสิงห อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
จํานวน 250 คน  ตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่1  โรงเรียน
บานคลองซื่อ  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร    จํานวน 24 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก 1) แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชา     
ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 แบบฝกเสริมทักษะที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 
83.68 / 83.33 2) แผนการสอน จํานวน 16 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
กอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบคูขนานชนิดอัตนัยใหนักเรียนเขียนตอบ          
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนจํานวน 4 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 ถึง 0.21 
มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.20 ถึง 0.42 และมีคาความเชื่อมั่น 0.84 แบบทดสอบ         
วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจํานวน 4 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.42 ถึง 0.54 มีคาอํานาจ
จําแนก (r) ระหวาง 0.58 ถึง 0.83 และมีคาความเชื่อมั่น 0.83 และ 4) แบบสัมภาษณความ   
คิดเห็น เปนแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสรางใหเลือกตอบ แบบแผนการวิจัยเปนแบบ           
Pre Experimental Designs แบบ One  Group  Pretest - Posttest  Design วิธีการเก็บขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหา t-test    
แบบ dependent และการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis)

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย  
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1  มีผลการวิจัยดังนี้
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1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  พบวา  ครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1    
ผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบบฝก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และผูที่เก่ียวของมีความ
ตองการใหพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  วิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียนประถม
ศึกษาปที่ 1 โดยใหตระหนักถึงศักยภาพของนักเรียนแตละคน  ควรใหทําซ้ําๆเพราะ การเรียนรู
ของนักเรียนไมเทากัน  ควรฝกหลังจากนักเรียนอานออกเขียนได  ดานรูปแบบควรมี       
หลากหลายรูปแบบ  มีรูปภาพดึงดูดความสนใจ  ใหนักเรียนมีสวนรวมในการแตงเติมสีสัน       
มีความนาสนใจ เราความสนใจของนักเรียน  ควรฝกจากงายไปยาก  เปนเรื่องงายๆใกลตัวเด็ก
และควรฝกเปนรายบุคคล

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชา
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 พบวา แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องที่พัฒนา
ข้ึน  ซึ่งประกอบดวย  คํานํา  คําชี้แจง  จุดประสงค แผนการสอน  แบบประเมินตนเอง      
แบบฝกการเขียนเรื่อง จํานวน 4 ชุด ไดแกชุดที่ 1 ภาพนอยคอยบรรยาย   ชุดที่ 2  ขยาย  
ความนึกคิด  ชุดที่ 3 ลิขิตเปนเรื่องราว  ชุดที่ 4 กาวสูจินตนาการ มีคาดัชนีความสอดคลอง 
0.79 ผลการหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Testing ) ไดคาประสิทธิภาพ 84.03 / 
80.55  ผลการหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก ( Small Group  Testing )  ไดคาประสิทธิภาพ 
88.43 / 89.00

3. ผลการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย สําหรับ      
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 การทดลองครั้งนี้ผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเองในภาคเรียนที่ 2        
ปการศึกษา 2545 โดยใชแบบฝกควบคูกับแผนการสอน  พรอมสังเกตพฤติกรรมของกลุม     
ตัวอยาง  ทดลองใชสัปดาหละ 15 คาบๆละ 20 นาที  รวม 48 คาบ  ใชแบบฝกครั้งละ 2     
แบบฝก  ผูวิจัยใชวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL  โดยมีข้ันตอนในการสอน 5 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 
1  ข้ัน C (Construct ) เปนข้ันการสรางความรูดวยตนเอง  ข้ันที่ 2 ข้ัน I (Interaction) เปนข้ันมี          
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว  ข้ันที่ 3  ข้ัน P1 (Physical Participation)เปนข้ันการ
เคลื่อนไหวรางกาย โดยการรวมกิจกรรม  ข้ันที่ 4 ข้ัน P2 (Process Leaning)เปนข้ันการเรียนรู
กระบวนการตางๆ  ข้ันที่ 5 ข้ัน A (Application)เปนข้ันการนําความรูไปประยุกตใช เมื่อนักเรียน
ไดเรียนการเขียนเรื่องโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องแลว  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์    
ดานทักษะการเขียนเรื่องสูงข้ึนจากเดิม  สวนผลการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม  ( Field  
Testing ) พบวา มีคาเทากับ  83.68 / 83.33 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80 / 80  โดยสอดคลอง
กับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1

4. ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชา     
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องสูงกวา
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กอนเรียน  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 โดยผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่อง ในชุดที่ 1 
ภาพนอยคอยบรรยาย และชุดที่ 4 กาวสูจินตนาการ ลําดับที่ไมเปลี่ยนแปลง คือลําดับที ่2 และ 
4 ตามลําดับ สวนชุดที่ 2 ขยายความนึกคิด  ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนอยูในลําดับที่ 3  ผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนเพ่ิมข้ึนอยูในลําดับที่ 1 และในชุดที่ 3 ลิขิตเปนเรื่องราว ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนอยูใน
ลําดับที่ 1 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเปลี่ยนแปลงอยูในลําดับที่ 3  ซึ่งคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนเพ่ิมข้ึนทุกชุด และผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใช    
แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องในระดับมาก  โดยเฉพาะชอบแบบฝกที่ครูจัดทําข้ึน  แบบฝกมี
ความนาสนใจ มีสีสันสวยงาม  มีความเหมาะสมไมยากหรืองายเกินไป  แบบฝกมีประโยชนตอ
นักเรียนในการฝกทักษะการเขียนเรื่อง และชอบการเขียนเรื่องโดยการใชแบบฝก รูสึกสนุก
สนานเวลาเรียน  เนนการเรียนรู การปฏิบัติดวยตนเอง และผลการปรับปรุงแกไข คือ จัดวางรูป
ภาพใหเหมาะสม  ปรับตัวอักษรใหใหญข้ึน เสนบรรทัดไดมาตรฐาน ขยายรูปภาพและกรอบ 
การเขียนใหใหญข้ึน เปลี่ยนกรอบรูปภาพสําหรับเขียนใหเหมาะสมย่ิงข้ึน

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  วิชาภาษาไทย  
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1  สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้

1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  การศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัยที่เก่ียวของ   
การศึกษาหลักสูตรภาษาไทย   การศึกษาความตองการของนักเรียนและครูผูสอน  ตลอดจน
การศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก   พบวา  การพัฒนาพ้ืนฐานของคนตอง
พัฒนาทักษะดานการสื่อสาร  โดยเฉพาะทักษะการเขียนซึ่งเปนทักษะที่ยากและซับซอน  ดังนั้น
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองนั้น ตอง
ใชสื่อการเรียนการสอนชวยในการพัฒนาทักษะ  และสื่อที่สามารถพัฒนาทักษะไดดีและมี    
ประสิทธิภาพมากที่สุด ก็คือ แบบฝกหรือแบบฝกเสริมทักษะ  ซึ่งทุกฝายมีความตองการให
พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่1  
โดยใหตระหนักถึงความสําคัญของศักยภาพของแตละบุคคล  รูปแบบของแบบฝกที่หลากหลาย 
มีความนาสนใจ  เราใจ เนื้อหาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน  มีการใชแบบฝกการเขียนเรื่องเปน
รายบุคคลเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องของนักเรียนโดยฝกปฏิบัติดวยตนเอง  มีกระบวน   
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาต ิ  พุทธศักราช 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2543 ข : 10 ) ใน
มาตราที่ 24 ที่ระบุวากระบวนการเรียนรู  ตองจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมใหสอดคลองกับ       
ความสนใจ  ความถนัดและความแตกตางของผูเรียน  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ        
การเผชิญสถานการณและประยุกตใช เพ่ือปองกันและแกปญหาใหผูเรียนไดเรียนรูจาก    
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ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน ทําเปน  เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  มีการ  
ผสมผสานความรูดานตางๆอยางสมดุล ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อ      
การเรียนอํานวยความสะดวกแกผูเรียนใหเกิดการอยากรู  และสอดคลองกับแนวการดําเนินการ
ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คือ 1) การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับความสนใจของนักเรียน 2) จัดการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงหรือ
บูรณาการทั้งภายในกลุมวิชาหรือนอกกลุมวิชาใหมากที่สุด   3)  จัดการเรียนการสอนโดยให   
ผูเรียนไดปฏิบัติจริงมากที่สุด

จากการศึกษาความตองการของครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในกลุม
โรงเรียนบัณฑูรสิงห ทุกคนตองการใหมีการพัฒนาแบบฝก  เพราะเห็นวาแบบฝกมีความสําคัญ
ตอการเรียนการสอนภาษาไทยซึ่งเปนวิชาทักษะเปนอยางมาก  เนื่องจากทําใหนักเรียนได
เรียนรู ไดฝกตามข้ันตอน นักเรียนไดมีประสบการณเพ่ิมข้ึน  นักเรียนไดฝกใชจินตนาการ   
ของตน  และสะดวกตอการเรียนการสอน  ซึ่งสอดคลองกับคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ   
( 2531 : 167 ) ไดกลาวถึงแบบฝกวา  แบบฝกหรือแบบฝกหัดหรือแบบฝกเสริมทักษะเปนสื่อ
การเรียนประเภทหนึ่งสําหรับนักเรียนฝกปฏิบัติ  เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะ
ระดับตางๆ เพ่ิมข้ึน  ซึ่งความสําคัญของแบบฝกเสริมทักษะนั้น  วีระ  ไทยพานิช (2528:11  
อางถึงใน    จุฬารัตน  วงศศรีนาค 2537:13) กลาววา  แบบฝกทําใหเกิดการเรียนรูจากการ
กระทําจริง  เปนประสบการณตรงที่ผูเรียนมีจุดประสงคแนนอน  ทําใหสามารถรูและจดจําสิ่งที่
เรียนไดดีจนนําไปใชในสถานการณเชนเดียวกันได และสําหรับไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526:192) 
กลาวถึงแบบฝกโดยสรุปวา  ระบบการเรียนการสอนในปจจุบันควรนํานวัตกรรมหรือสื่อการสอน
มาแกปญหา  ซึ่งแบบฝกเปนสื่ออยางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  นอกจากนี้  
ยุพาภรณ  ชาวเชียงขวาง (2537:16)    กลาวถึงประโยชนของแบบฝกวา เปนสวนเพ่ิมหรือ
เสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครูไดมาก เพราะ
แบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําข้ึนอยางมีระบบระเบียบ  แบบฝกชวยเสริมทักษะการใชภาษา เปน   
เครื่องมือที่ชวยใหเด็กฝกทักษะการใชภาษาไดดีข้ึน ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  
แบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถจะชวยใหเด็กประสบผลสําเร็จ  นอกจากนี้แบบฝกชวยเสริม
ใหทักษะทางภาษาคงทน  โดยฝกทันทีหลังจากที่เด็กไดเรียนรูในเรื่องนั้นๆ ฝกซ้ําหลายๆครั้ง  
และเนนเฉพาะเรื่องที่ตองการฝก  ซึ่งจากการสํารวจความตองการของนักเรียน ครูผูสอน   
ภาษาไทยและผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก พบวา ทุกฝายตองการแบบฝกที่มีรูปภาพดึงดูด     
ความสนใจ รูปภาพมีสีสันสวยงาม มีภาพการตูน มีรูปแบบหลากหลาย นักเรียนไดมีสวนรวมใน
การแตงเติมสีสันตามความตองการ  แบบฝกมีความนาสนใจ  ฝกจากงายไปหายาก  ฝกเปน      
รายบุคคล เปนเรื่องงายๆใกลตัวเด็ก เชน เรื่องในชีวิตประจําวัน เรื่องสัตว  เรื่องมีคติสอนใจ 
สอดแทรกคุณธรรม การตั้งชื่อชุดแบบฝกใหมีความคลองจองกันจะทําใหจําไดงาย เขาใจในสิ่งที่
ตองการจะฝกและมีตัวอยางใหดูเปนแนวทางในการเขียน ซึ่งสอดคลองกับ รัชน ี  ศรีไพรวรรณ 
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(2520:29) ใหขอคิดเก่ียวกับหลักการสรางแบบฝกเสริมทักษะที่ดีไววา 1) สรางแบบฝกให   
สอดคลองกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียนตามลําดับข้ันการเรียนรู แบบฝก      
เสริมทักษะตองอาศัยรูปภาพจูงใจผูเรียน และควรจัดเรียงเนื้อหาตามลําดับจากงายไปยาก เพ่ือ
ชวยใหนักเรียนมีกําลังใจทําแบบฝกหัด 2) มีจุดประสงคที่แนนอนวาจะฝกทักษะในดานใด    
แลวจัดเนื้อหาใหตรงกับจุดประสงคที่กําหนดไว 3) ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ของนักเรียน 4) แบบฝกที่ดีตองมีคําชี้แจงงายๆสั้นๆ ที่นักเรียนอานเขาใจและทําแบบฝกไดดวย
ตนเอง 5) แบบฝกตองมีความถูกตอง ครูควรพิจารณาใหรอบคอบ ทดลองทําดวยตนเองเสีย
กอนอยาใหมีขอผิดพลาด 6) ใหนักเรียนทําแบบฝกแตละครั้งตองเหมาะสมกับเวลาชวงความ 
สนใจ และ 7) ควรมีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง สงเสริมความคิด
สรางสรรค อีกทั้งกรมวิชาการ (2542 : 29-30) ไดกลาวถึงหลักทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยาใน
การสรางแบบฝกคือ 1) การฝกหัด การใหผูเรียนไดกระทํากิจกรรมซ้ําๆยอมทําใหผูเรียนมี 
ความรูและความเขาใจที่แมนยํา 2) ความแตกตางระหวางบุคคลในการสรางแบบฝก  ควรคํานึง
วาผูเรียนแตละคนมีความรู ความถนัด ความสามารถ และความสนใจตางกัน ดังนั้นควร
พิจารณาถึงความเหมาะสมคือไมยากหรืองายเกินไป และควรมีหลายๆแบบ 3) การจูงใจผูเรียน
โดยการจัดแบบฝกจากงายไปหายาก เพ่ือเปนการดึงดูดความสนใจของผูเรียน 4) การใหผูเรียน
ทราบผลการทํางานของตน เพ่ือใหผูเรียนทราบผลงานของตนวาตองปรับปรุงแกไข หรือ     
กาวหนาเพียงใด และในสวนตัวของผูสอนเองก็จะทราบไดวาผูเรียนคนใดควรจะไดรับความชวย
เหลืออยางไร จะเห็นไดวาจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือใชในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนเรื่องที่กลาวขางตนเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิงในการจัดกระบวนการเรียนรู

2.  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชา
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 พบวา แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง ซึ่งมี
องคประกอบดังนี้  คือ  คํานํา  คําชี้แจง  จุดประสงค แผนการสอน  แบบประเมินตนเอง  และ    
แบบฝกการเขียนเรื่อง  จํานวน 4 ชุด  ไดแก ชุดที่ 1 ภาพนอยคอยบรรยาย  ชุดที่ 2 ขยาย
ความนึกคิด  ชุดที่ 3  ลิขิตเปนเรื่องราว  ชุดที่ 4  กาวสูจินตนาการ ซึ่งการตั้งชื่อชุดแบบฝกให
คลองจองกันทําใหเขาใจงาย สื่อถึงเนื้อหาที่เรียนไดอยางชัดเจน จากผลการพัฒนาแบบฝกเสริม
ทักษะการเขียนเรื่องซึ่งมีองคประกอบตางๆดังกลาวนั้น สอดคลองกับสุรียมาศ บุญฤทธิ์รุงโรจน
(2544:109) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้น   
มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการสรางพบวา แบบฝกประกอบดวย คําชี้แจง วัตถุประสงค แผน       
การเรียนรู ใบงาน ใบความรู แบบประเมินตนเอง และแบบฝกการอาน นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับ ปุณยาพร ปฐมพัฒนา (2543 : 70) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกเตรียมความพรอม   
ดานภาษา สําหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลที่ 2 โดยแบบฝกเตรียมความพรอมในแตละชุด              
มีองคประกอบดังนี้ คือ คํานํา คําชี้แจงในการใช แบบฝกหัด และแบบทดสอบวัตถุประสงค  ซึ่ง
การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องนี้ ไดผานข้ันตอนกระบวนการสรางอยางมีระบบ
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และวิธีการสรางที่เหมาะสม จากการศึกษาหลักสูตร คูมือคร ู เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับ  
การจัดทําแบบฝก การจัดการเรียนการสอน และการเขียนเรื่องในลักษณะตางๆ การวิเคราะห
หลักสูตร เนื้อหา จุดประสงค และหลักการสรางแบบฝกที่ดี สอดคลองกับ รัชนี ศรไีพวรรณ 
(2517:412-413) ที่กลาววา การสรางแบบฝกตองมีการตั้งวัตถุประสงค มีการศึกษาเก่ียวกับ 
เนื้อหา มีการศึกษาความบกพรองของเด็กในการเรียน มีจุดมุงหมายในการฝกและตองคํานึงถึง
ความแตกตางของเด็ก มีคําชี้แจงสั้นๆงายๆ เพ่ือใหเด็กเขาใจ แบบฝกตองมีความถูกตอง มี
แบบฝกหลายๆแบบ มีเวลาที่เหมาะสมกับความสนใจของเด็ก

ดานการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย  
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 พบวา  การทดสอบประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual  
Testing) ไดคาประสิทธิภาพ  84.03 / 80.55  ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 60/60  เนื่องจากเปน
การนําแบบฝกไปไปทดลองใชกับนักเรียนเปนครั้งแรกจําเปนตองกําหนดเกณฑข้ันต่ําไว เพ่ือนํา
ผลที่ไดไปแกไขในการทดลองครั้งตอไป  สวนการหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group 
Testing) เพ่ือดูความเหมาะสมของเวลาที่ใชในแตละแบบฝก  ไดคาประสิทธิภาพ 88.43 / 89.00  
ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 70/70  ทั้งนี้เนื่องจากการนําผลจากการทดลองใชในครั้งแรกมา  
ปรับปรุงแกไขใหถูกตองและเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน  สอดคลองกับผลการวิจัยของ
ปุณยาพร ปฐมพัฒนา (2543:84) ที่กลาววา แบบฝกมีประสิทธิภาพเนื่องมาจากมีการ  ปรับปรุง
แกไขขอบกพรองจากการใชในกลุมเล็กอยูตลอดเวลา ทั้งในดานเนื้อหา ภาษา และจากการหา
ประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก จํานวน 15 คน พบวา มีประสิทธิภาพ 89.33/85.33 ซึ่งสูงกวา 
เกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว เปนเพราะแบบฝกไดมีการปรับปรุงแกไข จากการทดลองใน
กลุมเล็กมาแลวจึงทําใหแบบฝกมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ       
สุรียมาศ  บุญฤทธิ์รุงโรจน (2544:96)  ที่พบวา การทดลองใชแบบฝกแบบรายบุคคล ไดคา   
ประสิทธิภาพ 68.56/62.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 60/60 และการทดลองหาประสิทธิภาพ
แบบกลุมเล็กไดคาประสิทธิภาพ 71.62/72.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 70/70  จะเห็นไดวา
การดําเนินการใหไดแบบฝกที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองมีการพัฒนาตามลําดับ มีการประเมิน
ผลการใชและปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดความสมบูรณ

3.  ผลการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  วิชาภาษาไทย  สําหรับ   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวานักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนตองการจะเรียน   
อยากรูวาครูจะใหเขียนเรื่องอะไร ภาพอะไร ซึ่งสงผลใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไดตาม         
จุดประสงคของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  หลังจากการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนเรื่อง   ผูวิจัยไดประเมินผล  พบวา นักเรียนมีทักษะการเขียนเรื่องสูงข้ึน  มีความเขาใจ 
จับประเด็นสําคัญ และใชภาษาในการเรียบเรียงคําไดดีย่ิงข้ึน  เขียนแสดงความคิดไดมากข้ึน  
ไดใจความที่สมบูรณ  ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียนไดฝกทักษะการเขียนเรื่องอยางตอเนื่อง  กระทํา
ซ้ําๆจนเกิดความชํานาญ  ทําใหมีพ้ืนฐานในการเขียนเรื่องเพ่ิมมากข้ึน  ซึ่งสอดคลองกับงาน
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วิจัยของ กรรณิการ พลยุทธ (2541:41) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสรางสรรค โดยใช
แบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคเปนสื่อ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งแบบฝกที่สราง
ข้ึนเปนแบบฝกที่นักเรียนเขียนไดอยางอิสระตามแนวทฤษฎีของกิลฟอรด โดยนักเรียนเปน     
ผูกําหนดคํา วลี ประโยค ขอความ เรื่องราวดวยตนเอง ครูเพียงยกตัวอยางใหเทานั้น ผลการ
ทดลองพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนของนักเรียนหลังใชแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคสูง
กวากอนเรียน และจากการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง พบวา แบบฝกเสริม
ทักษะการเขียนเรื่อง มีประสิทธิภาพเทากับ 83.68 / 83.33  ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80 / 80 
ที่กําหนดไว  ทั้งนี้เนื่องจากความสมบูรณของแบบฝกเสริมทักษะ การเขียนเรื่องที่สรางข้ึน  
อยางเปนระบบและผานการหาประสิทธิภาพ จึงทําใหแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องมี     
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  รวมทั้งแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องมีหลากหลาย     
รูปแบบ มีภาพที่สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดดี  ชุดฝกจะมีเนื้อหาจากงายไป
หายาก  เนื้อหาแตละชุดจะแตกตางกันไป  ทําไหเกิดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย  สามารถ
ฝกไดดวยตนเองซึ่งเปนลักษณะการเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  ทําใหนักเรียนภาคภูมิใจใน
ผลงานของตน  แสดงใหเห็นวาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
และมีผลตอการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพาภรณ    
ชาวเชียงขวาง (2537:65) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเรียงความ  โดยใช    
แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรียงความกับการสอนปกติ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการทดลอง
พบวา แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรียงความมีประสิทธิภาพ 80.11 / 86.43 เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ความสามารถการเขียนเรียงความของนักเรียนที่ใชแบบฝกกับการสอนปกติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 คือนักเรียนที่ใชแบบฝกมีความสามารถในการเขียน
เรียงความไดดีกวากลุมที่สอนตามปกติ

 เหตุผลประการสําคัญที่ทําใหนักเรียนมีทักษะทางการเรียนสูงข้ึน คือ การสอนโดย
ใชวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL ประกอบกับการใชสื่อการสอนแบบฝกเสริมทักษะการเขียน
เรื่องซึ่งมีข้ันการสอน 5 ข้ัน พบวา การสอนโดยการจัดกิจกรรมตามข้ันการสอนทั้ง 5 ข้ันนั้น  
นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมหลากหลายทั้งเกม เพลง ปริศนาคําทาย บทบาทสมมุติ และฝก
ปฏิบัติจากใบงานกอนที่จะทําแบบฝก ทําใหนักเรียนไดรูจักสรางองคความรูดวยตนเอง         
ไดเคลื่อนไหวรางกาย มีปฏิสัมพันธกับกลุมเพ่ือนและครู มีการเรียนรูกระบวนการตางๆ ทั้ง
กระบวนการกลุม กระบวนการคิด  กระบวนการแกปญหา และรูจักประยุกตในการนําความรูไป
ใช ทําใหนักเรียนมีคุณธรรมเปนคนดี เปนคนเกง และเรียนรูอยางมีความสุขสนุกสนาน นักเรียน
ตองการเรียนรูทุกคาบเรียน เปนการเรียนรูในลักษณะของการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่ง
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.2542 หมวด 4 ที่ไดใหความสําคัญกับ      
ผูเรียน โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  การจัดการเรียนการสอนของครูตองสงเสริมให      
ผูเรียนเกิดการเรียนรู  สามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
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4.  ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชา    
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 พบวา    ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการเขียนเรื่องของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1   หลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องกับกอนใชแบบฝก
เสริมทักษะการเขียนเรื่องแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   โดยหลังการใช
แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการเขียนเรื่องสูงกวากอนใช
แบบฝกเสริมทักษะ  ซึ่งสอดคลองกับ   ผลการวิจัยของ ยุพาภรณ  ชาวเชียงขวาง ( 2537 :   
บทคัดยอ ) ทีศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเรียงความ โดยใชแบบฝกทักษะการเขียน
เรียงความกับการสอนตามปกติ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน      
เรียงความโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรียงความกับการสอนปกติของนักเรียนชั้น  
ประถมศึกษาปที่ 6 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01   แสดงวาแบบฝกการเขียน
เรียงความสามารถพัฒนาทักษะทางการเขียนของนักเรียนได  สอดคลองกับนิภาลักษณ ยอดย่ิง 
(2539:63) ที่ไดสรางแบบฝกเสริมทักษะกิจกรรมข้ันตอนที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบการสอน
ภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่องฉันรักตนไม พบวา           
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  นอกจากนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของรัตนสุดา จําปามูล (2543:66)ที่ได
พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะกิจกรรมข้ันตอนที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ เรื่องกระรอกไรบาน ประกอบ
การสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และ มนฑิรา ภักดีณรงค (2540:95) ที่ไดศึกษาแบบฝกเสริมทักษะกิจกรรมข้ันตอนที่ 5             
ที่มีประสิทธิภาพและความคงทนในการเรียนรู เรื่องยังไมสายเกินไป วิชาภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยสอนแบบมุงประสบการณภาษา พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงวาแบบฝก    
เสริมทักษะสามารถพัฒนาทักษะทางการเรียนของนักเรียนได  อีกทั้งยังสอดคลองกับ  ปญญา  
บัววัจฉา (2536:บทคัดยอ) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนจดหมายกลุมทักษะภาษาไทย    
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนจดหมายกับใช     
แบบฝกหัดตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์การเขียนจดหมายกลุมทักษะภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 แสดงวาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนจดหมายสามารถพัฒนาทักษะทางการเขียน
ของนักเรียนได  นอกจากนี้ก็สอดคลองกับ ภูมิศรี  จันทรดา (2538:82) ที่ศึกษาเก่ียวกับ      
การสรางแบบฝกเสริมทักษะกิจกรรมข้ันตอนที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ เรื่องฟกทองของนิด 
ประกอบการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1    
พบวาคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ0.01 แสดงวา แบบฝกเสริมทักษะสามารถพัฒนาทักษะทางการเรียนของนักเรียนได     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



109

ดังนั้นวิธีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง จึงเปนกระบวนการเรียนการสอนที่
สามารถพัฒนาทักษะการเขียนเรื่อง  และการเรียนรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและ   
ประสิทธิผล

ผลการประเมินแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องทั้ง 4 ชุด พบวา แบบฝกการเขียน
เรื่อง มีลําดับความสามารถจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดังนี้คือ  อันดับที่ 1 ไดแกชุดที่ 2 
ขยายความนึกคิด อันดับที่ 2 ไดแกชุดที่ 1 ภาพนอยคอยบรรยาย  อันดับที่ 3 ไดแกชุดที่ 3 
ลิขิตเปนเรื่องราว  และอันดับที่ 4 ไดแกชุดที่ 4 กาวสูจินตนาการ  จะเห็นวาชุดที่ 2 ขยาย  
ความนึกคิด ซึ่งเปนการเขียนเรื่องในลักษณะของการตอเรื่องใหจบ  และการเขียนเรื่องจากคําที่
กําหนดให นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการเขียนเรื่องไดดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากเปนแบบฝก
ที่ครูเริ่มตนเรื่องใหกอนและเปนเรื่องที่เก่ียวกับนิทาน  ซึ่งนักเรียนมีความสนใจตามวัยและตาม
ธรรมชาติอยูแลว นอกจากนี้คําที่นํามาใหเขียนเรื่องเปนคําจากคําพ้ืนฐานที่นักเรียนไดเรียนรู
จากการเขียนคําและแตงประโยคมากอนแลว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สเตดาเชอร            
( Staudacher 1968 : 70 อางใน วรยา  เพชรประดับ 2538:95) ที่วา สิ่งเราที่จะชวยใหนักเรียน
เขียนอยางสรางสรรคไดมีหลายชนิด เชน การตั้งชื่อเรื่องที่ทาทายความคิด การกําหนดเรื่องให
นักเรียนเขียนตอใหจบ เปนตน  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุรียมาศ  บุญฤทธิ์
รุงโรจน (2544:112) ที่ไดสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากเรียนดวยแบบฝกพบวา  เนื้อหา
ที่นักเรียนใหความสนใจ เปนเรื่องเก่ียวกับนิทาน  และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของรัตนา    
สันยาย (2538:55) ที่ไดสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน หลังจากเรียนดวยแบบฝก  พบวา      
นักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนและรวมกิจกรรม  เนื้อหาที่เปนนิทานหรือตัวละคร       
นักเรียนจะสนใจมาก

แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องในชุดที่ 1 ภาพนอยคอยบรรยาย  ซึ่งเปนลักษณะ
การเขียนอธิบายภาพ และเขียนเรียงลําดับเหตุการณจากภาพตอเนื่อง 2 ภาพ พบวามี         
ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการเขียนเรื่องนอยกวาในชุดที่ 2 ขยายความนึกคิด อาจเปนเพราะเปน    
ชุดแรกที่นักเรียนเพ่ิงเริ่มฝกเขียน  ยังไมมีทักษะการเขียนเทาที่ควร  จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ใน  
การเขียนเรื่องชุดนี้นอยกวาชุดที่ 2  และแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องในชุดที่ 4 กาวสู
จินตนาการ ซึ่งเปนการเขียนในลักษณะการแสดงความรูสึก  และการแสดงความคิดเห็น  เปน
ลักษณะของการใชจินตนาการหรือการใชความคิดสรางสรรค  พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดาน
ทักษะการเขียนเรื่องนอยที่สุด  อาจเปนเพราะนักเรียนไมไดฝกการเตรียมความพรอมดาน 
ความคิดสรางสรรคมากอน  และนักเรียนเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ซึ่งยังไมมีพ้ืนฐาน
ดานจินตนาการที่ดีพอ   ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อัจฉรา  ชีวพันธุ (2533:2) ที่กลาววา  
การเขียนสรางสรรคเปนการเขียนซึ่งมีลักษณะของการคิดริเริ่ม  โดยที่ผูเขียนจะตองใช
จินตนาการและประสบการณของตนมาเชื่อมโยงความคิดในการเขียน  นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับแนวคิดของ จอหน ดิวอ้ี  ที่กลาววา  บุคคลจะเจริญงอกงามในทุกดานตองสอนใหเรียนรูดวย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



110

การกระทํา (Learning by doing) การจัดสภาพการเรียนการสอนที่เนนใหฝกปฏิบัติจริงโดยให
เด็กไดคิดไดเขียนเรื่องราวที่เก่ียวกับความรูสึก และความตองการตอสิ่งตางๆ ทําใหเด็กได
พัฒนาความคิดและความสามารถในการเขียนสรางสรรคเพ่ิมมากข้ึน

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ที่มีตอ           
การเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง   พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียน
ดวยแบบฝกเสริมทักษะอยูในระดับมาก  โดยเฉพาะความนาสนใจของแบบฝกที่มีรูปภาพ    
สวยงาม  มีกรอบการเขียนที่เปนรูปตางๆให  นักเรียนไดมีสวนรวมในการแตงเติมสีสัน  ทําให
เกิดความเพลิดเพลิน  สนุกสนานในการเรียนดวยแบบฝกการเขียนเรื่อง  อีกทั้งเนื้อหาก็มี   
หลากหลายรูปแบบ มีทั้งนิทาน  เรื่องราวใกลตัว  เรื่องจากประสบการณ  และเรื่องที่แสดง  
ความรูสึกความคิดเห็นของตนเพ่ือใหเกิดจินตนาการ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ประชุมพร  
สุวรรณตรา (ม.ป.ป. : 86)  ที่กลาวถึงการสรางแบบฝกวา ตองสรางแบบฝกตามจุดมุงหมายที่จะ
พัฒนาเด็กในดานใด  เรียงลําดับทักษะความรูพ้ืนฐานที่เด็กจําเปนตองรูกอนหลัง สรางงานให 
นาสนใจ  จูงใจสําหรับเด็ก  โดยการใชรูปภาพและวิธีที่นาสนใจ เกมในการทําแบบฝกหัด อีกทั้ง
สอดคลองกับแนวคิดของสุรพล พยอมแยม (2541:177) ที่วานวัตกรรมสรางข้ึนอาศัยหลัก     
จิตวิทยาจึงสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจ นอกจากนี้สอดคลองกับแนวคิดของขันธชัย มหาโพธิ์ 
(2535:20) ที่วาแบบฝกที่ดีควรประกอบดวย เนื้อหาที่ตรงกับจุดประสงค กิจกรรมเหมาะสมกับ
วัยหรือความสามารถของนักเรียน มีภาพประกอบ มีการวางฟอรมที่ดี ใชเวลาเหมาะสม ทาทาย
ความสามารถของผูเรียนและสามารถนําไปฝกดวยตนเองได สวนดานพฤติกรรมของนักเรียนใน
ขณะทําแบบฝกและแบบทดสอบ  นักเรียนใหความสนใจเก่ียวกับรูปภาพและสีสันของภาพมาก  
สังเกตจากการพูดคุยและสีหนาทาทางของนักเรียนหลังจากเรียนจบแลว  บางคนยังตองการที่
จะทําอีก บอกวาสนุกดี  อยากเขียนอีก ในการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนสวนมาก ทําเสร็จในเวลา
ที่กําหนด  แตจะมีนักเรียนบางคนที่เรียนชาจะทําไมเสร็จตองเรียนตอในชั่วโมงซอมเสริมบางใน
บางแบบฝก  จากการเรียนการเขียนเรื่องโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ  ทําใหนักเรียนเกิดกระบวน
การเรียนรูดวยตนเอง  สามารถแสดงความคิดเห็นของตนไดตามศักยภาพ  และมีทักษะ      
การเขียนเรื่องที่พัฒนาข้ึนตามลําดับ

ขอเสนอแนะ

ผลของการวิจัยที่เสนอไปแลวนั้น  ผูวิจัยมีแนวคิดที่จะนําเสนอขอเสนอแนะ   
ใน 3 สวน คือ   ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช    ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  และขอเสนอแนะเพ่ือ
การวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อการนําแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องไปใช

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย  
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 ไปใช  ดังตอไปนี้
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1. จากผลการวิจัยพบวา ขณะสอนนักเรียนจะฝกปฏิบัติจากใบงานเปนกลุม ซึ่ง     
ใบงานมีไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ทําใหนักเรียนไมสะดวกในการฝกปฏิบัติ ดังนั้นกอน 
การใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  ครูผูสอนตองเตรียมความพรอมเรื่องตางๆเก่ียวกับ 
บทเรียนกอน  เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามจุดประสงคและมีประสิทธิภาพ ไดแก 
ศึกษาแผนการสอนหรือแผนการเรียนรูเตรียมสื่ออุปกรณใหเพียงพอ

2. จากผลการวิจัย พบวา ขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูตองมีบทบาท
ในการใหความชวยเหลือนักเรียนที่ไมเขาใจ โดยเฉพาะนักเรียนกลุมออน เนื่องจากเรียนชา   
เขาใจยาก ตองชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูอธิบายคําสั่งและอธิบายรูปภาพใหเขาใจตรงกัน  
กอนที่จะปฏิบัติงานในแบบฝก  ซึ่งครูอาจยืดหยุนเวลาไดตามความเหมาะสม หากการเรียน  
การสอนเกินเวลาที่กําหนด

3. จากผลการวิจัย พบวา การลงมือปฏิบัติงานในแบบฝก   ครูควรเปดโอกาสให   
นักเรียนถามคําศัพทบางคําที่เขียนไมได  เนื่องจากเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1   ซึ่งคํา
บางคําอาจยากเกินไปที่เขาจะเขียนไดถูกตอง  แตเขาตองการจะเขียนในงานของเขา  ครูก็ควร
ใหการสนับสนุน  เพ่ือนักเรียนจะไดรูจักใชภาษาใหสละสลวย  เปนพ้ืนฐานในการเรียนชั้นตอๆ
ไป

4. จากผลการวิจัย พบวา หลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง ครูควรให
คะแนนจากการประเมินความสามารถในแตละหัวขอวาควรอยูในระดับใด  แลวจึงเฉลี่ยระดับ
คะแนนในภาพรวม  พรอมกับใหนักเรียนไดประเมินผลงานของตนเอง อาจจะทุกครั้ง หรือชุดละ
ครั้งแลวแตดุลยพินิจของครู  และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เพ่ือเปนขอมูลใน   
การประเมินนักเรียน

5. จากผลการวิจัย พบวา การใชชุดแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องในชุดที่ 1 ภาพ
นอยคอยบรรยาย  ซึ่งเปนการเขียนบรรยายภาพ  นักเรียนจะเริ่มตนการเขียนไมถูกตอง จะ
เขียนวกวน  อาจเนื่องมาจากเปนชุดแรกของการฝก  นักเรียนยังไมมีทักษะเพียงพอ ดังนั้น  ครู
ผูสอนควรเสนอแนะแนวทางในการเขียน หรือข้ึนตนใหกอน  เชน วันนี้ วันหนึ่ง ใคร ทําอะไร   
ที่ไหน  เปนตน

6. จากผลการวิจัย พบวา การใชชุดแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องในชุดที่ 4   
กาวสูจินตนาการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ํากวาชุดอ่ืนๆ อาจเนื่องมาจากนักเรียนไมไดฝกการ
เตรียมความพรอมทางดานความคิดสรางสรรคในระดับปฐมวัยมากอน  จึงเขียนแสดงความรูสึก  
ความคิดเห็นไดไมดีเทาที่ควร  ดังนั้นครูผูสอนจึงควรกระตุน  หรือใชคําถามเพ่ือใหนักเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรคใหมากๆ หรือฝกจากการพูด การตอบคําถาม  การเลาใหเหตุผลโดยครู
สมมุติเรื่อง  สมมุติสถานการณ หรือจากการดูภาพ เปนตน
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย 

สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยพบวา แบบฝกที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพชวย
พัฒนาการเรียนการสอนไดเปนอยางดี  จึงขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

1. สถานศึกษาควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องใน
หลายๆระดับชั้น เพราะแบบฝกจะชวยใหผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการเขียนของนักเรียนสูงข้ึนได

2. กลุมโรงเรียนควรสงเสริมใหครูผูสอนพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ  เพ่ือใชพัฒนา 
การเรียนการสอนภาษาไทย  รวมทั้งสงเสริมการใชแบบฝกในสาระที่เก่ียวของกับทักษะ

3.  จากผลการวิจัย   พบวา การใชชุดแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องในชุดที่ 2 
ขยายความนึกคิด ซึ่งเปนการเขียนตอเรื่องใหจบและเขียนเรื่องจากคําที่กําหนดให  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงกวาชุดอ่ืนๆ  ทั้งนี้เนื่องมาจากเปนเรื่องที่เก่ียวกับนิทานซึ่งนักเรียนใหความสนใจ
ตามวัย และเปนคําพ้ืนฐานที่นักเรียนคุนเคยจากการแตงประโยคมากอน ดังนั้น ผูบริหารหรือผูที่
เก่ียวของควรสนันสนุนใหครูผูสอนใชนิทานเปนสื่อในการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆดวย

4.   จากผลการวิจัย    พบวา     การสอนโดยใชวิธีสอนแบบ  CIPPA MODEL ใน     
การสอนการเขียนเรื่อง  ทําใหนักเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง ไดเคลื่อนไหวรางกายมี 
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  ไดเรียนรูกระบวนการตางๆและสามารถนําความรูไปประยุกตใชได         
ผูบริหารหรือผูที่เก่ียวของควรสนับสนุนใหครูผูสอนใชวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL ในการเรียน
การสอนวิชาอ่ืนๆดวย  เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหเปนคนดี  คนเกง  และเรียนรูอยาง
มีความสุข

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1.   ควรมีการวิจัยและพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องในชั้นอ่ืนๆ ในรูปแบบ

ตางๆ  เชน  การเขียนเรียงความ การเขียนเชิงสรางสรรค ในชั้นที่สูงข้ึน  เพ่ือสงเสริมดาน    
การเขียนของนักเรียน  และชวยประหยัดเวลาในการสอนของครู

2. ควรมีการวิจัยองคประกอบที่สงผลตอประสิทธิภาพการเขียนเรื่องของนักเรียน  
เชน   ความคิดสรางสรรค  จินตนาการ ประสบการณของนักเรียน วิธีสอนของคร ู เนื้อหา      
รูปภาพที่นํามาเปนสื่อในการเขียน  เปนตน

3.  ควรมีการวิจัยเพ่ือทดลองพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  ในลักษณะ   
ของการบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ หรือใชแบบฝกในการสอนโดยใชวิธีสอนตางๆที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ตามแนวคิดของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  เพ่ือสามารถนําไปใช
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป

4.  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแบบฝกกับวิธีสอนวิธี
อ่ืนๆ เชน การสอนแบบสื่อประสม  แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน  เปนตน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



113

5.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมอ่ืนๆในการนําไปใชสอนการเขียนเรื่อง 
เขียนเรียงความ หรือเขียนเชิงสรางสรรค เพ่ือจะไดสื่อที่หลากหลายย่ิงข้ึน

6.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะในทักษะอ่ืนๆ เชน การอานอยางมี
วิจารณญาณ การอานเชิงวิเคราะห การอานจับใจความ  การฟง การพูดและการดู หลักภาษา 
วรรณคดีและวรรณกรรม หรือในวิชาอ่ืนๆเพ่ือเสริมสรางทักษะใหมีประสิทธิภาพ

7. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการสรางแบบฝกโดยนําเรื่องราวในชุมชน ในทองถิ่น หรือ
ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น มาเปนสาระในแบบฝก เพ่ือสงเสริมและอนุรักษความเปนไทย

8.  ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องจากจินตนาการ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม , 2535 .

นวลใย หนูม ี. “การสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํายาก เพื่อใชในการซอมเสริม สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนชองพรานวิทยา จังหวัดราชบุรี .”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2529 .

ประชุมพร  สุวรรณตรา . การเขียนแบบสรางสรรค . ขอนแกน :  มหาวิทยาลัยขอนแกน . ม.ป.ป. .

ประทีป แสงเปยมสุข . “แนวการสรางแบบฝกสะกดคํายาก ”. สารพัฒนาหลักสูตร  11 , 2
 (เมษายน – มิถุนายน 2538) : 53 .

ประภาพรรณ  เส็งวงศ . “ การสรางแบบฝกการเขียนแบบสรางสรรค    สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่3.”  การวิจัยทางการศึกษา  และการวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา
คร้ังที่ 9  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรีรวมกับ
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (9-12 ตุลาคม 2538) : 52-55.
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ประภาศรี  สีหอําไพ . การเขียนแบบสรางสรรค .  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร ,  2531 .

ปญญา  บัววัจนา .  “ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนจดหมาย (ภาษาไทย) ชั้นประถมศึกษา
ปที ่3  ที่ไดรับการฝกโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนจดหมายกับโดยใชแบบฝกหัดตาม
คูมือการสอนภาษาไทย .”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร , 2536 .

ปุณยาพร  ปฐมพัฒนา . “ การพัฒนาแบบฝกเตรียมความพรอมดานภาษา  สําหรับเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปที่ 2 .”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2543 .

ผะอบ โปษะกฤษณะ . ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย การเขียน การอาน การพูด การฟงและ
ราชาศัพท . พิมพคร้ังที ่3 .  กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพบํารุงสาสน , 2526 .

พรรณ ีชูทัย . จิตวิทยาการเรียนการสอน . พิมพคร้ังที ่3 .  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพอัมรินทร
การพิมพ , 2528 .

พรสวรรค คําบุญ . “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนคํายากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่3 ที่เรียนโดยใชและไมใชแบบฝก โรงเรียนรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ .”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2535 .

พันธณีย  วิหคโต .  การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน กลุมทักษะ ( ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร) ของครูดีเดนระดับจังหวัดในโรงเรียนประถมศึกษา .
กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา , 2537 .

พวงรัตน ทวีรัตน . วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร  , สํานักทดสอบทางการ
ศึกษาและจิตวิทยา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , 2543 .

ไพฑูรย  สินลารัตน . ภาษาไทย .  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2535.
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ภูมิศรี จันทรดา . “ แบบฝกเสริมทักษะกิจกรรมข้ันตอนที ่5 ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบการสอน
    ภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เร่ืองฉันรักตนไม.”
    วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 2539 .

มาสวิมล รักบานเกิด . “ การทดลองโดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคํายากในวิชาภาษาไทย กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3.”  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก        
ประถมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ,2526.

มณฑา  ธงอินเนตร . ภาษาไทยสําหรับครูประถม . ขอนแกน : ภาควิชาการประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2528 .

มนทิรา ภักดีณรงค.  “ การศึกษาแบบฝกเสริมทักษะกิจกรรมข้ันตอนที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ และ
ความคงทนในการเรียนรู เร่ืองยังไมสายเกินไป  วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 2 โดยการสอนแบบมุงประสบการณภาษา.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 2538 .

ยุพา ยิ้มพงษ .  “ การสรางแบบฝกการเขียนคําที่ใชอักษรควบ “ ร “  “ ล “ และ “ ว “ สําหรับชั้น
       ประถมศึกษาปที ่4.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
                 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2523 .

ยุพาภรณ ชาวเชียงขวาง. “ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเรียงความโดยใชแบบฝก
ทักษะการเขียนเรียงความกับการสอนปกติ      ชั้นประถมศึกษาปที ่6    โรงเรียนชุมชน
บานเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา .”  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , 2537 .

รัชนี  ศรีไพวรรณ . แบบฝกทักษะภาษาไทยสําหรับเด็กแรกเรียน, คูมือครู  แนวความคิด
ทักษะบางประการเกี่ยวกับกุศโลบายการสอนเด็กเร่ิมเรียนที่พูดสองภาษา
จังหวัดนครราชสีมา. สํานักงานศึกษาธิการเขต 11 , 2520 . (อัดสําเนา) .
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รัตนา  สันยาย . “การพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความสําคัญ  สําหรับนักเรียนชาวเขา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 .”   วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ประถมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม , 2538.

รัตนสุดา   จําปามูล . “ การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะกิจกรรมข้ันตอนที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ
เร่ือง กระรอกไรบาน ประกอบการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการภาษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 2543 .

โรจนา  แสงรุงระวี .  “ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําดวยการใชแบบฝกของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร , 2531.

วัชรา  เลาเรียนดี . การนิเทศการสอน . นครปฐม : ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  , 2541 .

วรรณ  แกวแพรก . คูมือการสอนเขียนชั้นประถมศึกษา . กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 
2526.

วรรณี  โสมประยูร.  การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา.  กรุงเทพ ฯ : ไทยวัฒนาพานิช,
2537.

วรยา  เพชรประดับ . รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนเขียนเชิงสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่
5 ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดสมุทรสาคร ,
2538 .

วิจิตรา  แสงพลสิทธิ์และคณะ . การใชภาษา (ไทย 101) .  กรุงเทพ ฯ : พีระพันธนา , 2522.
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วีระ  ไทยพานิช . โสตทัศนศึกษาเบื้องตน .  กรุงเทพ ฯ :  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2528.

ศักดา  ไชกิจภิญโญ . “ การสอนใหเกิดความคิดสรางสรรค .”  วารสารสงเสริมประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน   9 , 1 (มกราคม-เมษายน) : 2543 .

ศิริพงศ  พยอมแยม . การเลือกและการใชส่ือการสอน . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร , 2533 .

สมพร  มันตะสูตร . การสอนภาษาไทย . กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร ,  2526 .

สนิท  สัตโยภาส .  การสอนภาษาไทย .  กรุงเทพฯ : ทิพยอักษร, 2533 .

สราวดี  เพ็งศรีโคตร . “การสรางแบบฝกหัดการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที1่ "
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  เอกการประถมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร , 2539 .

สามารถ  มีศรี . “การศึกษาความกาวหนาดานคุณภาพลายมือ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที ่4  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร  หลังการสอนซอมเสริมโดยการใช
แบบฝก .” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2530 .

สายทิพย  นุกูลกิจ . วรรณกรรมไทยปจจุบัน . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางเขน , 2539 .

สุจริต  เพียรชอบ . การพัฒนาการสอนภาษาไทย . กรุงเทพ ฯ : ภาควิชามัธยมศึกษา
คณะคุรุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2530 .

สุรพล  พยอมแยม . เอกสารประกอบการสอนวิชาพื้นฐานจิตวิทยาทางการศึกษา . นครปฐม :
โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร , 2540 .
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สุริยา  ตอพล . “ การพัฒนาหนังสือเรียนและแบบฝกเสริมทักษะสําหรับการสอนภาษาไทย
แบบมุงประสบการณภาษา  ชั้นประถมศึกษาปที ่1 .”    วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,
2541.

สุรียมาศ  บุญฤทธิ์รุงโรจน . “ การพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่3 “  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2544 .

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ .  แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540-2544) .  กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2543 .

                  . หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) . พิมพคร้ังที่ 2
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา , 2535 .

                  . แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซอมเสริม ทักษะภาษาไทย ระดับ      ประถม
ศึกษา .  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว , 2540 .

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ .  หลากหลายวิธีการสอนของครูตนแบบ 2541 วิชา
ภาษาไทย .  กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพดีจํากัด , 2542.

เสาวลักษณ  รัตนวิชช . เอกสารคําสอนหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยม
ศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ประยูรวงศ , 2531.
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ภาคผนวก ก

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ

รายชื่ อผู เ ชี่ ยวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ              
ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบ  และความ   
เหมาะสมของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  มีดังนี้

1. อาจารยยุทธ  โตอดิเทพย   ผูชวยผูอํานวยการหนวยศึกษานเิทศก
กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1  จังหวัดนครปฐม

2. อาจารยสุรียมาศ  บุญฤทธรุงโรจน  อาจารย 3  ระดับ  8
      โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  อําเภอเมืองนครปฐม    จังหวัดนครปฐม

3. อาจารยวรยา  พลายเล็ก  ศึกษานเิทศก  ระดับ 9
หนวยศึกษานิเทศกจังหวัด  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ข

คาความเท่ียงตรงและคาความเช่ือมั่น
ของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
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การคํานวณหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน               
และหลังเรียน  โดยใชสูตร  ∝ - Coefficient  ของ Cronbach

แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
N = 26

∑Si2 = 2.04

St2 = 10.73

∝ = 
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∑Si2 = 1.024
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∝ = 0.832
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ตารางที่ 15   คาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องกับ
                      กลุมทดลอง  3 คน

คะแนนระหวางเรียน
คนที่

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4
รวมคะแนนระหวางเรียน คะแนนหลังเรียน

1 21 24 24 24 93 12
2 20 21 21 19 81 9
3 16 17 17 18 68 8

                                         รวม 242 29
                                      เฉลี่ยรอยละ 84.03 80.55

ตารางที่ 16   คาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องกับ
                      กลุมทดลอง  9  คน

คะแนนระหวางเรียนคนที่
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4

รวมคะแนนระหวางเรียน คะแนนหลังเรียน

1 24 24 24 23 95 3
2 23 24 24 24 93 3
3 23 24 23 24 94 3
4 20 23 20 18 81 2
5 21 24 22 22 89 3
6 18 24 21 18 81 2
7 17 16 18 18 69 2
8 18 23 20 20 81 3
9 19 21 19 22 81 3

                           รวม 764 24
                          เฉลี่ยรอยละ 84.89 89.00
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ตารางที่ 17   คาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องกับ
                      กลุมทดลอง  24  คน

คะแนนระหวางเรียน
คนที่

ชุดที่
1

ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 รวมคะแนนระหวางเรียน คะแนนหลังเรียน

1 3 2 3 2 10 10
2 2 2 2 2 8 9
3 2 3 2 2 9 11
4 3 3 3 3 12 12
5 3 3 3 3 12 12
6 3 3 3 3 12 12
7 3 3 2 2 10 10
8 3 2 3 2 10 11
9 3 2 3 2 10 9
10 2 2 2 3 9 8
11 2 3 3 3 11 12
12 3 3 3 3 12 11
13 2 2 2 2 8 8
14 2 3 3 2 10 11
15 2 3 2 2 9 8
16 2 2 2 2 8 8
17 3 3 3 3 12 12
18 2 2 2 2 8 8
19 3 3 3 3 12 12
20 3 3 2 3 11 10
21 2 3 2 2 9 8
22 3 3 3 3 12 12
23 3 2 2 2 9 8
24 2 2 2 2 8 8
รวม 61 62 60 58 241 240
รอยละ 84.72 86.11 83.33 80.56 83.68 83.33
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ตารางที่ 18    แสดงคาความตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบฝก
                      การเขียนเรื่อง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

แบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนเรื่อง

แบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนเรื่องคนที่

กอนเรียน หลังเรียน

คา
ความ
ตาง

คนที่
กอนเรียน หลังเรียน

คา
ความ
ตาง

1 4 10 6 13 4 8 4
2 4 9 5 14 9 11 2
3 7 11 4 15 6 8 2
4 8 12 4 16 5 8 3
5 9 12 3 17 9 12 3
6 9 12 3 18 4 8 4
7 4 10 6 19 11 12 1
8 6 11 5 20 10 10 0
9 4 9 5 21 5 8 3
10 4 8 4 22 11 12 1
11 6 12 6 23 5 8 3
12 6 11 3 24 5 8 3
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ตารางผลการพิจารณาความเหมาะสมของแบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน
ของผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 ทาน

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ

(คนที่)
ขอคําถาม

1 2 3

คะแนน ความหมาย

1. นักเรียนมาโรงเรียนทุกวันหรือไม
2. นักเรียนทํางานหรือทําการบานตามที่ครู

สั่งทุกครั้งหรือไม
3. ถาไมเขาใจสิ่งที่ครูสอน  นักเรียนเคย

ถามครูหรือไม
4. กอนสอนครูเคยบอกหรือไมวาจะสอน

เรื่องใด
5. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมตางๆ เชน

ตอบคําถาม  พูดเลาเรื่อง  เขียน
กระดานดํา  วาดรูป ฯลฯ หรือไม

6. นักเรียนเคยไดรับคําชมเชยหรือรางวัล
จากการเรียนหรือรวมกิจกรรมหรือไม

7. ในหองเรียนมีมุมหนังสือหรือไม
8. นักเรียนตองการแบบฝกมาใชในการ

เรียนการเขียนเรื่องหรือไม
9. นักเรียนตองการแบบฝกการเขียนเรื่องที่

มีลักษณะอยางไร
10. นักเรียนคิดวาแบบฝกการเขียนเรื่องจะ

ทําใหเรียนดีข้ึนหรือไม

+1

+1

+1

+1

+1

0
+1

+1

+1

0

+1

+1

+1

+1

+1

+1
+1

+1

+1

+1

0

0

0

0

0

+1
0

+1

+1

+1

0.67

0.67

0.67

0.67

0.67

0.67
0.67

1.00

1.00

0.67

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม
เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม

      เฉลี่ย  0.73
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ตารางแสดงผลการพิจารณาความเหมาะสมของแบบสัมภาษณความคิดเห็นของครู
เก่ียวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง  วิชาภาษาไทย

ของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ

(คนที่)
ขอคําถาม

1 2 3

คะแนน ความหมาย

1. ทานตองการใหมีการนําแบบฝกมาใชใน
การเรียนการสอนการเขียนเรื่องหรือไม

2. ทานคิดวาแบบฝกมีประโยชนตอ
การเรียนการสอนการเขียนเรื่องหรือไม

3. ทานมีความรูในการสรางแบบฝกหรือไม
เพราะเหตุใด

4. ทานคิดวาควรสงเสริมใหครูผูสอน
ภาษาไทยในโรงเรียนของทานมีการ
พัฒนาแบบฝกข้ึนใชประกอบการเรียน
การสอนหรือไม

5. ทานคิดวา แบบฝกที่สรางข้ึน  ควรมี
รูปแบบเปนอยางไร

6. ทานคิดวาแบบฝกที่พัฒนาข้ึนควรมี
รายละเอียดอะไรบาง

7. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ

+1

+1

+1

+1

+1

+1
+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1
+1

+1

+1

0

0

+1

+1
0

1.00

1.00

0.67

0.67

1.00

1.00
0.67

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม
เหมาะสม

                                                                เฉลี่ย 0.86
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ตารางแสดงผลการพิจารณาความเหมาะสมของแบบสัมภาษณความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย  ของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ

(คนที่)
ขอคําถาม

1 2 3

คะแนน ความหมาย

1. ทานคิดวาแบบฝกที่นาสนใจสําหรับ
การเขียนเรื่องควรมีรูปแบบอยางไร

2. ทานคิดวาแบบฝกการเขียนเรื่อง  ควรมี
รายละเอียดอะไรบาง

3. ทานคิดวา  การสรางแบบฝกการเขียน
เรื่องควรมีหลักเกณฑการสรางอยางไร
จึงจะเหมาะสม

4. ทานมีขอเสนอแนะในเรื่องอ่ืนๆอยางไร

+1

+1

+1
+1

+1

+1

+1
+1

+1

+1

+1
0

1.00

1.00

1.00
0.67

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม
เหมาะสม

                                                           เฉลี่ย 0.92
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ตารางแสดงผลการพิจารณาความเหมาะสมของแบบสัมภาษณความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียน  และแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

ของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ

(คนที่)
ขอคําถาม

1 2 3

คะแนน ความหมาย

1. นักเรียนชอบแบบฝกการเขียนเรื่องชุดนี้
หรือไม

2. แบบฝกชุดนี้มีความนาสนใจเพียงใด
3. แบบฝกชุดนี้มีความเหมาะสมเพียงใด
4. นักเรียนคิดวาแบบฝกชุดนี้มีประโยชน

เพียงใด
5. นักเรียนชอบการเรียนแบบนี้หรือไม

+1

+1
+1

+1

+1

+1

+1
+1

+1

+1

+1

+1
0

+1

0

1.00

1.00
0.67

1.00

0.67

เหมาะสม

เหมาะสม
เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม

                                                         เฉลี่ย 0.86
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ตารางแสดงผลการพิจารณาความเหมาะสมของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง
ของผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 ทาน

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ

(คนที่)
ขอคําถาม

1 2 3

คะแนน ความหมาย

1. ดานคําแนะนําการใชแบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนเรื่อง
1.1 สื่อความหมายชัดเจนเขาใจงาย +1 +1 0 0.67 เหมาะสม
1.2 บอกรายละเอียดของเนื้อหาได

ครอบคลุม +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม
    1.3 เราความสนใจของนักเรียน +1 0 +1 0.67 เหมาะสม
2. ดานเนื้อหา

2.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับ
         จุดประสงคเชิงพฤติกรรม +1 +1 0 0.67 เหมาะสม
    2.2 เนื้อหามีความชัดเจน +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม
    2.3 เหมาะสมกับวัยและความสนใจของ
         นักเรียน +1 0 +1 0.67 เหมาะสม
    2.4 เนื้อหาเปนไปตามข้ันของการเรียนรู 0 +1 +1 0.67 เหมาะสม
    2.5 มีความยาก-งายพอเหมาะ +1 +1 0 0.67 เหมาะสม
    2.6 ชวยสงเสริมทักษะการเขียนเรื่อง +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม
    2.7 ภาพที่นํามาประกอบมีความ
        เหมาะสม +1 +1 0 0.67 เหมาะสม
3. ดานแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

3.1 แบบฝกมีจํานวนพอเหมาะ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม
     3.2 แบบฝกมีความยาก-งายพอเหมาะ +1 +1 0 0.67 เหมาะสม
     3.3 แบบฝกเราความสนใจของนักเรียน +1 +1 0 0.67 เหมาะสม
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ตารางแสดงผลการพิจารณาความเหมาะสมของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง
ของผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 ทาน

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ

(คนที่)
ขอคําถาม

1 2 3

คะแนน ความหมาย

4. ดานแบบทดสอบ
4.1 แบบทดสอบมีจํานวนพอเหมาะ +1 +1 0 0.67 เหมาะสม
4.2 แบบทดสอบมีความสอดคลองกับ

เนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม

5. ดานภาษา
5.1 ความถูกตองของการใชภาษา +1 +1 0 0.67 เหมาะสม

     5.2 ภาษาเขาใจงายเหมาะสมกับวัย +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม
    5.3 ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม

6. ดานรูปเลม
    6.1 รูปเลมที่ใชมีความเหมาะสมกับวัย +1 +1 0 0.67 เหมาะสม
    6.2 ความสะดวกในการนําไปใช +1 +1 0 0.67 เหมาะสม
    6.3 รูปเลมมีความสวยงาม +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม
    6.4 เราความสนใจของนักเรียน +1 0 +1 0.67 เหมาะสม

                                                                            รวม 0.79

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 21   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  ดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง
                  โดยใชสถิติ  t – test แบบ Dependent

t-test
                                     Paired Sample Statistics

Mean N
Std.

Deviation
Std.Error

Mean
Pair      AFTER
1          BEFORE

10.0000
6.4583

24
24

1.6940
2.4134

.3458

.4926

                                  Paired Sample Correlations

N Correlations Sig.
Pair 1     AFTER &  BEFORE 24 .744 .000

                                                                                             Paired Sample Test
Paired Differences

99% Confidence
Interval of the
Difference

Mean
Std.

Deviation
Std.Error

Mean Lower Upper t df
Sig.

(2-tailed)

Pair 1     AFTER -  BEFORE 3.5417 1.6146 .3296 2.6164 4.4669 10.746 23 .000

143

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ค

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
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( สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 )

เรื่อง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 1

คําชี้แจง
แบบสัมภาษณฉบับนี้ เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับความตองการแบบฝกเสริมทักษะ

การเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย เพ่ือเปนขอมูลประกอบ การพิจารณาในการพัฒนาแบบฝก      
เสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งเปน     
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยแบบสัมภาษณฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน จํานวน 15 ขอ 
ดังนี้

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และการสอนของคร ูจํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 3 สภาพแวดลอมทางการเรียนและความตองการ จํานวน 5 ขอ.

แบบสัมภาษณ
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป จํานวน 5 ขอ
1.1 คุณลักษณะของนักเรียน
1.2 สภาพครอบครัว

1. ชื่อ………………………………………………..เพศ……………………………………..
2. บิดามีอาชีพ…………………………………………………………………………………..
3. มารดามีอาชีพ………………………………………………………………………………..
4. บิดาจบการศึกษาชั้น…………………………………………………………………………
5. มารดาจบการศึกษาชั้น………………………………………………………………………

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และการสอนของคร ูจํานวน 5 ขอ

1. นักเรียนมาโรงเรียนทุกวันหรือไม………………………………………………………………
2. นักเรียนทํางานหรือทําการบานตามที่ครูสั่งทุกครั้งหรือไม……………………………………

……………………………………….
3. ถาไมเขาใจสิ่งที่ครูสอนนักเรียนเคยถามครูหรือไม……………………………………………
4. กอนสอนครูเคยบอกหรือไม วาจะสอนเรื่องใด…………………………………………………
5. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมตางๆ เชน  ตอบคําถาม    พูดเลาเรื่อง     เขียนกระดานดํา

วาดรูป  ฯลฯ  หรือไม ………………………………………………………………………….

ตอนที่ 3 สภาพแวดลอมทางการเรียนและความตองการ จํานวน 5 ขอ

1. นักเรียนเคยไดรับคําชมเชยหรือรางวัลหรือไม…………………………………………………..
2. ในหองเรียนมีมุมหนังสือหรือไม………………………………………………………………….
3. นักเรียนตองการแบบฝกมาใชในการเรียนการเขียนเรื่องหรือไม……………………………….
4. นักเรียนตองการแบบฝกที่มีลักษณะอยางไร……………………………………………………
5. นักเรียนคิดวาแบบฝกจะทําใหเรียนดีข้ึนหรือไม………………………………………………..
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แบบประเมินแบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน

คําชี้แจง โปรดพิจารณาแบบสัมภาษณ และใหคะแนนความสอดคลองของแบบสัมภาษณ

    +1   หมายถึง  แนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสม
0      หมายถึง  ไมแนใจวาขอสัมภาษณมีความเหมาะสม
-1    หมายถึง แนใจวาขอสัมภาษณไมมีความเหมาะสม

ขอคําถาม ระดับความคิดเห็น
1.นักเรียนมาโรงเรียนทุกวันหรือไม………………………………….
2.นักเรียนทํางานหรือทําการบานตามที่ครูสั่งทุกครั้งหรือไม……….
  …………………………………………………………………….
3.ถาไมเขาใจสิ่งที่ครูสอน นักเรียนเคยถามครูหรือไม………………
  ………………………………………………………………………
4.กอนสอนครูเคยบอกหรือไมวาจะสอนเรื่องใด……………………
5.ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมตางๆ เชน ตอบคําถาม  พูดเลาเรื่อง  
เขียนกระดานดํา  วาดรูป ฯลฯ หรือไม…………………………….
6.นักเรียนเคยไดรับคําชมเชยหรือรางวัลหรือไม…………………..
7.ในหองเรียนมีมุมหนังสือหรือไม………………………………….
8.นักเรียนตองการแบบฝกมาใชในการเรียน การเขียนเรื่องหรือไม
   ……………………………………………………………………
9.นักเรียนตองการแบบฝกที่มีลักษณะอยางไร…………………….
10.นักเรียนคิดวาแบบฝกจะทําใหเรียนดีข้ึนหรือไม………………

………………………….

………………………….

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………………
…………………………
…………………………

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
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( สําหรับครูสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 )

เรื่อง  การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1

คําชี้แจง

แบบสัมภาษณฉบับนี้ เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับความตองการแบบฝกเสริมทักษะการ
เขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา ในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งเปนแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง โดยแบบสัมภาษณจะมีจํานวน 7 ขอ

แบบสัมภาษณ
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับ
แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

วิชาภาษาไทย สําหรับครูผูสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1

ผูใหสัมภาษณ……………………………………………………………………………
วันที่………………………………………………….เวลา………………………………………….
สถานที่………………………………………………………………………………………………..

1. ทานตองการใหมีการนําแบบฝกมาใชในการเรียนการสอนการเขียนเรื่องหรือไม เพราะเหตุใด
  ตองการ        เพราะ……………………………………………………………
  ไมตองการ    เพราะ……………………………………………………………

2.  ทานคิดวาแบบฝกมีประโยชนตอการเรียนการสอนการเขียนเรื่องหรือไม เพราะเหตุใด
  มี        เพราะ……………………………………………………………
  ไมมี        เพราะ……………………………………………………………

3.  ทานมีความรูในเรื่องการสรางแบบฝกหรือไม เพราะเหตุใด
  มี        เพราะ……………………………………………………………
  ไมมี        เพราะ……………………………………………………………

4.  ทานคิดวาควรสงเสริมใหครูผูสอนภาษาไทยในโรงเรียนของทานมีการพัฒนาแบบฝกข้ึนใช
     ประกอบการเรียนการสอนหรือไม เพราะเหตุใด

  ควร             เพราะ……………………………………………………………
  ไมควร        เพราะ……………………………………………………………

5.  ทานคิดวาแบบฝกที่สรางข้ึน ควรมีรูปแบบเปนอยางไร
     ……………………………………………………………………………………………………
     ……………………………………………………………………………………………………
6.  ทานคิดวาแบบฝกที่พัฒนาข้ึน ควรมีรายละเอียดอะไรบาง
     ……………………………………………………………………………………………………
     ……………………………………………………………………………………………………
7.  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ
     ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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แบบประเมินแบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการพัฒนา
แบบฝกเสริมทักษะ การเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย

คําชี้แจง โปรดพิจารณาแบบสัมภาษณ  และใหคะแนนความสอดคลองของขอคําถามใน
แบบสัมภาษณ

   +1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสม
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสม

    -1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมมีความเหมาะสม

ขอคําถาม ระดับความคิดเห็น
1.  ทานตองการใหมีการนําแบบฝกมาใชในการเรียนการสอนการเขียน
     เรื่องหรือไม เพราะเหตุใด  …………………………………………. ……………………
2.  ทานคิดวาแบบฝกมีประโยชนตอการเรียนการสอนการเขียน
     เรื่องหรือไม เพราะเหตุใด……………………………………………. ……………………
3.  ทานมีความรูในเรื่องการสรางแบบฝกหรือไม เพราะเหตุใด………...
     ……………………………………………………………………….. ……………………
4.  ทานคิดวาควรสงเสริมใหครูผูสอนภาษาไทยในโรงเรียนของทาน
     มีการพัฒนาแบบฝกข้ึนใชประกอบการเรียนการสอนหรือไม
     เพราะเหตุใด……………………………………………………….. ……………………
5.  ทานคิดวา แบบฝกที่สรางข้ึน ควรมีรูปแบบเปนอยางไร……………
     ………………………………………………………………………. ……………………
6. ทานคิดวา แบบฝกที่พัฒนาข้ึนควรมีรายละเอียดอะไรบาง…………

……………………………………………………………………….. ……………………
7.  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ…………………………………………………….
     ………………………………………………………………………... ……………………

ขอเสนอแนะ
……………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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( สําหรับผูเชี่ยวชาญ ดานแบบฝกภาษาไทย )

เรื่อง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1

คําชี้แจง
แบบสัมภาษณฉบับนี้ เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับความตองการแบบฝกเสริมทักษะ

การเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา ในการพัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งเปน
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยแบบสัมภาษณจะมีจํานวน 4 ขอ

แบบสัมภาษณ
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แบบสัมภาษณความคิดเห็น
เก่ียวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

( สําหรับ ผูเชี่ยวชาญ ดานแบบฝกภาษาไทย )

ผูใหสัมภาษณ………………………………………..ตําแหนง…………………………
วัน…………………………….เวลา………………………..สถานที่………………………………

1. ทานคิดวาแบบฝกที่นาสนใจสําหรับการเขียนเรื่อง ควรมีรูปแบบอยางไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2. ทานคิดวา แบบฝกการเขียนเรื่อง ควรมีรายละเอียดอะไรบาง
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

3.ทานคิดวา การสรางแบบฝกการเขียนเรื่อง ควรมีหลักการสรางอยางไร จึงจะเหมาะสม
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

4.ทานมีขอเสนอแนะ ในเรื่องอ่ืนๆ อยางไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
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แบบประเมินแบบสัมภาษณความคิดเห็น
( ของผูเชี่ยวชาญ ดานแบบฝกภาษาไทย )

คําชี้แจง โปรดพิจารณาแบบสัมภาษณ และใหคะแนนความสอดคลองของขอคําถามในแบบ
สัมภาษณ

+1  หมายถึง แนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสม
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสม
-1   หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมมีความเหมาะสม

ขอคําถาม ระดับความคิดเห็น
1.ทานคิดวาแบบฝกที่นาสนใจสําหรับการเขียนเรื่อง
   ควรมีรูปแบบอยางไร…………………………………………….
2.ทานคิดวาแบบฝกการเขียนเรื่อง ควรมีรายละเอียดอะไรบาง…..
   ……………………………………………………………………
3.ทานคิดวา การสรางแบบฝกการเขียนเรื่อง ควรมีหลักการสราง
   อยางไร จึงจะเหมาะสม………………………………………….
4.ทานมีขอเสนอแนะในเรื่องอ่ืนๆ อยางไร…….………………….
   ……………………………………………………………………

……………………………

…………………………….

……………………………

…………………………….

ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
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แบบสัมภาษณความคิดเห็น

แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียน
และแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

คําชี้แจง
1. แบบสัมภาษณฉบับนี้ ตองการทราบเก่ียวกับความรูสึกของนักเรียน

แตละขอคําถามไมมีคําตอบใดถูกหรือผิดเพราะแตละคนยอมมีความรูสึกตางกัน
ดังนั้นใหนักเรียนตอบตามความคิดเห็นหรือความรูสึกของนักเรียนจริง ๆ
และแบบสัมภาษณนี้จะใชประโยชนเฉพาะการวิจัยเทานั้น ไมมีผลตอการเรียน
ของนักเรียนแตอยางใด

2. แบบสัมภาษณความคิดเห็น มีทั้งหมด 5 ขอ
3. ครูเปนผูอานขอคําถามใหนักเรียนฟง ทีละขอ
4.  ใหนักเรียนเลือกสัญลักษณรูปหนาคน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน

โดยขีด ü ลงในชอง o  เพียง 1 ชอง ในแตละขอคําถาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



155                                                    

1.  นักเรียนชอบแบบฝกการเขียนเร่ืองชุดนี้หรือไม

                    o  ชอบมาก                   o  ชอบปานกลาง                        o  ชอบนอย

2.  แบบฝกมีความนาสนใจเพียงใด

        o     มาก                      o    ปานกลาง                             o    นอย

3. แบบฝกชุดนี้มีความเหมาะสมเพียงใด

         o    มาก                                        o    ปานกลาง                             o   นอย

4. นักเรียนคิดวาแบบฝกชุดนี้มีประโยชนเพียงใด

                  o     มาก                                        o   ปานกลาง                              o   นอย

5.  นักเรียนชอบการเรียนแบบนี้หรือไม

         o  ชอบมาก                                   o  ชอบปานกลาง                         o  ชอบนอย

แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน
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แบบประเมินแบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอกิจกรรมการเรียน และแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่อง

คําชี้แจง โปรดพิจารณาแบบสัมภาษณและใหคะแนนความสอดคลองของขอคําถามใน       
แบบสัมภาษณ

    +1  หมายถึง แนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสม
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสม
-1   หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมมีความเหมาะสม

ขอคําถาม ระดับความคิดเห็น

1. นักเรียนชอบแบบฝกการเขียนเรื่องชุดนี้หรือไม……………..
2. แบบฝกชุดนี้มีความนาสนใจเพียงใด………………………..
3. แบบฝกชุดนี้มีความเหมาะสมเพียงใด………………………
4. นักเรียนคิดวาแบบฝกชุดนี้มีประโยชนเพียงใด…………….
5. นักเรียนชอบการเรียนแบบนี้หรือไม……………………..…

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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แผนการสอนการเขียนเร่ือง  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้นนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะนําไปเปนเครื่องมือ  ในการสอนกลุม

ตัวอยาง  โดยศึกษาจากหลักสูตรของกรมวิชาการ  เอกสารและงานวิจัยอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ  แผนการ
สอนท่ีสรางขึ้นประกอบขึ้นดวย

๑.  เวลาเรียน
๒. สาระสําคัญ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๔. เนื้อหา
๕. กิจกรรมการเรียนการสอน
๖. ส่ือการเรียนการสอน
๗. การวัดผลประเมินผล
๘. ภาคผนวก

เนื้อหาของแผนการสอนท่ีสรางขึ้น  มีดังนี้
๑. การเขียนอธิบายภาพ
๒. การเขียนแสดงความนึกคิด
๓. การเขียนเลาเรื่อง
๔. การเขียนเรื่องจากจินตนาการ

กระบวนการเรียนการสอน    การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA
MODEL   มีรายละเอียดดังนี้

๑. C = Construct          คือการใหผูเรียนสรางความรูไดดวยตนเอง
๒. I = Interaction      คือการใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน  เรียนรูจากกัน  แลกเปล่ียน

ขอมูล  ความคิดและประสบการณซ่ึงกันและกัน
๓. P1 = Participation   คือการใหผูเรียนมีบทบาทหรือสวนรวมในการเรียนรู
๔. P2 = Process  คือการใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ
๕. A =  Application     คือการใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช

ระยะเวลาท่ีใชสอนในการวิจัย  ใชเวลาสอนครั้งละ 3 คาบ  คาบละ 20  นาที  รวมท้ังส้ิน
48  คาบ   เปนเวลา  3  สัปดาห  แผนการสอนรวมท้ังส้ิน  16  แผน
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แผนการสอนการเขียนเร่ือง
แผนการสอนที ่๑

    วิชา  ภาษาไทย         เรื่อง  การเขยีนอธิบายภาพ
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑         เวลา  ๓  คาบ

สาระสําคัญ
การเขียนอธิบายภาพ  เปนการเขียนเพ่ือถายทอดเรื่องราวจากภาพ  ใหสอดคลองตอ

เนื่องกัน ตามลําดับเหตุการณ  โดยอาศัยภาพในการเช่ือมโยงความคิด   ซ่ึงจะชวยพัฒนาการเขียนได

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนเขียนอธิบายภาพได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
๑.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนอธิบายภาพท่ีกําหนดใหได
๒.  เพ่ือใหนักเรียนเขียนส่ิงท่ีอยูในภาพใหสัมพันธกันได
๓.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนช่ือเรื่องไดอยางเหมาะสม
๔.   เพ่ือใหนักเรียนใชภาษาในการเขียนเรื่องไดถูกตองเหมาะสม
๕.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความสนุกสนาน

เนื้อหา        การเขียนอธิบายภาพ  :  การเขียนอธิบายภาพเดี่ยว
การเขียนอธิบายภาพ    คือ   การเขียนเรื่องจากภาพ   เพ่ือลําดับความคิดจากภาพเปน

เรื่องราว  ใหสอดคลองตอเนื่องกัน  ซ่ึงเปนการเขียนท่ีไมมีรูปแบบ  เขียนโดยบรรยายตอเนื่องกันไป
ใชภาษาใหถูกตองเหมาะสม  และจะตองเขียนส่ิงท่ีอยูในภาพใหสัมพันธกัน  ตลอดจนตั้งช่ือเรื่องให
เหมาะสมกับภาพดวย

การเขียนอธิบายภาพเดี่ยว    คือ   การเขียนเรื่องจากภาพเพียง ๑  ภาพ เทานั้น

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๑.      ใหนักเรียนรองเพลง   “ บรรยายภาพ ”  จากแผนภูมิเพลง  โดยรองตามครูทีละ
วรรค  เม่ือรองไดแลวใหนักเรียนรองเปนกลุม
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๒.  นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเนื้อเพลงท่ีรอง  เชน  เพลงนี้พูดถึงเรื่องอะไร   เนื้อ
เพลงใหเขียนอะไร   ทําอยางไรเราถึงจะเขียนได   ถาเขียนไดแลวนักเรียนรูสึกอยางไร

ขั้นสอน   ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL
๑.  ครูบอกเรื่องท่ีจะสอน  คือ  การเขียนอธิบายภาพ  จากภาพเดี่ยว
๒.  แจงจุดประสงคการเรียนรู

ขั้น C  และ  I
๓.  ใหนักเรียนแบงกลุม  กลุมละ ๕ - ๖ คน  เลือกประธานและเลขานุการกลุม  เพ่ือเลน

เกม “ เรียงรอย ถอยคํา”  โดยครูแจกภาพให ๑ ภาพ  (ภาพเหมือนกัน) ใหแตละกลุมชวยกันเรียงภาพ
และเขียนส่ิงท่ีอยูในภาพใหไดมากท่ีสุดลงในใบงาน   ภายในเวลาท่ีครูกําหนด  กลุมใดเขียนไดมาก
ท่ีสุด  และถูกตองตามภาพ  เปนผูชนะไดรับคําชมเชย
ขั้น P1

๔.  ใหนักเรียนบอกคําจากใบงาน  ครูเขียนบนกระดานดํา   และใหนักเรียนชวยกันหา
ส่ิง   ท่ีอยูในภาพท่ียังไมไดเขียน   ใหนักเรียนออกไปเขียนเพ่ิมเติม   และใหนักเรียนอานคําท่ีเขียน
บน  กระดานดํา
ขั้นP2

๕.  ใหนักเรียนแตละกลุม  ชวยกันระดมความคิด  นําคําท่ีเขียนบนกระดานดํา  นําไป
แตงประโยค  ใหสอดคลองกับภาพ  เขียนลงในใบงาน  จากนั้นใหแตละกลุมนําเสนอผลงานหนา
ช้ันเรียน

๖.    นักเรียนและครูชวยกันสรุปเปนเรื่องราว  เขียนบนกระดานดํา
๗.   ครูอธิบายการเขียนอธิบายภาพใหเปนเรื่องราว

ขั้น A
๘.  ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดท่ี ๑  (แบบฝกท่ี ๑-๒) เปนรายบุคคล  พรอมกับประเมิน

ตนเอง

ขั้นสรุป
๑.  ใหนักเรียนนําเสนอผลงานของตนเองหนาช้ันเรียน
๒.  นักเรียนและครูชวยกันสรุป  การเขียนเรื่องโดยการเขียนอธิบายภาพ จากภาพเดี่ยว
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ส่ือการเรียนการสอน
๑.   แผนภูมิเพลง  บรรยายภาพ
๒.  เพลงบรรยายภาพ
๓.  เกมเรียงรอย  ถอยคํา
๔.  ภาพจิ๊กซอว   จํานวน ๕  ชุด
๕.  ใบงานสําหรับเขียนคํา – ประโยค
๖.  แบบฝกชุดท่ี ๑ (แบบฝกท่ี ๑– ๒)

การวัดผลประเมินผล
๑.  วัดตามจุดประสงคการเรียนรู
๒.  วิธีการวัด

๒.๑  สังเกตการรวมกิจกรรม  และความสนใจ
๒.๒ สังเกตการสรุปเรื่อง  การเขียนอธิบายภาพ

๓.  เครื่องมือวัด
แบบฝกการเขียนเรื่องชุดท่ี ๑ - ภาพนอยคอยบรรยาย (แบบฝกท่ี ๑-๒)

๔.  เกณฑการผาน
ทําแบบฝก  ไดผานเกณฑรอยละ ๘o

ภาคผนวก
เพลง  บรรยายภาพ

เนื้อรอง  :  นฤดี  ผิวงาม ทํานอง : แขกระเริง
ภาพนอย   ภาพนอย   คอยบรรยาย แสนเสียดายถาไมไดเขียน

เด็กนอยตองคอยพากเพียร เร็ว เร็ว มาเรียนการเขียนดวยกัน
ชวยกันคิด   ชวยกันเขียน แลววนเวียนจนจบเรื่องพลัน

เด็กนอย   เด็กนอยสุขสันต งานของฉันท่ีนาภูมิใจ (ซํ้า)
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ใบงาน

ใหนักเรียนเขียนส่ิงที่อยูในภาพ  ( ภาพที่ครูแจกให)  ใหไดมากที่สุด

เกม “ เรียงรอย  ถอยคํา”
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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แผนการสอนการเขียนเร่ือง
แผนการสอนที ่๒

    วิชา  ภาษาไทย         เรื่อง  การเขียนอธิบายภาพ
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑         เวลา  ๓  คาบ

สาระสําคัญ
การเขียนอธิบายภาพ  เปนการเขียนเพ่ือถายทอดเรื่องราวจากภาพใหสอดคลองตอเนื่อง

กัน ตามลําดับเหตุการณ  โดยอาศัยภาพในการเช่ือมโยงความคิด   ซ่ึงจะชวยพัฒนาการเขียนได

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนเขียนอธิบายภาพได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
๑.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนอธิบายภาพท่ีกําหนดใหได
๒.  เพ่ือใหนักเรียนเขียนส่ิงท่ีอยูในภาพใหสัมพันธกันได
๓.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนช่ือเรื่องไดอยางเหมาะสม
๔.   เพ่ือใหนักเรียนใชภาษาในการเขียนเรื่องไดถูกตองเหมาะสม
๕.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความสนุกสนาน

เนื้อหา        การเขียนอธิบายภาพ  :  การเขียนอธิบายภาพเดี่ยว
การเขียนอธิบายภาพ    คือ   การเขียนเรื่องจากภาพ   เพ่ือลําดับความคิดจากภาพเปน

เรื่องราว  ใหสอดคลองตอเนื่องกัน  ซ่ึงเปนการเขียนท่ีไมมีรูปแบบ  เขียนโดยบรรยายตอเนื่องกันไป
ใชภาษาใหถูกตองเหมาะสม  และจะตองเขียนส่ิงท่ีอยูในภาพใหสัมพันธกัน  ตลอดจนตั้งช่ือเรื่องให
เหมาะสมกับภาพดวย

การเขียนอธิบายภาพเดี่ยว    คือ   การเขียนเรื่องจากภาพเพียง ๑  ภาพ เทานั้น

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๑.     ใหนักเรียนทายภาพ   “ ภาพปริศนา ”  โดยครูนําภาพสัตว  ซ่ึงเปนภาพเดี่ยว มี
กระดาษท่ีมีหมายเลขปดไว
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๒.  ใหนักเรียนจับฉลากหมายเลขใดก็เปดกระดาษท่ีหมายเลขนั้น  แลวทายภาพ ใคร
ทายถูกเปนผูชนะ

ขั้นสอน   ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL
๑.  ครูบอกเรื่องท่ีจะสอน  คือ  การเขียนอธิบายภาพ  จากภาพเดี่ยว
๒.  แจงจุดประสงคการเรียนรู

ขั้น C  และ  I
๓.  ใหนักเรียนเลนเกม “ตอภาพ”  โดยใหนักเรียนแบงกลุม  กลุมละ ๕-๖ คน  เลือก

ประธานและเลขานุการกลุม  ตัวแทนกลุมรับซองรูปภาพ (ภาพเหมือนกัน) ซ่ึงเปนภาพจิ๊กซอว
กลุมใดเสร็จกอน  และถูกตอง  เปนผูชนะไดรับคําชมเชย
ขั้น P2

๔.  ใหนักเรียนชวยกันระดมความคิด  แตงประโยคจากภาพนั้น  เขียนลงในใบงาน  ให
มากท่ีสุด  แลวนําเสนอผลงานของแตละกลุม
ขั้นP1

๕.  ใหนักเรียนบอกประโยคของกลุมตนเอง  ครูเขียนบนกระดานดํา   โดยไมใหซํ้า
ประโยค

๖.    นักเรียนและครูชวยกันสรุปประโยคเหลานั้น  ใหเปนเรื่องราว  เขียนลงในแผนภูมิ
ใหนักเรียนอานพรอมกับตั้งช่ือเรื่อง

๗.   ครูอธิบายการเขียนอธิบายภาพใหเปนเรื่องราว

ขั้น A
๘.  ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดท่ี ๑  (แบบฝกท่ี ๓-๔) เปนรายบุคคล  พรอมกับประเมิน

ตนเอง

ขั้นสรุป
๑.  ใหนักเรียนนําเสนอผลงานของตนเองหนาช้ันเรียน
๒.  นักเรียนและครูชวยกันสรุปการเขียนเรื่องโดยการเขียนอธิบายภาพ จากภาพเดี่ยว

ส่ือการเรียนการสอน
๑.   ภาพปริศนา ๑  ภาพ
๒.  เกม ตอภาพ
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๓.  ภาพจิ๊กซอว   จํานวน ๕  ชุด
๔.  ใบงาน (แตงประโยค)
๕.  แผนภูมิ (เขียนสรุปเรื่อง)
๖.  สีเมจิก
๗.  แบบฝกชุดท่ี ๑  (แบบฝกท่ี ๓-๔)

การวัดผลประเมินผล
๑.  วัดตามจุดประสงคการเรียนรู
๒.  วิธีการวัด

๒.๑  สังเกตการรวมกิจกรรม  และความสนใจ
๒.๒ สังเกตการสรุปเรื่อง  การเขียนอธิบายภาพ
๒.๓  ตรวจผลงาน  การเขียนอธิบายภาพ

๓.  เครื่องมือวัด
แบบฝกการเขียนเรื่องชุดท่ี ๑ - ภาพนอยคอยบรรยาย (แบบฝกท่ี ๓-๔)

๔.  เกณฑการผาน
ทําแบบฝก  ไดผานเกณฑรอยละ ๘o
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ใบงาน

ใหนักเรียนแตงประโยคจากภาพ ( ภาพจิ๊กซอว )  ใหมากที่สุด
………………………………………………………………………………………………………..
๑.……………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………
๒…..…………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………
๓…..…………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………
๔…..…………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………
๕……..………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………
๖………..……………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………
๗…………..…………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………
๘……………..………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………
๙………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
๑o…………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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แผนการสอนการเขียนเร่ือง
แผนการสอนที ่๓

    วิชา  ภาษาไทย         เรื่อง  การเขียนอธิบายภาพ
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑         เวลา  ๓  คาบ

สาระสําคัญ
การเขียนอธิบายภาพ  เปนการเขียนเพ่ือถายทอดเรื่องราวจากภาพใหสอดคลองตอเนื่อง

กัน ตามลําดับเหตุการณ  โดยอาศัยภาพในการเช่ือมโยงความคิด   ซ่ึงจะชวยพัฒนาการเขียนได

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนเขียนอธิบายภาพได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
๑.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องเรียงลําดับเหตุการณจากภาพไดถูกตอง
๒.  เพ่ือใหนักเรียนเขียนส่ิงท่ีอยูในภาพใหสัมพันธกันได
๓.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนช่ือเรื่องไดอยางเหมาะสม
๔.   เพ่ือใหนักเรียนใชภาษาในการเขียนเรื่องไดถูกตองเหมาะสม
๕.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความสนุกสนาน

เนื้อหา        การเขียนอธิบายภาพ  :  การเขียนอธิบายภาพตอเนื่อง
การเขียนอธิบายภาพ    คือ   การเขียนเรื่องจากภาพ   เพ่ือลําดับความคิดจากภาพเปน

เรื่องราว  ใหสอดคลองตอเนื่องกัน  ซ่ึงเปนการเขียนท่ีไมมีรูปแบบ  เขียนโดยบรรยายตอเนื่องกันไป
ใชภาษาใหถูกตองเหมาะสม  และจะตองเขียนส่ิงท่ีอยูในภาพใหสัมพันธกัน  ตลอดจนตั้งช่ือเรื่องให
เหมาะสมกับภาพดวย

การเขียนอธิบายภาพตอเนื่อง    คือ   การเขียนเรื่องจากภาพ  โดยกําหนดภาพให  ตั้งแต
๒ ภาพขึ้นไป  เพ่ือฝกการเขียนจากภาพหนึ่งไปสูอีกภาพหนึ่ง ใหสอดคลองกันตามลําดับเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๑.     ใหนักเรียนรองเพลง  “บรรยายภาพ”  จากแผนภูมิเพลง
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๒.  ใหนักเรียนดูภาพ (ภาพตอเนื่อง) และสนทนากับนักเรียนทีละภาพ เชน  ภาพนี้เกิด
ขึ้นเวลาใด  จากภาพเธอกําลังทําอะไร  เธอกําลังจะไปไหน

ขั้นสอน   ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL
๑.  ครูบอกเรื่องท่ีจะสอน  คือ  การเขียนอธิบายภาพ  จากภาพตอเนื่อง
๒.  แจงจุดประสงคการเรียนรู

ขั้น C  และ  I
๓.  ใหนักเรียนแบงกลุม  กลุมละ ๕-๖ คน แตละกลุม เลือกประธาน  และเลขานุการก

ลุม  ตัวแทนกลุมรับใบงาน  เพ่ือเลนเกม “ใครชัดเจน” โดยใหแตละกลุม  เขียนประโยคลงใตภาพ
และจัดลําดับภาพใหถูกตอง  กลุมใด  เขียนไดชัดเจน และถูกตองท่ีสุดเปนผูชนะ ไดรับคําชมเชย
ขั้นP1

๔.   นักเรียนและครู ชวยกันเลือกประโยคท่ีชัดเจนถูกตองท่ีสุด  ครูเขียนลงในแผนภูมิ

ขั้น P2
๕.  ใหนักเรียนชวยกันระดมความคิด  เขียนสรุปเรื่องราว  พรอมกับตั้งช่ือเรื่อง  นํา

เสนอ  ผลงานของแตละกลุม
๖.   ครูอธิบายการเขียนอธิบายภาพ  จากภาพตอเนื่อง

ขั้น A
๗.  ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดท่ี ๑  (แบบฝกท่ี ๕-๖) เปนรายบุคคล  พรอมกับประเมิน

ตนเอง

ขั้นสรุป
๑.  ใหนักเรียนนําเสนอผลงานของตนเองหนาช้ันเรียน
๒.  นักเรียนและครู สรุปการเขียนอธิบายภาพ จากภาพตอเนื่อง

ส่ือการเรียนการสอน
๑.   แผนภาพตอเนื่อง ๖ ชุด
๒.  เกม ใครชัดเจน
๓.  สีเมจิก
๔.  เพลง บรรยายภาพ
๕.  แผนภูมิ
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๖.  แบบฝกชุดท่ี ๑  (แบบฝกท่ี ๕-๖)

การวัดผลประเมินผล
๑.  วัดตามจุดประสงคการเรียนรู
๒.  วิธีการวัด

๒.๑  สังเกตการรวมกิจกรรม  และความสนใจ
๒.๒ สังเกตการสรุปเรื่อง  การเขียนอธิบายภาพ
๒.๓ ตรวจผลงาน  การเขียนอธิบายภาพ

๓.  เครื่องมือวัด
แบบฝกการเขียนเรื่องชุดท่ี ๑ - ภาพนอยคอยบรรยาย (แบบฝกท่ี ๕-๖)

๔.  เกณฑการผาน
ทําแบบฝก  ไดผานเกณฑรอยละ ๘o

ภาคผนวก
เพลง  บรรยายภาพ

เนื้อรอง  :  นฤดี  ผิวงาม ทํานอง : แขกระเริง
ภาพนอย   ภาพนอย   คอยบรรยาย แสนเสียดายถาไมไดเขียน

เด็กนอยตองคอยพากเพียร เร็ว เร็ว มาเรียนการเขียนดวยกัน
ชวยกันคิด   ชวยกันเขียน แลววนเวียนจนจบเรื่องพลัน

เด็กนอย   เด็กนอยสุขสันต งานของฉันท่ีนาภูมิใจ (ซํ้า)
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ใบงาน เกม “ใครชัดเจน”

นักเรียนเขียนประโยคที่มีความหมายตรงกับภาพไวใตภาพ  แลวเขียนเรื่องตาม
ลําดับเรื่อง พรอมกับตั้งชื่อเรื่อง (จัดลําดับภาพดวยจะ)

เร่ือง …………………………..

……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
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แผนการสอนการเขียนเร่ือง
แผนการสอนที ่๔

    วิชา  ภาษาไทย         เรื่อง  การเขียนอธิบายภาพ
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑         เวลา  ๓  คาบ

สาระสําคัญ
การเขียนอธิบายภาพ  เปนการเขียนเพ่ือถายทอดเรื่องราวจากภาพ  ใหสอดคลองตอ

เนื่องกัน ตามลําดับเหตุการณ  โดยอาศัยภาพในการเช่ือมโยงความคิด   ซ่ึงจะชวยพัฒนาการเขียนได

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนเขียนอธิบายภาพได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
๑.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรียงลําดับเหตุการณจากภาพไดถูกตอง
๒.  เพ่ือใหนักเรียนเขียนส่ิงท่ีอยูในภาพใหสัมพันธกันได
๓.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนช่ือเรื่องไดอยางเหมาะสม
๔.   เพ่ือใหนักเรียนใชภาษาในการเขียนเรื่องไดถูกตองเหมาะสม
๕.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความสนุกสนาน

เนื้อหา        การเขียนอธิบายภาพ  :  การเขียนอธิบายภาพตอเนื่อง
การเขียนอธิบายภาพ    คือ   การเขียนเรื่องจากภาพ   เพ่ือลําดับความคิดจากภาพเปน

เรื่องราว  ใหสอดคลองตอเนื่องกัน  ซ่ึงเปนการเขียนท่ีไมมีรูปแบบ   เขียนโดยบรรยายตอเนื่องกัน
ไป   ใชภาษาใหถูกตองเหมาะสม  และจะตองเขียนส่ิงท่ีอยูในภาพใหสัมพันธกัน  ตลอดจนตั้งช่ือ
เรื่องใหเหมาะสมกับภาพดวย

การเขียนอธิบายภาพตอเนื่อง    คือ   การเขียนเรื่องจากภาพ  โดยกําหนดภาพให  ตั้งแต
๒ ภาพขึ้นไป  เพ่ือฝกการเขียนจากภาพหนึ่งไปสูอีกภาพหนึ่ง ใหสอดคลองกันตามลําดับเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๑.     ใหนักเรียนเลนเกม  “จับภาพสรางประโยค” โดยใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๕-๖
คน  ใหผูเลนแตละกลุม  ออกมาจับสลากในกลอง  แลวนําไปเขียนประโยค
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๒.  เม่ือเสร็จแลวเปล่ียนคนตอไปมาจับภาพ  แลวนําไปเขียน  จนครบภาพ  กลุมใดเสร็จ
กอน  และถูกตอง  เปนผูชนะ  ไดรับคําชมเชย
ขั้นสอน   ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL

๑.  ครูบอกเรื่องท่ีจะสอน  คือ  การเขียนอธิบายภาพตอเนื่อง
๒.  แจงจุดประสงคการเรียนรู
๓. ใหนักเรียนอานประโยคของกลุมตนเอง

ขั้น C  และ  I
๔.  ใหนักเรียนเลือกประธาน  และเลขานุการกลุม  เพ่ือแบงหนาท่ีการทํางาน
๕.  ใหนักเรียนเลนเกม “รวมพลังสรางเรื่อง”  โดยใหตัวแทนกลุมรับใบงาน  แลวนํา

กลับไปชวยกันเขียนประโยคลงใตภาพ  จัดลําดับภาพกอนหลัง

ขั้นP2
๖.  เม่ือเสร็จแลว   นักเรียนแตละกลุมจะตองชวยกัน  ระดมความคิด  เขียนสรุปเรื่องราว

และตั้งช่ือเรื่อง  นําเสนอผลงาน  กลุมใดเขียนไดชัดเจน  และถูกตองท่ีสุดเปนผูชนะ  ไดรับเครื่อง
หมาย )   ดาวคนเกง  ประจํากลุม

ขั้น P1
๗.  นักเรียนและครูรวมกันเลือกประโยคท่ีถูกตองชัดเจนท่ีสุด  เขียนลงในแผนภูมิ
๘.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปเรื่องราว  และตั้งช่ือเรื่อง   ครูเขียนลงในแผนภูมิ  ใหนัก

เรียนอาน
๙.   ครูอธิบายและเสนอแนะการเขียนอธิบายภาพ  จากภาพตอเนื่อง

ขั้น A
๑o.  ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดท่ี ๑  (แบบฝกท่ี ๗-๘)   พรอมกับประเมินตนเอง

ขั้นสรุป
๑.  ใหนักเรียนนําเสนอผลงานของตนเองหนาช้ันเรียน
๒.  นักเรียนและครู สรุปการเขียนอธิบายภาพ จากภาพตอเนื่อง

ส่ือการเรียนการสอน
๑.   รูปภาพ  ๔  ภาพ  จํานวน ๕ ชุด (ใบงาน)
๒.  เกม จับภาพสรางประโยค
๓.  เกม  รวมพลังสรางเรื่อง
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๔.  สีเมจิก
๕.  แผนภูมิ
๖.  แบบฝกชุดท่ี ๑  (แบบฝกท่ี ๗-๘)
๗.  ดาวคนเกง  )

การวัดผลประเมินผล
๑.  วัดตามจุดประสงคการเรียนรู
๒.  วิธีการวัด

๒.๑  สังเกตการรวมกิจกรรม  และความสนใจ
๒.๒ สังเกตการสรุปเรื่อง  การเขียนอธิบายภาพ
๒.๓  ตรวจผลงาน  การเขียนอธิบายภาพ

๓.  เครื่องมือวัด
แบบฝกการเขียนเรื่องชุดท่ี ๑ - ภาพนอยคอยบรรยาย (แบบฝกท่ี ๗-๘)

๔.  เกณฑการผาน
ทําแบบฝก  ไดผานเกณฑรอยละ ๘o
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ใบงาน เกม “รวมพลังสรางเร่ือง”

นักเรียนเขียนประโยคที่มีความหมายตรงกับภาพไวใตภาพ  แลวเขียนเรื่องตาม
ลําดับเรื่อง พรอมกับตั้งชื่อเรื่อง (จัดลําดับภาพดวยจะ)

เร่ือง …………………………..

……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
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แผนการสอนการเขียนเร่ือง
แผนการสอนที ่๕

    วิชา  ภาษาไทย         เรื่อง  การเขียนแสดงความนึกคิด

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑         เวลา  ๓  คาบ

สาระสําคัญ
การเขียนแสดงความนึกคิด  เปนการเขียนเพ่ือเรียบเรียงความคิดเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ

โดยเขียนเรื่องราวตอจากท่ีกําหนดให  หรือเปนการเรียบเรียงความคิดโดยนําคําท่ีกําหนดใหมาเขียน
เปนเรื่องราวเดียวกัน  นับเปนการพัฒนาการเขียนอีกรูปแบบหนึ่ง

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนเขียนแสดงความนึกคิด โดยเขียนลําดับความคิดและเหตุการณได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

๑.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องราวตอจากท่ีกําหนดใหไดสัมพันธกัน
๒.  เพ่ือใหนักเรียนใชภาษาในการเขียนเรื่องไดถูกตอง
๓.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนช่ือเรื่องใหสัมพันธกับเนื้อเรื่องได
๔.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความคิดสรางสรรคของตนเองได
๕.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความสนุกสนาน

เนื้อหา        การเขียนแสดงความนึกคิด  :  การเขียนเรื่องตอใหจบ
การเขียนแสดงความนึกคิด   หมายถึง    การเขียนในลักษณะเขียนเรื่องราวตอจากท่ี

กําหนดให  โดยลําดับความคิดใหตอเนื่องเปนเรื่องเดียวกัน  หรือเขียนโดยใชคําท่ีกําหนดให  นํามา
เรียบเรียงเปนเรื่องราวใหสอดคลองกัน  เพ่ือลําดับความคิดและเหตุการณ  เปนการคิดสรางสรรคใน
เบ้ืองตน

การเขียนเรื่องตอใหจบ  เปนการเขียนเรื่องจากการกําหนดเรื่องมาใหบางสวน  ซ่ึงยังไม
จบเรื่อง  โดยใหเขียนลําดับเรื่องตอไป  ตามความนึกคิดของตนใหสอดคลองกันวาจะจบอยางไรดี
พรอมกับตั้งช่ือเรื่องใหสัมพันธกับเนื้อเรื่องท่ีเขียน  และใชภาษาใหถูกตองเหมาะสม

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
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๑.     ใหนักเรียนรองเพลง  ทิงโนง  โนง  โนง  จากแผนภูมิเพลง  โดยรองตามครูทีละ
วรรค

๒.   ใหนักเรียนทําทาทางประกอบเพลงอยางอิสระ
ขั้นสอน   ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL

๑.  ครูบอกเรื่องท่ีจะสอน  คือ  การเขียนแสดงความนึกคิด  โดยการเขียนเรื่องตอใหจบ
๒.  แจงจุดประสงคการเรียนรู
๓. ใหนักเรียนอานเนื้อเพลงตามครูทีละวรรค

ขั้น C  
๔.  นักเรียนและครูสนทนากันถึงเนื้อเพลง  เชน  ตอนใดเปนความจริง  ตอนใดไมเปน

ความจริง  ครูซักถามเหตุผลเปนรายบุคคล

ขั้น I
๕. ใหนักเรียนทําทาทางประกอบตามเนื้อเพลง  เปนกลุม  โดยใหชวยกันดูวา  กลุมใด

ทําไดดีท่ีสุด

ขั้น P1
๖.   ใหนักเรียนเปล่ียนขอความจากเนื้อเพลงใหเปนความจริง  โดยครูเขียนบนกระดาน

ดํา

ขั้นP2
๗.  ใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ ๕-๖ คน  เลือกประธาน  และเลขานุการกลุม  เพ่ือแบง

หนาท่ีการทํางาน
๘.  ใหนักเรียนชวยกันระดมความคิด  ชวยกันเขียนเรื่องราวของสัตวเหลานี้ใหจบ

พรอมกับตั้งช่ือเรื่อง  โดยครูแจกใบงานใหแตละกลุม  เสร็จแลวนําเสนอผลงานของกลุมหนาช้ัน
เรียน

๙.   ครูอธิบายการเขียนแสดงความนึกคิด  โดยการเขียนตอเรื่องใหจบ

ขั้น A
๑o.  ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดท่ี ๒ (แบบฝกท่ี ๑-๒) เปนรายบุคคล พรอมกับประเมิน

ตนเอง

ขั้นสรุป
๑.  ใหนักเรียนนําเสนอผลงานของตนเองหนาช้ันเรียน
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๒.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปการเขียนแสดงความนึกคิด โดยการเขียนเรื่องตอใหจบ

ส่ือการเรียนการสอน
๑.   เพลง  ทิงโนง  โนง  โนง
๒.  แผนภูมิเพลง  ทิงโนง  โนง  โนง
๓.  ใบงาน (เขียนเรื่องตอใหจบ)
๔.  แบบฝกชุดท่ี ๒  (แบบฝกท่ี ๑-๒)

การวัดผลประเมินผล
๑.  วัดตามจุดประสงคการเรียนรู
๒.  วิธีการวัด

๒.๑  สังเกตการรวมกิจกรรม  และความสนใจ
๒.๒ สังเกตการเขียนเรื่อง  การแสดงความคิดเห็น
๒.๓  ตรวจผลงาน  การเขียนเรื่องตอใหจบ

๓.  เครื่องมือวัด
แบบฝกการเขียนเรื่องชุดท่ี ๒  ขยายความนึกคิด (แบบฝกท่ี ๑-๒)

๔.  เกณฑการผาน
ทําแบบฝก  ไดผานเกณฑรอยละ ๘o

ภาคผนวก
เพลงทิงโนง  โนง  โนง

ไมทราบนามผูแตง ทํานอง : รําวง
ทิงโนง  โนง  โนง ทิงโนง  โนง  โนง

นกกิ้งโครงมาจับหลังคา เห็นแมวกําลังแจวเรือ
เห็นเสือกําลังไถนา ท้ังเปด  ท้ังไก  จับคนไถอยูกลางทุงนา
หมี   ชาง  เคียงคูมา เหมือนทําทารําวง
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ใบงาน  “จบอยางไรดีเอย”

ใหนักเรียนเขียนตอเร่ืองราวตอไปนี้ใหจบเร่ือง ตามความนึกคิด  พรอมกับตั้งชื่อเร่ืองจะ
………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………เร่ือง………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………
            วันหนึ่งมีนกกิ้งโครงตัวหนึ่ง   บินมาเกาะอยูบนหลังคาบาน  ขณะนั้นเจาเหมียวซึ่งเปนแมว
เดินอยูหนาบานพอดี   มันเห็นนกกิ้งโครงมันนึกอยากจะกินนกกิ้งโครง  มันจึง ………………….
…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………
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แผนการสอนการเขียนเร่ือง
แผนการสอนที ่๖

    วิชา  ภาษาไทย         เรื่อง  การเขียนแสดงความนึกคิด
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑         เวลา  ๓  คาบ

สาระสําคัญ
การเขียนแสดงความนึกคิด  เปนการเขียนเพ่ือเรียบเรียงความคิดเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ

โดยเขียนเรื่องราวตอจากท่ีกําหนดให  หรือเปนการเรียบเรียงความคิดโดยนําคําท่ีกําหนดใหมาเขียน
เปนเรื่องราวเดียวกัน  นับเปนการพัฒนาการเขียนอีกรูปแบบหนึ่ง

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนเขียนแสดงความนึกคิด โดยเขียนลําดับความคิดและเหตุการณได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

๑.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องราวตอจากท่ีกําหนดใหไดสัมพันธกัน
๒.  เพ่ือใหนักเรียนใชภาษาในการเขียนเรื่องไดถูกตอง
๓.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนช่ือเรื่องใหสัมพันธกับเนื้อเรื่องได
๔.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความคิดสรางสรรคของตนเองได
๕.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความสนุกสนาน

เนื้อหา        การเขียนแสดงความนึกคิด  :  การเขียนเรื่องตอใหจบ
การเขียนแสดงความนึกคิด   หมายถึง    การเขียนในลักษณะ เขียนเรื่องราวตอจากท่ี

กําหนดให  โดยลําดับความคิดใหตอเนื่องเปนเรื่องเดียวกัน  หรือเขียนโดยใชคําท่ีกําหนดให  นํามา
เรียบเรียงเปนเรื่องราวใหสอดคลองกัน  เพ่ือลําดับความคิดและเหตุการณ  เปนการคิดสรางสรรคใน
เบ้ืองตน

การเขียนเรื่องตอใหจบ  เปนการเขียนเรื่องจากการกําหนดเรื่องมาใหบางสวน  ซ่ึงยังไม
จบเรื่อง  โดยใหเขียนลําดับเรื่องตอไป  ตามความนึกคิดของตนใหสอดคลองกันวาจะจบอยางไรดี
พรอมกับตั้งช่ือเรื่องใหสัมพันธกับเนื้อเรื่องท่ีเขียน  และใชภาษาใหถูกตองเหมาะสม

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๑.    ใหนักเรียนรองเพลง  “ตอเรื่องใหจบ”  จากแผนภูมิเพลง  โดยรองตามครูทีละวรรค
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๒.   ใหนักเรียนทําทาทางประกอบเพลงโดยอิสระ
ขั้นสอน   ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL

๑.  ครูบอกเรื่องท่ีจะสอน  คือ  การเขียนแสดงความนึกคิด  โดยการเขียนตอเรื่องใหจบ
๒.  แจงจุดประสงคการเรียนรู
๓. ครูเลาเรื่องท่ีเตรียมไวใหนักเรียนฟง  โดยเรื่องท่ีเลาจะเปนเรื่องประหลาด  เกินความ

เปนจริง

ขั้น I
๔.  ในขณะท่ีครูเลาเรื่อง  ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติประกอบเรื่องไปดวย

ขั้น C
๕. ใหนักเรียนคิดและคนหาวา  เนื้อหาตอนใดของเรื่องท่ีผิดไปจากความเปนจริง  และ

ผิดอยางไร  โดยใหเหตุผล
ขั้น P1

๖.   ใหนักเรียนเปล่ียนขอความ   จากเนื้อเรื่องใหตรงกับความเปนจริง

ขั้นP2
๗.  ใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ ๕-๖ คน  เลือกประธานและเลขานุการกลุม  เพ่ือแบงหนา

ท่ี การทํางาน
๘.  ใหนักเรียนชวยกันระดมความคิด  ชวยกันเขียนเรื่องราวของสัตวเหลานี้ตอใหจบ

พรอมกับตั้งช่ือเรื่อง  โดยครูแจกใบงานใหแตละกลุม  เสร็จแลวนําเสนอผลงานของกลุมหนาช้ัน
เรียน

๙.   ครูอธิบายการเขียนแสดงความนึกคิด  โดยการเขียนเรื่องตอใหจบ

ขั้น A
๑o.  ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดท่ี ๒(แบบฝกท่ี ๓-๔) เปนรายบุคคล พรอมกับประเมินตน

เอง

ขั้นสรุป
๑.  ใหนักเรียนนําเสนอผลงานของตนเองหนาช้ันเรียน
๒.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปการเขียนแสดงความนึกคิด โดยการเขียนตอเรื่องใหจบ
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ส่ือการเรียนการสอน
๑.   เพลง  ตอเรื่องใหจบ
๒.  แผนภูมิเพลง  ตอเรื่องใหจบ
๓.  ใบงาน (เขียนเรื่องตอใหจบ)
๔.  แบบฝกชุดท่ี ๒  (แบบฝกท่ี ๓-๔)
๕. เรื่องส้ัน (เรื่องประหลาด)

การวัดผลประเมินผล
๑.  วัดตามจุดประสงคการเรียนรู
๒.  วิธีการวัด

๒.๑  สังเกตการรวมกิจกรรม  และความสนใจ
๒.๒ สังเกตการเขียนเรื่อง  การแสดงความคิดเห็น
๒.๓  ตรวจผลงาน  การเขียนเรื่องตอใหจบ

๓.  เครื่องมือวัด
แบบฝกการเขียนเรื่อง ชุดท่ี ๒  ขยายความนึกคิด (แบบฝกท่ี ๓-๔)

๔.  เกณฑการผาน
ทําแบบฝกไดผานเกณฑรอยละ ๘o

ภาคผนวก
๑. เร่ือง ประหลาด

เชาวันหนึ่ง  แมหมาพาลูกหมาบินไปเท่ียวสวนสาธารณะ  อากาศยามเชาสดช่ืนมาก
กุหลาบสีฟาบานสะพรั่ง  ทุกดอกมีหยาดน้ําฝนสีเขียวเกาะอยูเต็ม   ลูกหมาเก็บพริกขี้หนูเคี้ยวกิน
พริกขี้หนูทุกเม็ดมีรสหวาน   แมหมากับลูกเท่ียวอยูจนเย็น  เห็นนกบินถอยหลังกลับมาเปนฝูง  พระ
อาทิตยกําลังจะขึ้น  แมหมาจึงพาลูกหมากลับบาน

๒ . เพลง  ตอเร่ืองใหจบ
เนื้อรอง : นฤดี  ผิวงาม ทํานอง : เพลง สมหวังนะครับ

ตอกันไป  ตอกันมา ไมเสียเวลาตอเรื่องใหจบ
จบอยางไรใหมันมาพบ (ซํ้า) มาประกบกับเรื่องเริ่มตน(ตอเรื่องนะจะๆ)

คิดกันไป  คิดกันมา เรียบเรียงเนื้อหาตอกันใหครบ
แลวเราอยาไดรอชา (ซํ้า) เอามา…ตอเรื่องใหจบ(ตอเรื่อง..นะจะๆ)
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ใบงาน

นักเรียนดูภาพอานเรื่องแลวลองวาดภาพและเขียนเรื่องตอนะจะ

หมาปาเกเรว่ิงไล
ลูกแกะอยูกลางทุงหญา

ลูกแกะว่ิงหนีเขาไป
ซอนอยูกลางฝูงแกะ

……………………………………..
…………………………………….
……………………………………..
……………………………………..
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แผนการสอนการเขียนเร่ือง
แผนการสอนที ่๗

    วิชา  ภาษาไทย         เรื่อง  การเขียนแสดงความนึกคิด
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑         เวลา  ๓  คาบ

สาระสําคัญ
การเขียนแสดงความนึกคิด  เปนการเขียนลําดับความคิดเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ โดย

เขียนเรื่องราวตอจากท่ีกําหนดให  หรือเปนการเรียบเรียงความคิดโดยนําคําท่ีกําหนดใหมาเขียนเปน
เรื่องราวเดียวกัน  นับเปนการพัฒนาการเขียนอีกรูปแบบหนึ่ง

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนเขียนแสดงความนึกคิด โดยเขียนลําดับความคิดและเหตุการณได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

๑.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องราวจากคําท่ีกําหนดให
๒.  เพ่ือใหนักเรียนใชภาษาในการเขียนเรื่องไดถูกตอง
๓.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนช่ือเรื่องใหสัมพันธกับเนื้อเรื่องได
๔.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความคิดสรางสรรคของตนเองได
๕.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความสนุกสนาน

เนื้อหา        การเขียนแสดงความนึกคิด  :  การเขียนเรื่องจากคํา
การเขียนแสดงความนึกคิด   หมายถึง    การเขียนในลักษณะเขียนเรื่องราวตอจากท่ี

กําหนดให  โดยลําดับความคิดใหตอเนื่องเปนเรื่องเดียวกัน  หรือเขียนโดยใชคําท่ีกําหนดให  นํามา
เรียบเรียงเปนเรื่องราวใหสอดคลองกัน  เพ่ือลําดับความคิดและเหตุการณ  เปนการคิดสรางสรรคใน
เบ้ืองตน

การเขียนเรื่องจากคํา  เปนการเขียนเรื่องจากการกําหนดคํามาใหจํานวน ๕ คํา  และให
นําคําเหลานี้ไปเรียบเรียงเปนเรื่องราวใหสอดคลองเปนเรื่องเดียวกัน เรียกวาจากคําทําเปนเรื่องโดย
ลําดับความคิดและเหตุการณ  พรอมกับตั้งช่ือเรื่องใหสัมพันธกัน  และใชภาษาใหถูกตองเหมาะสม
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๑.     ใหนักเรียน เลนเกม “ทายคํา”  โดยใหนักเรียนอาสาสมัครเขยาติ้วเม่ือไดหมายเลข
ใดก็ไปหยิบบัตรคําหมายเลขนั้น  แลวทําทาทางจากบัตรนั้นใหเพ่ือนทาย

๒.   ถาทายถูกตอง  จะวางบัตรเฉลยไว  แลวเปล่ียนใหคนตอไปมาเขยาติ้วแทน  จน
หมดคํา(จํานวน ๕คํา)

ขั้นสอน   ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL
๑.  ครูบอกเรื่องท่ีจะสอน  คือ  การเขียนแสดงความนึกคิด  โดยการเขียนเรื่องจากคํา
๒.  แจงจุดประสงคการเรียนรู
๓. ใหนักเรียนอานคํา   จากการทายคํา   จํานวน  ๕  คํา

ขั้น C
๔.  ใหนักเรียนนําคําเหลานั้นมาแตงประโยค   ครูเขียนบนกระดานดํา

ขั้น I
๕. ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุต ิ จากประโยคเหลานั้น

ขั้น P1
๖.   ใหนักเรียนชวยกันเรียบเรียงประโยคเหลานั้น   ใหเปนเรื่องราวเดียวกัน

ขั้นP2
๗.  ใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ ๕-๖ คน  เลือกประธานและเลขานุการกลุม  เพ่ือแบงหนา

ท่ี การทํางาน
๘.  ใหนักเรียนชวยกันระดมความคิด  จากการทําใบงาน (จากคําทําเปนเรื่อง) แลวนํา

เสนอผลงาน
๙.   ครูอธิบายหลักการเขียนเรื่องจากคําท่ีกําหนดให  โดยมีหลักวา  ใคร  ทําอะไร  ท่ี

ไหน  เปนหลักสําคัญ

ขั้น A
๑o.  ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดท่ี ๒(แบบฝกท่ี ๕-๖) เปนรายบุคคล พรอมกับประเมินตน

เอง

ขั้นสรุป
๑.  ใหนักเรียนนําเสนอผลงานของตนเอง
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๒.  นักเรียนและครูชวยกันสรุปการเขียนเรื่อง

ส่ือการเรียนการสอน
๑.   บัตรคํา  มีหมายเลข ( ดานหลัง)
๒.  ฉลากติ้ว  มีหมายเลข
๓.  ใบงาน (จากคําทําเปนเรื่อง) ๕ ชุด
๔.  แบบฝกชุดท่ี ๒  (แบบฝกท่ี ๕-๖)
๕.  เกม “ ทายคํา”

การวัดผลประเมินผล
๑.  วัดตามจุดประสงคการเรียนรู
๒.  วิธีการวัด

๒.๑  สังเกตการรวมกิจกรรม  และความสนใจ
๒.๒ สังเกตการเขียนประโยค  การเขียนเรื่อง
๒.๓  ตรวจผลงาน  การเขียนเรื่องจากคํา

๓.  เครื่องมือวัด
แบบฝกการเขียนเรื่อง ชุดท่ี ๒  ขยายความนึกคิด (แบบฝกท่ี ๕-๖)

๔.  เกณฑการผาน
ทําแบบฝกไดผานเกณฑรอยละ ๘o
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ใบงาน  “จากคําทําเปนเรื่อง”

            ใหนักเรียนนําคําที่กําหนดใหตอไปนี้ (จํานวน ๕ คํา)  นําไปเขียนเร่ืองใหสอดคลองเปน
เร่ืองเดียวกัน      พรอมกับตั้งชื่อเร่ืองดวยจะ
.

……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………เร่ือง……………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………

   ตนไม  สัตว  เพื่อน  กระรอก  ปา
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แผนการสอนการเขียนเร่ือง
แผนการสอนที ่๘

    วิชา  ภาษาไทย         เรื่อง  การเขียนแสดงความนึกคิด
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑         เวลา  ๓  คาบ

สาระสําคัญ
การเขียนแสดงความนึกคิด  เปนการเขียนลําดับความคิดเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ โดย

เขียนเรื่องราวตอจากท่ีกําหนดให  หรือเปนการเรียบเรียงความคิดโดยนําคําท่ีกําหนดใหมาเขียนเปน
เรื่องราวเดียวกัน  นับเปนการพัฒนาการเขียนอีกรูปแบบหนึ่ง

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนเขียนแสดงความนึกคิด โดยเขียนลําดับความคิดและเหตุการณได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

๑.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องราวจากคําท่ีกําหนดให
๒.  เพ่ือใหนักเรียนใชภาษาในการเขียนเรื่องไดถูกตอง
๓.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนช่ือเรื่องใหสัมพันธกับเนื้อเรื่องได
๔.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความคิดสรางสรรคของตนเองได
๕.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความสนุกสนาน

เนื้อหา        การเขียนแสดงความนึกคิด  :  การเขียนเรื่องจากคํา
การเขียนแสดงความนึกคิด   หมายถึง    การเขียนในลักษณะ เขียนเรื่องราวตอจากท่ี

กําหนดให  โดยลําดับความคิดใหตอเนื่องเปนเรื่องเดียวกัน  หรือเขียนโดยใชคําท่ีกําหนดให  นํามา
เรียบเรียงเปนเรื่องราวใหสอดคลองกัน  เพ่ือลําดับความคิดและเหตุการณ  เปนการคิดสรางสรรคใน
เบ้ืองตน

การเขียนเรื่องจากคํา  เปนการเขียนเรื่องจากการกําหนดคํามาใหจํานวน ๕ คํา  และให
นําคําเหลานี้ไปเรียบเรียงเปนเรื่องราวใหสอดคลองเปนเรื่องเดียวกัน เรียกวาจากคําทําเปนเรื่องโดย
ลําดับความคิดและเหตุการณ  พรอมกับตั้งช่ือเรื่องใหสัมพันธกัน  และใชภาษาใหถูกตองเหมาะสม
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๑.     ใหนักเรียน เลนเกม “ภาพนอยคอยคํา”  โดยใหนักเรียนหยิบภาพในกลอง แลว
บอกใบใหเพ่ือนทายวาเปนภาพอะไร

๒. เม่ือทายถูก ใหเพ่ือนเขียนคําท่ีทายไดบนกระดานดํา
ขั้นสอน   ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL

๑.  ครูบอกเรื่องท่ีจะสอน  คือ  การเขียนแสดงความนึกคิด  โดยการเขียนเรื่องจากคําท่ี
กําหนดให

๒.  แจงจุดประสงคการเรียนรู

ขั้น I
๓.  ใหนักเรียนเลนเกม “สงดอกไม”   โดยใหนักเรียนนั่งลอมวง  แลวสงบัตรคํารูปดอก

ไมตอๆกันไป  พรอมกับรองเพลงสงดอกไมไปดวย

ขั้น C
๔. เม่ือไดยินสัญญาณนกหวีดใหหยุดสงดอกไม  ดอกไมอยูท่ีใคร  ใหคนท่ีถือดอกไม

นั้นแตงประโยค  ถาแตงถูกตอง  ครูเขียนบนกระดานดํา  ถาไมถูกตองใหเพ่ือนชวยกันแตงจนถูก
ตอง
ขั้น P1

๕.   ใหนักเรียนชวยกันนําประโยคท่ีครูเขียนบนกระดานดํา เรียบเรียงใหเปนเรื่องราว
ดวยปากเปลา
ขั้นP2

๖.  ใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ ๕-๖ คน  ชวยกันเลือกคํา ๕ คํา  จากบัตรคํารูปดอกไม
และนําไปเขียนเรื่องโดยเขียนลงในใบงาน  แลวนําเสนอผลงาน

๗.   ครูอธิบายการเขียนแสดงความนึกคิด  โดยการเขียนเรื่องจากคําท่ีกําหนดให

ขั้น A
๘.  ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดท่ี ๒(แบบฝกท่ี ๗-๘) เปนรายบุคคล พรอมกับประเมินตน

เอง

ขั้นสรุป
๑.  ใหนักเรียนนําเสนอผลงานของตนเอง
๒.  นักเรียนและครูรวมกันสรุป การเขียนแสดงความนึกคิด  โดยการเขียนเรื่องจากคํา
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ส่ือการเรียนการสอน
๑.   เกม  ภาพนอยคอยคํา
๒.  บัตรภาพ
๓.  บัตรคํารูปดอกไม
๔.  แบบฝกชุดท่ี ๒  (แบบฝกท่ี ๗-๘)
๕.  เกม  สงดอกไม
๖.  เพลงสงดอกไม
๗.  ใบงาน

การวัดผลประเมินผล
๑.  วัดตามจุดประสงคการเรียนรู
๒.  วิธีการวัด

๒.๑  สังเกตการรวมกิจกรรม  และความสนใจ
๒.๒ สังเกตการเขียนประโยค  การเขียนเรื่อง
๒.๓  ตรวจผลงาน  การเขียนเรื่องจากคํา

๓.  เครื่องมือวัด
แบบฝกการเขียนเรื่อง ชุดท่ี ๒  ขยายความนึกคิด (แบบฝกท่ี ๗-๘)

๔.  เกณฑการผาน
ทําแบบฝกไดผานเกณฑรอยละ ๘o

ภาคผนวก
เพลง  สงดอกไม

ไมทราบนามผูแตง

สงดอกไมแลวก็สงยิ้ม เธอจงยิ้มแลวรับดอกไม
โปรดถนอมอยาใหรวงหลน เราทุกคนรักษาใหม่ัน
ยิ้ม  ยิ้ม  ยิ้ม  แลวสงดอกไม ไดดอกไมแลวก็จงยิ้ม
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ใบงาน

ใหนักเรียนเลือกคํา ๕ คํา จากบัตรคํารูปดอกไม  นําไปเรียบเรียงเขียนเปนเรื่องราว
พรอมกับตั้งชื่อเรื่องจะ

   ………………………..
เร่ือง ……………………..

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
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แผนการสอนการเขียนเร่ือง
แผนการสอนที ่๙

    วิชา  ภาษาไทย         เรื่อง  การเขียนเลาเรื่อง
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑         เวลา  ๓  คาบ

สาระสําคัญ
การเขียนเลาเรื่อง  เปนการเขียนเรื่องราวจากประสบการณหรือเหตุการณท่ีอาจจะเกิด

ขึ้นโดยลําดับความคิดและเหตุการณไดอยางตอเนื่อง  การฝกจัดลําดับความคิดดังกลาวจะชวย
พัฒนาทักษะ การเขียนได

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนเขียนเลาเรื่องได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

๑.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องราวตางๆได
๒.  เพ่ือใหนักเรียนเขียนช่ือเรื่องไดเหมาะสม
๓.   เพ่ือใหนักเรียนใชภาษาในการเขียนเรื่องไดถูกตองเหมาะสม
๔.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความคิดสรางสรรคของตนเองได
๕.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความสนุกสนาน

เนื้อหา        การเขียนเลาเรื่อง
การเขียนเลาเรื่อง  หมายถึง    การเขียนเพ่ือถายทอดเรื่องราวจากประสบการณท่ีไดเรียน

รูหรือพบเห็นมา  ซ่ึงเปนการเขียนท่ีนําประสบการณมาเช่ือมโยงความคิด นอกจากนี้ยังเปนการ
เขียนเพ่ือคาดคะเน  หรือทํานายเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นใหสอดคลองกัน  โดยอาศัยภาพเช่ือมโยง
ความคิดตามลําดับเหตุการณไดอยางตอเนื่อง  ไมสับสนวกวน  และใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๑.     ใหนักเรียนเลนเกม “ภาพวิเศษ” โดยใหนักเรียนวาดภาพตามคําส่ังของครูเปนราย
บุคคลลงในกระดาษท่ีครูแจกให

- ครูบอกใหวาดทะเล
- วาดปลา ๒ ตัวในทะเล
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- วาดเมฆ ๓ กอน  บนทองฟา
- วาดเรือในทะเล ๑ ลํา
๒.   นักเรียนคนใด  วาดไดครบตามคําส่ัง  และเสร็จกอนเปนผูชนะ

ขั้นสอน   ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL
๑.  ครูบอกเรื่องท่ีจะสอน  คือ  การเขียนเลาเรื่อง
๒.  แจงจุดประสงคการเรียนรู

ขั้น I
๓. ใหนักเรียนตอเติมภาพของตนจากการเลนเกมภาพวิเศษอยางอิสระ  และตั้งช่ือภาพ

ภายในเวลาท่ีกําหนด

ขั้น C
๔.  ใหนักเรียนเลาเรื่องจากภาพของตน

ขั้น P1
๕.   นักเรียนและครูรวมกันคัดเลือก  ภาพท่ีตั้งช่ือภาพไดเหมาะสมท่ีสุด  ใหนักเรียน

ชวยกันเลาเรื่องจากภาพ
๖.  ครูอธิบายถึงการเขียนเลาเรื่อง  โดยจัดลําดับความคิด

ขั้นP2
๗.  ใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ ๕-๖ คน  ชวยกันจัดลําดับความคิดในการเขียนเลาเรื่อง

ลงในแผนผังความคิด (ใบงาน)
๘.  แตละกลุมนําเสนอผลงาน
๙.  ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดท่ี ๓(แบบฝกท่ี ๑-๒) เปนรายบุคคล พรอมกับประเมินตน

เอง

ขั้นสรุป
๑.  ใหนักเรียนนําเสนอผลงานของตนเอง
๒.  นักเรียนและครูชวยกันสรุปการเขียนเลาเรื่อง

ส่ือการเรียนการสอน
๑.  เกม  ภาพวิเศษ
๒.  กระดาษ (วาดภาพ)
๓.  แผนผังความคิด (ใบงาน)
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๔.  แบบฝกชุดท่ี ๓  (แบบฝกท่ี ๑-๒)

การวัดผลประเมินผล
๑.  วัดตามจุดประสงคการเรียนรู

๒.  วิธีการวัด
๒.๑  สังเกตการรวมกิจกรรม  และความสนใจ
๒.๒ สังเกตการเลาเรื่อง  การเขียนเรื่อง
๒.๓  ตรวจผลงาน  การเขียนเลาเรื่อง

๓.  เครื่องมือวัด
แบบฝกการเขียนเรื่อง ชุดท่ี ๓ - ลิขิตเปนเรื่องราว (แบบฝกท่ี ๑-๒)

๔.  เกณฑการผาน
ทําแบบฝกไดผานเกณฑรอยละ ๘o
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ใบงาน (แผนผังความคิด

ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิดจากภาพที่กําหนดให (ดูตัวอยาง)

ตัวอยาง

๑. ฉันซักผา  ๒. ฉันตากผา
๓. ฉันเก็บผา ๔. ฉันรีดผา

๑. ……………………………..
         ๒. …………………………….

๓. …………………………….
๔  …………………………….

๑. ……………………………..
         ๒. …………………………….

๓. …………………………….
๔  …………………………….

๑. ……………………………..
         ๒. …………………………….

๓. …………………………….
๔  …………………………….
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แผนการสอนการเขียนเร่ือง
แผนการสอนที ่๑o

    วิชา  ภาษาไทย         เรื่อง  การเขียนเลาเรื่อง
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑         เวลา  ๓  คาบ

สาระสําคัญ
การเขียนเลาเรื่อง เปนการเขียนเรื่องราวจากประสบการณหรือจากเหตุการณท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นโดยลําดับความคิดและเหตุการณไดอยางตอเนื่อง  การฝกจัดลําดับความคิดดังกลาวจะชวย
พัฒนาทักษะการเขียนได

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนเขียนเลาเรื่องได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

๑.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องราวตางๆได
๒.  เพ่ือใหนักเรียนเขียนช่ือเรื่องไดเหมาะสม
๓.   เพ่ือใหนักเรียนใชภาษาในการเขียนเรื่องไดถูกตองเหมาะสม
๔.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความคิดสรางสรรคของตนเองได
๕.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความสนุกสนาน

เนื้อหา        การเขียนเลาเรื่อง
การเขียนเลาเรื่อง  หมายถึง    การเขียนเพ่ือถายทอดเรื่องราวจากประสบการณท่ีไดเรียน

รูหรือพบเห็นมา  ซ่ึงเปนการเขียนท่ีนําประสบการณมาเช่ือมโยงความคิด นอกจากนี้ยังเปนการ
เขียนเพ่ือคาดคะเน  หรือทํานายเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นใหสอดคลองกัน  โดยอาศัยภาพเช่ือมโยง
ความคิดตามลําดับเหตุการณไดอยางตอเนื่อง  ไมสับสนวกวน  และใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๑.     ใหนักเรียนรองเพลง  “เขียนเลาเรื่อง” จากแผนภูมิโดยรองตามครูทีละวรรค  และ
รองเปนกลุม  จากนั้นทําทาทางประกอบโดยอิสระ

๒.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง เชน เพลงนี้พูดถึงเรื่องอะไร  ลิขิต  แปลวา
อะไร  เรื่องท่ีเขียนเปนอยางไร  กอนเขียนตองฝกอะไร
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ขั้นสอน   ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL
๑.  ครูบอกเรื่องท่ีจะสอน  คือ  การเขียนเลาเรื่อง
๒.  แจงจุดประสงคการเรียนรู
๓.  ครูนําภาพใหนักเรียนดู  และสนทนากับนักเรียน  ถึงส่ิงท่ีอยูในภาพ  จากนั้นครู

เขียนส่ิงตางๆ บนกระดานดํา
ขั้น C และ I

๔.  ใหนักเรียนเลนเกม  “พูดตอเรื่อง”  คนละ ๑ ประโยค  จากภาพท่ีกําหนดให  ใหเปน
เรื่องเดียวกันจนจบ  พรอมกับตั้งช่ือเรื่อง

๕.  ในขณะท่ีเลาเรื่อง  ใหนักเรียนทําทาทางประกอบเรื่องไปดวย
ขั้น P1

๖.   นักเรียนและครูชวยกันสรุปเปนแผนผังความคิด  และครูอธิบายการเขียนเลาเรื่อง
โดยลําดับความคิดใหนักเรียนฟงจนเขาใจ
ขั้นP2

๗.  ใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ ๕-๖ คน  ระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่อง “แม”  และ  “โรง
เรียน”เขียนลงในแผนผังความคิด (ใบงาน) โดยวิธีจับฉลากวากลุมใดจะไดเรื่องใด และนําเสนอผล
งาน
ขั้น A

๘.  ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดท่ี ๓(แบบฝกท่ี ๓-๔) เปนรายบุคคล พรอมกับประเมินตน
เอง

ขั้นสรุป
๑.  ใหนักเรียนนําเสนอผลงานของตน
๒.  นักเรียนและครู รวมกันสรุปการเขียนเลาเรื่อง

ส่ือการเรียนการสอน
๑.   เกม  พูดตอเรื่อง
๒.  เพลง เขียนเลาเรื่อง
๓. ใบงาน (แผนผังความคิด)
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๔.  แบบฝกชุดท่ี ๓  (แบบฝกท่ี ๓-๔)
๕.  แผนภูมิเพลง
๖.  รูปภาพ ๑ ภาพ

การวัดผลประเมินผล
๑.  วัดตามจุดประสงคการเรียนรู
๒.  วิธีการวัด

๒.๑  สังเกตการรวมกิจกรรม  และความสนใจ
๒.๒ สังเกตการเลาเรื่อง  การสรุปการเขียนเรื่อง
๒.๓  ตรวจผลงาน  การเขียนเลาเรื่อง

๓.  เครื่องมือวัด
แบบฝกการเขียนเรื่อง ชุดท่ี ๓ - ลิขิตเปนเรื่องราว (แบบฝกท่ี ๓-๔)

๔.  เกณฑการผาน
ทําแบบฝกไดผานเกณฑรอยละ ๘o

ภาคผนวก
เพลง เขียนเลาเร่ือง

เนื้อรอง : นฤดี  ผิวงาม ทํานอง : เพลงรําวง

ลิขิตนั้นคือเขียน เรานักเรียนตองเขียนอาน
เรื่องราวท่ีกลาวขาน ตางช่ืนบานนํามาเขียน

เลาไปแลวเขียนไป ท้ังใกลไกลใจพากเพียร
พวกเราเหลานักเรียน ตางก็เขียนเลากันไป
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ใบงาน  (แผนผังความคิด)

ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิดจากภาพที่กําหนดให  เรื่อง ”แม” หรือ “โรงเรียน” เพียง
๑ เรื่อง จากการจับฉลาก
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แผนการสอนการเขียนเร่ือง
แผนการสอนที ่๑๑

    วิชา  ภาษาไทย         เรื่อง  การเขียนเลาเรื่อง
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑         เวลา  ๓  คาบ

สาระสําคัญ
การเขียนเลาเรื่อง เปนการเขียนเรื่องราวจากประสบการณหรือจากเหตุการณท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นโดยลําดับความคิดและเหตุการณไดอยางตอเนื่อง  การฝกจัดลําดับความคิดดังกลาวจะชวย
พัฒนาทักษะการเขียนได

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนเขียนเลาเรื่องได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

๑.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องราว  และคาดคะเนเหตุการณไดถูกตองเหมาะสม
๒.  เพ่ือใหนักเรียนเขียนช่ือเรื่องไดเหมาะสม
๓.   เพ่ือใหนักเรียนใชภาษาในการเขียนเรื่องไดถูกตองเหมาะสม
๔.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความคิดสรางสรรคของตนเองได
๕.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความสนุกสนาน

เนื้อหา        การเขียนเลาเรื่อง
การเขียนเลาเรื่อง  หมายถึง    การเขียนเพ่ือถายทอดเรื่องราวจากประสบการณท่ีไดเรียน

รูหรือพบเห็นมา  ซ่ึงเปนการเขียนท่ีนําประสบการณมาเช่ือมโยงความคิด นอกจากนี้ยังเปนการ
เขียนเพ่ือคาดคะเน  หรือทํานายเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นใหสอดคลองกัน  โดยอาศัยภาพเช่ือมโยง
ความคิดตามลําดับเหตุการณไดอยางตอเนื่อง  ไมสับสนวกวน  และใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม

การเขียนคาดคะเนเหตุการณ  หมายถึง  การเขียนในลักษณะทํานายเหตุการณท่ีคิดวานา
จะเปนไปไดจากภาพท่ีกําหนดให  โดยอาศัยประสบการณเดิมมาเช่ือมโยงกับภาพใหสอดคลองกัน
ตามลําดับความคิดและเหตุการณ
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๑.     ใหนักเรียนเลนเกม “ภาพปริศนา” โดยใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ ๕-๖ คน ชวยกัน
ระบายสีตามรูปภาพท่ีกําหนด  และเขียนช่ือภาพดวย

๒.  กลุมใดระบายสีไดถูกตอง  และตั้งช่ือภาพไดเหมาะสม เปนผูชนะ
ขั้นสอน   ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL

๑.  ครูบอกเรื่องท่ีจะสอน  คือ  การเขียนคาดคะเนเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้น
๒.  แจงจุดประสงคการเรียนรู

ขั้น C
๓. ใหนักเรียนรวมกันเลาเรื่องจากภาพปริศนา  คนละ ๑ ประโยค  โดยใหสอดคลองกัน

จนจบ  พรอมกับตั้งช่ือเรื่อง

ขั้น I
๔.  ขณะท่ีเลาเรื่องใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติประกอบการเลาเรื่องไปดวย  ซ่ึงอาจ

จะเปนผูเลาเองหรือเพ่ือนรวมก็ได

ขั้น P1
๕.   นักเรียนและครูรวมกันสรุปเรื่องท่ีเลา  และคาดคะเนเหตุการณในตอนสุดทาย

หรือตอนจบใหม
๖.    ครูอธิบายถึงการคาดคะเนเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้น

ขั้นP2
๗.  ใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ ๕-๖ คน  เลือกประธานและเลขานุการ  เพ่ือแบงหนาท่ี

การทํางาน
๘.    ใหนักเรียนแตละกลุมระดมความคิดเขียนเลาเรื่องจากภาพท่ีกําหนดใหในใบงาน

และคาดคะเนเหตุการณในภาพสุดทาย  โดยเขียนลงในใบงานวาเกิดอะไรขึ้น  เรื่องราวเปนอยางไร
พรอมกับตั้งช่ือเรื่อง  แลวนําเสนอผลงานหนาช้ัน

ขั้น A
๙.  ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดท่ี ๓ (แบบฝกท่ี ๕-๖) เปนรายบุคคล พรอมกับประเมินตน

เอง
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ขั้นสรุป
๑.  ใหนักเรียนนําเสนอผลงานของตนเอง
๒.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปการเขียนคาดคะเนเหตุการณ

ส่ือการเรียนการสอน
๑.  เกม  ภาพปริศนา
๒.  ภาพปริศนาจํานวน ๕ ชุด
๓.  สีไม /  สีชอลก
๔.  แบบฝกชุดท่ี ๓  (แบบฝกท่ี ๕-๖)
๕.  ใบงาน ( เขียนคาดคะเนเหตุการณ)

การวัดผลประเมินผล
๑.  วัดตามจุดประสงคการเรียนรู
๒.  วิธีการวัด

๒.๑  สังเกตการรวมกิจกรรม  และความสนใจ
๒.๒ สังเกต การเขียนเรื่อง   การสรุปเหตุการณ
๒.๓  ตรวจผลงาน  การเขียนคาดคะเนเหตุการณ

๓.  เครื่องมือวัด
แบบฝกการเขียนเรื่อง ชุดท่ี ๓ - ลิขิตเปนเรื่องราว (แบบฝกท่ี ๕-๖)

๔.  เกณฑการผาน
ทําแบบฝกไดผานเกณฑรอยละ ๘o

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



207

ใบงาน

ใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพ  และคาดคะเนเหตุการณในภาพสุดทายวาจะ
เกิดอะไรข้ึน พรอมกับตั้งชื่อเรื่องจะ

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

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

…………………………………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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แผนการสอนการเขียนเร่ือง
แผนการสอนที ่๑๒

    วิชา  ภาษาไทย         เรื่อง  การเขยีนเลาเรื่อง
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑         เวลา  ๓  คาบ

สาระสําคัญ
การเขียนเลาเรื่อง เปนการเขียนเรื่องราวจากประสบการณหรือจากเหตุการณท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นโดยลําดับความคิดและเหตุการณไดอยางตอเนื่อง  การฝกจัดลําดับความคิดดังกลาวจะชวย
พัฒนาทักษะการเขียนได

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนเขียนเลาเรื่องได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

๑.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องราว  และคาดคะเนเหตุการณไดถูกตองเหมาะสม
๒.  เพ่ือใหนักเรียนเขียนช่ือเรื่องไดเหมาะสม
๓.   เพ่ือใหนักเรียนใชภาษาในการเขียนเรื่องไดถูกตองเหมาะสม
๔.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความคิดสรางสรรคของตนเองได
๕.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความสนุกสนาน

เนื้อหา        การเขียนเลาเรื่อง
การเขียนเลาเรื่อง  หมายถึง    การเขียนเพ่ือถายทอดเรื่องราวจากประสบการณท่ีไดเรียน

รูหรือพบเห็นมา  ซ่ึงเปนการเขียนท่ีนําประสบการณมาเช่ือมโยงความคิด นอกจากนี้ยังเปนการ
เขียนเพ่ือคาดคะเน  หรือทํานายเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นใหสอดคลองกัน  โดยอาศัยภาพเช่ือมโยง
ความคิดตามลําดับเหตุการณไดอยางตอเนื่อง  ไมสับสนวกวน  และใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม

การเขียนคาดคะเนเหตุการณ  หมายถึง  การเขียนในลักษณะทํานายเหตุการณท่ีคิดวานา
จะเปนไปไดจากภาพท่ีกําหนดให  โดยอาศัยประสบการณเดิมมาเช่ือมโยงกับภาพใหสอดคลองกัน
ตามลําดับความคิดและเหตุการณ
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๑.     ใหนักเรียนเลนเกม “สนุกจากภาพ” โดยใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ ๕-๖ คน  จับ
ฉลากรูปภาพ  กลุมละ ๔ รูป

๒.    ใหนํารูปภาพท้ัง ๔ รูป เลาเปนเรื่องราวใหตอเนื่องกัน  พรอมกับตั้งช่ือเรื่อง  กลุม
ใดเลาไดดีท่ีสุดเปนผูชนะ

ขั้นสอน   ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL
๑.  ครูบอกเรื่องท่ีจะสอน  คือ  การเขียนคาดคะเนเหตุการณ
๒.  แจงจุดประสงคการเรียนรู
๓.  ครูอธิบายการเขียนเรื่องโดยการคาดคะเนเหตุการณ
๔.  ครูนําภาพวางคว่ําไวบนโตะ  จํานวน ๓  ภาพ  ตอ ๑ ชุด
๕.  ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๕-๖ คน  เลือกประธานและเลขานุการกลุม  เพ่ือแบง

หนาท่ีการทํางาน
ขั้น C และI

๖.  ใหนักเรียนแตละกลุม  แขงกันเรียงภาพ  โดยใหออกไปหยิบภาพครั้งละ  ๑ภาพมา
วางท่ีกลุมและชวยกันจัดลําดับภาพ  กลุมใดเรียงไดถูกตองและเสร็จกอนเปนผูชนะ
ขั้น P1

๗.   นักเรียนและครูรวมกันสรุปแสดงความคิดเห็น  วาทําไมจึงเรียงลําดับภาพเชนนั้น

ขั้นP2
๘.   ใหแตละกลุมชวยกันระดมความคิด  เขียนเลาเรื่องจากภาพท่ีเรียงลําดับไว  และคาด

คะเนเหตุการณในภาพสุดทายวาจะเกิดอะไรขึ้น  เขียนลงในใบงาน  ภาพนอยคอยคําตอบ  แลวนํา
เสนอผลงาน

ขั้น A
๙.  ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดท่ี ๓(แบบฝกท่ี ๗-๘) เปนรายบุคคล พรอมกับประเมินตน

เอง

ขั้นสรุป
๑.  ใหนักเรียนนําเสนอผลงานของตนเอง
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๒.  นักเรียนและครูชวยกันสรุปการเขียนคาดคะเนเหตุการณท่ีอาจะเกิดขึ้น

ส่ือการเรียนการสอน
๑.  เกม  สนุกจากภาพ
๒.  รูปภาพตางๆ จํานวน ๒o รูป
๓.  เกม แขงขันเรียงภาพ
๔.  แบบฝกชุดท่ี ๓  (แบบฝกท่ี ๗-๘)
๕.  ใบงาน (ภาพนอยคอยคําตอบ)

การวัดผลประเมินผล
๑.  วัดตามจุดประสงคการเรียนรู
๒.  วิธีการวัด

๒.๑  สังเกตการรวมกิจกรรม  และความสนใจ
๒.๒ สังเกตการเขียนเรื่อง    และการสรุปเหตุการณ
๒.๓  ตรวจผลงาน  การเขียนคาดคะเนเหตุการณ

๓.  เครื่องมือวัด
แบบฝกการเขียนเรื่อง ชุดท่ี ๓ - ลิขิตเปนเรื่องราว (แบบฝกท่ี ๗-๘)

๔.  เกณฑการผาน
ทําแบบฝกไดผานเกณฑรอยละ ๘o
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ใบงาน (ภาพนอยคอยคําตอบ)

ใหนักเรียนเรียงลําดับภาพ  เขียนเลาเรื่อง  และคาดคะเนเหตุการณในภาพสุดทาย

เร่ือง …………………………..

……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
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แผนการสอนการเขียนเร่ือง
แผนการสอนที ่๑๓

    วิชา  ภาษาไทย         เรื่อง  การเขียนเรื่องจาก
จินตนาการ

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑         เวลา  ๓  คาบ

สาระสําคัญ
การเขียนเรื่องจากจินตนาการ  เปนการเขียนแสดงความรูสึก  ความคิดจากภาพและ

สถานการณท่ีกําหนดใหไดอยางตอเนื่อง   ตามลําดับความคิดและเหตุการณ  การฝกเขียนแสดง
ความรูสึก-ความคิดนี ้จะชวยพัฒนาทักษะการเขียนไดทางหนึ่ง

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนเขียนเรื่องจากจินตนาการได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

๑.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนแสดงความรูสึก และความคิดจากภาพได
๒.  เพ่ือใหนักเรียนเขียนช่ือเรื่องไดเหมาะสม
๓.   เพ่ือใหนักเรียนสามารถใชภาษาในการเขียนเรื่องไดถูกตองเหมาะสม
๔.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความคิดสรางสรรคของตนเองได
๕.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความสนุกสนาน

เนื้อหา        การเขียนเรื่องจากจินตนาการ :  การเขียนแสดงความรูสึก
การเขียนเรื่องจากจินตนาการ  หมายถึง  การเขียนในลักษณะของการแสดงความรูสึก

การแสดงความคิดเห็น  โดยอาศัยประสบการณมาเช่ือมโยงความคิดตามความรูสึก  ความคิดเห็น
ของตน  ตามท่ีคาดหวังหรือวาดฝนไวจากภาพและสถานการณท่ีกําหนดใหไดอยางตอเนื่องตาม
ลําดับความคิดและเหตุการณ ไมสับสนวกวน

การเขียนแสดงความรูสึก  หมายถึง  การเขียนเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองจากสถาน
การณท่ีสมมุติขึ้น  จากเรื่องหรือภาพ  หรือแสดงความรูสึกวาถาตนเองเปนส่ิงนั้นจะรูสึกอยางไร
โดยลําดับความคิดและเหตุการณไดอยางตอเนื่อง
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๑.     ใหนักเรียนรองเพลงชาง  และทําทาทางประกอบเพลง  จากนั้นครูเลานิทาน  เรื่อง
ชางเกเร  ใหนักเรียนฟง

๒.    สนทนาซักถามใหนักเรียนแสดงความรูสึก  แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟง

ขั้นสอน   ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL
๑.  ครูบอกเรื่องท่ีจะสอน  คือ  การเขียนเรื่องจากจินตนาการโดยการเขียนแสดงความรู

สึกจากภาพ
๒.  แจงจุดประสงคการเรียนรู
๓.  ครูอธิบายถึงการเขียนเพ่ือแสดงความรูสึก  โดยใหรูจักลําดับความคิดและเหตุการณ

จากเรื่องหรือภาพท่ีตองการเขียน

ขั้น I
๔.  ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุต ิ  เรื่องชางเกเร  โดยมีผูเลาเรื่องและผูแสดงบทบาท

ตามเนื้อเรื่อง
๕.  ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๕-๖ คน  เลือกประธานและเลขานุการกลุม  เพ่ือแบง

หนาท่ีการทํางาน
ขั้น C และ P2

๖.  ใหนักเรียนแตละกลุมรับใบงานจากครู  กลุมละ ๑ แผน  ชวยกันระดมความคิดเขียน
ความรูสึกจากภาพในใบงาน  แลวนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน
ขั้นP1

๗. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเรื่องจากใบงาน

ขั้น A
๙.  ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดท่ี ๔(แบบฝกท่ี ๑-๒) เปนรายบุคคล พรอมกับประเมินตน

เอง

ขั้นสรุป
๑.  ใหนักเรียนนําเสนอผลงาน  จากการทําแบบฝกของตนเอง
๒.  นักเรียนและครูชวยกันสรุปการเขียนแสดงความรูสึก  จากเรื่อง หรือภาพท่ีกําหนด

ให
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ส่ือการเรียนการสอน
๑.  นิทาน  เรื่องชางเกเร
๒.  บทบาทสมมุติ
๓.  เพลงชาง
๔.  แบบฝกชุดท่ี ๔  (แบบฝกท่ี ๑-๒)
๕.  ใบงาน (เขียนแสดงความรูสึก)

การวัดผลประเมินผล
๑.  วัดตามจุดประสงคการเรียนรู
๒.  วิธีการวัด

๒.๑  สังเกตการรวมกิจกรรม  และความสนใจ
๒.๒ สังเกตการสรุปเรื่อง  และการเขียนเรื่อง
๒.๓  ตรวจผลงาน  การเขียนแสดงความรูสึก

๓.  เครื่องมือวัด
แบบฝกการเขียนเรื่อง ชุดท่ี ๔ - กาวสูจินตนาการ (แบบฝกท่ี ๑-๒)

๔.  เกณฑการผาน
ทําแบบฝกไดผานเกณฑรอยละ ๘o

ภาคผนวก
นิทาน เร่ือง  ชางเกเร

ณ   ปาแหงหนึ่ง  เปนปาท่ีอุดมสมบูรณมากมีสัตวตางๆ มากมายอาศัยอยู  เชน  หมี  เสือ
ชาง  กวาง  ยีราฟ  ลิง  ชะน ี กระตาย ฯลฯ  สัตวเหลานี้อยูกันอยางมีความสุข  อยูมาวันหนึ่ง  มีชาง
ตัวหนึ่งนิสัยเกเรมาก  จนสัตวตางเอือมระอาไมอยากคบหาเปนเพ่ือน  มันเดินไปพบรังมดแดงท่ี
เกาะอยูบนกิ่งไม  มันจึงพูดขึ้นวา  “ นี่เจาไมรูหรือวาขาเดินมา  ทําไมจึงไมหลบไป  มาเกะกะขวาง
ทางขา” วาแลวมันก็เดินเขาไปใชงวงหักกิ่งไมท่ีมดแดงอยู   เอามาฟาดกับพ้ืนดิน  มดแดงจึงกรูกัน
เขากัดชางเกเรตัวนั้น  ชางเกเรไดรับความเจ็บปวดมาก  จึงวิ่งหนีเขาปาไป  ตั้งแตนั้นเปนตนมาชาง
เกเรตัวนั้น  ก็เลิกเกเรอีกตอไป

นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา  “ใหทุกขแกทาน  ทุกขนั้นถึงตัว”

จากนิทานคติเตือนใจ
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ใบงาน

นักเรียนดูภาพชางแลวเขียนความรูสึกของชางพรอมตั้งชื่อเรื่องดวย

เร่ือง …………………………..
……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
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แผนการสอนการเขียนเร่ือง
แผนการสอนที ่๑๔

    วิชา  ภาษาไทย         เรื่อง  การเขียนเรื่องจาก
จินตนาการ

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑         เวลา  ๓  คาบ

สาระสําคัญ
การเขียนเรื่องจากจินตนาการ  เปนการเขียนแสดงความรูสึก  ความคิดจากภาพและ

สถานการณท่ีกําหนดใหไดอยางตอเนื่องตามลําดับความคิดและเหตุการณ การฝกเขียนแสดง
ความรูสึก-ความคิดนี ้จะชวยพัฒนาทักษะการเขียนไดทางหนึ่ง

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนเขียนเรื่องจากจินตนาการได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

๑.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนแสดงความรูสึก และความคิดจากภาพได
๒.  เพ่ือใหนักเรียนเขียนช่ือเรื่องไดเหมาะสม
๓.   เพ่ือใหนักเรียนสามารถใชภาษาในการเขียนเรื่องไดถูกตองเหมาะสม
๔.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความคิดสรางสรรคของตนเองได
๕.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความสนุกสนาน

เนื้อหา        การเขียนเรื่องจากจินตนาการ :  การเขียนแสดงความรูสึก
การเขียนเรื่องจากจินตนาการ  หมายถึง  การเขียนในลักษณะของการแสดงความรูสึก

การแสดงความคิดเห็น  โดยอาศัยประสบการณมาเช่ือมโยงความคิดตามความรูสึก  ความคิดเห็น
ของตน  ตามท่ีคาดหวังหรือวาดฝนไวจากภาพและสถานการณท่ีกําหนดใหไดอยางตอเนื่องตาม
ลําดับความคิดและเหตุการณ ไมสับสนวกวน

การเขียนแสดงความรูสึก  หมายถึง  การเขียนเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองจากสถาน
การณท่ีสมมุติขึ้น  จากเรื่องหรือภาพ  หรือแสดงความรูสึกวาถาตนเองเปนส่ิงนั้นจะรูสึกอยางไร
โดยลําดับความคิด
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๑.     ใหนักเรียนรองเพลง “ควาย” และทําทาทางประกอบเพลงโดยอิสระ
๒.    ครูสนทนาซักถาม  เกี่ยวกับเรื่องของควาย  เชน  นักเรียนรูจักควายหรือไม  ควายมี

รูปรางอยางไร  ควายรองอยางไร  ควายกินอะไรเปนอาหาร   ควายมีประโยชนอยางไร
ขั้นสอน   ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL

๑.  ครูบอกเรื่องท่ีจะสอน  คือ  การเขียนเรื่องจากจินตนาการโดยการเขียนแสดงความรู
สึกจากภาพ

๒.    แจงจุดประสงคการเรียนรู
๓.  ครูทบทวนถึงการเขียนเพ่ือแสดงความรูสึก  โดยใหรูจักลําดับความคิดและเหตุ

การณจากเรื่องหรือภาพท่ีตองการเขียน

ขั้น C
๔.  ใหนักเรียนพูดแสดงความรูสึกในหัวขอ  “ คิดวาควายรูสึกอยางไร  เม่ือถูกไถนา”

และถานักเรียนเปนชาวนา  จะรูสึกอยางไร  โดยรวมกันอภิปราย

ขั้น I
๕. ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุต ิ “ ชาวนากําลังไถนา ”

ขั้นP2
๖.  ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๕-๖ คน  เลือกประธานและเลขานุการกลุม  เพ่ือแบงหนา

ท่ีการทํางาน
๗.  ใหนักเรียนแตละกลุมรับใบงานจากครู  กลุมละ ๑ แผน  ชวยกันระดมความคิดเขียน

ความรูสึกจากภาพในใบงาน  แลวนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน

ขั้นP1
๘.   นักเรียนและครูรวมกันสรุปเรื่องจากใบงาน

ขั้น A
๙.  ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดท่ี ๔(แบบฝกท่ี ๓-๔) เปนรายบุคคล พรอมกับประเมินตน

เอง

ขั้นสรุป
๑.  ใหนักเรียนนําเสนอผลงาน  จากการทําแบบฝก
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๒.  นักเรียนและครูชวยกันสรุปการเขียนแสดงความรูสึก  จากเรื่อง หรือภาพท่ีกําหนด
ให

ส่ือการเรียนการสอน
๑.   เพลง ควาย
๒.  บทบาทสมมุติ
๓.   แบบฝกชุดท่ี ๔  (แบบฝกท่ี ๓-๔)
๔.  ใบงาน (เขียนแสดงความรูสึก)

การวัดผลประเมินผล
๑.  วัดตามจุดประสงคการเรียนรู
๒.  วิธีการวัด

๒.๑  สังเกตการรวมกิจกรรม  และความสนใจ
๒.๒ สังเกตการสรุปเรื่อง  และการเขียนเรื่อง
๒.๓  ตรวจผลงาน  การเขียนแสดงความรูสึก

๓.  เครื่องมือวัด
แบบฝกการเขียนเรื่อง ชุดท่ี ๔ - กาวสูจินตนาการ (แบบฝกท่ี ๓-๔)

๔.  เกณฑการผาน
ทําแบบฝกไดผานเกณฑรอยละ ๘o

ภาคผนวก
เพลง ควาย

ไมทราบนามผูแตง
ควาย   ควาย   ควาย เราเห็นควายอยูกลางทุงนา

อาหารของควายคือหญา ไถนามันก็ไถเกง
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ใบงาน

สมมติวานักเรียนเปนน้ําในแมน้ําหรือทะเลที่มีลักษณะอยางนี้ ใหนักเรียนเขียน
ความรูสึกของน้ําแลวตั้งชื่อเรื่องใหเหมาะสมนะจะ

เร่ือง …………………………..
……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
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แผนการสอนการเขียนเร่ือง
แผนการสอนที ่๑๕

    วิชา  ภาษาไทย         เรื่อง  การเขียนเรื่องจาก
จินตนาการ

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑         เวลา  ๓  คาบ

สาระสําคัญ
การเขียนเรื่องจากจินตนาการ  เปนการเขียนแสดงความรูสึก  ความคิดจากภาพและ

สถานการณท่ีกําหนดใหไดอยางตอเนื่องตามลําดับความคิดและเหตุการณ การฝกเขียนแสดง
ความรูสึก-ความคิดนี ้จะชวยพัฒนาทักษะการเขียนไดทางหนึ่ง

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนเขียนเรื่องจากจินตนาการได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

๑.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นจากการสมมุติได
๒.  เพ่ือใหนักเรียนเขียนช่ือเรื่องไดเหมาะสม
๓.   เพ่ือใหนักเรียนสามารถใชภาษาในการเขียนเรื่องไดถูกตองเหมาะสม
๔.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความคิดสรางสรรคของตนเองได
๕.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความสนุกสนาน

เนื้อหา        การเขียนเรื่องจากจินตนาการ :  การเขียนแสดงความคิดเห็น
การเขียนเรื่องจากจินตนาการ  หมายถึง  การเขียนในลักษณะของการแสดงความรูสึก

การแสดงความคิดเห็น  โดยอาศัยประสบการณมาเช่ือมโยงความคิดตามความรูสึก  ความคิดเห็น
ของตน  ตามท่ีคาดหวังหรือวาดฝนไวจากภาพและสถานการณท่ีกําหนดใหไดอยางตอเนื่องตาม
ลําดับความคิดและเหตุการณ ไมสับสนวกวน

การเขียนแสดงความคิดเห็น  หมายถึง  การเขียนเพ่ือแสดงความคิดจากการคิดฝนหรือ
จากสถานการณท่ีสมมุติขึ้น  โดยลําดับความคิดตามความคิดเห็นของตน
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๑.     ใหนักเรียนทายปริศนาคําทาย  จากท่ีนักเรียนคิดปริศนาคําทายเอง  และจาก
ปริศนาคําทายของครู

๒.    ครูสนทนาซักถาม  เกี่ยวกับเรื่องท่ีทายปริศนาคําทาย
ขั้นสอน   ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL

๑.  ครูบอกเรื่องท่ีจะสอน  คือ  การเขียนเรื่องจากจินตนาการโดยการเขียนแสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องท่ีสมมุติ

๒.    แจงจุดประสงคการเรียนรู
๓.  ครูทบทวนถึงการเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น  จากการสมมุติ  โดยใหรูจักลําดับ

ความคิดและเหตุการณจากเรื่องท่ีตองการเขียน

ขั้น C
๔.  ครูซักถามนักเรียน  จากการสมมุติวา “ นักเรียนอยากเปนอะไร”  เพราะอะไร ให

เหตุผล

ขั้น I
๕.   ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุต ิ  จากการท่ีนักเรียนตองการจะเปนส่ิงนั้น

ขั้นP2
๖.  ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๕-๖ คน  เลือกประธานและเลขานุการกลุม  เพ่ือแบงหนา

ท่ีการทํางาน
๗.  ใหนักเรียนแตละกลุมรับใบงานจากครู  กลุมละ ๑ แผน  ชวยกันระดมความคิดเขียน

ความคิดเห็นในใบงาน (ถาคนบินได)   แลวนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน

ขั้นP1
๘.   นักเรียนและครูรวมกันสรุปเรื่องจากใบงาน (ถาคนบินได)

ขั้น A
๙.  ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดท่ี ๔(แบบฝกท่ี ๕-๖) เปนรายบุคคล พรอมกับประเมินตน

เอง

ขั้นสรุป
๑.  ใหนักเรียนนําเสนอผลงาน  จากการทําแบบฝก
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๒.  นักเรียนและครูชวยกันสรุปการเขียนแสดงความคิดเห็น  จากเรื่องท่ีกําหนดให

ส่ือการเรียนการสอน
๑.   ปริศนาคําทาย
๒.  บทบาทสมมุติ
๓.   แบบฝกชุดท่ี ๔  (แบบฝกท่ี ๕-๖)
๔.  ใบงาน (เขียนแสดงความคิดเห็น)

การวัดผลประเมินผล
๑.  วัดตามจุดประสงคการเรียนรู
๒.  วิธีการวัด

๒.๑  สังเกตการรวมกิจกรรม  และความสนใจ
๒.๒ สังเกตการสรุปเรื่อง  และการเขียนเรื่อง
๒.๓  ตรวจผลงาน  การเขียนแสดงความคิดเห็น

๓.  เครื่องมือวัด
แบบฝกการเขียนเรื่อง ชุดท่ี ๔ - กาวสูจินตนาการ (แบบฝกท่ี ๕-๖)

๔.  เกณฑการผาน
ทําแบบฝกไดผานเกณฑรอยละ ๘o

ภาคผนวก
ปริศนาคําทาย

๑. ตัวฉันคือใคร เอาไวหนุนนอน
ยามหลับพักผอน นอนหนุนตัวฉัน     (หมอน)

๒. ฉันคือใครหนา หนาตาคลายแมว
ใครพบฉันแลว วิ่งแจวหนีไป   ( เสือ )

๓. ฉันเปนผลไม เนื้อในสีเหลือง
อรอยลือเล่ือง เมืองนนทมีช่ือ   (ทุเรียน)

๔. ตัวฉันคือใคร ออกไขสีขาว
ใชทําไขดาว รองดัง  กาบ  กาบ   ( เปด )

๕. ตัวฉันคือใคร บินไวบนฟา
ขนปกงามตา เริงรารองจิ๊บ  (นก)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



223

ใบงาน

                 ใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น   จากเรื่อง   “ ถาคนบินได ”

เรื่อง        ถาคนบินได
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
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แผนการสอนการเขียนเร่ือง
แผนการสอนที ่๑๖

    วิชา  ภาษาไทย         เรื่อง  การเขียนเรื่องจาก
จินตนาการ

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑         เวลา  ๓  คาบ

สาระสําคัญ
การเขียนเรื่องจากจินตนาการ  เปนการเขียนแสดงความรูสึก  ความคิดจากภาพและ

สถานการณท่ีกําหนดใหไดอยางตอเนื่องตามลําดับความคิดและเหตุการณ การฝกเขียนแสดง
ความรูสึก-ความคิดนี ้จะชวยพัฒนาทักษะการเขียนไดทางหนึ่ง

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนเขียนเรื่องจากจินตนาการได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

๑.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นจากการสมมุติได
๒.  เพ่ือใหนักเรียนเขียนช่ือเรื่องไดเหมาะสม
๓.   เพ่ือใหนักเรียนสามารถใชภาษาในการเขียนเรื่องไดถูกตองเหมาะสม
๔.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความคิดสรางสรรคของตนเองได
๕.   เพ่ือใหนักเรียนเขียนเรื่องดวยความสนุกสนาน

เนื้อหา        การเขียนเรื่องจากจินตนาการ :  การเขียนแสดงความคิดเห็น
การเขียนเรื่องจากจินตนาการ  หมายถึง  การเขียนในลักษณะของการแสดงความรูสึก

การแสดงความคิดเห็น  โดยอาศัยประสบการณมาเช่ือมโยงความคิดตามความรูสึก  ความคิดเห็น
ของตน  ตามท่ีคาดหวังหรือวาดฝนไวจากภาพและสถานการณท่ีกําหนดใหไดอยางตอเนื่องตาม
ลําดับความคิดและเหตุการณ ไมสับสนวกวน

การเขียนแสดงความคิดเห็น  หมายถึง  การเขียนเพ่ือแสดงความคิดจากการคิดฝนหรือ
จากสถานการณท่ีสมมุติขึ้น  โดยลําดับความคิดตามความคิดเห็นของตน
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๑.     ใหนักเรียนเลนเกม “ ขอพรนางฟา”  โดยใหนักเรียนแบงเปนกลุม ๆ ละ ๕-๖ คน
๒.    ใหนักเรียนเขียนพรท่ีอยากไดจากนางฟา  3  ขอ  ภายในเวลาท่ีกําหนด  กลุมใด

เขียนเสร็จกอน  เปนผูชนะ ไดรับคําชมเชย
ขั้นสอน   ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL

๑.  ครูบอกเรื่องท่ีจะสอน  คือ  การเขียนเรื่องจากจินตนาการโดยการเขียนแสดงความ
คิดเห็นจากการสมมุติ

๒.    แจงจุดประสงคการเรียนรู
๓.  ครูทบทวนถึงการเขียนเรื่องจากจินตนาการ   โดยการเขียนแสดงความคิดเห็นใน

การใหเหตุผล

ขั้น C
๔. ใหนักเรียนแตละกลุม  เลือกพรท่ีอยากไดมากท่ีสุด  เพียง ๑ ขอ  แลวใหเหตุผลวา

เพราะอะไรจึงขอพรขอนั้น  เสร็จแลวนําเสนอผลงาน

ขั้น I
๕.   ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุต ิ  ในการขอพรจากนางฟา

ขั้น P2
๖.  ใหนักเรียนแตละกลุมรับใบงานจากครู  กลุมละ ๑ แผน  ชวยกันระดมความคิดเห็น

ในใบงาน ( สมมุติวา สุนัขพูดได)

ขั้นP1
๘.   นักเรียนและครูรวมกันสรุปเรื่องจากใบงาน

ขั้น A
๙.  ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดท่ี ๔(แบบฝกท่ี ๗-๘) เปนรายบุคคล พรอมกับประเมินตน

เอง

ขั้นสรุป
๑.  ใหนักเรียนนําเสนอผลงาน  จากการทําแบบฝก
๒.  นักเรียนและครูชวยกันสรุปการเขียนแสดงความคิดเห็น  จากเรื่องท่ีกําหนดให
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ส่ือการเรียนการสอน
๑.   เกม ขอพรนางฟา
๒.  บทบาทสมมุติ
๓.   แบบฝกชุดท่ี ๔  (แบบฝกท่ี ๗-๘)
๔.  ใบงาน

การวัดผลประเมินผล
๑.  วัดตามจุดประสงคการเรียนรู
๒.  วิธีการวัด

๒.๑  สังเกตการรวมกิจกรรม  และความสนใจ
๒.๒ สังเกตการสรุปเรื่อง  และการเขียนเรื่อง
๒.๓  ตรวจผลงาน  การเขียนแสดงความคิดเห็น

๓.  เครื่องมือวัด
แบบฝกการเขียนเรื่อง ชุดท่ี ๔ - กาวสูจินตนาการ (แบบฝกท่ี ๗-๘)

๔.  เกณฑการผาน
ทําแบบฝกไดผานเกณฑรอยละ ๘o
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ใบงาน

                 ใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น   จากเรื่อง   “ ถาสุนัขพูดได ”
นักเรียนคิดวา  สุนัขอยากจะบอกอะไรกับเรา

เรื่อง        ถาสุนัขพูดได
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ง

แผนการสอน
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แบบบันทึกผลการเขียนเรื่อง
ชุดที่ ………….  แบบฝกที่ ………   ชั้นประถมศึกษาปที ่1   โรงเรียน…………………………

คําชี้แจง  เขียนเคร่ืองหมาย  3  ในชอง 3  , 2  หรือ 1  ที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียน

ตั้ง
ชื่อ

เรื่อ
งแ

ละ
สื่อ

คว
าม

ได


เห
มา

ะส
มกั

บภ
าพ

หร
ือเร

ื่อง

ใช
ภา

ษา
ได

เห
มา

ะส
ม 

สื่อ
คว

าม
หม

าย
ได

ชัด
เจน

เรีย
งล

ําดั
บเ

หต
ุกา

รณ
ได

ตอ
เน

ื่อง
แล

ะถ
ูกต

อง

เข
ียน

หน
ังสื

อไ
ดถ

ูกต
อง

ผล
งา

นส
ะอ

าด

สรุปผล
การ

ประเมินเลขท่ี ชื่อ - สกุล

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

รว
ม

เฉ
ลี่ย

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

เกณฑการประเมิน    3 = ดี   (คะแนน 8-10 คะแนน)
                          2 = พอใช  (คะแนน 5-7 คะแนน)
                          1 = ตองปรับปรุง (คะแนน 1-4 คะแนน)
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ – สกุล   นางนฤดี   ผิวงาม
ที่อยู 30/1 หมู 1 ตําบลบางโทรัด  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

74000  โรงเรียนบานคลองซื่อ (ประสาธชํานาญราษฎรบํารุง)
ตําบลบางโทรัด  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท (09) 7421238

ประวัติการศึกษา
       พ.ศ. 2525 สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  กรุงเทพมหานคร

       พ.ศ. 2543 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
      พ.ศ. 2516-2517 คร ู1  โรงเรียนวัดกระซาขาว (หอมทองราษฎรบํารุง)

จังหวัดสมุทรสาคร
      พ.ศ. 2518-2523 อาจารย 1 โรงเรียนบานคลองซื่อ (ประสาธชํานาญราษฎร

บํารุง)  จังหวัดสมุทรสาคร
      พ.ศ. 2528  -ปจจุบัน อาจารย 2 โรงเรียนบานคลองซื่อ (ประสาธชํานาญราษฎร

บํารุง)  จังหวัดสมุทรสาคร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



