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The purposes of this research were (1) to study of the fundamental data (2) to develop and 
measure effectiveness of drill exercises; (3) to implement the drill exercises;(4) to evaluate and improve 
the drill exercises. The samples of this research comprised of 30 tenth grader students in the second 
semester, academic year 2003, Satthasamut School, Muang Samut Songkhram district, Samut 
Songkhram province. Research  design was one group pretest posttest design. Research instruments 
were questionnaires, interview form, focus group guideline, creative Thai prose writing drills exercises, 
instructional plans, learning outcome tests and students’ opinion questionnaires. The data were analyzed 
by percentage, mean, standard deviation , t-test dependent and content analysis.

The results of this research were as follow :
1.The students and teachers required to develop of creative Thai prose writing drill exercises. It 

should be comprised of pictures and text about news, super stars, singers, pets, cartoons and places in 
local.

2.Drill exercises on creative Thai prose writing were : (1)Rirermpermkam( words building ) (2)
Sangsanprayok (sentences building)  ( 3 )Pertlokewalee  ( phrases building ) ( 4 ) Lenwacheekwarmreang 
( essay building ) Each exercise comprised of objectives, explanation, and drill exercises. Also the drill 
exercises met the efficient standard criterion of 80.00/80.20 which was higher than the required criterion.

3. The results of learning activities management of drill exercises which included variety 
activities  such as individual activities, match-pair activities and small group activities found that 
students intended to learn and enjoyed participating activities.

4. Learning outcome of creative Thai prose writing before and after implemented the drill 
exercises were statistically significant different at .01 level and found that after learning, the students’ 
learning outcome were higher than before. The students had the best learning scores in 
Rirearmpermkam drill exercises  ( words building drill exercises ). The students’ opinions toward using 
drill exercises were positive because of there were students’ interesting contents and local contents in 
Samut Songkhram province.
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บทที่ 1

บทนํา

 ปจจุบันกระแสโลกาภิวัตนไดนําพาสังคมไทยใหเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ดวยอิทธิพลของความ
เจริญกาวหนาดานการสื่อสาร  และเทคโนโลยีที่มีเครือขายอยูทั่วโลกกอใหเกิดเปนสังคมแหงขอมูลขาวสาร 
กิจกรรม ทุกดานท้ังทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  การเมือง การศึกษา และ
สิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงใหทั่วถึงกัน ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 5 ) 
และรากฐานที่สําคัญที่สุดในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตาง ๆ ในสังคมก็คือการศึกษา
เน่ืองจากการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ดังน้ันประชาชนในประเทศใดที่มี
ระดับการศึกษาสูง  ยอมมีความหวัง ในการพัฒนาประเทศ      ใหเจริญกาวหนา    สามารถแขงขันกับนานา
อารยะประเทศ และนําพาประเทศชาติเขาสูความเปนสากลได หากแตกุญแจสําคัญที่จะเปดประตูรั้วบานเราสูj
สากลไดไดคือภาษาน่ันเอง

   ภาษาเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความมีเอกลักษณของชาติ เปนเครื่องมือสื่อสารที่
มนุษยใชทําความเขาใจระหวางคนในสังคม อันจะทําใหเกิดประโยชนตามความหมายของสารอยางแทจริง 
ประเทศไทยมีภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ เปนเอกลักษณและเปนมรดกทางวัฒนธรรม ที่คนไทยทุกคน 
ควรรักษาสืบไปทั้งน้ีเพราะ ภาษาเปนเครื่องมืออีกอยางหนึ่งในการถายทอดวัฒนธรรม และสงเสริมความเปน
อันหน่ึงอันเดียวของชาติ ผูที่เรียนรูภาษาไดดีจะสามารถเรียนวิชาอื่น ๆ ไดดีไปดวย เพราะภาษาชวยในการ
พัฒนาความคิดของบุคคลใหกวางไกลทั้งในแงความคิดและสิ่งที่พบเห็น ความคิดในจินตนาการตลอดจน
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

     ภาษาไทยมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดังที่กรมวิชาการ ( 2544 : 4 -12 )ไดบรรจุสาระ
การเรียนรูภาษาไทยไวในสาระการเรียนรูหลัก ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนจะตองจัดกระบวนการเรียนรูที่
เกี่ยวของในการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ ไดแกทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และ
ทักษะการเขียน ใหมีความสัมพันธกัน โดยเฉพาะทักษะการเขียนซึ่งเปนผลสุดทายท่ีสําคัญในการพัฒนาทักษะ
ทั้ง 4 ดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของจิ้มลิ้ม  โกวิทางกูร ( 2530 : 1 ) กลาวไววา มนุษยสมัยกอนใช
เสียงแสดงความคิดเห็นออกมาเปนคําพูด ตอมาจึงมีการใชรูปภาพและเครื่องหมายหรือสัญลักษณแสดงความ
คิด ตอมาการเขียนจึงเกิดขึ้น
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  ทักษะการเขียนเปนทักษะหนึ่งที่มนุษยใชในชีวิตประจําวัน มีความสําคัญในการติดตอสื่อสาร  การ
ศึกษาหาความรู การบันทึกความรู     ความทรงจําตาง ๆ  จุดเริ่มของการเขียนอยูที่ความคิด เพราะฉะนั้น
ประสิทธิภาพของการเขียนยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพทางความคิดอีกดวย ดังที่สนิท ตั้งทวี( 2531 : 37 )ที่
กลาวไววาทักษะการเขียนเปนทักษะที่คอนขางยากที่สุด เพราะการเขียน เปนการสื่อสารที่มีขั้นตอนหลายอยาง 
คือ ผูเขียนตองคิดเสียกอนที่จะเขียน เพ่ือที่ผูอานจะไดรับสารตรงความนึกคิดของผูเขียน   การเขียนเปน
ทักษะที่เปนท้ังศาสตรและศิลปเพราะเปนความรูที่สามารถฝกฝนไดและเปนกลวิธีของผูเขียนแตละคนที่จะทํา
ใหผูอานเกิดความประทับใจงานเขียนน้ัน การฝกทักษะการเขียนจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง แตทวาการฝก
ทักษะการเขียนในการจัดการเรียนการสอนกลุมทักษะภาษาไทย ยังประสบปญหาอยูเสมอ เน่ืองจากนักเรียน
ยังไมทราบวาการเขียนจะเกิดประโยชนตอตนเองอยางไร เห็นวาการเขียนเปนเรื่องยากเพราะมีกฎเกณฑตางๆ 
มาก    ขาดเน้ือเรื่องที่จูงใจในการเขียน นอกจากน้ี การฝกหัดการเขียนมีนอยเกินไปซึ่ง  จันทรศรี  นิตยฤกษ 
( 2525 : 1,  อางถึงใน กรรณิการ  พลยุทธ 2540 : 3 ) กลาววา การเขียนเปนสื่อที่คนสวนใหญเห็นวายาก 
เปนงานหนัก เพราะการเขียนน้ันนอกจากจะตองเรียบเรียงขอความใหสละสลวยเหมาะสมไดใจความตามที่ผู
เขียนตองการสื่อความหมายแลว ขอเขียนที่ปรากฏยังเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นแนวคิด ภูมิปญญา ความรู 
และประสบการณของผูเขียนอีกดวย คนสวนใหญจึงไมชอบการเขียน เพราะไมม่ันใจในสิ่งที่ตนเขียนไปวาจะ
ถูกตองหรือไม ตรงกับความคิดเห็นของผูอื่นหรือไม และขอเขียนของตนจะนาอานเพียงใด

  ดังที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา  การสื่อสารดวยการเขียนจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด
น้ัน ยอมขึ้นอยูกับความสามารถและประสิทธิภาพในการใชภาษาของผูเขียนเปนสําคัญ อีกทั้งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542      มุงเนนใหผูเรียนแสวงหาความรูจากการลงมือปฏิบัติจริงมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ดังน้ันการสอนใหนักเรียนไดรูจักคนหาความรู รูจักคิดและคิดอยางสรางสรรคแลวแสดงผลงาน
ออกมาเปนงานเขียนน้ันจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก

ปญหา

  จากการสอบประเมินคุณภาพทางการศึกษา ของสํานักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปการศึกษา 2544 ดานความรู ความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ 2545 ที่
ผานมา พบวา คะแนนเฉลี่ยในวิชาตาง ๆ  โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย จะมีคะแนนคอนขางต่ําในทุกระดับชั้น ใน
ที่น้ีขอนําเสนอเฉพาะระดับมัธยมศึกษา จากผลการสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จาก 10,413 โรงเรียนมี
นักเรียนเขาสอบ  675,812 คน   คะแนนเต็ม 40 คะแนน นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 18.507 คะแนน อีกทั้ง
นักเรียนมีคะแนนอยูในระดับตองปรับปรุงถึง 306,623 คน คิดเปนรอยละ 45.371
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นอกจากน้ีจากรายงานผลการเรียนรูวิชาภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 
ของสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ปการศึกษา 2544 พบวา ระดับผลการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ในรายวิชาภาษาไทย มีคะแนนในระดับต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4  ซึ่งอยูในระดับต่ําติดตอกันถึง 2 ภาคเรียน

การวิจัยในครั้งน้ีเปาหมายของการวิจัยคือโรงเรียนศรัทธาสมุทร เน่ืองจากโรงเรียนดังกลาวไดรับ
คัดเลือกจากสหวิทยาเขตแมกลอง ใหเปนโรงเรียนเครือขายของกรมสามัญศึกษา ในการจัดทําหลักสูตรสถาน
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนและเริ่มใชหลักสูตรในปการศึกษา 2545    โดยเริ่มใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในชวงชั้นท่ี 3 และ 4 และ จากการสัมภาษณ นางสาวละเอียด พลับสวาท นายประสิทธิ์ สมบูรณ และ
นายอิศรชัย แพงนคร ครูผูสอนวิชาภาษาไทย รายวิชาการเขียนเชิงสรางสรรค  โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัด
สมุทรสงคราม   พบวา ผลการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 วิชาเกี่ยวกับการเขียน โดย
เฉพาะวิชาการเขียนเชิงสรางสรรค   นักเรียนมีผลการเรียนในระดับผาน    แตเม่ือพิจารณาคะแนนการผาน
จุดประสงคพบวายังมีคะแนนอยูในระดับที่ยังไมนาพอใจ    เม่ือเทียบกับเกณฑที่ทางโรงเรียนตั้งไว และมี
แนวโนมตํ่าลงโดยตลอดในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา คือ ในปการศึกษา 2541   มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 75 
ปการศึกษา 2542 มีคะแนนเฉลี่ยลดลงเหลือเพียงรอยละ 72 ปการศึกษา 2543 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 71 ป
การศึกษา2544 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70 และปการศึกษา 2545 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 73  ซึ่งต่ํากวาเกณฑ
ที่ทางโรงเรียนตั้งไว คือรอยละ 80 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คะแนนการผานจุดประสงควิชาการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ป
 การศึกษา 2541-2545

ปการศึกษา คะแนนการผานจุดประสงค (รอยละ)
2541 75
2542 72
2543 71
2544 70
2545 73

นอกจากน้ีผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนศรัทธาสมุทรพบ
วานักเรียนยังไมใหความสนใจและเห็นความสําคัญของการเรียนวิชาภาษาไทยเทาท่ีควร เพราะเห็นวา เปนวิชา
ที่ไมมีความนาสนใจ เน้ือหาที่เรียนมีความยากอีกท้ังตองเหน็ดเหน่ือยกับการฝกฝนทักษะทางภาษาทั้ง 4 
ทักษะ โดยเฉพาะทักษะเกี่ยวกับการเขียน ซึ่งเปนทักษะที่ยาก นักเรียนไมประสบความสําเร็จในการทําชิ้นงาน
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เทาท่ีควรจึงสงผลใหมีคะแนนในระดับต่ํา  วิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลคะแนนเฉลี่ยโดย
ภาพรวมอยูในระดับต่ํากวาชั้นอื่น ๆ   เม่ือพิจารณารายวิชายอย พบวารายวิชา การเขียนเชิงสรางสรรค ของ
นักเรียน ในโปรแกรมศิลป – คํานวณ    นักเรียนมีคะแนนและรายงานการผานจุดประสงคอยูในระดับที่ไม
นาพอใจและเมื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนวิชาภาษาไทยที่ตองมีกิจกรรมการเขียน
พบวา  ผูเรียนสวนใหญเห็นวา   กิจกรรมการเขียนเปนเรื่องนาเบ่ือเปนกิจกรรมที่ตองทําชิ้นงานซ้ําซอนกับ
แบบฝกหัดทายบท เน้ือหาที่เขียนซ้ํากับเรื่องที่เรียนในบทเรียน ไมรูจะเขียนอะไรเพราะขาดความมั่นใจไมคอย
มีความรูความเขาใจดีนัก ครูไมสามารถสรางแรงจูงใจหรือกระตุนใหนักเรียนอยากเขียน นักเรียนจึงไมชอบ
การเขียนและไมอยากทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเขียน  แตสิ่งที่นักเรียนและครูผูสอนตองการคือ สิ่งที่ทําใหเกิด
ความนาสนใจ กระตุนใหเกิดความนึกคิดแปลก ๆ ตองการสรางสรรคงานเขียน ตองการทํากิจกรรมการเขียน 
น่ันคือแบบฝก เสริมทักษะการเขียน     สําหรับการวิจัยครั้งน้ีมุงเนนเฉพาะการเขียนรอยแกวเทาน้ันเพื่อให
สอดคลองกับรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษาและเปนไปตามความตองการของครูผูสอนที่ตองการแกปญหา
การเขียนรอยแกว

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา     แบบฝกทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชา
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพ โดยมุงหวังใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพ
ในทักษะดานการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคดวยตนเอง อันจะเกิดประโยชนตอการพัฒนาความคิดและ
พัฒนาทักษะการเขียนเพื่อประโยชนในการศึกษาตอไป

ประพจนปญหาของการวิจัย
จากสภาพปญหาที่กลาวมาแลวในตอนตน เปนท่ีมาของการกําหนดประพจนปญหาของการวิจัยใน

ครั้งน้ีคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม มีผลการเรียนรูวิชาภาษา
ไทย รายวิชาการเขียนเชิงสรางสรรค อยูในระดับไมนาพอใจ คือรอยละ 70 เม่ือเทียบกับเกณฑที่ทางโรงเรียน
กําหนดไวคือ รอยละ80 ขึ้นไป

ความสําคัญของปญหา
เน่ืองจากมนุษยมีมันสมองที่ประเสริฐกวาสัตวโลกท้ังหลายทําใหสามารถประดิษฐคิดคนสิ่งที่เปน

ประโยชนแกมวลมนุษยชาติไดอยางมากมาย ( ปราชญา  กลาผจัญ. 2545 : 236 ) ซึ่งความสามารถที่เหนือ
กวาสัตวโลกอ่ืน ๆ น้ันสามารถสรุปได 4 ประการ ไดแก 1) ความสามารถในการรับรู 2 )ความสามารถในการ
จดจําและระลึกถึงความรูน้ันได 3 ) ความสามารถในการใหเหตุผล และ  4 ) ความสามารถในการคิดริเริ่ม
และสรางสรรค  ซึ่งในที่น้ีขอกลาวเฉพาะความสามารถในดานความคิดสรางสรรคเพ่ือใหสอดคลองกับงานวิจัย
ดังน้ี
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 ความคิดสรางสรรคน้ันเปนคุณสมบัติที่สําคัญและมีอยูในทุกคน ตลอดจนยังสามารถสงเสริมให
เจริญงอกงามได บุคคลท่ีจะมีความคิดสรางสรรคสูงไดน้ันจําเปนตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาความคิด
อยางเหมาะสมเต็มท่ีเพราะหากไมไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมแลวจะทําใหเปนคนที่ขาดความคิดสรางสรรค 
และเมื่อไมมีความความคิดสรางสรรคโดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการใชภาษาจะสงผลใหเปนคนที่มีพื้นฐาน
การใชภาษาไมดี และสงผลกระทบไปถึงการเรียนภาษาในระดับที่สูงขึ้น

รายวิชาการเขียนเชิงสรางสรรคในระดับชั้นมัธยมศึกษามีวัตถุประสงคมุงเนนใหนักเรียนมี
พัฒนาการดานความคิดสรางสรรคทางภาษาเปนการปรับพื้นฐานการใชภาษา   เพ่ือความเหมาะสมและเตรียม
ความพรอมในการเรียนภาษาในระดับที่สูงขึ้นแตหากการเรียนในรายวิชาน้ียังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 
การพัฒนาแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยจะชวยทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะดานการ
เขียน ของแตละคนใหพัฒนาขึ้นตามศักยภาพซึ่งนอกจากการเขียนที่นักเรียนจะไดรับการพัฒนาแลว   ยังเปน
การพัฒนาการอาน การฟงขอมูลตาง ๆ ตลอดจนเปนการสงเสริม กระตุนใหพัฒนาการทางการคิดของผูเรียน 
ดีขึ้นอีกดวย

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
แบบฝกเปนสื่อการเรียนประเภทหนึ่งสําหรับใหนักเรียนฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ

และทักษะเพิ่มขึ้น  สุรียมาศ  บุญฤทธิ์รุงโรจน  ( 2544 : 54 )ไดกลาวไววา ในการเรียนการสอนภาษาไทย 
ครูควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีโอกาสปฏิบัติหรือฝกซ้ํา ๆ เพ่ือใหนักเรียนมีความคลองแคลว และมีความ
ชํานาญในทักษะดานตาง ๆ    ซึ่งในการจัดกิจกรรมตาง ๆ       ครูตองหาเทคนิคและวิธีการมาเปนเครื่องมือ
ที่จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู   แบบฝกจึงเปนเครื่องมือชนิดหน่ึงที่ครูสามารถนํามาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหบรรลุผลได    คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ( 2531 : 167 )ไดกลาวถึงแบบฝกวา 
แบบฝกหรือแบบฝกหัดหรือแบบเสริมทักษะเปนสื่อการเรียนประเภทหนึ่ง สําหรับนักเรียนฝกปฏิบัติ เพ่ือให
เกิดความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะระดับตาง ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งสวนใหญหนังสือเรียนจะมีแบบฝกหัดอยูทาย
บทเรียน  นอกจากน้ี พรสวรรค  คําบุญ ( 2534 : 17 )ไดกลาวถึงแบบฝกไววาแบบฝกเปนกิจกรรมสําคัญที่
ทําใหผูเรียนมีความชํานาญและแมนยําในบทเรียนน้ัน ๆ และกอใหเกิดการเรียนรูที่ดี อีกทั้งยังชวยใหเกิด
ความคลองแคลวสามารถทําไดดีและยังจําไดอยางแมนยํา รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตใชประโยชนไดดวย  
ในการฝกทักษะการเขียนภาษาไทยจําเปนตองอาศัยแบบฝก  เพื่อทบทวนความเขาใจในเรื่องที่เรียนมาแลว 
ครูผูสอนสวนใหญใชแบบฝกหัดท่ีมีอยูทายบท    ใหนักเรียนทําเม่ือจบบทเรียนแตละบท แตเน่ืองจากในวิชา
การเขียนเชิงสรางสรรคมีแบบฝกท่ีนอยไมเพียงพอ ครูผูสอนจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางหรือจัดทําแบบฝก
ใหเหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่สอน    เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะและความรูความเขาใจมากขึ้น โดยอาศัยเน้ือหาใน
บทเรียนเปนหลัก
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แบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค วิชาภาษาไทย มีผูกําหนดหลักในการทําแบบฝกการเขียน ไว
หลายทาน  ซึ่งมีกระบวนการคลายคลึงกันประมวลไดดังน้ี ( กรรณิการ  พลยุทธ 2541:12 )

 1. ครูควรจะจัดสิ่งแวดลอม ใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยา และพัฒนาการของนักเรียน  เพ่ือให
นักเรียนได มีโอกาสที่จะสํารวจ คนพบ และหาขอมูลตาง ๆ มาสนับสนุนเพื่อใหเกิดความมั่นใจในตนเอง

 2. ใหมีจุดมุงหมายวา มุงฝกในดานใด  จัดลําดับความยากงายของกิจกรรมใหเหมาะกับนักเรียน
และแจงจุดประสงคของกิจกรรมใหนักเรียนทราบ

 3. ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลวานักเรียนแตละคนมี ความรู ความถนัด ความ
สามารถและความสนใจตางกันฉะน้ันการสรางแบบฝกจึงควรพิจารณาถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย

 4. ใชแบบฝกงาย ๆ สั้น ๆ เพ่ือใหเด็กเขาใจงาย ไมเกิดความเบื่อหนาย
 5. แบบฝกควรมีความถูกตอง ไมมีขอผิดพลาด
 6. การใหทําแบบฝกตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความสนใจของนักเรียน
 7. ทําแบบฝกหลาย ๆ แบบ เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูอยางกวางขวาง เกิดความคิดสรางสรรค
ผูวิจัยไดนําแนวทางการสรางแบบฝกที่ดี           และองคประกอบของความคิดสรางสรรคมา

เปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยมีการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ 4 ขั้นตอนคือ (1) การศึกษาความตองการและขอมูล
พื้นฐาน (2) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะ (3)การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ (4) การ
ประเมินแบบฝกเสริมทักษะ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

 การศึกษาความตองการและขอมูลพ้ืนฐาน  ไดแกการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของจากหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  แนวคิด ทฤษฎี  เอกสารตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ความตองการของ
ผูเรียนและผูสอน รูปแบบและแนวทางการสรางแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคจากผูเชี่ยวชาญ 
ตลอดจนการศึกษาเน้ือหาวิชาการเขียนเชิงสรางสรรค

 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะ  มีรายละเอียดดังน้ี
1.พัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่ง

ประกอบดวย ชื่อเรื่อง คําชี้แจง จุดประสงคการเรียนรู ใบความรู กิจกรรมฝกทักษะ  แบบฝกหัด
2. ตรวจสอบแบบฝกโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ดวยการหาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item 

Objective Congruence : IOC )
3. หาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค (E1/E2) โดยมีขั้นตอน ดังน้ี
  3.1 ทดลองแบบหนึ่งตอหน่ึง ( individual try out ) โดยการนําแบบฝกไปทดลองกับนัก

เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  จํานวน 3 คน  ซึ่งมีความสามารถในวิชาภาษาไทยแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง 
ออน  แลวนํามาคํานวณหาคาประสิทธิภาพ ( E1/E2 ) โดยปรับปรุงใหไดตามเกณฑ 60/60
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 3.2 ทดลองกลุมยอย ( small group try out )    โดยการนําแบบฝกไปทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4  จํานวน 9 คน   ซี่งมีระดับความสามารถในวิชาภาษาไทยแตกตางกัน  คือ เกง  3 คน 
ปานกลาง 3 คน ออน 3 คน แลวมาคํานวณหาคาประสิทธิภาพ( E1/E2 ) โดยปรับปรุงใหไดตามเกณฑ 
70/70

 3.3 ทดลองภาคสนาม ( field try out ) โดยการนําแบบฝกไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4  จํานวน    30 คน   ซึ่งมีความสามารถในวิชาภาษาไทยแตกตางกัน คือ เกง 10 คน ปานกลาง 
10 คน ออน 10 คน แลวมาคํานวณหาคาประสิทธิภาพ( E1/E2 ) โดยปรับปรุงใหไดตามเกณฑ 80/80 กอน
จะนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางจริง

การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ  โดยนําแบบฝกเสริมทักษะไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน

การประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะ  โดยการประเมินผลการเรียนรูและความคิด
เห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค แลวปรับปรุงแกไข

สําหรับกรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่ใชในการวิจัย แสดงไดดังแผนภูมิที่ 1 หนา  8

วัตถุประสงคการวิจัย
 1.เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
 2.เพ่ือพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80
3. เพ่ือทดลองใชแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย
4.เพ่ือประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคกอนและหลังใชแบบฝก

การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคและศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอแบบฝก
ทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคในดานของรูปแบบ เน้ือหา  ปริมาณ ความยากงาย ความนาสนใจและ
ขอเสนอแนะ

คําถามการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งขอคําถามของการวิจัยไว 4 ประการ ดังน้ี
1. ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปที่ 4 เปนอยางไร
2. แบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 หรือไม
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การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน การพัฒนาและหา การทดลองใชแบบฝก ประเมินและปรับปรุงแกไข
และความตองการ ประสิทธิภาพแบบฝก การเขียนเชิงสรางสรรค     แบบฝกเสริมทักษะ

1.ศึกษาเอกสาร                       พัฒนาแบบฝกการเขียน 1.นําแบบฝกการเขียนเชิง             ประเมินแบบฝกเสริมทักษะ
เกี่ยวของจาก เชิงสรางสรรค ควบคูกับ สรางสรรค ไปทดลองใช โดย
-   หลักสูตรการ แผนการสอนซึ่งแบบฝก กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 1. ประเมินผลการเรียนรู
    ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย ปท่ี 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร    การเขียนเชิงสรางสรรค
    พ.ศ.2544 - ช่ือเรื่อง จังหวัดสมุทรสงคราม 2. ศึกษาความคิดเห็น
-   แนวคิด ทฤษฎี - คําช้ีแจง จํานวน 39 คน โดยมีการ    ของนักเรียนท่ีมีตอแบบ

ตํารา เอกสาร - จุดประสงคการเรียนรู ทดสอบกอนเรียนและ    แบบฝกการ เขียนเชิง    
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ - ใบความรู หลังเรียน โดยวิธีการ                     สรางสรรค

2. ศึกษารูปแบบและแนว - กิจกรรมฝกทักษะ                   สุมอยางงาย
   ทางการสรางแบบฝก - แบบฝกหัด                          2.หาประสิทธิภาพของ
   เสริมทักษะการเขียน                                       แบบฝกแบบ Field Try Out
   เชิงสรางสรรค
3. ศึกษาเนื้อหาการเขียน ตรวจสอบคุณภาพของ
   เชิงสรางสรรคจากหลักสูตร         แบบฝกเสริมทักษะโดย
   ของร.ร.ศรัทธาสมุทร                ผูเช่ียวชาญ ดวยการหา
4. ศึกษาความตองการของ  คาดัชนีความสอดคลอง
   ผูเรียนเก่ียวกับแบบฝกใน  ( I O C ) แลวปรับปรุง                     ปรับปรุงแกไข     ไมผาน       ผลการประเมิน
    ดานของรูปแบบ เน้ือหา แกไข
    ความยากงาย ฯลฯ                                                  ผาน
     ดวยแบบสอบถาม
5. ศึกษาความคิดเห็นจากครู          หาประสิทธิภาพแบบฝก
   อาจารยผูสอนภาษาไทย            เสริมทักษะ ( E1/E2 )
   ดวยการสนทนากลุม และ              ข้ันตอน คือ
   การสัมภาษณ                      1. ทดลองแบบรายบุคคล

และปรับปรุงแกไข
                                                                                                                     แบบฝกฉบับสมบูรณ

2. ทดลองกลุมยอย
ปรับปรุงแกไข

แผนภูมิที่ 1 : กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย
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3. ผลการทดลองใชแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาาษไทยสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 เปนอยางไร

4.ผลการเรียนรูกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคแตกตางกันหรือ
ไมและความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอแบบฝกทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค 
เปนอยางไร

สมมุติฐานการวิจัย
1.แบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4มีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑที่กําหนดไว คือ  80 / 80
2. ผลการเรียนรูกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคแตกตางกัน

ขอตกลงเบื้องตนในการวิจัย
การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไมไดนํารายละเอียดเกี่ยวกับ   สภาพเศรษฐกิจ     สิ่งแวดลอมตลอดจน

ความแตกตางทางเพศของนักเรียนซึ่งเปนกลุมตัวอยางเขามาเปนตัวแปรในการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยผุวิจัยจึงกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี
 ประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สายศิลป-คํานวณ จํานวน 62 คน  ซึ่งกําลังศึกษาอยู

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนศรัทธาสมุทร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
 ตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/5  จํานวน 30 คน    ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2546 โรงเรียนศรัทธาสมุทร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามจํานวน 1 หองเรียนดวยวิธีการสุม
อยางงาย ( simple random sampling )

ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย ตัวแปร 2 ประเภท ไดแก ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังน้ี
1.ตัวแปรอิสระ ไดแก การสอนโดยใชแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
2. ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลการเรียนรูวิชาภาษาไทยในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค   และ

ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการสอนโดยใชแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค
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นิยามศัพทเฉพาะ

เพ่ือความเขาใจศัพทเฉพาะที่ตรงกัน  ผูวิจัยจึงนิยามความหมายและขอบเขตของคําศัพท เปนคํา
หลัก ๆ ไวดังน้ี

การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค หมายถึง การสรางงานเขียนที่มีลักษณะของการใชถอยคําและ 
การใชภาษาที่แปลกใหมบนพื้นฐานความคิดของเด็กเอง อยางถูกตองเหมาะสมกับรูปแบบและเรื่องราว

การพัฒนาแบบฝกการเขียน   หมายถึง กระบวนการสรางแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 
ดวยตนเอง โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี   ขั้นสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน  ขั้นพัฒนาแบบฝก ขั้นทดลองใชกับ
นักเรียน ขั้นประเมินผลแบบฝก

แบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ใชฝกทักษะทางภาษาใน
ดานการสรางคํา  การเขียนประโยค การเขียนเปนขอความสั้น ๆ การเขียนขอความเปนตอน ๆ  การเขียน
เรียงความ หรือการเขียนเปนเรื่องเปนราว ซึ่งแตละแบบฝกจะเนนการแสดงออกทางความคิดสรางสรรค

ประสิทธิภาพของแบบฝก  หมายถึง ประสิทธิผลโดยสวนรวมจากการใชแบบฝกเสริมทักษะ ซึ่ง
พิจารณาตามเกณฑมาตรฐาน 80 / 80  โดยกําหนดให 80 ตัวแรก    หมายถึง    คะแนนเฉลี่ยที่นักเรียน
สามารถทําแบบฝกเสริมทักษะไดถูกตอง   รอยละ  80 และ 80  ตัวหลัง  หมายถึงคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียน
สามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนไดถูกตอง รอยละ 80

ผลการเรียนรูวิชาการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค  หมายถึง คะแนนความรูความเขาใจและความ
สามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนซึ่งวัดซึ่งวัดโดยแบบทดสอบผลการเรียนรู วิชาการเขียนเชิง
สรางสรรค

ความคิดเห็น  หมายถึง   ความรูสึกนึกคิดของนักเรียน    ที่มีตอการใชแบบฝกการเขียนรอยแกว
เชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยในดานรูปแบบ เน้ือหา  ปริมาณ ความยากงาย ความนาสนใจ ประโยชนที่ไดรับ
และขอเสนอแนะซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม

นักเรียน   หมายถึง  ผูเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โปรแกรมศิลป – คํานวณ    ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2546 โรงเรียนศรัทธาสมุทร  จังหวัดสมุทรสงคราม
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บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

 วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย      หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรัทธาสมุทร
การเขียน การเขียนเชิงสรางสรรค แบบฝกทางภาษา และหลักจิตวิทยาที่ใชในการสรางแบบฝกทักษะทางภาษา

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรัทธาสมุทร

โรงเรียนศรัทธาสมุทร สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม เปนโรงเรียนตนแบบที่จัดทําหลัก
สูตรสถานศึกษาขึ้นต้ังแตปการศึกษา  2544  ซึ่งอาศัยหลักการ  จุดมุงหมาย  โครงสราง  แนวดําเนินการ 
และการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ดังน้ี

หลักการ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการสําคัญดังน้ี
1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล

  2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
โดยมีสังคมรวมในการจัดการศึกษา

3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยถือวาผูเรียน
สําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติไดเต็มตามศักยภาพ
             4. เปนหลักสูตรที่มีความยืดหยุนท้ังดานสาระ เวลาและการจัดการเรียนรู
             5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผล
การเรียนรูและประสบการณ

จุดมุงหมาย
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มี

ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพจึงกําหนดจุดมุงหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรู
ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปนี้
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1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน
นับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค

 2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา
 3. มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ มีทักษะ

และความสามารถในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธกีารทํางานไดเหมาะสมกับ
สถานการณ

4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด การสราง
ปญญา และทักษะการดําเนินชีวิต

5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
  6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค
  7.  เขาใจประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองที่ดี ยึดม่ันในวิถีชีวิต

และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลม
  9.  รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม

โครงสราง
 เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดมุงหมายและมาตรฐานการเรียนรู ที่กําหนดไวให

สถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวทางในการปฏิบัติหลักสูตรสถานศึกษาจึงไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี

1. ระดับชวงชั้นกําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังน้ี
     ชวงชั้นท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
   ชวงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
ชวงชั้นท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- 3
ชวงชั้นท่ี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6

2. สาระการเรียนรู
กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตรซึ่งประกอบดวยองคความรู หรือทักษะกระบวนการการ

เรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน เปน 8 กลุม ดังน้ี
   2.1 ภาษาไทย

     2.2 คณิตศาสตร
 2.3 วิทยาศาสตร
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  2.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
  2.6 ศิลปะ

    2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    2.8 ภาษาตางประเทศ
3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตาม

ศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม การเขารวมและ
ปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัดและความ
สนใจอยางแทจริงการพัฒนาที่สําคัญไดแก การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดานท้ังรางกาย 
สติปญญา อารมณ และสังคม  โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติให
เปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม ซึ่งสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมายมี
รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน 2 ลักษณะ คือ

3.1 กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสม
กับความแตกตางระหวางบุคคล    สามารถคนพบ  และพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสรางทักษะทางชีวิต 
วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา  และการสรางสัมพันธภาพของที่ดีซึ่งผูสอนทุกคนตองทํา
หนาท่ีแนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเอง สูโลกอาชีพและการมีงานทํา

3.2 กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่ผูเรียนปฏิบัติไดดวยตนเองอยางครบวงจร ตั้งแตการ
ศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางานรวมกันเปน
กลุม เชน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชนเปนตน

4. มาตรฐานการเรียนรู  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระ
การเรียนรู 8 กลุม  ที่เปนขอกําหนดคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมของแตละกลุมเพ่ือเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ซึ่งกําหนดเปน 2 ลักษณะ คือ

4.1 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการ
เรียนรู เม่ือผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

4.2 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น     เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรูเม่ือผู
เรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3และ6 และชั้นมัธยมปที่ 3 และ 6

    มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดไวเฉพาะมาตรฐานการเรียนรูที่จํา
เปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทาน้ัน สําหรับมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลองกับปญหาในชุมชน 
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และสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น  คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน สังคม
และ ประเทศชาติตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขมขึ้น    ตามความสามารถความถนัด  และความสนใจของ
ผูเรียน ใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม

5. เวลาเรียน   หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนไวดังน้ี

ชวงชั้นท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3  มีเวลาเรียนประมาณปละ 800 – 1,000 ชั่วโมงโดย
เฉลี่ยวันละ 4 – 5 ชั่วโมง

ชวงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6  มีเวลาเรียนประมาณปละ 800 – 1,000ชั่วโมงโดย
เฉลี่ย วันละ 4 – 5 ชั่วโมง

ชวงชั้นท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3   มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,000 – 1,200 ชั่วโมงโดย
เฉลี่ยวันละ 4 – 5 ชั่วโมง

ชวงชั้นท่ี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที 4 – 6 มีเวลาเรียนประมาณปละไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมงโดย
เฉลี่ยวันละไมนอยกวา 6 ชั่วโมง

แนวดําเนินการ
เพ่ือใหการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายขางตน จึงกําหนดแนว

ดําเนินการไวดังน้ี
1.จัดการเรียนการสอนใหยืดหยุนตามเหตุการณและสภาพทองถิ่นโดยใหทองถิ่นพัฒนาหลักสูตร

และสื่อการเรียนการสอนในสวนที่เกี่ยวกับทองถิ่นตามความเหมาะสม
 2.จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางใหสอดคลองกับความสนใจและสภาพชีวิตจริง

ของผูเรียนและใหมีโอกาสเทาเทียมกันในการพัฒนาความสามารถ
3.จัดการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงหรือบูรณาการทั้งภายในกลุมประสบการณและ

ระหวางกลุมประสบการณใหมากท่ีสุด
4.จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดอยางมีเหตุผลและ

สรางสรรคกระบวนการกลุม
5.จัดกระบวนการเรียนการสอน  โดยใหผูเรียนปฏิบัติจริงใหมากท่ีสุด  และเนนใหเกิดความคิด

รวบยอดในกลุมประสบการณตาง ๆ
6. จัดใหมีการศึกษา ติดตามและแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยางตอเน่ือง
7. ใหสอดแทรกการอบรมทางดานจริยธรรม   และคานิยมที่พึงประสงค ในการเรียนการสอนและ 

กิจกรรมตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ
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8. ในการสรางเสรมิคานิยมทีร่ะบใุนจดุหมายตองปลกูฝงคานิยมทีเ่ปนพืน้ฐาน เชน   ขยนั ซือ่สตัย 
ประหยดั อดทน มีวนัิย รบัผดิชอบ ฯลฯ ควบคูไปดวย

9. จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรูและการปฏิบัติจริงของผูเรียน

การวัดผล การประเมินผลและการติดตาม
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดใหผูเรียนไดเรียนหรือเลื่อนชั้นระหวางป หรือปลายป 

ตามความสามารถของผูเรียนใหเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนทดสอบเปนระยะ หรือทดสอบ
เม่ือจบแตละบทเรียนตามลักษณะการจัดประสบการณและเนื้อหาวิชาทั้งน้ีเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ
การ วาดวยการประเมินผลการเรียน

  อน่ึง สําหรับกลุมประสบการณพิเศษจะไมนํามาเปนเกณฑในการตัดสินผลการเรียน  แตเปน
การวัดผลและประเมินผลเพื่อดูความกาวหนาจากการทํากิจกรรม

สาระและมาตรฐานการเรียนรู
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการกําหนดคุณ

ภาพผูเรียนเม่ือเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งกําหนดไวเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับเปนพ้ืนฐานในการดํารง
ชีวิตใหมีคุณภาพ    สําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามความถนัด  ความสามารถ และความสนใจของ
ผูเรียนสถานศึกษา   สามารถกําหนดเพิ่มเติมได    สาระและมาตรฐานการเรียนรู      การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
รายละเอียดดังน้ี

 ภาษาไทย
 สาระที่ 1 การอาน

   มาตรฐาน ท 1.1  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหา
และสรางวิสัยทัศนในการดํารงชีวิต และมีนิสัยรักการอาน

 สาระที่ 2 การเขียน
   มาตรฐาน  ท 2.1   ใชทักษะกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ 

และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ    และรายงานการศึกษาคนควาอยางมี 
ประสิทธิภาพ

 สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด
   มาตรฐาน  ท 3.1  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู

ความคิด ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ  อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระที่ 4 หลักการใชภาษา
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มาตรฐาน   ท 4.1   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ

มาตรฐาน   ท 4.2   สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ
และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจําวัน

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน    ท 5.1     เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
เม่ือจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลว ผูเรียนตองมีความรูความสามารถดังน้ี
1. สามารถใชภาษาสื่อสารไดเปนอยางดี
2. สามารถอาน เขียน ฟง ดู และพูดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลและคิดเปนระบบ
4.  มีนิสัยรักการอาน การเขียน การแสวงหาความรู และใชภาษาในการพัฒนาตน และ

สรางสรรคงานอาชีพ
5.ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย ภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและ

วรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย
6. สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตาม

กาลเทศะและบุคคล
7. มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย
8. มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน โลกทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง

  เม่ือจบแตละชวงชั้น ผูเรียนตองมีความรูความสามารถ ดังน้ี
  ชวงชั้นท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
1. สามารถอานไดคลองและอานไดเร็ว
2. เขาใจความหมายและหนาท่ีของคํา กลุมคํา ประโยค และเขาใจขอความที่อาน
3. นําความรูที่ไดจากการอานมาคิด คาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ และกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติได
4. เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนทั้งความรูและความบันเทิง
5. พูดและเขียนแสดงความรู ความคิด ความรูสึก และความตองการได
6. จดบันทึกความรู ประสบการณ และเรื่องราวในชีวิตประจําวัน
7. จับใจความสําคัญ ตั้งคําถาม ตอบคําถาม สนทนา แสดงความคิดเห็น เลาเรื่อง ถายทอด

ความรูสึก และประสบการณจากเรื่องที่ฟงที่ดูได
8.  เขาใจวาภาษาไทยมีทั้งภาษาไทยกลางและภาษาถิ่น
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 9. สามารถเลือกใชคําคลองจองแตงบทรอยกรองงาย ๆ
10. สามารถนําปริศนาคําทายและบทรองเลนในทองถิ่นมาใชในการเรียนและเลน

       11. ใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือการเรียน การแสวงหาความรู และใชไดเหมาะสมกับบุคคล
และสถานการณ

12. นําความรูที่ไดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไปใชในชีวิต
13. มีมารยาทการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด มีนิสัยรักการอานและการเขียน
ชวงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1. สามารถอานไดคลองและอานไดเร็วขึ้น
2. เขาใจความหมายของคํา สํานวนโวหาร การเปรียบเทียบ จับประเด็นสําคัญ แยกขอเท็จจริงและ

ขอคิดเห็นวิเคราะหความ ตีความ สรุปความ
3. นําความรูที่ไดจากการอานไปใชแกปญหา ตัดสินใจ คาดการณ และใชการอานเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาตน
4. เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหลงเรียนรู
5. เขียนเรียงความ  ยอความ  จดหมาย  เขียนอธิบาย  เขียนชี้แจงการปฏิบัติงาน และ รายงาน 

เขียนเรื่องราวจากจินตนาการ   และเรื่องราวที่สัมพันธกับชีวิตจริงจดบันทึกความรู ประสบการณ เหตุการณ
และการสังเกตอยางเปนระบบ

6. สรุปความ วิเคราะหเรื่องที่ฟงที่ดู และเปรียบเทียบกับประสบการณในชีวิตจริง
7. สนทนา โตตอบ พูดแสดงความรู ความคิด ความตองการ พูดวิเคราะหเรื่องราว   พูดตอหนา

ชุมชน และพูดรายงาน
8. ใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือการเรียน การดํารงชีวิต และการอยูรวมกันในสังคม รวมทั้งใช

ไดถูกตอง เหมาะกับบุคคลและเหตุการณ
9.  เขาใจลักษณะของคําไทย คําภาษาถิ่น และคําภาษาตางประเทศที่ปรากฎในภาษาไทย
10. ใชทักษะทางภาษาเพื่อประโยชนไดตามจุดประสงค
11.ใชหลักการพิจารณาหนังสือ พิจารณาวรรณคดี และวรรณกรรมใหเห็นคุณคาและนําไปใช

ประโยชนในชีวิต
12. สามารถแตงกาพยกลอนงาย ๆ
13. สามารถเลานิทานพื้นบานและตํานานพื้นบานในทองถิ่น
14. มีมารยาทการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูดมีนิสัยรักการอานและการเขียน
ชวงชั้นท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. สามารถอานอยางมีสมรรถภาพและอานไดเร็วยิ่งขึ้น
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2. เขาใจวงคําศัพทที่กวางขึ้น และสํานวนโวหารที่ลึกซึ้ง แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห ประเมิน
คาเรื่องที่อานอยางมีเหตุผล

3. เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศ
4. เขียนเรียงความ ยอความ จดหมาย เขียนอธิบาย ชี้แจง รายงาน เขียนแสดงความคิดเห็น 

แสดงการโตแยง และเขียนเชิงสรางสรรค
5. สามารถสรุปความ จับประเด็นสําคัญวิเคราะหวินิจฉัยขอเท็จจริงขอคิดเห็นและจุดประสงคของ

เรื่องที่ฟงและดู
6.รูจักเลือกใชภาษาเรียบเรียงขอความไดอยางประณีต      จัดลําดับความคิด ขั้นตอนในการนํา

เสนอ ตามรูปแบบของงานเขียนประเภทตาง ๆ
7. พูดนําเสนอความรู ความคิด  การวิเคราะห    และการประเมินเรื่องราวตาง ๆ พูดเชิญชวน 

อวยพร และพูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
8. เขาใจธรรมชาติของภาษาและการนําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย
9. สามารถใชแสดงความคิดเห็น สรางความเขาใจ โนมนาวใจ ปฏิเสธ เจรจาตอรอง ดวยภาษาและ

กิริยาทาทางที่สุภาพ
10.ใชทักษะทางภาษาในการแสวงหาความรู การทํางาน และการใชอยางสรางสรรคและเปน

ประโยชน
11. ใชหลักการพินิจคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม พิจารณาวรรณคดีใหเห็นคุณคาและนําไป

ใชประโยชนในชีวิต
12. สามารถแตงกาพย กลอน และโคลง
13. สามารถรองเลนหรือถายทอดเพลงพื้นบานและบทกลอมเด็กในทองถิ่น
14. มีมารยาท การอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด และมีนิสัยรักการอาน การเขียน
ชวงชั้นท่ี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6
1. สามารถอานอยางมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ
2. สามารถตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อานอยางลึกซึ้ง วิเคราะห วิจารณ ประเมินคา

เรื่องที่อาน
3. เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหลงเรียนรู
4. เขียนเชิงวิชาการ เขียนอธิบาย ชี้แจง เขียนโนมนาวใจ เขียนแสดงทัศนะ เขียนบันเทิงคดี และ

สารคดี เขียนเชิงสรางสรรค
5. รูจักตั้งประเด็นหัวขอการเขียนไดตามจุดประสงค เรียบเรียงงานเขียน โดยมีการอางอิงขอมูล 

สารสนเทศไดอยางถูกตอง
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6. ความรูที่ไดจากการฟงและการดูสื่อรูปแบบตางๆมาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจแกปญหา และ
แสดงความคิดเห็น และสามารถวิเคราะห วิจารณไดอยางมีเหตุผล

7. สามารถพูดในโอกาสตาง ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการพูดโนมนาวจิตใจ พูดเพื่อความ
บันเทิง และพูดแสดงความคิดเห็น

8. ใชภาษาเพื่อพัฒนาการเรียน การทํางานและการประกอบอาชีพสรางสรรคงานเชิงวิชาการ และใช
อยางสรางสรรคเปนประโยชน

9. เขาใจการเปลี่ยนแปลงของภาษา  รวมทั้งอิทธิพลของภาษาถิ่น และภาษาตางประเทศที่มีตอ
ภาษาไทย

10. เขาใจประวัติวรรณคดีและวรรณกรรมในแตละยุค และใชหลักการวิจารณวรรณคดีเบ้ืองตน
พิจารณาเรื่องที่อานและนําไปใชในชีวิตประจําวัน

11. สามารถแตง กาพย กลอน โคลง ฉันท และราย
12. ศึกษา รวบรวมวรรณกรรมพื้นบาน ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น สํานวนภาษิตที่มีใน

วรรณกรรมพื้นบาน และวิเคราะหคุณคาทางดานภาษาและสังคม
13. มีมารยาทการอาน การเขียน การฟง การดู  การพูด  และมีนิสัยรักการอาน การเขียน
จากหลักการ  จุดมุงหมาย โครงสราง แนวดําเนินการ และการวัดผลดังกลาวเปนท่ีมาของการ

กําหนดกรอบหลักสูตร ( curriculum framework ) ของโรงเรียนศรัทธาสมุทรซึ่งในที่น้ีผูวิจัยขอนําเสนอ 
โครงสรางหลักสูตรชวงชั้นท่ี 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4-5) นักเรียนสายศิลป-คํานวณ ( ม.4/5 - 
4/7 ) ดังตารางที่ 4 ในหนา 21

วิชา ท 442 การเขียนเชิงสรางสรรค เปนวิชาเพิ่มเติมของโรงเรียนศรัทธาสมุทรและมีเน้ือหาวิชาที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี

รหัสวิชา ท442  ชื่อวิชา การเขียนเชิงสรางสรรค    สาระที่ 2 : การเขียน  มาตรฐานที่ ท 2.1
ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ 

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 2 มาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู
1. สามารถเขียนยอความ เรียงความ เขียนอธิบาย 
ชี้แจง เขียนโนมนาว เขียนแสดงทรรศนะ เขียน
บันเทิงคดี สารคดี เขียนเชิงสรางสรรคและเขียนเชิง
วิชาการ ใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนแสดง

1.ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนเบื้องตน 
ความหมายของคํา การใชถอยคํา การแตงประโยค
และขยายความ รูปแบบของการเขียน และองค
ประกอบของการเขียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                               
20

ตารางที่ 2 ( ตอ )

มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู
ความคิดเห็น แสดงการโตแยง เขียนรายงานและเขียน
เชิงสรางสรรค รวมทั้งใชงาน
เขียนแสดงความคิดเห็น แสดงการโตแยง เขียนรายงาน
และเขียนเชิงสรางสรรค รวมทั้งใชกระบวนการการเขียน 
พัฒนางานเขียน

2.การยอความเรื่องที่ฟง หรืออานไดถูกตอง
3.การเขียนเรียงความ การวางโครงเรื่อง การใชถอยคํา การ
ขยายความ การเขียนอธิบาย ช้ีแจงโนมนาวใจ การเขียนแสดง
ทรรศนะ
4. การเขียนบันทึกแบบตาง ๆ บันทึกการประชุม บันทึกจาก
การฟง การอาน บันทึกเหตุการณทั่วไป และบันทึกสวนตัว
5. การเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ   จดหมายสวนตัว
จดหมายกิจธุระ  จดหมายธุรกิจ จดหมายราชการ
6. การเขียนประกาศ การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ท442 ชื่อวิชา การเขียนเชิงสรางสรรค ชวงชั้นท่ี 4 ชั้น ม. 4-6
เวลา 40 ชั่วโมง 1หนวยการเรียน

ศึกษาหลักการเขียนเบื้องตน องคประกอบของการเขียน การเขียนยอความ เรียงความ เขียน
อธิบาย ชี้แจง โนมนาวใจ เขียนแสดงทรรศนะ การเขียนบันทึกแบบตาง ๆ  บันทึกการประชุม บันทึกจากการ
ฟง การอาน บันทึกเหตุการณทั่วไป บันทึกสวนตัว ฝกเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ พรอมระบุขอมูลตาม
หลักการเขียนบรรณานุกรม เพ่ือใชในการเขียนเชิงวิชาการ รูจักเกลาสํานวนการเขียน ฝกเขียนเลาเรื่องประทับ
ใจ และเขียนเรื่องชั้น
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ตามกระบวนการเขียน รายละเอียดเสนอดังตาราง

ตารางที่ 3 โครงสรางรายวิชาการเขียนเชิงสรางสรรค

หนวยที่ ช่ือหนวยการเรียนรู จํานวน
ชัวโมง

หนวยที่ ช่ือหนวยการเรียนรู จํานวน
ช่ัวโมง

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการเรียนรู จํานวน
ช่ัวโมง

1 องคประกอบการเขียน 4 5 สงสาสนเร่ืองราว 2 9 มีจรรยาในการเขียน 2
2 พากเพียรเรียนยอ 2 6 ขยายขาวมวลชน 2 10 รวบรวมแหลงเรียนรู 2
3 ตอรอยถอยคํา 4 7 ขางตนสรุปสรางสรรค 2 11 สูงานวิชาการ ฝกการ
4 เก็บงําหลักฐาน 4 8 กรองกล่ันภาษา 6 ปฏิบัติจริง 10
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ตาร
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การเขียน

การเขียนเปนการใชภาษาเพื่อสื่อสารความรู ความคิด ความรูสึก ประสบการณและความตองการ
ตาง ๆ ของผูเขียน โดยถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษรไปสูผูอานใหรับรูและเขาใจ การเขียนท่ีจะนํา
เสนอในครั้งน้ี ประกอบดวย ความหมายของการเขียน ลักษณะของการสอนเขียนที่ดี และขอปฏิบัติในการ
สอนเขียน

ความหมายของการเขียน
การเขียน คือ การติดตอสื่อสารทางภาษา เพ่ือถายทอดความรูสึกนึกคิดไปยังผูอื่นโดยอาศัยตัว

อักษรและการใชภาษา ดังที่ ความหมายของการเขียนน้ันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( 2542 : 203 ) 
การเขียนคือการขีดใหเปนตัวหนังสือหรือตัวเลข ขีดเปนเสนหรือรูปทรงตาง ๆ  วาด แตงหนังสือ นพดล  
จันทรเพ็ญ ( 2535:91 ) กลาวถึงความหมายของการเขียนวา  การเขียนคือการแสดงออก ในการติดตอสื่อสาร
อยางหนึ่งชองมนุษยโดยอาศัยตัวอักษรเปนสื่อ เพ่ือถายทอดความรูสึกนึกคิด ความตองการและความในใจ
ของเราใหผูอื่นทราบ สุจริต เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย ( 2538: 190) กลาวถึงการเขียนวาการเขียน
เปนการเรียบเรียงความรู ความคิด ประสบการณตาง ๆ ตลอดจนความรูสึกนึกคิดและจินตนาการออกมาเปน
ลายลักษณอักษรจะเปนขอความสั้น ๆ ทํานองคําขวัญ รอยแกวตาง ๆ หรือบทกวีนิพนธก็ได ขอเขียนตาง ๆ 
เหลาน้ีจะมีเอกภาพมีความเปนตัวเอง ทั้งในดานความคิดและการใชภาษาเรียบเรียง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ จํานงค ทองประเสริฐ ( 2524 : 1 ) ที่กลาวไววา การเขียนเปนการใชภาษาของผูที่ไดรับการศึกษา ถึงขั้น
ที่อานออกเขียนได สวนจะเขียนไดดีเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับประสบการณของผูเขียนเปนสวนใหญ ดังน้ัน การ
เขียนจึงเปนการติดตอสื่อสารของมนุษยเพ่ือแสดงความรู ความคิด ความรูสึกตาง ๆ  ของผูเขียนอีกทั้งยัง
ถายทอดความคิด และสื่อความเขาในระหวางผูเขียนกับผูอานโดยอาศัยความสามารถในการใชถอยคํา 
สํานวนภาษาที่ถูกตอง เหมาะสม ชัดเจน  ทําใหผูอานเขาใจ และซาบซึ้ง

ลักษณะของการเขียนที่ดี
การคิดกับการเขียนเปนสิ่งที่แยกกันไมออก      ผูเขียนจะตองคิดใหแจมแจงเสียกอนเม่ือคิดได

แจมแจงแลวจึงเลือกถอยคํามาใชใหไดความหมายตามที่ตองการ ความคิดจึงมีความสัมพันธกับการเขียน
อยางแยกกันไมออกผูที่จัดไดวาเปนคน  “คิดเปน” ก็จะ “เขียนเปน”

งานเขียนจะดีไดน้ันตองอาศัยศิลปะเขามาเกี่ยวของในการเขียน  นักเขียนบางคนมีทักษะทางภาษา
ดีไดอานหรือไดฟงถอยคํา สํานวนที่ดีก็เกิดความคิดสรางสรรค สามารถนํามาประยุกตใชกับงานของตนได
เปนอยางดี มีผูใหความหมายของการเขียนที่ดีไวหลายทาน อาทิ ฉลวย  สุรสิทธิ์ ( 2533 : 12 ) ไดกลาวถึง
ลักษณะการเขียนที่ดีวา      จะตองสรางอารมณสะเทือนใจ        ทําใหผูอานเกิดภาพพจน และจินตนาการ 
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สุธิวงศ  พงศไพบูลย ( 2533 : 1 ) ยังไดใหความหมายสนับสนุนไวอีกวา งานเขียนที่ดีผูเขียนจะตองเขียน
อยางประณีต โดยคํานึงถึงความถูกตองของเนื้อหา และสาระประโยชนที่ผูอานจะไดรับ เพ่ือสรางสรรคคานิยม 
อันดีงามใหเกิดกับผูอาน และ พิมพประไพ  ธวัชวงศ ( 2542 : 2 ) ไดกลาวถึง   ลักษณะของการเขียนที่ดี
เพ่ิมเติมไวอีกวา   ตองประกอบดวยภาษาที่งดงาม  ประณีต  สื่อสารไดทั้งความรู     ความคิดอารมณและ
ความปรารถนา ทั้งน้ีในการเขียนตองคํานึงถึงความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และทฤษฎีทาง ๆ ทาง
ภาษาอีกดวย

จากความหมายดังกลาวประมวลไดวา ลักษณะของการเขียนที่ดีน้ัน นอกจากจะตองใชความ
สามารถทางภาษา   ความรู  ความคิดในเรื่องที่จะเขียนแลวยังมีสิ่งสําคัญอีกคือ การอาศัยประสบการณ 
ความคิดริเริ่มสรางสรรคอีกดวย     เพราะสิ่งเหลาน้ีสามารถทําใหงานเขียนของตนนั้น เปนงานเขียนที่ดีและ
นาสนใจ

ขอปฏิบัติในการสอนเขียน
 ยุพา  นันทะไชย ( 2536 : 10 ) กลาวถึง  วิธีการสอนเขียนที่ดี ควรใหนักเรียนมีโอกาสฝกฝน

บอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดโดยรวบรวมความรูกอนลงมือเขียนและควรฝกนักเรียนใหยอความใหมาก นอกจากน้ี
ครูตองชี้แจงใหนักเรียนเห็นขอบกพรองของตนเอง  กรรณิการ  พวงเกษม ( 2534 : 4 )  ไดกลาววาครูที่สอน
การเขียนจะตองรูจักวิธีการที่จะทําใหวิชาที่ตนสอนนั้นนาสนุก นาสนใจ สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ  จะตอง
รูวิธีสอน    ที่ทําใหนักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการเขียน      เชนเดียวกับ สุจริต เพียรชอบ และ
สายใจ  อินทรัมพรรย ( 2538 : บทนํา ) ไดกลาวถึงการสอนเขียนไววาครูที่สอนเขียนจะตองแนะแนวทาง 
สรางภาพการณ  ที่จะจูงใจใหนักเรียนเกิดความรูสึกอยากคิดอยากเขียนนอกจากน้ี อุทัยวรรณ ปนประชาสรร  
( 2538 : 20 )  ไดเสนอลําดับขั้นซึ่งเปนขอควรปฏิบัติในการสอนเขยีนเชิง สรางสรรคไวดังน้ี

1. ขั้นจูงใจ เปนขั้นใหความรู ในเรื่องที่นักเรียนสนใจ ครูตองพยายามสรางความรูสึกใหนักเรียน
อยากเขียน

2. ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องที่นักเรียนสนใจ ขั้นน้ีครูตองเปดโอกาสใหนักเรียนแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกันและกัน

3. ขั้นลงมือเขียน ขั้นน้ีนักเรียนเขียนเรื่องที่สนใจอยางอิสระ
4. ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดจากเรื่องที่เขียน     หลังจากเขียนเรื่องเสร็จแลวครูควรเปดโอกาสให

นักเรียนแลกเปลี่ยนเรื่องกันอานเพื่อใหนักเรียนเกิดแนวคิดในการเขียนที่แตกตางเพิ่มขึ้นจากเดิม
 5. ขั้นติดตามผลกิจกรรมบางอยางที่เหมาะสมเชนในกรณีที่นักเรียนเขียนเรื่องตอเน่ืองหรือนัก

เรียน ตองแกไขขอบกพรองในงานของตน
  จากความคิดเห็นดังกลาวน้ัน ลวนกลาวไวในทํานองเดียวกันวา บุคคลที่มีความสําคัญในการ

พัฒนาการเขียนของนักเรียน คือครูผูสอน ซึ่งครูจะตองมีความอดทนในการสอน เพราะการสอนเขียนเปนวิชา
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ที่ตองลงมือปฏิบัติและอาศัยการฝกฝน สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือตองมีการพัฒนาหาแนวทางการสอนให
แปลกใหมอยูเสมอ เพ่ือชักจูงความสนใจของนักเรียน ใหรูสึกอยากจะเขียนเอง

ความหมายของรอยแกว
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวารอยแกว ดังน้ี
ประภาศรี  สีหอําไพ ( 2527 : 3 ) กลาวถึงรอยแกวไววา หมายถึงบทประพันธที่เรียบเรียงตาม

ภาษาที่ใชเขียน หรือพูดกันโดยทั่วไป ภาษาที่ใชสําหรับรอยแกว ไมมีการบังคับสัมผัสหรือจํานวนคําแตอยาง
ใด เปนภาษาที่ใชสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจ

วันเนาว  ยูเด็น ( 2530 : 5 ) กลาววา การเขียนที่มีลักษณะเปนความเรียงธรรมดา ไมมีการบังคับ
รูปแบบของฉันทลักษณ     การเขียนในลักษณะนี้ยังแบงออกไปเปนจําพวก     นิยาย   นิทาน   บทความ 
ตํานาน ฯลฯ

วรรณา  เครือเนียม ( 2531 : 13 ) ใหความหมายวา รอยแกวหมายถึง บทประพันธ งานเขียนและ
วรรณกรรมที่เรียบเรียงดวยถอยคําภาษาธรรมดา ไมมีหลักเกณฑ หรือแบบแผนตายตัวคือคือไมมีการบังคับ
จํานวนคําสัมผัส เอก-โท ครุ-ลหุ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ( ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 931 ) ใหความหมาย
ของรอยแกววาหมายถึง ความเรียงที่สละสลวย ไพเราะ เหมาะเจาะดวยเสียงและความหมาย

จากความหมายของรอยแกวที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา รอยแกวหมายถึงการเขียนท่ีเปนความเรียง
สละสลวย มุงสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจ ไมมีหลักเกณฑหรือแบบแผนตายตัวไมมีการบังคับสัมผัสหรือ
กําหนดจํานวนคําแตอยางใด

การเขียนเชิงสรางสรรค

 การเขียนเชิงสรางสรรค ที่จะนําเสนอดังตอไปนี้ ประกอบดวยเนื้อหาในสวนของความหมายของ
การเขียนเชิงสรางสรรค ประโยชนของการเขียนเชิงสรางสรรค และการประเมินผลการเขียนเชิงสรางสรรค

ความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค
 การเขียนเชิงสรางสรรค เปนทักษะทางภาษาที่ใชในการสื่อสารถายทอดความรูสึกนึกคิดของผูเขียน

ออกมาเปนลายลักษณอักษรซึ่งมีรูปแบบการเขียนทั้งรอยแกวและรอยกรอง จึงนับไดวาเปนทักษะที่คอนขาง
ยากซึ่งมีผูใหความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค ไวหลายทาน ประมวลความไดวาการเขียนเชิงสรางสรรค
เปนการแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรคดวยภาษาที่ขัดเกลาอยางเหมาะสมถูกตองตามประเภทของเนื้อหาที่
แสดงออก   แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับประภาศรี  สีหอําไพ ( 2531 : 1 )  ซึ่งกลาวไววาการเขียนแบบ
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สรางสรรคเปนการเขียนที่ผูเขียนสรางคําและขอความจากจินตนาการของตนเอง มิไดลอกเลียนแบบอยางผูอื่น 
มีอิสระที่จะเลือกรูปแบบการเขียน โดยไมอยูในกรอบของลักษณะคําประพันธมากนัก ผลงานเชนน้ีจึงมีคุณคา
ทางความคิดริเริ่มอยางเดนชัด  อีกทั้งอัจฉรา  ชีวพันธ ( 2533 : 2 ) ไดกลาวถึงการเขียนเชิงสรางสรรควา 
การเขียนเชิงสรางสรรคเปนการเขียนซึ่งมีลักษณะของการคิดริเริ่ม โดยที่ผูเขียนจะตองใชจินตนาการและ
ประสบการณของตนเอง เชื่อมโยงความคิดในการเขียน

 จากความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรคที่ไดกลาวมาขางตน สรุปความไดวาการเขียนเชิง     
สรางสรรคคือ การเขียนลักษณะแปลกใหม ไมเหมือนใคร มีลักษณะการเขียนท่ีสื่อความหมายโดยการ    
เรียบเรียงความรู ความคิด และความรูสึก ตลอดจนประสบการณตาง ๆ ของผูเขียนออกมาอยางอิสระแลวนํา
มาสรางเปนผลงานที่มีลักษณะการริเริ่มสรางสรรครูปแบบใหม ๆ ขึ้นดวยภาษาที่เหมาะสม อาจเปนเรื่องของ
คน สัตว สิ่งแวดลอม หรือเรื่องราวที่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสื่อสารระหวางผูเขียน
กับผูอื่นใหเขาใจตรงกัน

การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค
การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคคือการเขียนสื่อสารเปนลายลักษณอักษร ที่ไมมีการบังคับ      

ฉันทลักษณแบบรอยกรอง ซึ่งเปนผลมาจากความคิดสรางสรรคในการใชถอยคําและการใชสํานวนภาษาที่ใช
ในการเขียน การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคมุงแสดงความรู ความคิด ความรูสึก และประสบการณของ     
ผูเขียนอยางมีศิลปะโดยมีรูปแบบการเขียนไดหลากหลายตามวิธีการเขียนน้ัน ๆ เชน การสรางคําใหมจากตัว
อักษร การแตงประโยค การแตงความเรียง จากคํา ภาพ หรือประสบการณ  การแตงเรื่องสั้น นวนิยายโดยใช
ความคิดสรางสรรคในการเขียน

ความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคกับการเขียนเชิงสรางสรรค
ภาษากับความคิดน้ันมีความสัมพันธกันเพราะ การเขียนน้ันเปนผลของการคิดท่ีใชภาษา ถอยคํา 

และวัฒนธรรม  เปนสื่อกลางในการถายทอดที่สามารถกําหนดแนวคิด การรับรูได ( วิไลพร  อายสม 
2546:21 ) นอกจากน้ี บันลือ พฤษะวัน ( 2535 : 1) ไดกลาววาการเขียนอยาางสรางสรรคยอมแสดงใหเห็นถึง
พัฒนาการทางความคิด สุขภาพจิตที่ดีและสมบูรณของผูเขียน ผูเขียนมีอารมณในการเขียนไมวาผลงานการ
เขียนจะหยาบหรือละเอียดแตรูปแบบและวิธีการเขียนน้ัน ๆ มิไดลอกเลียนมาจากเรื่องหรือเอกสารใด ๆ นับ
เปนการเสริมสรางพลังความคิดใหเยาวชนไดเปนอยางดี การแสดงออกในการเขียนหรืองานศิลปะยังเปนการ
ผอนคลายความเครียดอีกดวย

สรุปไดวา การเขียนเชิงสรางสรรค คือการเขียนที่เปนผลจากความคิดสรางสรรคในการใชถอยคํา 
สํานวนภาษาในการสื่อสารเปนลายลักษณอักษรถายทอดใหผูอานไดรับประโยชนความรูและความเพลิดเพลิน
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จากการอานดังน้ันผูเขียนจึงจําเปนตองฝกฝนทั้งเรื่องการคิดและการเขียนในการสรางสรรคงานเขียนในรูป
แบบตาง ๆ

ประโยชนของการเขียนเชิงสรางสรรค
 การสอนเขียนเชิงสรางสรรค มีประโยชนหลายประการทั้งตอผูสอน และผูเรียน ซึ่งมีนักการ

ศึกษาหลายทานกลาวถึงประโยชนของการเขียนเชิงสรางสรรค อาทิ ประชุมพร  สุวรรณตรา ( 2523 : 14 ) 
กลาววา การเขียนเชิงสรางสรรค   เปนการฝกทักษะ     และพัฒนาการใชภาษาในการถายทอดความรูสึกนึก
คิดที่มีตอ
สิ่งแวดลอม  ฝกใหรูจักสังเกตธรรมชาติ อารมณ สิ่งแวดลอม และความรูสึกที่มีตอสิ่งตาง ๆ  สิ่งเหลาน้ีกอให
เกิดปญญาความรูสึกอันดีงาม ความเห็นอกเห็นใจ และความรักเพื่อนมนุษย สัตวและธรรมชาติ นอกจากน้ี 
ยังชวยใหรูจักคําศัพทมากขึ้น  และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนอีกดวย  ซึ่งสอดคลองกับ ปราโมทย  
ขันติลาภาพันธ ( 2530 : 17 )  ซึ่งกลาวถึงประโยชนของการเขียนเชิงสรางสรรคไววา การเขียนเชิงสรางสรรค 
เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการทางภาษาเพิ่มขึ้น  อีกทั้งยังเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความถนัดทาง
ภาษาไดรับการสงเสริมอยางถูกตอง เบอรนีและแฟกคัลที( Burne and faculty, อางถึงใน วันเพ็ญ เนียมสุข 
2538:4) ไดแสดงความคิดเห็นไววาการเขียนเชิงสรางสรรคมีประโยชนทั้งตอตัวครู และตัวนักเรียน ประโยชน
ที่มีตอนักเรียนคือ  กลาคิด  คิดอยางรวดเร็ว  สามารถแสดงความคิด  ความเขาใจ และแสดงปฏิกิริยาตอสิ่ง
ที่พบเห็น รูจักแสดงความรูสึกสะเทือนอารมณและสุนทรียภาพ นอกจากน้ันยังมีโอกาสไดทดลองความ
สามารถในการเขียน สวนประโยชนที่มีตอตัวครูคือ ทําใหทราบความคิด ประสบการณของเด็กและเขาใจความ
แตกตางของเด็กแตละคน

ดังจะเห็นไดวา การสอนเขียนเชิงสรางสรรคมีประโยชนทั้งตัวผูเรียนและผูสอนเปนอยางยิ่ง 
ฉะน้ัน ควรสงเสริมและหาวิธีการแปลก  ๆ  ใหม ๆ ที่นาสนใจมากระตุนผูเรียนเพื่อผูเรียนจะไดสามารถเขียน
เชิงสรางสรรคของตนเองได เพราะการเขียนเชิงสรางสรรคเปนกิจกรรมหนึ่งในการเรียนการสอนทางภาษา

การประเมินผลการเขียนเชิงสรางสรรค
การเขียนเชิงสรางสรรคเปนงานเขียนที่เกิดจากความคิดสรางสรรคเฉพาะบุคคล เปนการถายทอด

อารมณ ความรูสึกนึกคิด และจินตนาการที่แปลกใหมของแตละคน ซึ่งจะมีแนวความคิด ความรูและประสบ
การณที่แตกตางกันออกไป ดังน้ัน การประเมินการเขียนเชิงสรางสรรค     จึงควรมีหลักเกณฑที่แนนอน 
เท่ียงตรง และครอบคลุมไปทุก ๆ ดาน

 มีผูเสนอแนะวธิกีารประเมนิผลงานการเขยีนเชงิสรางสรรคไวหลายทาน เชน ประสทิธิ ์กาพยกลอน  
( อางถึงใน กรรณิการ  พลยุทธ 2540 : 30 ) ไดเสนอแนะวิธีการประเมินผลซึ่งตองพจิารณาสวนตาง ๆ อัน
ไดแก   สวนที่เปนเน้ือเรื่อง ควรพิจารณาแนวคิด  หรือแนวเรื่องการจัดระเบียบ ความคิด การอางเหตุผล 
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การขยายความและความแจมแจงชัดเจน    สวนของการใชภาษา ควรพิจารณาระดับของภาษาที่ใช วาถูกตอง
ตามกาลเทศะและลักษณะของเรื่อง พิจารณาการใชคํา ประโยค การเขียนยอหนา การเวนวรรคตอน การใช
สํานวนโวหาร คําพังเพยและสุภาษิตตาง ๆ  ในสวนของรูปแบบ ควรพิจารณาเฉพาะการเขียนที่มีแบบแผน
แนนอนวา ทําไดทุกรูปแบบการเขียนชนิดน้ัน ๆ หรือไม เชน เรียงความ บทความและสวนสุดทาย คือในสวน 
ของกลไกประกอบการเขียนอื่น ๆ ไดแก สะกด การันต ลายมือ ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย  
พิสมัย  สิงหแกว ( 2520 ) กลาวถึงเกณฑในการพิจารณางานเขียนไววา สิ่งสําคัญในการพิจารณางานเขียนคือ 
ความคิดสรางสรรค ความสมเหตุสมผลของเนื้อหา ความสามารถในการใชถอยคํา ลีลาการเขียน และกลไกใน
การเขียนและนอกจากนี้ กรมวิชาการ ( 2535 : 51 )  ไดเสนอเกณฑการตรวจใหคะแนนการเขียนเชิงสราง
สรรค ซึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑของ Torrance โดยในแตละกิจกรรมตรวจใหคะแนน 3 ดาน คือ ความคิด
คลอง ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่มดังน้ี

1. ความคิดคลอง ใหพิจารณาจากคําตอบที่เปนไปตามเงื่อนไขของคําถาม โดยใหคะแนนคําตอบ
ละ 1 คะแนนตามปริมาณคําตอบที่ไมซ้ํากัน

2. ความคิดยืดหยุน ใหพิจารณาจากคําตอบซึ่งไมอยูในทิศทางเดียวกัน หรือคําตอบอยูในประเภท
ที่แตกตางกันโดยใหคะแนนคําตอบเปนกลุมหรือประเภทละ 1 คะแนน

3. ความคิดริเริ่มใหพิจารณาจากสัดสวนของความถี่ ของคําตอบของนักเรียนทั้งหมดตามวิธีการ
ของ Cropley  คําตอบใดที่กลุมตัวอยางตอบซ้ํากันมาก ๆ ก็ใหคะแนนนอย หรือไมใหเลย ถาไมตอบซ้ํากับ
คนอื่นก็จะไดคะแนนมากขึ้น โดยยึดหลักดังน้ี

    คําตอบซ้ํา มากกวา12% ให 0 คะแนน
    คําตอบซ้ํา 6 – 11% ให 1 คะแนน
   คําตอบซ้ํา 3 – 5% ให 2 คะแนน
   คําตอบซ้ํา 2 % ให 3 คะแนน
   คําตอบซ้ํา 1 % ให 4 คะแนน

   คะแนนความคิดสรางสรรคหาไดจากผลบวกของคะแนนความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน 
ความคิดริเริ่ม ในแตละกิจกรรมมารวมกัน  เปนผลบวกของคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนแตละคน 
ซึ่งเกณฑการใหคะแนนในการวิจัยครั้งน้ีจะนํามาตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรคสําหรับแบบทดสอบความ
สามารถในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค ในหนวยการสรางคําและการสรางประโยค

4. คะแนนความคิดละเอียดลออ ใหพิจารณาจากความสามารถในการนําคํามาเขียนเปนเรื่องราว
แปลกใหม นาสนใจ และมีความยาวพอที่จะใหเรื่องไดใจความสมบูรณ ซึ่งเกณฑการใหคะแนนในการวิจัยครั้ง
น้ีจะตรวจใหคะแนนสําหรับแบบทดสอบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ในหนวยการเขียนขอความ 
และการเขียนความเรียง โดยใหผูตรวจ 3 คน อานการเขียนขอความและการเขียนความเรียงและใหคะแนน
ตามอัตราสวน ดังน้ี
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   1. คะแนนความคิดริเริ่ม ( การแสดงออก ) 5 สวน
   2. คะแนนความคิดละเอียดลออ แบงเปนสวนยอย ดังน้ี
       การเชื่อมโยงความคิด 1 สวน
      การเสนอเรื่อง 1 สวน
      การใชภาษา 1 สวน
      เน้ือหาสาระ 2 สวน
      รายละเอียดของการใหคะแนนความคิดละเอียดละออ
 1. ความคิดริเริ่ม ( การแสดงออก ) หมายถึงการเสนอแนวความคิดใหม ๆ หรือคิดสรางสรรค

ซึ่งเปนแนวของตนเอง แสดงความรูสึกนึกคิด ความเขาใจอยางเสรี
 2. การเชื่อมโยงความคิด หมายถึงการจัดระเบียบความคิดใหเชื่อมโยงกัน   ไดใจความ และเปน

อันหน่ึงอันเดียวกัน
 3. การเสนอเรื่อง หมายถึงการจัดลําดับขั้นตอน  การเสนอเรื่องอยางนาสนใจและกําหนดเรื่องที่

สอดคลองกันกับการเสนอเนื้อเรื่อง
 4. การใชภาษา หมายถึง  การใชสํานวนภาษาที่ใหความชัดเจน แจมแจง ถูกตองตามกาละเทศะ 

เหตุการณในเนื้อเรื่องไดใจความตรงกับความหมาย ที่ตองการจะพูด สํานวนโวหารสุภาพ
 5. เน้ือหา สาระ หมายถึง การเสนอขอเท็จจริง ความรูทั่ว ๆ ไป ที่เปนไปตามเนื้อความจริงและมี

เหตุผลสมกับภาพ ไดใจความ มีความยาวของเนื้อเรื่อง  พอสมควรกันกับเกณฑที่กําหนดไว มีรายละเอียด
พอสมควรแกการเขาใจ

    การกําหนดเกณฑเพ่ือเปนแบบในการใหคะแนนมีดังน้ี

ความคิดริเริ่ม
( 5 คะแนน)

การเช่ือมโยงความคิด (1คะแนน )
การเสนอเรื่อง ( 1 คะแนน )
การใชภาษา ( 1 คะแนน )

เน้ือหาสาระ
( 2 คะแนน )

ดีมาก      มีคาเทากับ   5 คะแนน

ดี          มีคาเทากับ   4 คะแนน

พอใช      มีคาเทากับ   3 คะแนน

เกือบใชได มีคาเทากับ   2 คะแนน

ตองแกไข  มีคาเทากับ   1คะแนน

ดีมาก      มีคาเทากับ   1 คะแนน

ดี          มีคาเทากับ   0.8 คะแนน

พอใช      มีคาเทากับ   0.6 คะแนน

เกือบใชได มีคาเทากับ   0.4 คะแนน

ตองแกไข  มีคาเทากับ   0.2 คะแนน

ดีมาก      มีคาเทากับ   2 คะแนน

ดี          มีคาเทากับ   1.6 คะแนน

พอใช      มีคาเทากับ   1.2 คะแนน

เกือบใชได มีคาเทากับ   0.8 คะแนน

ตองแกไข  มีคาเทากับ   0.4 คะแนน
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     ตัวอยางการตรวจใหคะแนนการเขียนขอความและการเขียนความเรียง

ช่ือ – สกุล ความคิดริเริ่ม
( การแสดงออก )

( 5คะแนน )
ความคิดละเอียดลออ

รวม
( 10 คะแนน)

การเช่ือมโยง
ความคิด
 1คะแนน

การเสนอ
เน้ือเรื่อง
1 คะแนน

การใช
ภาษา

    1
คะแนน

เน้ือหา
สาระ

   2
คะแนน

การคิดคะแนน
ในการคิดคะแนนในแตละชองน้ัน จะตองนําคาท่ีไดในแตละสวนมาบวกกันคูณดวยจํานวนสวนคือ 

10 จึงจะนํามาเปนคะแนนจริงของสวนนั้น ๆ หลักจากน้ันนําคะแนนของนักเรียนแตละคนที่ไดจากผูตรวจทั้ง
หมดมารวมกันแลวมาหาคาเฉลี่ยของนักเรียนคนน้ัน ๆ

จากแนวคิดขางตน   แสดงใหเห็นวา  การประเมินผลการเขียนเชิงสรางสรรค    มีหลักเกณฑที่
ยุติธรรม ครอบคลุมถึงความสามารถในทุก ๆ ดานของนักเรียน งานเขียนทุกชนิดท่ีแสดงถึงความคิดริเริ่ม
สรางสรรค จึงเปนงานเขียนที่มีคุณคาควรแกการยอมรับ ครูเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาความคิด
สรางสรรคของนักเรียนจัดโอกาสใหนักเรียนถายทอดเปนลายลักษณอักษร  หรือเปนงานเขียนเชิงสรางสรรค
ที่ครูจะตองใชสิ่งเราตาง ๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดการเกิดความรูสึกนึกคิด เกิดจินตนาการ แลวเรียบเรียงออก
มาเปนภาษาที่สละสลวย     ดวยรูปแบบการเขียนตามความถนัดของแตละบุคคลซึ่งเกิดท้ังแกตัวครูและตัว
นักเรียนเอง นอกจากน้ันในการประเมินผลการเขียนเชิงสรางสรรค ครูควรพิจารณาความสามารถและ
พัฒนาการเฉพาะตัวของเด็ก ไมควรนําผลงานของเด็กมาเปรียบเทียบกัน     และที่สําคัญที่สุดครูจะตองมี
หลักเกณฑ ในการประเมิน ไมตัดสินไปตามความรูสึก หรือความคิดของครูเอง

งานวิจัยเกี่ยวกับการเขียนเชิงสรางสรรค
งานวิจัยในประเทศ
วรรณา  เครือเนียม ( 2531 : 70 ) ไดทําวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนรอยแกวเชิง

สรางสรรคที่เรียนโดยใชแบบฝกของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 
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ผลการวิจัยปรากฎวา   ผลสัมฤทธิ์การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกสูงกวา
นักเรียนที่ไมไดใชแบบฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

กิฟลี่  วรรณจียี ( 2535 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคและ
ผลสัมฤทธิ์ทางทางเขียนบทรอยกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชแบบฝกการเขียนแบบ
สรางสรรคกับการใชแบบฝกปกติ พบวานักเรียนท่ีใชแบบฝกการเขียนรอยกรองแบบสรางสรรคมีความคิด
สรางสรรคทางการเขียนบทรอยกรองสูงกวานักเรียนที่ใชแบบฝกการเขียนบทรอยกรองแบบปกติอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กรรณิการ  พลยุทธ ( 2541 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสรางสรรค โดยใช
แบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคเปนสื่อสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดลาดปลาเคา 
กรุงเทพมหานคร พบวา คะแนนในการเขียนเชิงสรางสรรคกอนใชแบบฝกและหลังใชแบบฝกของกลุมตัว
อยาง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05

สิริพร  กอบแกว ( 2543 : บทคัดยอ ) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวาผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1 กอนและหลังการใชแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01

อนงค  ดอนโคกสูง ( 2546 : บทคัดยอ ) ไดทําวิจัยเรื่องการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเชิง
สรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา ภายหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเชิงสราง
สรรค นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากอนใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

แบบฝกทางภาษา

การสรางแบบฝกทางภาษาที่จะนําเสนอดังตอไปนี้ประกอบดวย ประโยชนของแบบฝกทางภาษา 
ลักษณะของแบบฝกที่ดี และหลักจิตวิทยาที่นํามาสรางแบบฝกเสริมทักษะ

ประโยชนของแบบฝกทางภาษา
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากวิธีสอนที่ดีแลว สื่อการสอนก็นับเปนสิ่งสําคัญที่ชวย

ใหผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจบทเรียนมากขึ้น แบบฝกทางภาษาก็นับเปนเครื่องมือที่ชวยใหเกิดการเรียน
รูไดตรงตามความตองการ

    Petty ( 1965, อางถึงใน กรรณิการ พลยุทธ 2540 : 32 ) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกหัด
ไวดังน้ี

 1. เปนสวนเพิ่ม หรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระครู
ไดมาก เพราะแบบฝกหัด เปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยางเปนระเบียบและมีระบบ
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2. ชวยเสริมทักษะทางภาษา
3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล
4. แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน
5. แบบฝกจะใชเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจบบทเรียนแตละครั้ง
 6. แบบฝกที่จัดทําเปนรูปเลมเด็กสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทางเพื่อทบทวนดวยตัวเองตอไป
 7. แบบฝกชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตาง ๆ ของเด็กไดชัดเจน
 8. แบบฝกที่จัดนอกเหนือจากบทเรียนจะชวยใหเด็กไดฝกฝนอยางเต็มท่ี
 9. ชวยประหยัดเวลาและแรงงานของครู และชวยใหนักเรียนมองเห็นความกาวหนาของตนเอง
 จากแนวคิดดังกลาว แสดงใหเห็นวา เม่ือใชแบบฝกทางภาษาประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษา

ไทยแลว จะทําใหนักเรียนมีทักษะตามจุดมุงหมายของแบบฝกท้ังยังทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูวิชาภาษา
ไทยดานทักษะการเขียนของนักเรียนสูงขึ้นอีกดวย

   จากผลการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาาษไทยระดับประถมศึกษาระหวางป
พ.ศ. 2527 – 2536 ของกองวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ( 2538 : 64 ) และ
ผลการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับ การเรียนการสอนกลุมทักษะ ( ภาษาไทย ) ระดับประถมศึกษา ระหวางป 
พ.ศ. 2525 – 2536 ของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ( 2538 : 89-95 ) มีผลการ
วิจัยตรงกันคือในดานการพัฒนาวิธีสอนและการเปรียบเทียบการสอนพบวาแบบฝกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพ 
และสามารถชวยยกระดับผลการเรียนรูวิชาภาษาไทยใหสูงขึ้นได

 ดังน้ันแแบบฝกเสริมทักษะจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการยกระดับผลการเรียนรูวิชาภาษาไทยให
สูงขึ้นซึ่งทําใหปญหาการเรียนการสอนอันเน่ืองมาจากผลการเรียนรูวิชาภาษาไทยตกต่ําไดรับการแกไขอยาง
เหมาะสม

ลักษณะของแบบฝกท่ีดี
 ในการสรางแบบฝกสําหรับเด็กมีองคประกอบหลายประการดังน้ี(กรรณิการ พลยุทธ 2541:20 )
 1. ใชหลักจิตวิทยา
 2. สํานวนภาษางาย
 3. ใหความหมายตอชีวิต
 4. คิดไดเร็วและสนุก
 5. ปลุกความสนใจ
 6. เหมาะกับวัยและความสามารถ
 7.อาจศึกษาดวยตนเอง
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นอกจากน้ี นิตยา  ฤทธิ์โยธี ( 2520 : 1 ) กลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีไวดังน้ี
1. เกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนมาแลว
2. เหมาะสมกับระดับ วัย หรือความสามารถของเด็ก
3. มีคําชี้แจงสั้น ๆ ที่ทําใหเด็กเขาใจวิธีทําไดงาย
4. ใชเวลาเหมาะสมไมนานหรือเร็วเกินไป
5.เปนเรื่องที่นาสนใจ ทาทายใหแสดงความสามารถ

  จากแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา แบบฝกเปนสื่อการเรียนการสอนที่จะชวยเสริมทักษะ
ของนักเรียนใหประสบผลสําเร็จมากขึ้น ดังน้ันการสรางแบบฝกจึงควรสรางอยางถูกวิธี เหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถของนักเรียนอีกทั้งเปนเรื่องที่นาสนใจและทาทายความสามารถ

หลักจิตวิทยาที่นํามาสรางแบบฝกเสริมทักษะ
ในการสรางแบบฝกเสริมทักษะใหสมบูรณ     และเหมาะสมสําหรับนําไปใชกับนักเรียนน้ันมีจุด

ประสงคเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีเจตคติที่ดีตอการเรียน ดังน้ันผูสรางแบบฝกเสริมทักษะ จึงตอง
อาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรูและทฤษฎีที่ถือวาเปนแนวคิดพ้ืนฐานที่ใชในการสรางแบบฝกเสริมทักษะเขาชวย
เพ่ือใหสอดคลองกับความสนใจและความสามารถของนักเรียน กิตติคุณ  รัตนเดชกําจาย (2541: 44 ) ได
กลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูของ ธอรนไดค และสกินเนอร ( Thorndike and Skinner ) ดังน้ี

ธอรนไดค ( Thorndike ) ไดตั้งกฎการเรียนรูขึ้น 3 กฎ ในการสรางแบบฝกเสริมทักษะ ไดแก
1.กฎแหงผล ( law of effect ) มีใจความวา การเชื่อมโยงกันระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองจะดี

ยิ่งขึ้นเม่ือผูเรียนแนใจวา พฤติกรรมการตอบสนองของตนถูกตอง  การใหรางวัลจะชวยสงเสริมการแสดง
พฤติกรรมนั้น ๆ อีก

2. กฎแหงการฝกหัด ( law of exercise ) มีใจความวาการมีโอกาสไดกระทําซ้ํา ๆ  ในพฤติกรรม 
ใดพฤติกรรมหนึ่งจะทําใหพฤติกรรมนั้น ๆ สมบูรณยิ่งขึ้น  การฝกหัดท่ีมีการควบคุมท่ีดีจะสงเสริมตอผลการ
เรียนรู

3. กฎแหงความพรอม ( law of readiness ) มีใจความวา เม่ือมีความพรอมท่ีจะตอบสนองหรือ
แสดงพฤติกรรมใด ๆ ถามีโอกาสไดกระทํา ยอมเปนท่ีพอใจ   แตถาไมพรอมท่ีจะตอบสนองหรือแสดงพฤติ
กรรมการบังคับใหยอมกระทําใหเกิดความไมพอใจ

นอกจากทฤษฎีการเรียนรูของ ธอรนไดค แลว ยังมีแนวคิดของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการสราง
แบบฝกเสริมทักษะคือ แนวคิดของสกินเนอร ( Skinner )ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังน้ี

   1. การเรียนรูจากการวางเงื่อนไขใหปฏิบัติ ( operant conditioning ) ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู
ที่อธิบายวา  พฤติกรรม   จะมีอัตราความเขมขนตามการตอบสนองสูงขึ้นเม่ือ ไดรับการเสริมแรง
( reinforcement )
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2. กระบวนการเสริมแรง ( reinforcement )  หมายถึงกระบวนการที่นํามาใชเพ่ือการเพิ่มหรือ
ลดการตอบสนองในกระบวนการเสริมแรงนั้น จะมีการใชตัวเสริมแรง ( reinforce ) เชน คําชมเชย รางวัล ที่
เปนวัตถุ สัญลักษณ หรือสิทธิพิเศษตาง ๆ ตลอดจนใหรูผลการกระทําของตนเอง

3. การใหการเสริมแรงทันทีทันใด ( immediate reinforcement) หมายถึงมีการกําหนดใหมี
การเสริมแรง-อยางทันทีทันใดที่มีการตอบสนอง เชน เม่ือนักเรียนตอบครูใหการเสริมแรงทันทีทันใดวาคํา
ตอบของนักเรียนน้ันถูกหรือผิด การรีรอ การเสริมแรง จะทําใหเรียนรูลาชาไป

  นอกจากน้ี พรรณี  ชูทัย ( 2528 : 167 – 168 ) ไดกลาววา หลักจิตวิทยาที่ควรนํามาใชในการ
สรางแบบฝก คือ ทฤษฎีการเรียนรู ไดแก

  1. หลักความใกลชิด ( contiguity) คือ หลักการใชสิ่งเราและการตอบสนองที่เกิดขึ้นในเวลาใกล
เคียงกันจะสรางความพึงพอใจใหแกนักเรียน

  2. หลักการใชแบบฝก ( practice ) คือ การใหผูเรียนไดทํากิจกรรมซ้ํา ๆ เพ่ือชวยสรางความรู
ความเขาใจที่แมนยํา

  3. กฎแหงผล ( law of effect ) คือ การใหนักเรียนไดทราบผลการทํางานของตน ไดแก การ
เฉลยคําตอบใหนักเรียนใหนักเรียนทราบผลการกระทําการรวดเร็วซึ่งเปนการสรางความพอใจแกนักเรียน

  4. การจูงใจผูเรียน ( motivation ) ไดแก การเรียงลําดับแบบฝกหัดจากงายไปยากและเนื้อเรื่องที่
นํามาสรางเปนแบบฝกควรมีหลายรูปแบบ ควรมีภาพประกอบเพื่อเราใจนักเรียนมากขึ้น

จากความเห็นขางตนจะพบวา หลักจิตวิทยาที่นํามาสรางแบบฝกเสริมทักษะนั้น ไดแก จิตวิทยา
การเรียนรู จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาพัฒนาการ  เพราะหลักจิตวิทยาทั้งสามนี้มีความเกี่ยวของกับพฤติ
กรรมการเรียนรูของผูเรียนและเปนพ้ืนฐานสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบฝกเสริมทักษะ เปนเครื่องมือที่ใชประกอบการเรียนการสอนที่ดีไดอยางหนึ่ง การจัดการเรียน
การสอนวิชาในกลุมทักษะจึงควรมีการสรางแบบฝกเพ่ือใชฝก หรือเพ่ือชวยแกไขปญหานักเรียนโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง หากครูเปนผูสรางแบบฝกขึ้นเองจะกอใหเกิดประโยชนมากย่ิงขึ้น เพราะครูยอมรูปญหาของตนและ
นักเรียนไดดีกวาผูอื่น

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแบบฝก
  ปณพร  สุวรรณไตร ( 2539 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการสรางแบบฝกการอานเพื่อการสื่อสารจาก

เอกสารจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 194 คน 
พบวานักเรียนที่ไดรับการฝกจากแบบฝกการอานท่ีสรางจากเอกสารจริง มีสวนชวยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใน
การอานของนักเรียนสูงขึ้น

กิตติคุณ  รัตนเดชกําจาย ( 2542 : บทคัดยอ ) ไดวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรูวิชาภาษาไทย เรื่อง
มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะกับสอนโดยวิธีปกติ พบ
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วาผลการเรียนรูวิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะกับสอนโดยวิธีปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ธิดารัก  ดาบพลออน ( 2542 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจชวยใหผลการเรียนรูของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 ประทุมพร  เทพมาลัย ( 2543 : บทคัดยอ  )ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียน 
เชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา    หลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเชิง
สรางสรรคนักเรียนมีทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสูงกวากอนใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สุรียมาศ  บุญฤทธิ์รุงโรจน ( 2544 : บทคัดยอ )    ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกการอานจบั
ใจความสําคัญสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวานักเรียนมีผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนดวยแบบ
ฝกการอานจับใจความสําคัญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สาวิตรี  ประวัติ ( 2545 : บทคัดยอ ) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานกอนและ
หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการอานเพื่อการสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุป

วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยความรูตาง ๆ    อันไดแก  สูตรสถานศึกษา
โรงเรียนศรัทธาสมุทร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ซึ่งประกอบดวย  หลักการ จุดมุงหมาย มาตรฐานการ
เรียนรู เวลาเรียน แนวดําเนินการ การวัดผล การประเมินผลและการติดตาม การเขียน ประกอบดวย ความ
หมายของการเขียน   ลักษณะของการเขียนที่ดี  ขอปฏิบัติในการสอนเขียน  และความหมายของรอยแกว 
การเขียนเชิงสรางสรรค   ประกอบดวย   ความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค    การเขียนรอยแกวเชิง
สรางสรรค ความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคกับการเขียนเชิงสรางสรรค ประโยชนของการเขียนเชิง
สรางสรรคและการประเมินผลการเขียนเชิงสรางสรรค หลักการเกี่ยวกับแบบฝกทางภาษาประกอบดวย 
ประโยชนของแบบฝกทางภาษา  ลักษณะของแบบฝกที่ดี และหลักจิตวิทยาที่นํามาสรางแบบฝกเสริมทักษะ
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บทที่ 3

วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ” เปนการวิจัยและพัฒนา ( research and development )  โดยมีขั้นตอนการดําเนิน
การวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่หน่ึงเปนการศึกษาความตองการและขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาแบบฝกเสริม
ทักษะเรียกวา ขั้นของการวิจัย ( research ) ขั้นที่สองเปนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริม
ทักษะเรียกวาเปนขั้นของการพัฒนา ( development ) ขั้นที่สามเปนขั้นของการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ
ที่สรางขึ้น เรียกวาขั้นของการวิจัย ( research ) และขั้นท่ีสี่เปนการประเมิน ปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริม
ทักษะเรียกวาขั้นพัฒนา ( development )
การดําเนินการวิจัย เพ่ือเปนแนวทางการวิจัยตามจุดประสงคที่กําหนดไว จึงกําหนดรายละเอียดของการ
ดําเนินการวิจัยไวดังน้ี

 1. ขั้นตอนที่ 1 วิจัย ( research ) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการ
 2. ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา ( development ) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝก
 3. ขั้นตอนที่ 3 วิจัย ( research ) การทดลองใชแบบฝก
 4. ขั้นตอนที่ 4  พัฒนา ( development ) การประเมินผลและการปรับปรุงแกไขแบบฝก

ขั้นตอนที่ 1 วิจัย ( research ) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการ
วัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการการใชแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค   

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร  อําเภอเมือง ฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่ง
ประกอบดวยวิธีดําเนินการ 5 ขั้นตอนไดแก

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค 
โดยผูวิจัยเก็บขอมูลจากการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบฝกการเขียน

2. ศึกษารูปแบบ และแนวทางการสรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคจาก
เอกสารงานวิจัย ตําราที่เกี่ยวของ

3.  ศึกษาเน้ือหาการเขียนเชิงสรางสรรคจากหลักสูตรของโรงเรียนศรัทธาสมุทร
4. ศึกษาความตองการของผูเรียนเกี่ยวกับแบบฝก  ในดานของ  รูปแบบ  เน้ือหา ความยากงาย
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ดวยแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะดังน้ี          แบบสอบถามความตองการแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค เปน
แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  แบงเปน 2 ตอน ไดแก

   ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร
ที่เคยเรียนวิชาการเขียนเชิงสรางสรรคในปการศึกษาที่ผานมา ตอบแบบสอบถาม ในเรื่องที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ 
ประสบการณในการเรียนที่ผานมา

  ตอนที่ 2 ความตองการแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคในดานของรูปแบบ  เน้ือหา  และขอ
เสนอแนะ  เปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบและคําถามปลายเปด

   4.1 การสรางแบบสอบถาม การสรางแบบสอบถามมีขั้นตอนดังน้ี
4.1.1 ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  หลักการ  วิธีการสรางแบบสอบถามจากตํารา  เอกสาร

งานวิจัย
4.1.2 ประมวลความรูที่ไดจากการศึกษาทฤษฎีแนวคิดตาง ๆ หลักการที่เกี่ยวของรวมทั้ง 

วิธีการสราง  แบบสอบถาม นํามากําหนดโครงสรางแบบสอบถาม
4.1.3  สรางแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้อหา
4.1.4 เสนอแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษา ควบคุมวิทยานิพนธ 3 ทาน ผูเชี่ยวชาญ 3 

ทาน  ไดแก  ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา  ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย  และผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบบฝก     
ดังรายละเอียดในภาคผนวก ซ  หนา  175  เพื่อใหขอเสนอแนะ  ปรับปรุงแกไข  หาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
( Content Validity ) และหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ เกณฑการพิจารณา คือ

+ 1   เม่ือแนใจวาคําถามน้ันใชได
                               0   เม่ือไมแนใจวาขอคําถามน้ันใชไดหรือไม

        - 1    เม่ือแนใจวาขอคําถามน้ันใชไมได
        การหาคา   IOC  ใชสูตรดังน้ี

 IOC   = ∑
  N

        IOC  คือคาเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคลองของขอคําถาม
        ∑   คือผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
        N     คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ
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ทั้งน้ีถาคา IOC มีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามน้ันมีความสอดคลองเหมาะสม ใน    
ที่น้ีไดคา ดัชนีความสอดคลอง = 1

   4.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยขอหนังสือ
เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร  ที่เรียน
โปรแกรมศิลป-คํานวณ ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 2

ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ

สรางแบบสอบถาม

นําเครื่องมือแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษา ควบคุมวิทยานิพนธ  3  ทาน   ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน  ไดแก ผูเช่ียวชาญ
ดานเน้ือหา ผูเช่ียวชาญดานภาษา  และผูเช่ียวชาญดานการสรางเครื่องมือ เพ่ือใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงแกไข หาความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( content validity ) และหาคา IOC  = 1   

นําแบบสอบถามความตองการไปเก็บขอมูลกับนักเรียนช้ัน ม.4 ที่เรียนโปรแกรมศิลป –ภาษา

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
      4.3 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล

   4.3.1 ขอมูลคําถามชนิดเลือกตอบ ใชคาสถิติรอยละ ( % )  คาเฉลี่ย ( x ) และคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) นําเสนอขอมูลในตารางและเขียนพรรณนาความ

   4.3.2 ขอมูลคําถามปลายเปด     วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา ( content 
a0nalysis) นําเสนอโดยเขียนพรรณนาความ

5. ศึกษาความคิดเห็นจากครูอาจารยผูสอนภาษาไทยดวยการสนทนากลุมและการสัมภาษณ ซึ่งมี
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี

 5.1 การสนทนากลุม ( focus group ) กับผูบริหารสถานศึกษา 1 ทาน ครูผูสอนวิชาภาษา
ไทย 3 ทาน  อาจารย 3 ระดับ 8 ที่สอนวิชาภาษาไทย 6 ทาน และศึกษานิเทศกผูชํานาญในวิชาภาษาไทย 1 
ทาน  ลักษณะของเครื่องมือและประเด็นการสนทนากลุมท่ีผูวิจัยสรางขึ้นแบงเปน 4 ขั้นตอน คือ
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ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูรวมสนทนากลุม ในเรื่องเกี่ยวกับ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี และประสบการณในการทํางาน

ตอนที่ 2 ความตองการแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคและการพัฒนาแบบฝกการเขียน
รอยแกวเชิงสรางสรรค

ตอนที่ 3  ขอบขาย เน้ือหาสาระ รูปแบบ เกี่ยวกับการแบบฝกและการพัฒนาแบบฝก
การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
5.1.1 การสรางเครื่องมือ

  5.1.1.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ วิธีการ จากหนังสือ ตํารา เอกสารและ
งานวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นสนทนากลุม

  5.1.1.2 ประมวลความรูที่ไดจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ วิธีการ จาก
หนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัย มากําหนดขอบเขตเนื้อหา โครงสรางของประเด็นสนทนากลุม โดยขอคํา
แนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา ควบคุมวิทยานิพนธ

  5.1.1.3 สรางประเด็นสนทนากลุมตามขอบเขตเน้ือหา โครงสรางของประเด็นการ
สัมภาษณ โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา ควบคุมวิทยานิพนธ

5.1.2 การจัดการสนทนากลุมโดยผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยศิลปากร   ถึงผูอํานวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร เพ่ือขอความอนุเคราะหเชิญ บุคลากรในหมวด
วิชาภาษาไทยมาสนทนากลุม โดยจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2546   ที่รานอาหารอมตะเพลงเกา อําเภอ
เมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  ผูวิจัยดําเนินการจัดการสนทนากลุมตามประเด็นสนทนากลุมกับผูรวมสนทนา
กลุม โดยแบงการดําเนินการเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี

 5.1.2.1 ขั้นเตรียมการ โดยประสานงานกับผูเขารวมสนทนากลุมเพื่อขอนัดหมาย 
วัน เวลา และสถานที่ สนทนากลุม สงประเด็นสนทนากลุมใหผูเขารวมสนทนากลุมลวงหนากอนวันสนทนา
กลุม เตรียมสถานท่ีสนทนากลุม โดยประสานงานขอความอนุเคราะหการจัดเตรียมสถานที่กอนวันสนทนา
กลุม เตรียมวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการสัมภาษณ ไดแก เครื่องบันทึกเสียง กลองถายภาพ 
สมุดจดบันทึก ปากกาและของที่ระลึก เตรียมอาหารวางและเครื่องด่ืม เตรียมผูชวยในการสนทนากลุม ไดแก 
ผูชวยจดบันทึก ผูชวยในการอํานวยความสะดวกแกผูเขารวมสนทนากลุม รวมสนทนาเพื่อสรางบรรยากาศ
ความคุนเคย บันทึกเสียง ถายภาพ

5.1.2.2 ขั้นดําเนินการสนทนากลุม เริ่มจากผูวิจัยแนะนําตนเอง แจงวัตถุประสงค
ของการสนทนากลุม และแนะนําผูเขารวมสนทนากลุมแลวสนทนาในเรื่องทั่วๆไปเพื่อสรางบรรยากาศความคุน
เคย ความเปนกันเอง โดยผูวิจัยดําเนินการสนทนากลุม และ สรุปผลการสนทนาตามประเด็นท่ีกําหนดทั้งน้ีผู
วิจัยและผูชวยบันทึกผลการสนทนากลุมตามความเปนจริงโดยทันที
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5.1.2.3 ขั้นปดการสนทนากลุม เม่ือผูวิจัยดําเนินการสนทนากลุมตามประเด็นการ
สนทนากลุมเสร็จเรียบรอยแลว สรุปประเด็นสนทนากลุมกลาวขอบคุณ มอบของที่ระลึก

5.1.3 การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
5.1.3.1 ขอมูลสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมสนทนากลุม วิเคราะหและนํา

เสนอขอมูลในรูปตารางและเขียนพรรณนาความ
5.1.3.2 ขอมูลความตองการ พัฒนาแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค วิเคราะหขอมูล

ดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา  ( content analysis ) นําเสนอโดยเขียนพรรณนาความ
5.1.3.3 ขอมูลดานเน้ือหาสาระ และลักษณะของแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค

วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเน้ือหา ( content analysis )  นําเสนอโดยการเขียนพรรณนาความ
5.1.3.4 ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะทั่ว ๆ ไป    ในการพัฒนาแบบฝกการเขียนรอย

แกวเชิงสรางสรรค วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเน้ือหา ( content analysis ) นําเสนอโดยการเขียน
พรรณนาความ

   5.2 การสัมภาษณ โดยสัมภาษณอาจารย 3 ที่สอนภาษาไทยและมีความเชี่ยวชาญในการสราง
แบบฝกโดยใชแบบสัมภาษณเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ( structure interview ) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เพ่ือสัมภาษณอาจารย 3 ระดับ 8 ที่สอนวิชาภาษาไทยและมีความเชี่ยวชาญในการสรางแบบฝกการเขียนวิชา
ภาษาไทย แบบสัมภาษณแบงเปน 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ในเรื่องเกี่ยวกับเพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี และประสบการณในการทํางาน

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณความตองการแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในดานของรูปแบบ เน้ือหา ความเหมาะสม

 5.2.1 การสรางแบบสัมภาษณ
5.2.1.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ วิธีการ จากหนังสือ ตํารา เอกสาร และงาน

วิจัย เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ
5.2.1.2 ประมวลความรูที่ไดจากการศึกษาทฤษฎีแนวคิด หลักการ วิธีการ จาก

หนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยมากําหนดโครงสรางของแบบสัมภาษณ ขอบเขตเนื้อหา โดยขอคําแนะนํา
จากอาจารยที่ปรึกษาควบคุมวิทยานิพนธ

5.2.1.3  สรางแบบสัมภาษณ    ตามขอบเขตของเนื้อหา     เสนออาจารยที่ปรึกษา
และเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาการเขียนเชิงสรางสรรค  ผูเชี่ยวชาญดานภาษา
ไทย  และผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบบฝกเพื่อใหขอเสนอแนะ  ปรับปรุงแกไข    หาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา
( content validity ) และหาคาดัชนีความสอดคลอง ( index of item objective congruence  : IOC)
ไดคาดัชนีความสอดคลอง  = 0.87
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5.2.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอ
มูลดวยตนเอง โดยดําเนินการดังนี้

5.2.2.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส  เพ่ือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลดวยแบบสัมภาษณ

5.2.2.2 ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปเก็บขอมูลกับอาจารยบุญชวย  นุชอุดม อาจารย
3 ระดับ 8 ที่สอนวิชาภาษาไทย ที่มีความเชี่ยวชาญในการสรางแบบฝก โดยมีขั้นตอนการสัมภาษณ 3 ขั้นตอน
ดังรายละเอียดตอไปนี้

ก. ขั้นเตรียมการสัมภาษณ
  1. ประสานงานเพื่อขอนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ

2. เตรียมแบบสัมภาษณสงใหลวงหนากอนวันนัดหมาย
                         3. เตรียมวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการสัมภาษณ ได
แก เครื่องบันทึกเสียง กลองถายภาพ สมุดจดบันทึก

4.  เตรียมบุคลากรเพื่อชวยเหลือในการบันทึกการสัมภาษณ
ข. ขั้นดําเนินการสัมภาษณ

1. ผูวิจัยแนะนําตนเองและแจงวัตถุประสงคการสัมภาษณ
2. ผูวิจัยสัมภาษณตามประเด็นในแบบสัมภาษณ
3. ผูวิจัยบันทึกผลการสัมภาษณตามความเปนจริงโดยทันที

ค. ขั้นปดการสัมภาษณ
เม่ือผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณตามประเด็นการสัมภาษณเสร็จเรียบรอยแลว สรุปประเด็นการ

สัมภาษณ กลาวขอบคุณ
5.2.3  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล

     5.2.3.1 ขอมูลสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ นําเสนอขอมูล
ในรูปตารางและเขียนพรรณนาความ

       5.2.3.2 ขอมูลความตองการ แบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค วิเคราะหขอมูลดวย
วิธีการวิเคราะหเน้ือหา ( content analysis ) นําเสนอโดยเขียนพรรณนาความ
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ตารางที่ 5 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการ

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ / การ
วิเคราะหขอมูล

1. เพ่ือศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานรวมถึงแนวคิด
ทฤษฎีเอกสารงานวิจัยที่

      เก่ียวของ

ศึกษาเอกสาร หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

2. เพ่ือศึกษารูปแบบและแนว
ทางการสร างแบบฝกการ
เขียนเชิงสรางสรรค

3. เ พ่ือศึกษาเ น้ือหาของการ
เขียนเชิงสรางสรรคจากหลัก
สูตรของโรงเรียน

      ศรัทธาสมุทร
4. ศึกษาความตองการของผู

เรียนที่ เ ก่ียวกับแบบฝกใน
ดานของรูปแบบเนื้อหา ความ
ยากงาย

5. ศึกษาความคิดเห็นจากครู
อาจารยผูสอนภาษาไทยดวย
การสัมภาษณและการสนทนา
กลุม

ศึกษาเอกสาร

ศึกษาเอกสาร

สอบถาม

การสัมภาษณ

การสนทนากลุม

เอกสารงาน ตํารา งานวิจัยที่
เก่ียวของกับรูปแบบแนวทางการ
สรางแบบฝกการเขียนเชิง
สรางสรรค
หลักสูตรของโรงเรียนศรัทธา
สมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
โปรแกรมศิลป-คํานวณโรงเรียน
ศรัทธาสมุทรจํานวน 78 คน

อาจารย 3 ระดับ 8 ผูสอนวิชา
ภาษาไทยซึ่งมีความเช่ียวชาญใน
การสรางแบบฝก
 อาจารย 3 ระดับ 8 วิชาภาษา
ไทยของจังหวัดสมุทรสงคราม 
หัวหนาหมวดอาจารยผูสอนวิชา
ภาษาไทยโรงเรียนศรัทธาสมุทร
ผูบริหาร และศึกษานิเทศน รวม 
11 ทาน

วิเคราะหเน้ือหา

แบบสอบถาม
/ วิเคราะหเน้ือหา

แบบสัมภาษณอยางมี
โครงสราง / ประเด็น
ก า ร ส น ท น า ก ลุ ม /
วิเคราะหเน้ือหา

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา ( development ) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝก
วัตถุประสงค   เพ่ือดําเนินการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค
วิธีดําเนินการ
1. สรางแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 5 แผน โดยแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 สอนเรื่องความคิด
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สรางสรรค แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 สอนเรื่องการสรางคํา แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 สอนเรื่องการสราง
ประโยค แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 สอนเรื่องการเขียนขอความและแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 สอนเรื่องการ
เขียนความเรียง โดยมีขั้นตอนการสรางดังน้ี

   1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544     และหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนศรัทธาสมุทร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

   1.2 วิเคราะหหลักสูตรและเอกสารที่ศึกษาในดานจุดประสงค และเนื้อหาการเขียนเชิงสราง
สรรคเพื่อนําไปเขียนเปนจุดประสงคเชิงพฤตกิรรมในแผนการสอน

   1.3 สรางแผนการสอนเปนรายคาบ โดยใชเวลาสอนแผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที ใชเวลา
สอนครั้งละ 1 คาบรวม 5 ครั้ง โดยมีสวนประกอบของแผนการสอนดังน้ีคือ ความคิดรวบยอด จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม เน้ือหาที่ใชสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และการประเมินผล

   1.4 นําแผนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยง
ตรงเชิงเน้ือหา ( content validity ) แลวนํามาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง ( index of item 
objective congruence : I O C ) ไดคา ดัชนีความสอดคลอง = 0.93

   1.5 นําแผนการสอนมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณกอนใชสอนจริง
2. การสรางแบบทดสอบ
   2.1 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค โดยสรางแบบทดสอบ 

4ชุด เปนแบบเขียนตอบโดยแบบทดสอบชุดท่ี1 เปนแบบทดสอบวัดการสรางคํา จํานวน 3 ขอ แบบทดสอบ
ชุดที่ 2 เปนแบบทดสอบวัดการสรางประโยค จํานวน 3 ขอ แบบทดสอบชุดท่ี 3 เปนแบบทดสอบวัดการเขียน
ขอความ จํานวน 3 ขอ และแบบทดสอบชุดท่ี4 เปนแบบวัดการเขียนความเรียง จํานวน 3 ขอ โดยพัฒนาจาก
แบบทดสอบในงานวิจัยของพิมพประไพ  ธวัชวงศ ( 2542 )และพรทิพย ประการแกว ( 2543 )

   2.2 นําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา
3. สรางแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค จํานวน 4 ชุด มีขั้นตอนดังน้ี

3.1 วางแผนพัฒนาแบบฝกการเขียน    โดยกําหนดจุดประสงคทั่วไป     และจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน

3.2 วางเคาโครงเรื่องของเนื้อหาวิชา  โดยจัดลําดับกอนหลัง จากน้ันนําไปใหผูเชี่ยวชาญดาน
เน้ือหาตรวจสอบความถูกตองและสอดคลองกับจุดประสงคการสอน กิจกรรมของเนื้อหา

3.3 สรางแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค  ซึ่งประกอบดวย ชื่อเรื่อง จุดประสงคการ
เรียนรู  คําชี้แจง  ใบความรู  กิจกรรม  แบบฝกหัด  นําแบบฝกที่ไดไปผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 ทาน   ไดแก 
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา  ดานโครงสราง  และดานการวัดและการประเมินผล เพ่ือตรวจสอบคุณภาพความ
เท่ียงตรงของแบบฝกเสริมทักษะ  หลังจากนั้นนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในแตละขอไปหาคาดรรชนี
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ความสอดคลอง ( index of objective congruence : IOC)   จากน้ันนําแบบฝกที่ไดรับการตรวจสอบ  
คุณภาพแลวไปหาคาประสิทธิภาพ  E 1/ E 2 โดยมีขั้นตอนดังน้ี

3.3.1 หาประสิทธิภาพของแบบฝกเปนรายบุคคล ( individual tryout )  โดยนํามาใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร อําเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงครามที่มีระดับความ
สามารถในการเขียนแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน  แลวนํามาคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบฝกไปคํานวณหาคาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 60/60 แลวนํามาปรับปรุงแกไข

3.3.2 หาประสิทธิภาพของแบบฝกกลุมยอย ( small group tryout ) โดยนําแบบฝกที่
ปรับปรุงแลวในขอ  3.3.1   มาใชกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  4/6    โรงเรียนศรัทธาสมุทร    อําเภอเมือง ฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีระดับความสามารถในการเขียนแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง ออน กลุมละ 3 คน  
แลวนํามาคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกไปคํานวณหาคาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 70/70 แลวนํามาปรับปรุง
แกไข ดังขั้นตอนที่แสดงในแผนภูมิที่ 3

 
ศึกษาคนควาเอกสารแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค

กําหนดจุดประสงคปลายทางและจุดประสงคนําทาง

สรางแบบฝกทักษะการเขียนเรื่อง

เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงแกไข

หาประสิทธิภาพของแบบฝก individual  tryout และ small group tryout แลวนํามาปรับปรุงแกไข

แผนภูมิที่ 3 แสดงการหาประสิทธิภาพของแบบฝก
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ตารางที่ 6 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ / การ
วิเคราะหขอมูล

1.เพื่อพัฒนาแบบฝกการเขียน
รอยแกวเชิงสรางสรรค ฉบับราง

2.เพื่อหาคุณภาพของแบบฝก
การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค

3.เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝก
การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค

พัฒนาแบบฝกการเขียน
ประกอบดวยคําช้ีแจง 
วัตถุประสงค ใบความรู 
กิจกรรมฝกทักษะ
แบบฝกหัด
ประเมินโครงรางแบบฝก
การเขียนรอยแกวเชิง
สรางสรรคโดยใหผู
เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ทดลองกับนักเรียนเปน
รายบุคคล(individual 
tryout ) แลวปรับปรุง
แกไข
ทดลองกับนักเรียนกลุม
เล็ก ( small group 
tryout ) แลวปรับปรุง
แกไข

แบบฝกการเขียน
รอยแกวเชิงสรางสรรค

ผูเชี่ยวชาญจํานวน
3 ทาน

นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม
ศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
ศรัทธาสมุทร จํานวน 
3 คน

นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม
ศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
ศรัทธาสมุทร จํานวน 
9 คน

แบบฝกการเขียน
รอยแกวเชิงสรางสรรค

ประเมินแบบฝกการ
เขียนเ ชิงสร างสรรค
วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา
( content analysis )
และหาค าดัชนีความ
สอดคลอง
แบบฝกการเขียนรอย
แกวเชิงรอยแกวสราง
สรรควิ เคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหหาคา
ร อ ยละขอ งคะแนน
เฉลี่ย( x ) ของคา
E 1/ E 2

ขั้นตอนที่ 3 วิจัย ( Research ) การทดลองใชแบบฝก
วัตถุประสงค เพ่ือทดลองใชแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4/5 โรงเรียนศรัทธาสมุทร อําเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งน้ีเพ่ือพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการใช
แบบฝกดังกลาว ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีใชแบบแผนการวิจัยแบบ Pre Experimental Designs แบบ One 
group  pretest posttest design ( Truckman.1999 : 160 )
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Pretest Treatment Posttest
T1 X T2

เม่ือ T1 หมายถึง การทดสอบความสามารถเกี่ยวกับการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 กอนการใชแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค

X  หมายถึงการใชแบบฝก
T2 หมายถึงการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปที่ 4 หลังการใชแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค
วิธีดําเนินการ การทดลองใชแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

4/5 มีรายละเอียดดังน้ี
1. ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรถึงผูอํานวยการ 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพ่ือขอความอนุเคราะหในการทดลองใชแบบฝกการเขียนเชิง
สรางสรรค
      2. ผูวิจัยนําแบบทดสอบความสามารถการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค ทดสอบนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4 / 5  โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม โปรแกรมศิลป – คํานวณ ที่เรียนวิชาการ
เขียนเชิงสรางสรรค โดยการทดสอบกอนเรียน
        3. ผูวจิยัใชแบบฝกการเขยีนรอยแกวเชงิสรางสรรค  กบันักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 4/5  โรงเรยีน
ศรทัธาสมทุร   อาํเภอเมือง ฯ  จงัหวดัสมุทรสงคราม  ทีเ่รยีนโปรแกรมศลิป – คํานวณ  และเรยีนวชิาการเขียน
เชิงสรางสรรค
    4. ผูวิจัยนําแบบทดสอบความสามารถการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค ทดสอบนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4 / 5  โรงเรียนศรัทธาสมุทร อําเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม       โปรแกรมศิลป – คํานวณ 
ที่เรียนวิชาการเขียนเชิงสรางสรรค โดยการทดสอบหลังเรียน

5. ผูวิจัยหาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
โดยใชสูตร E 1/ E 2 ( ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2540 : 101-102 )

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการสรุปไดดังตารางที่ 7  หนา 46
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ตารางที่ 7 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ / การวิเคราะห
ขอมูล

เพ่ือทดลองใชแบบฝกการเขียน
รอยแกวเชิงสรางสรรค

1.ทดสอบกอนการใช
แบบฝกการเขียนรอย
แกวเชิงสรางสรรค

2.ใชแบบฝกการเขียน
รอยแกวเชิงสรางสรรค

3. ทดสอบหลังการใช
แบบฝกการเขียนรอย
แกวเชิงสรางสรรค

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่4/5 
โปรแกรมศิลป – คํานวณที่
เรียนวิชาการเขียนการเขียน
ร อ ย แ ก ว เ ชิ ง ส ร า ง ส ร ร ค
จํานวน 30 คน

แบบทดสอบกอนการใช
แบบฝกการเขียน
รอยแกวเชิงสรางสรรค

แบบฝกการเขียน
รอยแกวเชิงสรางสรรค

แบบทดสอบหลังการใช
แบบฝกการเขียน
รอยแกวเชิงสรางสรรค

ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา ( development ) การประเมินผลและการปรับปรุงแบบฝก
วัตถุประสงค
1. เพ่ือประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5  โรงเรียนศรัทธาสมุทร อําเภอ

เมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  โปรแกรมศิลป – คํานวณที่เรียนวิชาการเขียนเชิงสรางสรรค
      2. เพ่ือประเมินความคิดเห็นของชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/5  โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ.เมือง จ. 
สมุทรสงคราม โปรแกรมศิลป – คํานวณ   ที่เรียนวิชาการเขียนเชิงสรางสรรคที่มีตอแบบฝกการเขียนเชิง
สรางสรรค
        3. เพื่อปรับปรุงแกไขแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคใหสมบูรณ

วิธีดําเนินการ
1. ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5 โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ.เมือง จ. 

สมุทรสงคราม โปรแกรมศิลป – คํานวณที่เรียนวิชาการเขียนเชิงสรางสรรค หลังการใชแบบฝกการเขียนเชิง
สรางสรรค โดยแบบทดสอบการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค 4 ฉบับ จํานวน 12 ขอ  ไดแก

แบบทดสอบที่ 1  ริเริ่มเพิ่มคํา ( การสรางคํา)
แบบทดสอบที่ 2  เพื่อทําประโยค ( การสรางประโยค )
แบบทดสอบที่ 3 เปดโลกวลี  ( การเขียนขอความ )
แบบทดสอบที่  4 เลนวจีความเรียง ( การเขียนความเรียง )
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โดยการใหคะแนนจากความสามารถในการคิดริเริ่ม คิดคลองแคลว คิดยืดหยุน และคิดละเอียด
ลออ เพ่ือประเมินความสามารถในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคตามรายละเอียดการใหคะแนนดังน้ี

1. ความคิดคลอง ใหพิจารณาจากคําตอบที่เปนไปตามเงื่อนไขของคําถาม  โดยใหคะแนนคําตอบ
ละ 1 คะแนนตามปริมาณคําตอบที่ไมซ้ํากัน

2. ความคิดยืดหยุน ใหพิจารณาจากคําตอบซึ่งไมอยูในทิศทางเดียวกันหรือคําตอบอยูในประเภท
ที่แตกตางกันโดยใหคะแนนคําตอบเปนกลุมหรือประเภทละ 1 คะแนน

3. ความคิดริเริ่ม ใหพิจารณาจากสัดสวนของความถี่ของคําตอบของนักเรียนทั้งหมดตามวิธีการ
ของ Cropley  คําตอบใดที่กลุมตัวอยางตอบซ้ํากันมาก ๆ ก็ใหคะแนนนอย หรือไมใหเลย ถาไมตอบซ้ํากับ
คนอื่นก็จะไดคะแนนมากขึ้น โดยยึดหลักดังน้ี

คําตอบซ้ํา มากกวา 12% ให 0 คะแนน
คําตอบซ้ํา 6 – 11% ให 1 คะแนน
คําตอบซ้ํา 3 – 5% ให 2 คะแนน
คําตอบซ้ํา 2 % ให 3 คะแนน
คําตอบซ้ํา 1 % ให 4 คะแนน

คะแนนความคิดสรางสรรคหาไดจากผลบวกของคะแนนความคิดคลอง   ความคิดยืดหยุน 
ความคิดริเริ่ม ในแตละกิจกรรมมารวมกัน  เปนผลบวกของคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนแตละคน 
ซึ่งเกณฑการใหคะแนนในการวิจัยครั้งน้ีจะนํามาตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรคสําหรับแบบทดสอบความ
สามารถในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค ในหนวยการสรางคําและการสรางประโยค

4. คะแนนความคิดละเอียดลออ ใหพิจารณาจากความสามารถในการนําคํามาเขียนเปนเรื่องราว
แปลกใหม นาสนใจ และมีความยาวพอที่จะใหเรื่องไดใจความสมบูรณ ซึ่งเกณฑการใหคะแนนในการวิจัยครั้ง
น้ีจะตรวจใหคะแนนสําหรับแบบทดสอบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ในหนวยการเขียนขอความ 
และการเขียนความเรียง โดยใหผูตรวจ 3 คน อานการเขียนขอความและการเขียนความเรียงและใหคะแนน
ตามอัตราสวน ดังน้ี
    1. คะแนนความคิดริเริ่ม ( การแสดงออก ) 5 สวน

   2. คะแนนความคิดละเอียดลออ แบงเปนสวนยอย ดังน้ี
การเชื่อมโยงความคิด 1 สวน
การเสนอเรื่อง 1 สวน
การใชภาษา 1 สวน
เน้ือหาสาระ 2 สวน
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   รายละเอียดของการใหคะแนนความคิดละเอียดละออ
   1. ความคิดริเริ่ม ( การแสดงออก ) หมายถึงการเสนอแนวความคิดใหม ๆ หรือคิดสรางสรรค

ซึ่งเปนแนวของตนเอง แสดงความรูสึกนึกคิด ความเขาใจอยางเสรี
   2. การเชื่อมโยงความคิด หมายถึงการจัดระเบียบความคิดใหเชื่อมโยงกัน ไดใจความ และเปน

อันหน่ึงอันเดียวกัน
   3. การเสนอเรื่อง หมายถึงการจัดลําดับขั้นตอน การเสนอเรื่องอยางนาสนใจและกําหนดเรื่องที่

สอดคลองกันกับการเสนอเนื้อเรื่อง
   4. การใชภาษา หมายถึง การใชสํานวนภาษาที่ใหความชัดเจน แจมแจง ถูกตองตามกาละเทศะ 

เหตุการณในเนื้อเรื่องไดใจความตรงกับความหมาย ที่ตองการจะพูด สํานวนโวหารสุภาพ
   5. เน้ือหา สาระ หมายถึง การเสนอขอเท็จจริง ความรูทั่ว ๆ ไป ที่เปนไปตามเนื้อความจริงและ

มีเหตุผลสมกับภาพ ไดใจความ มีความยาวของเนื้อเรื่อง พอสมควรกันกับเกณฑที่กําหนดไว มีรายละเอียด
พอสมควรแกการเขาใจ

      การกําหนดเกณฑเพ่ือเปนแบบในการใหคะแนนมีดังน้ี

ความคิดริเริ่ม
( 5คะแนน )

การเช่ือมโยงความคิด ( 1คะแนน )
การเสนอเรื่อง ( 1 คะแนน )
การใชภาษา ( 1 คะแนน )

เน้ือหาสาระ
( 2 คะแนน )

ดีมาก      มีคาเทากับ   5 คะแนน
ดี          มีคาเทากับ   4 คะแนน
พอใช      มีคาเทากับ   3 คะแนน
เกือบใชได มีคาเทากับ   2 คะแนน
ตองแกไข  มีคาเทากับ   1 คะแนน

ดีมาก      มีคาเทากับ   1 คะแนน
ดี          มีคาเทากับ   0.8 คะแนน
พอใช      มีคาเทากับ   0.6 คะแนน
เกือบใชได มีคาเทากับ   0.4 คะแนน
ตองแกไข  มีคาเทากับ   0.2 คะแนน

ดีมาก      มีคาเทากับ   2 คะแนน
ดี          มีคาเทากับ   1.6 คะแนน
พอใช      มีคาเทากับ   1.2 คะแนน
เกือบใชได มีคาเทากับ   0.8 คะแนน
ตองแกไข  มีคาเทากับ   0.4 คะแนน

      ตัวอยางการตรวจใหคะแนนการเขียนขอความและการเขียนความเรียง

ผูตรวจ
ความคิดริเริ่ม

( การแสดงออก )
( 5 คะแนน )

ความคิดละเอียดลออ
รวม

คะแนน
( 10 )

การเช่ือมโยง
ความคิด

( 1 คะแนน )

การเสนอเนื้อ
เรื่อง

( 1 คะแนน )

การใช
ภาษา
( 1

คะแนน)

เน้ือหา
สาระ
( 2

คะแนน)
ผูตรวจคนที่ 1
ผูตรวจคนที่ 2
ผูตรวจคนที่ 3
รวมคะแนนเฉลี่ย
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การคิดคะแนน
ในการคิดคะแนนในแตละคนนั้น จะตองนําคาที่ไดในแตละสวนมาบวกกัน หลังจากนั้นนําคะแนน

ของนักเรียนแตละคนที่ไดจากผูตรวจทั้งหมดมารวมกันแลวมาหาคาเฉลี่ยของนักเรียนคนน้ัน ๆ
นําแบบทดสอบวัดแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจ ดูความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยพิจารณาความสอดคลองรายขอของแบบทดสอบกับจุดประสงค
เชิงพฤติกรรม แลวนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาหาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) โดยไดคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 1 แสดงวาขอสอบมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา

นําแบบทดสอบที่ไดจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหามาทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4/6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อม่ัน แตละฉบับ ดังน้ี ฉบับที่ 1 เทากับ 
.73 ฉบับที่ 2 เทากับ .71 ฉบับที่ 3 เทากับ .79 ฉบับที่ 4 เทากับ .71

2. ศึกษาความคิดเห็นหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/5 โรงเรียนศรัทธาสมุทร
อําเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  โปรแกรมศิลป – คํานวณที่เรียนวิชาการเขียนเชิงสรางสรรคที่มีตอ
แบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค โดยใชแบบสอบถามเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบงเปน 2 ตอน ไดแก

   ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลท่ัวไป ของนักเรียน ในเรื่องที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ
   ตอนที่ 2  ความคิดเห็นท่ีมีตอการเรยีนโดยใชแบบฝกการเขยีนเชงิสรางสรรคในดานของรปูแบบ

เน้ือหา เปนคําถามแบบปลายเปดจํานวน 2 ขอ
2.1 การสรางแบบสอบถามการสรางแบบสอบถามมีขั้นตอนดังน้ี

       2.1.1 ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  หลักการ  วิธีการสรางแบบสอบถามจากตํารา  เอกสาร
งานวิจัย

2.1.2 ประมวลความรูที่ไดจากการศึกษา   ทฤษฎี แนวคิด หลักการ   วิธีการสรางแบบ
สอบถาม นํามากําหนดโครงสรางแบบสอบถาม

2.1.3 สรางแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้อหา
2.1.4 เสนอแบบสอบถามตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ผูเชี่ยวชาญ 

ดานภาษา   และผูเชี่ยวชาญดานการสรางเครื่องมือ   เพ่ือใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงแกไข หาความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา ( content validity ) และหาคาดรรชนีความสอดคลอง ( index of item objective 
congruence  : IOC ) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ เกณฑการพิจารณา คือ

+ 1    เม่ือแนใจวาคําถามน้ันใชได
0 เม่ือไมแนใจวาขอคําถามน้ันใชไดหรือไม

-  1    เม่ือแนใจวาขอคําถามน้ันใชไมได
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การหาคา   I O C  ใชสูตรดังน้ี
IOC = ∑

  N
 IOC  คือคาเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคลองของขอคําถาม
 ∑   คือผลรวมคะแนนของผูเชียวชาญทั้งหมด
 N     คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ
 ทั้งน้ีถาคา IOC มีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามน้ันมีความสอดคลองเหมาะสม

   2.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองกับนักเรียนชั้น
มัธยม ศึกษาปที่ 4 /5 โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม  ที่เรียนโปรแกรมศิลป-คํานวณ

   2.3 เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังการใชแบบฝกโดยการทดสอ  t-test dependent
ดังตารางในภาคผนวก  ฌ  หนา 167

   2.4 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล เน่ืองจากเปนแบบสอบแบบถามปลายเปด จึงใช
วิธีวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเน้ือหา ( Content Analysis) นําเสนอโดยเขียนพรรณนาความ

3. รวบรวมขอมูลท่ีไดนําไปปรับปรุงแกไขเพื่อใหไดแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคที่สมบูรณ
สรุปรายละเอียดไดดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาและประเมินผลแบบฝก

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ / การวิเคราะห
ขอมูล

1. เพื่อประเมินผลการเรียนรูของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/5 
โปรแกรมศิลป – คํานวณที่เรียน
วิชาการเขียนเชิงสรางสรรค

 2. เพื่อประเมินความคิดเห็นของ
นักเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โปรแกรมศิลป – คํานวณที่เรียน
วิชาการเขียนเชิงสรางสรรค ตอ
แบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค

การประเมินผลการ
เรียนรูในการเขียนเชิง
สรางสรรค

การประเมิน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 / 5
โปรแกรมศิลป – คํานวณที่เรียน
วิชาการเขียนเชิงสรางสรรค

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/5 
โปรแกรมศิลป – คํานวณที่เรียน
วิชาการเขียนเชิงสรางสรรค

แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูกอนและหลังการใช
แบบฝกการเขียนเชิง
สรางสรรคโดยหาคาเฉลี่ย
( x ) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D. ) t –test

แบบสอบถามความคิดเห็น
วิ เคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา
นําเสนอโดยเขียน
พรรณนาความ
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บทที่ 4

การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4  กําหนดขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝก   ขั้นตอนที่ 3 ผลการ
ทดลองใชแบบฝก ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงแบบฝก มีรายละเอียดแตละขั้นตอน ดังจะกลาว
ไปตามลําดับ

ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก

ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคผล
การ ศึกษาความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ รวบรวม
ขอมูลโดยใชวิธี 5 วิธี คือ  1) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 2) การศึกษารูปแบบและแนวทางการสรางแบบฝก 
3) ศึกษาเน้ือหาวิชาจากหลักสูตรสถานศึกษา 4) ศึกษาความตองการของผูเรียนดวยแบบสอบถาม 5) ศึกษา
ความคิดเห็นดวยการสนทนากลุมและการสัมภาษณ ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. ผลการศึกษาเอกสารทีเ่กีย่วของ จากหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544พบวาจดุมุงหมาย 
ของการศกึษาขัน้พืน้ฐานน้ัน มุงพฒันาคนไทยใหเปนมนุษยทีส่มบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสขุ และความ 
เปนไทยมีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพจึงกําหนดจุดมุงหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูให
ผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคซึ่ง 1 ใน 9 คุณลักษณะอันพึงประสงคน้ันหลักสูตรมีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการศึกษาคนควา

ผลการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝก พบวา แบบฝกชวยเสริมสราง
ทักษะใหกับผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและเขาใจไดเร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น กวางขวางขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนพฤติ
กรรม การเรียนรูใหผูเรียนเกิดความคลองแคลว เกิดทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แบบฝกมีสวนชวยลดความ
แตกตาง ระหวางบุคคลชวยใหครูเขาใจผูเรียนวาควรจะเสริมและเพิ่มเติมอะไรสิ่งใดที่ควรปรับปรุง แบบฝกที่
สรางขึ้นควรมีการนําไปหาประสิทธิภาพกอนนําไปใช ซึ่งมีวิธีการดําเนินการ 3 ขั้นตอนดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 ขั้น
ทดลองกับนักเรียนเปนรายบุคคล ( individual tryout )  ซึ่งมีวิธีดําเนินการ 5 ขั้นตอนดังน้ี (1) ทดสอบ
กอนเรียน (2) เรียนจากแบบฝกจนจบ (3) ทําแบบฝกไปพรอมกันในขณะที่เรียน (4) ตรวจใหคะแนนแบบฝก
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(5) นําผลที่ไดมาพิจารณาตามเกณฑที่กําหนดไว  ซึ่งการหาประสิทธิภาพกับนักเรียนรายบุคคล สวนใหญมัก
ตั้งเกณฑการหาประสิทธิภาพไวที่ระดับ E1 / E2   =  60 /60  และตองนําไปแกไขปรับปรุง  ขั้นตอนที่ 2 
ทดลองกับ นักเรียนกลุมยอย ( small group tryout )  ซึ่งใชกับนักเรียน 9-10 คน ที่ไมใชนักเรียนในกลุม
ตัวอยาง และไมเคยเรียนบทเรียนจากแบบฝกมากอน ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 แตใชเกณฑ การประเมิน
ประสิทธิภาพกลุมยอย ( small group tryout ) ผูวิจัยสวนใหญกําหนดเกณฑการหาประสิทธิภาพไวที่ระดับ 
E1 / E2   =  70 /70     จากน้ันนําผลคะแนนจากการทําแบบฝกหัดและการทําแบบทดสอบหลังเรียนไปหา
ประสิทธิภาพของแบบฝก    และปรับปรุงแกไขสวนที่ยังบกพรอง เพ่ือนําไปใชในขั้นตอนตอไป    ขั้นตอนที่ 3 
ทดลองกับกลุมตัวอยางภาคสนาม ( Field tryout ) หลังจากไดแกไขสวนที่บกพรองแลวจึงดําเนินการตาม
ลําดับขั้นตอนเหมือนขั้นตอนที่ 1 และกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไวที่ระดับ E1 / E2  = 80/80 แตทั้งน้ีเน้ือหา
วิชาดานทักษะหรือเจตคติอาจต้ังไวในระดับ E1 / E2   =  75/75 ก็ได ผลการศึกษาโดยรวม พบวา การจัดการ
เรียนการสอนโดยใชแบบฝกทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

ผลการศึกษารูปแบบและแนวทางการสรางแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค จากเอกสารงาน
วิจัยท่ีเกี่ยวของพบวา แบบฝกที่สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคน้ัน ตองเปนแบบฝกที่
มีรูปภาพและมีเน้ือหานาสนใจ เหมาะสมกับวัยของผูเรียน มีจํานวนขอของแบบฝกไมมากนักในหนึ่งชุดเพื่อให
ผูเรียนรูสึกไมเครียด มีความสุขในการเรียนและประสบความสําเร็จในการทําแบบฝก

 3.ผลของการศึกษาเน้ือหาวิชา การเขียนเชิงสรางสรรคจาก หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน   
ศรัทธาสมุทร  พบวา   หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนศรัทธาสมุทรไดกําหนดใหมีรายวิชา ท442 การเขียน
เชิงสรางสรรคไวในหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาขอที่ 3 คือ มุงให
ผูเรียนเปนผูมีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค 
อีกทั้งสอดคลองกับเกณฑการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน ของสถานศึกษาขอที่ 5 คือ ผูเรียน
สามารถเขียนแสดงความคิดอยางเสรี และเชิงสรางสรรค วิชาน้ีสงเสริมใหมีการนําเรื่องราวในทองถิ่นมาแทรก
เปนเน้ือหาในการเรียนการสอนอีกดวย

4.ผลการสอบถาม ความตองการและความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพ่ือใชเปน
แนวทางในการสรางแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยกับนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทรจํานวน 43 
คน โดยวิธีวิเคราะหขอมูลจาก 1) สถานภาพและขอมูลท่ัวไป 2) ความคิดเห็นและความตองการเกี่ยวกับรูป
แบบและกิจกรรมในแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย

สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4ในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 ที่เรียนในโปรแกรมวิชา ศิลป-คํานวณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จําแนกตามเพศ 
อายุ และประสบการณในการเรียนพิเศษวิชาภาษาไทย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ
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ตารางที่  9  สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ
1. เพศ
       ชาย
       หญิง

18
25

41.87
58.13

รวม 43 100.00
2. อายุ
        15 ป
        16 ป

31
12

72.09
27.91

รวม 43 100.00
3. ประสบการณในการเรียนพิเศษวิชาภาษาไทย
         เคยเรียน
         ไมเคยเรียน

1
42

2.33
97.67

รวม 43 100.00

จากตารางที่  9  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 
58.13  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 15 ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 72.09 ที่เหลืออายุ16 ป 
จํานวน 12 คน  คิดเปนรอยละ 27.91 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมเคยเรียนพิเศษวิชาภาษาไทยมีจํานวน 
42 คน คิดเปนรอยละ 97.67 และเคยเรียนจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.33

จากการตอบแบบสอบถามในดานของรูปแบบพบวา นักเรียนจํานวน 39คน คิดเปนรอยละ 90.6  มี
ความเห็นวา  แบบฝกควรมีภาพประกอบตรงกับเน้ือเรื่อง นักเรียนจํานวน37คน คิดเปนรอยละ 86.4 มี ความ
เห็นวาเน้ือเรื่องที่นํามาสรางแบบฝกน้ันไมควรยาวเกินไป นักเรียนจํานวน30คน คิดเปนรอยละ 69.76 มีความ
เห็นวาภาษาที่ใชควรมีความงายตอการเขาใจ การทํางาน/กิจกรรมเกี่ยวกับแบบฝก  นักเรียนจํานวน12 คน คิด
เปนรอยละ 27.90 มีความเห็นวาควรทํางานเดี่ยว เพราะสามารถทํางานไดตามความคิดของนักเรียนอยางเต็ม
ที่ ไมตองเกี่ยงกันทํา สะดวกในการทํางาน ทํางานไดเร็ว  นักเรียนจํานวน15 คนคิดเปนรอยละ 34.88 มีความ
เห็นวาควรทํางานเปนคู เพราะจะไดชวยกันทํางานได งานจะออกมาสมบูรณ ไมวุนวายแบงงานกันทํางายขึ้น 
นักเรียนจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 39.53 เห็นวาควรทํางานเปนกลุมโดย นักเรียนจํานวน10คน คิดเปน
รอยละ 23.25  เห็นวาควรทํางานเปนกลุมขนาด 4-7 คนและนักเรียนจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 16.27 เห็น
วาควรทํางานเปนกลุมยอย 2-3 คน  ในดานเน้ือหาของแบบฝกนักเรียนจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 27.90 
มีความเห็นวาแบบฝกควรมีเน้ือหาเกี่ยวกับนิทานพื้นบาน นักเรียนจํานวน10 คน คิดเปนรอยละ 23.25มีความ
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เห็นวาควรมีเน้ือหาเกี่ยวกับเพลง นักเรียนจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 16.27 ระบุวาควรมีเน้ือหาเกี่ยวกับ
เปนขาวตื่นเตน   อาชญกรรม กีฬา  บันเทิง สารคดี  ระบุวาเปนสารคดีสัตวโลก เปนตน  นอกจากน้ีนักเรียน
จํานวน 22 คน   คิดเปนรอยละ 51.16 ตองการใหแบบฝกมีเน้ือหาเกี่ยวกับเรื่องตื่นเตน นักเรียนจํานวน 17 
คน คิดเปนรอยละ 16.27    ตองการใหนําเน้ือหาจากนติยสารที่ตนสนใจเชน  fashion, I-spy, T V พูล และ
นักเรยีนจาํนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.97 ตองการใหแบบฝกแทรกภาพการตนูเพ่ือใหไมเครยีดอกีท้ังนาสนใจ

 5.ผลการสนทนากลุม  พบวา จากความตองการและขอบขายเนื้อหาในการพัฒนาแบบฝกการเขียน
เชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กับผูริหารสถานศึกษา ครูผูสอนวิชาภาษาไทย อาจารย
ระดับ 8 วิชาภาษาไทย ศึกษานิเทศกผูมีความชํานาญในวิชาภาษาไทย โดยวิเคราะหขอมูลจาก 1) สถานภาพ
ขอมูลท่ัวไป 2) ความตองการเกี่ยวกับขอบขายเนื้อหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกว 
เชิงสรางสรรค โดยมีผลดังน้ี

ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมสนทนากลุม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 1 ทาน 
ครูผูสอนวิชาภาษาไทย 3 ทาน  อาจารย 3 ระดับ 8 ที่สอนวิชาภาษาไทย 6 ทาน และศึกษานิเทศกผูชํานาญใน
วิชาภาษาไทย 1 ทาน  โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศกึษา ตําแหนงการทํางาน ประสบการณในการ
ทํางาน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ ดังตารางที่  10  หนา 55

จากตารางที่ 10  พบวา สวนใหญผูเขารวมสนทนากลุมเปนเพศหญิงจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 
63.64 สวนใหญมีอายุ 50 ปขึ้นไปจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 72.73ระดับการศึกษาพบวาผูเขารวมสนทนา
กลุมสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน9 คน คิดเปนรอยละ 81.82 และจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 18.18  ผูเขารวมสนทนากลุมสวนใหญเปนอาจารย 3 ระดับ 8 ผู
เชี่ยวชาญในการสอนภาษาไทยจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 54.55 ครูผูสอนภาษาไทยจํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 27.27 ผูเขารวมสนทนากลุมสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 31 ปขึ้นไปจํานวน 6 คนคิดเปน
รอยละ 54.55  มีประสบการณในการทํางาน 21- 30 ปจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 27.27  ต่ํากวา 10ป และ 
11-20 ป มีจํานวนเทากันคือ 1 คน คิดเปนรอยละ 9.09

จากประเด็นสนทนากลุมพบวา การสรางสื่อประเภทแบบฝกเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคน้ัน เปนสิ่งที่สถานศึกษาตองการและเห็นวามี
ความจําเปน แบบฝกท่ีสรางตองมีเน้ือหาสอดคลองกับหลักสูตรของสถานศึกษาและเหมาะกับวัยของผูเรียน
แบบฝกการเขยีนรอยแกวเชงิสรางสรรควชิาภาษาไทยทีจ่ะนาํมาใชในสถานศกึษา ควรมวีธิกีารสอนโดยยดึผูเรยีน
เปนสาํคัญและมีการวัดผลการเรียนรูตามสภาพจริง ขอบขาย เน้ือหา ของแบบฝกควรมีการนํารูปภาพจาก
อินเตอรเน็ต การตูนจากคอมพิวเตอร ประเด็นขาวที่นาสนใจ เชน คดีฆาตกรรมนายหางทอง การประชุมของ
รฐับาล จากขาวกฬีาเชนการแขงขนัของนักเทนนิสไทยหรอืเกีย่วกบับุคคลสาํคัญ ๆ เชน แพทยหญงิพรทพิย โรจน
สนัุนท นายกทกัษณิ ชนิวตัร เปนตน ขอเสนอแนะอืน่ ๆ มีดังน้ี ควรเลอืกภาพสตัวทีมี่ความนาสนใจเหมาะกับสม
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วัยของเด็กมัธยม ควรเปนภาพท่ีชัดเจนเปนท่ีรูจักของคนโดยทั่วไป ควรนําภาพที่เกี่ยวกับสถานที่ทองถิ่นมาใช
ในแบบฝก เชนภาพของดอนหอยหลอด คายบางกุง วิถีชีวิตชาวสวนมะพราว

ตารางที่ 10 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูสนทนากลุม

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ
เพศ
     ชาย
     หญิง

4
7

36.36
63.64

รวม 11 100.00
อายุ
    30-40 ป
    41-50 ป
    50 ปขึ้นไป

2
1
8

18.18
 9.09
72.73

รวม 11 100.00
ระดับการศึกษา
     ปริญญาตรี
     ปริญญาโท

9
2

81.82
18.18

รวม 11 100.00
ตําแหนงการทํางาน
     ผูบริหาร
     ครูผูสอน
     อาจารย 3 ระดับ 8
ศึกษานิเทศก( ขาราชการบํานาญ)

1
3
6
1

9.09
27.27
54.55
 9.09

รวม 11 100.00
ประสบการณในการทํางานดานการสอนวิชาภาษาไทย
    ต่ํากวา 10 ป
    11 – 20 ป
    21 – 30 ป
   31 ปขึ้นไป

1
1
3
6

9.09
9.09
27.27
54.55

รวม 11 100.00

6.ผลการสัมภาษณ จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกับพัฒนาแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค
วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของอาจารย 3 ระดับ 8 ผูเชี่ยวชาญในการสรางแบบฝก
การเขียนวิชาภาษาไทย จํานวน 1 ทาน ไดผลสรุป ดังน้ี
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 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณเปนหญิง อายุ 59 ป    ตําแหนง อาจารย 3ระดับ 8 
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส มีประสบการณในการสอนภาษาไทย 30 ป มีความเชี่ยวชาญในการสราง
แบบฝกการเขียนวิชาภาษาไทยเกี่ยวกับการเขียนทั่วไป การคิดวิเคราะห

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชงิสรางสรรคเพ่ือแกปญหาและตอบสนอง
ตอความตองการของนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 4 เพ่ือใหนักเรยีนมีความสามารถในการเขยีนรอยแกวเชิงสราง
สรรคน้ัน  ควรเปนแบบฝกที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดไดอยางเสรี โดยไมมีขอบังคับที่ปดกั้น
ความคิดของผูเรียน

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 แนวการสอนโดยการใหผูเรียนไดศึกษาคนควาขอมูลอ่ืนท้ังในชีวิตประจําวันจากสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ
พิมพ นิตยสาร หรือทางอินเตอรเน็ตมาบูรณาการในการเขียน

แบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค   ที่เหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4     และ
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ควรเปนแบบฝกในรูปแบบที่ใหนักเรียนไดเขียนแสดงความคิด
อยางอิสระ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 แนวการสอนโดยการใหผูเรียนไดศึกษาคนควาขอมูลอ่ืนท้ังในชีวิตประจําวันจากสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ
พิมพ นิตยสาร หรือทางอินเตอรเน็ตมาบูรณาการในการเขียน

แบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคที่เหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4และสอดคลอง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรเปนแบบฝกในรูปแบบที่ใหนักเรียนไดเขียนแสดงความคิด

แบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยที่เหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4 และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมนาจะเปน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหสัมพันธสอดคลองกับชีวิตประจําวันและทองถิ่น เชน พานักเรียนไปสถานที่
ที่สําคัญ ๆ ของจังหวัด สื่อการเรียนการสอนควรจะเปนสื่อของจริงจึงจะเหมาะกับเด็กวัยน้ี

การวัดและการประเมินผลควรวัดและประเมินผลงานตามสภาพจริง วัดผลตามเกณฑที่เหมาะสม
หรือเกณฑที่หลักสูตรกําหนด

 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ ไดแก การเขียนเชิงสรางสรรคผลงานจะออกมา  สรางสรรคมากนอย
เพียงใดนั้นขึ้นอยูกับสื่อ และความสามารถในการใชจิตวิทยาของผูสอนท่ีจะดึงเอาความศักยภาพความคิด
สรางสรรคของผูเรียนใหแสดงออกมาในวิธีการเขียน ( บุญชวย  นุชอุดม 2546 )
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ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝกและการปรับปรุงแกไขแบบฝก

แบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี 4 แบบฝก ไดแก แบบฝกที่ 1 ชื่อ ริเริ่มเพิ่มคํา ( การสรางคํา ) แบบฝก
ที่ 2 ชื่อสรางสรรคประโยค (การสรางประโยค) แบบฝกที่ 3 ชื่อ  เปดโลกวลี ( การเขียนขอความ) แบบฝกที่ 4 
ชื่อ เลนวจีความเรียง ( การเขียนความเรียง )

 ผูวิจัยไดนําแบบฝกที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวนําไปหาคาประสิทธิภาพ   E1 / E2  แบบราย
บุคคล ( individual try out ) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มีผลการเรียน เกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน  รวม 3 คน เพ่ือดูความเหมาะสมของภาษา ตลอดจน
ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม ไดคาประสิทธิภาพ 74.6/78.4   ในขณะที่นักเรียนใชแบบฝกในขั้น
ตอนนี้ นักเรียนสามารถทําความเขาใจเนื้อหาและกิจกรรมของแบบฝกในแตละขั้นตอนไดถูกตองตามจุด
ประสงค แตสาเหตุที่นักเรียนทําไดไมดีนักเนื่องมาจากจํานวนขอของแบบฝกแตละตอนมีจํานวนมากเกินไป

ผลของการปรับปรุงแกไขแบบฝกครั้งที่ 1 เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝก E1 / E2   แบบ
รายบุคคล ( individual try out ) ผูวิจัยไดนําผลมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหแบบฝกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
ปรับปรุงแกไข วลีในคําสั่งที่วา เขียนไมใหซ้ําแบบใคร แกไขเปน เขียนใหแปลกใหม นาสนใจ เปนตน อีกทั้ง
ภาพและขนาดตัวอักษร รวมถึงเวลาที่ใชในการทําแบบฝกแตละชุดใหมากขึ้นโดยปรับจํานวนขอของแบบฝก
การเขียนเรียงความใหเหลือเพียง 1 เรื่องเพื่อใหนักเรียนทําเสร็จทันเวลา

 ผลของการหาประสิทธิภาพ E1 / E2  กับนักเรียนกลุมยอย ( small group try out )  ผูวิจัยได
นําแบบฝกที่ปรับปรุงแกไขแลวมาทดลองเพื่อหาคาประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบ  ( small group try out ) กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทรทีมีผลการเรียน เกง ปานกลาง ออน อยางละ 3 คนรวม 
9 คน  โดยแบบฝกมีคาประสิทธิภาพเทากับ 76.54 / 78.8 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 70/70 จากการ
สังเกตในการทดลองใชแบบฝกในขั้นตอนน้ีพบวา นักเรียนสวนใหญสามารถทําความเขาใจและปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ในแบบฝกไดเปนอยางดี

การปรับปรุงแกไขแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคกอนนําไปทดลองใชกับนักเรียนเปน
กลุมประชากร สิ่งที่ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงแกไข ไดแก (1) คําอธิบายการทําแบบฝก (2) เน้ือหาเกี่ยวกับคํา
ศัพทในแบบฝก ( 3 ) รูปภาพที่มาจากอินเตอรเน็ตตองความเหมาะสมกับเพศและวัยของผูเรียน

ผลการทดลองใชแบบฝก

 จากการปรับปรุงแบบฝกในขั้นตอนที่สองตามคําแนะนําและเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดนํา
แบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไปใชกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 /5  โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 30 คน โดยผูวิจัยทดลองใชใน
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ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546  ตั้งแตวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2546 จนถึงวันท่ี 11  ธันวาคม 2546 รวมเวลา
ดําเนินการทั้งหมด 12 คาบ คาบละ 50 นาที ทั้งน้ีนับรวมเวลาที่ใชทดสอบกอน –หลังเรียน เวลาระบุไวในแผน
การสอน ( สัปดาหละ 2 วันวันละ 1 คาบ) และการสอบถามความคิดเห็นหลังเรียน ซึ่งในการดําเนินการวิจัย
ในขั้นน้ีผูวิจัยไดนําคะแนนการทําแบบฝกและแบบทดสอบหลังใชแบบฝกที่นักเรียนทําไดทั้ง 4 แบบฝกมาหา
คาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม ( field try out ) กับนักเรียนจํานวน 30 คน ไดคาประสิทธิภาพ 80/80.2 ซึ่ง
สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 80/80 และยอมรับสมมติฐานในการวิจัยที่กําหนดไว

ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝก

ผูวิจัยไดทําการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝก วิเคราะหขอมูลเปน 2 ตอนคือ ( 1 ) การ
ประเมิน ผลหลังการใชแบบฝกและประเมินความคิดเห็นของนักเรียน (2) การปรับปรุงแกไขแบบฝกใหมีความ
สมบูรณ

ตารางที่  11 ตารางกําหนดระยะเวลาในการทดลองใชแบบฝก

วัน / เดือน /ป แผนการ
สอนที่

แบบฝกที่ เรื่อง

4 พฤศจิกายน 2546 ทดสอบกอนเรียน ( pretest )
6 พฤศจิกายน 2546 1 ความคิดสรางสรรค
11 พฤศจิกายน 2546 1 ความคิดสรางสรรค
13พฤศจิกายน 2546 2 1 ริเริ่มเพิ่มคํา
18พฤศจิกายน 2546 3 2 สรางสรรคประโยค
20พฤศจิกายน 2546 3 2 สรางสรรคประโยค
25พฤศจิกายน 2546 4 3 เปดโลกวลี
27พฤศจิกายน 2546 4 3 เปดโลกวลี

2 ธันวาคม 2546 5 4 เลนวจีความเรียง
4 ธันวาคม 2546 5 4 เลนวจีความเรียง
9 ธันวาคม 2546 ทดสอบหลังเรียน
11ธันวาคม 2546 สอบถามความคิดเห็น
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 จากการนําแบบฝกไปทดลองใชกับนักเรียนพบวา ในการสอนเรื่องที่ 1 เรื่องความคิดสรางสรรค
น้ันนักเรียนสวนใหญใหความรวมมือในการตอบคําถาม และการทํากิจกรรมในใบงานระหวางเรียนเปนอยางดี 
จากการพูดคุยกับนักเรียนหลังจากเรียนเรื่องน้ีแลว พบวา นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนเห็นวาเรื่อง
ของความคิดสรางสรรคเปนเรื่องที่ไมยากและอยากเรียนในครั้งตอไป การสอนเรื่องการสรางคําในแบบฝกที่ 1 
ชื่อริเริ่มเพิ่มคํา พบวา นักเรียนสนใจและใหความรวมมือในการตอบคําถาม สนุกสนานในการทํากิจกรรมกลุม
และการทําแบบฝก สอบถามนักเรียนหลังจากเรียนเรื่องน้ีแลวพบวา นักเรียนมีความสุขท่ีไดคิดคําใหม ๆ จาก
อักษรที่กําหนดให และชอบที่ในการเรียนเรื่องน้ีไมวาจะคิดอะไรออกมาไดก็ไมผิด ชอบและสนุกกับการเลน
สรางคํา   การสอนเรื่องการสรางประโยคในแบบฝกที่ 2 ชื่อ สรางสรรคประโยค พบวา นักเรียนยังคงใหความ
รวมมือในการตอบคําถามดีแตนักเรียนไมอยากเขากลุมขอทํางานเดี่ยวเนื่องจากตองการสมาธิในการคิด
ประโยค การสอนเรื่องการเขียนขอความในแบบฝกที่ 3 ชื่อ เปดโลกวลีพบวานักเรียนไมคอยตอบคําถามและ
ขอทํางานเปนคูเพราะตองการปรึกษากับเพื่อน การสอนเรื่องการเขียนความเรียงในแบบฝกที่ 4 ชื่อเลนวจี
ความเรียง นักเรียนใหความรวมมือในการออกมาเลาเรื่องหนาชั้นเรียนเปนอยางดี และชอบที่จะชวยกันแตง
เน้ือเรื่องตางๆ จากภาพที่ครูกําหนดให การกิจกรรมในครั้งน้ีนักเรียนทําชอบกิจกรรมเปนกลุม

ผลการประเมินความสามารถในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปรากฏผลดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12  ผลการประเมินความสามารถในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค

แบบฝก คะแนนเต็ม x S.D. รอยละ
ริเริ่มเพิ่มคํา 16 13.67 1.63 85

สรางสรรคประโยค 32 24.5 3.59 77
เปดโลกวลี 30 24.15 1.91 81

เลนวจีความเรียง 30 23.79 1.89 79

จากตารางที่ 12    คะแนนที่ไดจากการประเมินแบบฝกทั้ง  4   ชุดมีดังนี้ แบบฝกชุดริเริ่มเพิ่มคํา  
นักเรียนทําแบบฝกไดคะแนนรอยละ 85 ซึ่งสูงสุด รองลงมาคือ แบบฝกชุดเปดโลกวลี นักเรียนทําแบบฝกได
คะแนนรอยละ 81    แบบฝกชุดเลนวจีความเรียง  นักเรียนทําแบบฝกไดคะแนนรอยละ 79 แบบฝกชุด 
สรางสรรคประโยค นักเรียนทําแบบฝกไดคะแนน รอยละ 77 จะเห็นไดวา นักเรียนมีความสารถในการเขียน
รอยแกวเชิงสรางสรรค เกี่ยวกับการสรางคํามากท่ีสุด รองลงมาคือการสรางขอความ การเขียนความเรียงและ
การแตงประโยคตามลําดับ
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นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้งกอนและหลังเรียนดวยแบบฝกมาเปรียบเทียบโดยใชคาที (t-test   
dependent ) ดังรายละเอียดในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนกอนและ
             หลังเรียนดวยแบบฝก

คะแนนการทดสอบ N คะแนน
เต็ม

x S.D. d S.D. T df Sig.
(2-tailed)

หลังเรียน 30 96 76.9833 6.01544
กอนเรียน 30 96 33.9067 8.66921

-43.0767 7.86506 -29.999 29 .000

จากตารางที่ 13 พบวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคภาษาไทยของนักเรียน
กอนและหลังเรียนดวยแบบฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ขอที่ 2 โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนหลังเรียนดวยแบบฝก ( x = 76.98 , 
S.D. = 7.87 ) ซึ่งมีคาเฉลี่ยผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียนดวยแบบฝก

การประเมินความคิดเห็นของนักเรียน
ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนจากแบบสอบถามหลังเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 4 /5  โรงเรียนศรัทธาสมุทร จํานวน 30 คน  หลังจากเรียนโดยใชแบบฝก   มาวิเคราะหเน้ือหา ( content 
analysis )โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ผูวิจัยไดดําเนินการสอบถามความคิดเห็นนักเรียนหลังจากเรียนโดยใชแบบฝกจากนักเรียน 30 คน 
พบวา เปนนักเรียน ชาย  8 คนอายุ 15 ป 5  อายุ16 ป 3 คนเปนนักเรียนหญิง 22 คนอายุ 15 ปทั้งหมด 15 
คน พบวานักเรียนสวนใหญชอบและมีความคิดเห็นท่ีดีเกี่ยวกับการเรียนโดยใชแบบฝกการเขียนรอยแกว เชิง
สรางสรรคเพราะชอบที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับสิ่งที่ตนเองสนใจ     เชน    ดารา  นักรอง   กีฬา   สัตวเลี้ยง สิ่ง
แวดลอมในทองถิ่น และภาพยนตรที่นักเรียนสนใจ

นอกจากน้ีนักเรียนไดรับประโยชนอยางมากจากการเรียน โดยใชแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสราง
สรรคเน่ืองจากมีการนําเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนและทองถิ่นสมุทรสงครามมาสอดแทรกในแบบฝก ทําใหมีความ
รูเกี่ยวกับเรื่องราวของทองถิ่นเพิ่มขึ้น จากการสนทนาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในหองเรียนซึ่งความรูเหลาน้ี
สามารถนําไปบูรณาการใชในวิชาสังคมศึกษาได

สําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมน้ัน นักเรียนตองการใหมีการจัดการศึกษานอก
สถานที่ในวิชาน้ี
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บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  เปนการวิจัยและพัฒนา ( Research and Development )ประกอบดวย 4ขั้นตอน 
คือ (1) การวิจัย เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก   (2) การพัฒนา( Development ) เปนการ
พัฒนาและหาประสิทธิ์ภาพของแบบฝก (3) การวิจัย ( Research )เปนการทดลองใชแบบฝก   (4) การ
พัฒนา ( Development ) เปนการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝก การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดย
วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานแลว  นํามาพัฒนาเปนแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค
วิชาภาษาไทย จํานวน 4 แบบฝก คือ   (1) เรื่องการสรางคํา   (2) การสรางประโยค (3) การเขียนขอความ 
(4) การเขียนความเรียง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
ศรัทธาสมุทร อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 จํานวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม ประเด็นการสนทนากลุม แผนการ
จัดการเรียนรู แบบฝกทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค แบบวัดผลการเรียนรู และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน  วิเคราะหขอมูลโดยใชคา    สถิติรอยละ ( % )  คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( S.D.) คา t-test แบบ dependent และการวเิคราะหเน้ือหา ( content analysis ) แลวนําเสนอแบบ 
พรรณนาความ

สรุปผลการวิจัย

จากการดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยที่ไดนําเสนอไปแลวน้ัน ปรากฏผลการวิจัย ดังน้ี
1.ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ  ในการพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสราง

สรรควิชาภาษาไทย สรุปผลไดดังน้ี การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมีความเขาใจ
ชัดเจนรวดเร็วขึ้น แบบฝกที่สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ไดน้ันตองมีเน้ือหาสอด
คลองกับหลักสูตรสถานศึกษา มีรูปภาพและเนื้อหาที่นาสนใจเหมาะสมกับวัย ความสนใจและความตองการ
ของผูเรียน ควรมีการนํารูปภาพ/เรื่องราวในทองถิ่น หรือรูปภาพจากอินเตอรเน็ตมาประกอบ การจัดการเรียน
รูควรเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการวัดผลการเรียนรูตามสภาพจริง
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2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา แบบฝกประกอบดวย ชื่อแบบฝก คําชี้แจง จุดประสงค แบบฝกการเขียนรอยแกว
เชิงสรางสรรค แบบทดสอบหลังเรียน แบบฝกที่สรางขึ้นประกอบดวยแบบฝกจํานวน 4 ชุด คือ ( 1 ) ริเริ่ม
เพ่ิมคํา ( การสรางคํา ) ( 2 ) สรางสรรคประโยค ( การสรางประโยค ) ( 3 ) เปดโลกวลี ( การเขียนขอความ )
( 4 ) เลนวจีความเรียง ( การเขียนความเรียง ) จากการทดลองใชแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แบบรายบุคคล ( individual tryout ) เพ่ือดูความเหมาะสมของภาษาที่
ใชในแบบฝก ไดคาประสิทธิภาพ 74.6/78.4 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวคือ 60/60 และพบวาภาษาที่ใช
ในแบบฝกบางคําตองแกไข เชน วลีในคําสั่งที่วา เขียนไมใหซ้ําแบบใคร แกเปน เขียนใหแปลกใหม นาสนใจ 
เปนตน  และคาประสิทธิภาพแบบกลุมยอย ( small group tryout ) โดยแบบฝกมีคาประสิทธิภาพเทากับ 
76.54/78.8 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวคือ 70/70คาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม ( field tryout ) 
มีคาประสิทธิภาพ 80.00/80.20 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว

3. ผลการทดลองใชแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ผูวิจัยไดนําแบบฝกไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5 โรงเรียนศัทธาสมุทร จังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 30 คน โดยทดลองใชแบบฝกเปนเวลา 11 คาบ คาบละ 50 นาที ตามกิจกรรมในใบ
งาน ทั้งกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมคู และกิจกรรมกลุมยอย โดยใชแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค
วิชาภาษาไทย พบวา นักเรียนมีความสนใจใหความรวมมือในการทํากิจกรรม มีความพึงพอใจและสนุกสนาน
ในการเรียนรูดวยแบบฝก

4. ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝก จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนรอยแกวเชิง
สรางสรรค  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคกอน
และหลังการใชแบบฝกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังใชแบบฝกนักเรียนมีคะแนนสูง
กวากอนการใชแบบฝก นักเรียนมีความชื่นชอบแบบฝกเน่ืองจากมีการนําเรื่องราวอยูที่ในความสนใจของของ
นักเรียนและเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนและทองถิ่นสมุทรสงครามมาสอดแทรก

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยสามารถนําไปสูการอภิปรายผลไดดังน้ี
1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ซึ่งไดจากการศึกษาเอกสารงานวิจัย การสัมภาษณ การสอบถาม 

และการจัดสนทนากลุม  เพ่ือใชในการพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย พบวา ครู
ผูสอนและนักเรียนตองการใหมีการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเน่ืองจากแบบฝกชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
มีความเขาใจชัดเจนรวดเร็วขึ้น  และตองการใหแบบฝกประกอบดวย  ชื่อแบบฝก  คําชี้แจง จุดประสงค
กิจกรรม การเรียนการสอน  แบบทดสอบลังเรียน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอารีย  วาศนอํานวย( 2545:
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100 ) ที่กลาวถึงองคประกอบของแบบฝกประกอบดวย คําอธิบายในการใชแบบฝก ชื่อแบบฝก จุดประสงค 
กิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากน้ีแบบฝกยังชวยเสริมสรางทักษะใหกับผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและเขาใจ
ไดเร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น กวางขวางขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเรียนรูใหผูเรียนเกิดความคลองแคลว 
เกิดทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งชวยลดความแตกตางระหวางบุคคลชวยใหครูเขาใจผูเรียนวาควรจะเสริมและ
เพ่ิมเติมอะไรสิ่งใดที่ควรปรับปรุงแบบฝก แบบฝกที่สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ได
น้ันตองมีเน้ือหาสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา มีรูปภาพและเนื้อหาที่นาสนใจเหมาะสมกับวัย ความสนใจ
และความตองการของผูเรียน เชน นําเน้ือหามาจากขาว เหตุการณในชีวิตประจําวัน เรื่องราวในทองถิ่น ดารา
นักรอง กีฬา และภาพยนตรที่นักเรียนสนใจ มีกิจกรรมหลากหลาย มีภาพประกอบเหมาะสมกับเน้ือเรื่อง  
ควรมีการนํารูปภาพ/เรื่องราวในทองถิ่น หรือรูปภาพจากอินเตอรเน็ตมาประกอบ เน่ืองจากผูเรียนสวนใหญ
อายุระหวาง 15-16 ป การนําเน้ือหาดังกลาวมาแทรกในแบบฝกจึงจะเหมาะสมกับวัยของผูเรียน การจัดการ
เรียนรูควรเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการวัดผลการเรียนรูตามสภาพจริง ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติพุทธ
ศักราช 2542 ในมาตราที่ 22 และ 24 วาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการ
เรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองไดการจัดการศึกษาจึงตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ  ดังน้ันการจัดกระบวนการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ ควรจัด
ใหตรงกับความสนใจตรงตามถนัดและความตองการของผูเรียนเปนสําคัญและในมาตราที่ 24 พบวากระบวน
การเรียนตองจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความแตกตางของผู
เรียน มุงเนนการฝกทักษะการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและประยุกตใชเพ่ือปองกันและแกปญหา
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงจากเรื่องใกลตัว ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน เกิดการใฝรูอยาง
ตอเน่ือง มีการผสมผสานสาระความรูตาง ๆ อยางสมดุล ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อ
การเรียนมาอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย ผูสอนและผูเรียนอาจเกิดการเรียนรูไป
พรอม ๆ กัน จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 13-14 )

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา ผลของการปรับปรุงแกไขแบบฝกครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝก
E1 / E2   แบบรายบุคคล ( individul try out ) ไดคาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 60/60 คือมี
คาประสิทธิภาพ 74.6/78.4 เน่ืองจากในขั้นน้ีเปนการนําแบบฝกไปทดลองใชกับนักเรียนเปนครั้งแรก ภาษา 
เน้ือหา และจํานวนขอของกิจกรรมอาจมากเกินไป      ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของสุนันทา  สุนทรประเสริฐ 
( 2544: 51 ) ที่วา ควรมีการหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะเพื่อนําปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดระหวางการ
ทดลองใชแบบฝกที่สรางขึ้นไปปรับปรุงแกไข          สวนการหาประสิทธิภาพ E1 / E2  กับนักเรียนกลุมยอย 
( small group try out )  ผูวิจัยไดนําแบบฝกที่ปรับปรุงแกไขแลวมาทดลองเพื่อหาคาประสิทธิภาพ E1 / E2

แบบ ( small group try out ) กับนักเรียนทีมีผลการเรียน เกง ปานกลาง ออน อยางละ 3 คนรวม 9 คน  
โดยแบบฝกมีคาประสิทธิภาพเทากับ 76.54 / 78.8 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 70/70 จากการสังเกตใน
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การทดลองใชแบบฝกในขั้นตอนน้ีพบวา นักเรียนสวนใหญสามารถทําความเขาใจและปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 
ในแบบฝกไดทั้งน้ีเน่ืองจากผูวิจัยไดนําผลการทดลองในขั้นตอนแรกมาปรับปรุงแกไขจํานวนขอของแบบฝก
เพ่ือใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน สอดคลองกับ อัจฉรา อินทรนอย( 2540:53 ) ที่กลาววา 
แบบฝกทักษะที่มีประสิทธิภาพตองคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ โดยดูความพรอม ระดับสติปญญา ความ
สามารถ ความเหมาะสมในการใชสํานวนภาษา ตลอดจนเนื้อหาและระยะเวลาในการทําแบบฝก       ซึ่งจะทํา
ใหนักเรียนสนใจแบบฝกที่ครูสรางขึ้นมาใชแกไขขอบกพรองหรือสงเสริมทักษะใหดียิ่งขึ้น

   3.ผลการทดลองใชแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา คาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม( field tryout ) มีคาประสิทธิภาพ 80/80.2 ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรรณี  ชื่นอุทัย (2546: 107)ที่ทําวิจัยเรื่องการ
พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะในการเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดคาประสิทธิภาพ 
82.04/80.03  และเหตุที่แบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดอาจเนื่องมาจากแบบฝกน้ีไดสรางขึ้นตามขั้นตอน
และกระบวนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการของผูเรียน โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ รูป
แบบและแนวทางการสรางแบบฝกการเขียนเชิงสรางสวรรค เน้ือหาวิชาการเขียนเชิงสรางสรรคจากหลักสูตร
ของโรงเรียนศรัทธาสมุทร ศึกษาความตองการของผูเรียน อีกทั้งศึกษาความคิดเห็นของครูอาจารยผูสอนวิชา
ภาษาไทย ดวยการสนทนากลุมและการสัมภาษณ

4.ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกซึ่งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเขียนรอยแกวเชิง
สรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนกอนและหลังการใช
แบบฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกระบวนการสรางแบบฝกการเขียน
รอยแกวเชิงสรางสรรค  ไดกระทําอยางมีขั้นตอนตามหลักการสรางแบบฝก ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
และมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดจึงสามารถยกระดับผลการเรียนรูหลังเรียนใหสูงกวากอนเรียนได ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสิริพร กอบแกว ( 2543 : บทคัดยอ )   ที่ทําวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกการเขียน
เชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวาแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.22/83.17   ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว   และผล
สัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการใชแบบฝกการเขียนเชิง
สรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และสายตา  ปาลี  ( 2546 : 28 )ศึกษาความ
สามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชหนังสือพิมพราย
วันเปนสื่อการเรียนการสอน พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนเขียนเชิงสรางสรรคโดยใชหนังสือพิมพรายวันเปน
สื่อการสอน มีความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคโดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังเรียนแตกตางกนัอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงวานักเรียนมีความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคสูงขึ้น
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 ผลการสอบถามความคิดเห็นนักเรียนหลังจากเรียนโดยใชแบบฝก พบวานักเรียนสวนใหญชอบ
แบบฝกทั้งน้ีอาจเปนเพราะแบบฝกมีเน้ือหาเกี่ยวของกับสิ่งที่นักเรียนสนใจ เชน ดารา นักรอง  กีฬา สัตวเลี้ยง 
สถานที่สําคัญในทองถิ่นและภาพยนตรที่นักเรียนสนใจ สอดคลองกับแนวคิดของ ลิกอน ( Ligon 1975 อาง
ถึงในอารี  พันธมณี 2545: 52-54 ) ที่ไดศึกษาพัฒนาการของเด็กวัยเรียนในระดับมัธยมศึกษา ไววา เด็กวัยน้ี
ตองการการชวยชักจูงจินตนาการใหมีความทะเยอทะยานในทางที่ดีสําหรับชีวิตและสนใจในเรื่องของ ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา ภาพยนตร รักสนุกสนานชอบและความบันเทิง นอกจากน้ีนักเรียนไดรับประโยชนอยางมากจาก
การเรียนโดยใชแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคเน่ืองจากมีการนําเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนและทองถิ่น
สมุทรสงครามมาสอดแทรกในแบบฝก สําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมน้ันนักเรียนตองการใหมี
การจัดการศึกษานอกสถานที่ในวิชาน้ี

ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอนําเสนอขอเสนอแนะสองสวน ไดแก ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไป
ใช และขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี

ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
จากขอคนพบของการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเชิง

สรางสรรควิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไปใชดังน้ี
1. จากผลจากวิจัยพบวา แบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่

กําหนดไว นักเรียนชื่นชอบและทําแบบฝกไดคะแนนดีโดยเฉพาะแบบฝกชุดริเริ่มเพิ่มคํา ดังน้ันครูผูสอนจึง
ควรนําแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคไปใช กับนักเรียนในสถานศึกษาตาง ๆ หรือนําไปเปนแนวทาง
ในการพัฒนาแบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5และ 6 ตอไป

2. จากผลการวิจัยพบวาแบบฝกชวยทําใหความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนสูง
ขึ้น ดังน้ันครูผูสอนจึงควรนําวิธีการในการสรางแบบฝกไปใชในการสรางแบบฝกในทักษะตางๆ เชนแบบฝก
ทักษะการอานเชิงสรางสรรค ทักษะการพูดเชิงสรางสรรคเปนตน

3. จากผลการวิจัยพบวา คะแนนแบบฝกชุดสรางสรรคประโยค มีคะแนนต่ําสุด ดังน้ันครูผูสอน
ควรแนะนําชี้แจงและฝกทักษะในการแตงประโยครวมกับการใชแบบฝก

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรพัฒนาสื่อและนวัตกรรมอื่น ๆ สําหรับใชในการเรียนรูการเขียนรอยแกว
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคใหผูเรียนไดเรียนตามศักยภาพ
3. ควรมีการวิจัยเรื่องการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคในวิชาภาษาตางประเทศ
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ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546.

ชาญณรงค  ผลประเสริฐ. “ การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางภาษาเจตคติตอการเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดียระหวางนักเรียนที่เรียน
ดวยวิธีสอนแบบซินเนคติกสกับแผนการสอนตามคูมือครู."วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร,2535.

ชาตรี  สําราญ. สอนทําไม สอนอยางไร:จัดกิจกรรมการเรียนอยางไรใหเด็กไดคิด. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-
สฤษดิวงษ,2545.

เชาวณี   คําเลิศลักษณ. “ การสรางแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี”.วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.

ดุสิต  หังเสวก. “ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดย 
การใชเพลงกับบทรอยกรองเปนสื่อการสอน โรงเรียนวันครู 2500จังหวัดสมุทรสาคร.” วิทยา 
นิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร, 2543.

ถวัลย  มาศจรัส. การเขียนเชิงสรางสรรคเพ่ือการศึกษาและอาชีพ.กรุงเทพฯ : บริษัทสํานักพิมพธารอักษร
จํากัด, 2546.

   . P D C A : นวัตกรรมการเขียนแผนจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและการเขียน
 หนังสือสําหรับครูและผูบริหาร.กรุงเทพฯ:บริษัทสํานักพิมพธารอักษรจํากัด , 2546

ธัญญะลักษณ  ปสนานนท. “ การเปรียบเทียบความสามารถในการอานและเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษากับแบบฝกพัฒนาความคิด
สรางสรรค.” วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.
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ธิดารัก  ปราบพลออน. “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6.” ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2542.

นิคม  ศิลาสูงเนิน. “การสอนภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 .” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2538.

นิตยา  สุดสวาท. “ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนเชิงสรางสรรคของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนและการสอนปกติ.” วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2544.

ปณพร  สุวรรณไตรย. “การสรางแบบฝกการอานเพื่อการสื่อสารจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2539

ประชุมพร  ศุกรเจริญ. “การสรางแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2.” 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต     สาขาวิชาการสอนภาษาไทย        บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2520

ประชุมพร  สุวรรณตรา. การเขียนแบบสรางสรรค. ขอนแกน : ภาควิชาการประถมศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2533.

ประภาศรี  สีหอําไพ. การเขียนแบบสรางสรรค. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527.

ปราชญา  กลาผจัญ. คิดไกล ใฝดี มีสุข. กรุงเทพฯ : ขาวฟาง ,2545.
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ปราณี   สมณา. ” การใชแบบฝกสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนชาวเขาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนแมตื่น
วิทยาคม อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการสอน
ภาษาไทย บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540.

ปราณี  สุรสิทธิ์. การเขียนสรางสรรคเชิงวารสาร. กรุงเทพฯ : แสงดาว , 2541.

ปราโมทย  ขันติลาภาพันธ. “ ความสัมพันธระหวางความถนัดทางการเรียนภาษาไทยและทางคณิตศาสตรกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2.”  วิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( ศึกษาศาสตร – การสอน ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2530.

ผลทาน  ศรีณรงค. “ การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ในโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใชเครื่องดนตรีเปนสื่อการสอนกับวิธีสอน
แบบธรรมดา.” วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2528.

พรทิพย  ประการแกว. “การใชซนิเนคติกสชวยสรางความคดิในการเขยีนความเรยีงเชงิสรางสรรคของนักเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.” วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาไทย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543.

พรรณี  ชื่นอุทัย. "การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะในการเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2." 
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.

พรรณี  ชูทัย. จิตวิทยาการเรียนการสอน. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพอัมรินทรการพิมพ, 2528.

พรสวรรค  คําบุญ. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนคํายากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ที่เรียนโดย
ใชและไมใชแบบฝก โรงเรียนรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ.”วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534.

พวงรัตน  ทวีรัตน. วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2538.
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พัชรา  อภิชาตมานนท.”การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเรียงความเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5ใชแถบบันทึกเสียงและแถบวิดีทัศนเปนสื่อการสอนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศึกษาศาสตร-การสอน ) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,2543

พิณเพชร  บูรณภิญโญ. “การเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชแบบฝกภาพถายและแบบฝกภาพการตูน.” วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2545.

พิมพประไพ  ธวัชวงศ. “ การใชกิจกรรมนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5.” วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542.

มานัส  กิจเกิด. “ ผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เขียนโดยใชภาพ
การตูน.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545.

มาเรียม  นิลพันธุ. "เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตร."นครปฐม:โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร , 2544.

ยุพา  นันทะไชย. เอกสารประกอบการสอนวิชาสื่อภาษาไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536.

เยาวภา  ศานติธรรม. "การพัฒนาแบบฝกทักษะความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6." 
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ:นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, 2546.
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ลัดดา แกวประเสริฐชัย.“ผลการใชแบบฝกการคิดอเนกนัยเพื่อการพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5.” สารนิพนธ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกวัดผลการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.

ลําดวน   สุริยสุวรรณ. การสรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4. สํานัก 
งานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2542.( อัดสําเนา )

วันเนาว  ยูเด็น. วรรณคดีเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน,2530.

วรรณา  เครือเนียม. “ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคที่เรียนโดยใชแบบฝกของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี.” วิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2531.

วิจิตรา   ธุวะคํา. “ การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝก
การเขียนเชิงสรางสรรค.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541.

วินัย  สอนดี. "การพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6ตามรูปแบบของวิลเลี่ยม." 
วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2534.

วิภาฤดี  วิภาวิน. “การสอนเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชสื่อผสม.”
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543.

วิไลพร  อายสม. “ ผลของการใชภาพเพือ่การเขยีนเชงิสรางสรรคของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที ่  3  โรงเรยีน
สหศึกษา จังหวัดเชียงใหม.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546.

สนิท   ตั้งทวี. ความรูและทักษะทางภาษา.กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร , 2528 .

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



73

สมบัติ  การจนารักพงศ. เทคนิคการสอนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิด.กรุงเทพฯ: บริษัทสํานักพิมพธารอัก
จํากัด, 2545.

สายตา  ปาลี. “ การสอนเขียนเชิงสรางสรรคโดยใชหนังสือพิมพรายวันสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   
5.” การคนควาแบบอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546.

สายรุง  เฮงซอ. สมุทรสงคราม.กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเลิฟแอนดลิพเพรส จํากัด, 2543.

สาวิตรี  ประวัติ. "การพัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1." วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่(พ.ศ.2540-2544). . 
กรุงเทพ ฯ : อรรถพลการพิมพ, 2540.

สิริพร  กอบแกว. “ การพัฒนาแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1.”
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543

สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย. วิธีสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา. พิมพครั้งที่ 2 .กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2536.

             . วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา.กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,2538

สุทิศา  อุทัยคุปต. “ ผลของการใชหนังสือพิมพเปนสื่อในการสอนเขียนเชิงสรางสรรค ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5.” วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



74

สุนันทา  สุนทรประเสริฐ. การเขียนแผนการสอนแนวปฏิรูปการศึกษา พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ.ชมรมพัฒนา
ความรูดานระเบียบกฎหมาย,2544.

สุธิวงค  พงษไพบูลย. การเขียน. พิมพครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช,2531.

สุรจิต  ชิรเวทย. ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ สมุทรสงคราม. กรุงเทพฯ : บริษัทส.เอเชียเพรส(1989) 
จํากัด,2545.

สุรางคนา  เลี่ยมเพชรรัตน. “รายงานการวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนแบบเนนการปฏิสัมพันธเพ่ือ 
พัฒนาทักษะการคิดและการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา.” โครงการวิจัย
เพ่ือนักวิจัยรุนใหม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544.

สุรียมาศ  บุญฤทธิ์รุงโรจน. “ การพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความสําคัญสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3.”วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2544.

แสงระวี  นอยประเสริฐ. “ความคิดสรางสรรคทางภาษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการเขียนเรียงความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ใชแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคที่เปนภาพการตูน.”
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2539.

อนงค  ดอนโคกสูง. “ การใชแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3.” การคน
ควาแบบอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม, 2546.

อัจฉรา   ชีวพันธ. กิจกรรมการเขียนสรางสรรคในชั้นประถมศึกษา. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช , 2535.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



75

อัจฉรา  อินทรนอย. "ผลของการฝกระดมพลังสมองตามแนวคิดของวิลเลียม เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   3   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝายประถม)." วทิยานิพนธปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาจติวทิยาการศกึษา บณัฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2540.

อารี  พันธมณี. ความคิดสรางสรรค. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 1412 , 2537.

อารี   รังสินันท. ความคิดสรางสรรค. พิมพครั้งที่ 3 . กรุงเทพฯ : ขาวฟาง , 2532.

     . ฝกใหคิดเปนคิดใหสรางสรรค.  กรุงเทพฯ :ใยไหม, 2545.

อารีย บัวคุมภัย. “ การสรางแบบฝกเพื่อเสริมทักษะการใชถอยคําในงานเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่5.”วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2540.

อุทัยวรรณ  ปนประชาสรรค. “ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนวิชาภาษาไทยและความคิดสรางสรรค
ทางภาษาระหวางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชแบบฝกการเขียนอยางสรางสรรคกับ
แบบฝกตามคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ ” ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการ
ประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , 2538 .

อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. ขอสอบ:การสรางและการพัฒนา. กรุงเทพฯ:โรงพิมพฟนน่ี, มปป.

ภาษาตางประเทศ

Guliford , J.P .The Nature of Human Intelligence. New York : Mc Graw Hill BookCo.,1967.

Torrance , Paul E. Guilding Creative Talent. New York  : Prentice – hall Inc.,1962.

Tuckman ,Bruce W. Conducting Educational Research. 5th ed. Sthed U.S..A.: Hercourt Brace
& company,1999.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ก

แบบสัมภาษณ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



77

แบบสัมภาษณ

ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ จํานวน 7 ขอ

1.   ชื่อ ………………………………………………………………………………
2. เพศ ………………………………….
3. อายุ ………………………ป
4. ระดับการศึกษาสูงสุด ……………………………………………..
5. ตําแหนงการทํางาน ……………………………………………………….
6. ประสบการณในการทํางานดานการสอนภาษาไทย  ………………….ป
7. จากประสบการณการทํางานของทาน ทานเคยสรางแบบฝกทักษะการเขียนในวิชาภาษาไทยมาก

นอยเพียงใดและเรื่องใด/ประเภทใดของแบบฝกการเขียนวิชาภาษาไทยที่ทานถนัด…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค จํานวน 3 ขอ
1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรในการใชแบบฝกทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค วิชาภาษาไทย

เพ่ือแกปญหาและสนองตอบความตองการของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพ่ือใหนักเรียนมีความ
สามารถในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 มีแนวการสอนใดที่ทานคิดวาเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้ี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. แบบฝกกาารเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยที่ทานคิดวาเหมาะสมกับนักเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีลักษณะและรูปแบบใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.  แบบฝกกาารเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยที่ทานคิดวาเหมาะสมกับนักเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. แบบฝกกาารเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยที่ทานคิดวาเหมาะสมกับนักเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรใชสื่ออะไรที่ทานคิดวาเหมาะสม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6. แบบฝกกาารเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยที่ทานคิดวาเหมาะสมกับนักเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรวัดและประเมินผลอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพ่ิมเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                      ขอบคุณที่ใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการพัฒนาแบบฝก
      นางอรุณวรรณ    รัตนเดชกําจาย

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการนิเทศ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบประเมินดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณ

คําชี้แจง โปรดพิจารณาและใหคะแนนความสอดคลองของแบบสัมภาษณการพัฒนาแบบฝกการ
เขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยกาเครื่องหมาย ( / ) ลง
ในชองคะแนนของแบบประเมินในแตละขอ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ขอ ประเด็น ระดับความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
+1 0 -1

1. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียว
กับสถานภาพ  ข อ มูลทั่ ว ไปของผู ให
สัมภาษณ

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

2. ความสอดคลองของประเด็นการสัมภาษณ
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษา
ไทย

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

3. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเก่ียว
กับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



82

แบบสอบถาม
( สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โปรแกรม ศิลป-คํานวณ )

เรื่อง การพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย

คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น ม. 4 เพื่อใชเปนแนวทางใน
การสรางแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       
ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามครั้งน้ี จะนําไปใชประโยชนในการวิจัยเทาน้ัน จึงขอใหนักเรียนตอบแบบ
สอบถามโดยแสดงความคิดเห็นและความตองการตามความเปนจริง แบบสอบถาม มี 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 3 ขอ

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและความตองการเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมในการสรางแบบฝก        
เสริมทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค จํานวน     4 ขอ

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ อีกจํานวน 1 ขอ
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คําชี้แจง     กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงใน (      ) หรือขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน

ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปสําหรับผูกรอกแบบสอบถาม
1. เพศ ……………………
2. อายุ …………………ป
3. นักเรียนไดเรียนพิเศษเพิ่มเติมวิชาภาษาไทยหรือไม

(         )  เรียน (        ) ไมเรียน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานการ
เขียนที่นักเรียนสนใจและตองการใหมีในแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย

1. หากครูจะสรางแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4 นักเรียนคิดวาสิ่งใดตอไปนี้     จะชวยเพิ่มความสนใจในการเขียนมากขึ้น ( ตอบไดมาก
กวา 1 ขอ  )

( ) พิมพโตตัว ชัดเจน อานงาย
( ) มีภาพประกอบที่ตรงกับเน้ือเรื่อง
( ) มีสีสันสวยงาม
( ) เน้ือเรื่องไมยาวเกินไป
( ) เน้ือเรื้องไมยากเกินไป
( ) เปนเรื่องที่ทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณ
( ) ใชภาษาที่งายแกการทําความเขาใจ
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ  …………………….

2. เม่ือไดรับมอบหมายจากครูใหปฏิบัติกิจกรรมหรืองานใด ๆ ก็ตาม นักเรียนชอบการทํางานแบบ
ใด ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )

( ) งานเด่ียว
( ) งานเปนคู
( ) งานกลุม

( ) กลุมยอย 2 - 3 คน
( ) กลุมยอย 4 – 7 คน
( ) ทั้งชั้นเรียน
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ
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3. หากครูจะนําเน้ือหาจากหนังสือนิทาน หนังสือพิมพ นิตยสาร สารคดี หรือขอความจากโฆษณา
ตาง ๆ  มาสรางเปนแบบฝกทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค    เพ่ือความเขาใจแกนักเรียน นักเรียนคิด
วา เน้ือหาจากแหลงใด ที่นักเรียนสนใจและตองการใหครูนํามาทําแบบฝก

(   ) นิทาน
(   ) เพลง
(   ) ขาว
(   ) สารคดี
(   ) นิตยสาร
(   ) อื่น ๆ ( โปรดระบุ ) ……………………………………………………

4. ขอเสนอแนะอื่น ๆ  (กรุณาระบุ)

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

ขอบคุณที่ใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการพัฒนาแบบฝก
      นางอรุณวรรณ    รัตนเดชกําจาย

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการนิเทศ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม

คําช้ีแจง โปรดพิจารณาประเด็นสนทนากลุม และใหคะแนนความสอดคลองของแบบสนทนากลุม เกี่ยวกับ 
การพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยกา
เครื่องหมาย ( / ) ลงในชองคะแนนของแบบประเมินในแตละขอ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ขอ ประเด็น ระดับความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
+ 1 0 - 1

1. คว ามสอดคล อ งของ
ประ เด็ นสนทนากลุ ม
เกี่ยวกับสถานภาพขอมูล
ทั่วไปของผูรวมสนทนา
กลุม

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

2. คว ามสอดคล อ งของ
ประ เด็ นสนทนากลุ ม
เกี่ยวกับความตองการ
แบบฝกการเขียนรอย-
แกวเชิงสรางสรรค

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

3. คว ามสอดคล อ งของ
ประ เด็ นสนทนากลุ ม
เกี่ยวกับเน้ือหาการจัดกิจ
กรรมการเรียนการสอน
โดยใชแบบฝกการเขียน
รอยแกวเชิงสรางสรรค

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

4. คว ามสอดคล อ งของ
ประ เด็ นสนทนากลุ ม
เกี่ยวกับโครงสรางและ
รูปแบบของแบบฝกการ
เขียนรอยแกวเชิง
สรางสรรค

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ค
ประเด็นสนทนากลุม
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ประเด็นสนทนากลุม

เรื่อง การพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

คําชี้แจง
ประเด็นสนทนากลุมฉบับน้ีเปนประเด็นคําถามในการสนทนาเกี่ยวกับสภาพความตองการและ

ขอบขายเนื้อหาในการพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดัง
น้ันผูวิจัยจึงขอใหผูเขารวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นตามความเปนจริง โดยแบงออกเปน 2 ตอน 
จํานวน  ขอดังน้ี

ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน 6  ขอ
ตอนที่ 2 ความตองการ ขอบขายเนื้อหา และขอเสนอแนะในการพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิง

สรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  จํานวน  4   ขอ 
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ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมสนทนากลุม
1. ชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………….
2. เพศ ………………………………….
3. อายุ ………………………ป
4. ระดับการศึกษาสูงสุด ……………………………………………..
5. ตําแหนงการทํางาน ……………………………………………………………………………
6. ประสบการณในการทํางานดานการสอน ………………….ป

ตอนที ่2   ความตองการ ขอบขายเนือ้หา และขอเสนอแนะ   ในการพฒันาแบบฝกการเขยีนรอยแกวเชงิสรางสรรค 
สาํหรบันักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที ่4  จาํนวน  4    ขอ

1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการสรางสื่อประเภทแบบฝก เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย
( ในดานของลักษณะ / รูปแบบ และเนื้อหา )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ทานคิดวาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค วชิาภาษาไทย    ที่จะนํามาใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในโรงเรียนของทาน     ทานคิดวาวิธีการสอน รวมถึงการใชสื่อการสอน และ
การวัดและการประเมินผลใด ที่จะเหมาะสมกับนักเรียนในโรงเรียนของทานมากท่ีสุด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. จากประสบการณในการสอนของทาน ทานคิดวา ขอบขายเนื้อหาตลอดจนกิจกรรมการฝกที่ระบุ
ไวคราว ๆ ในเอกสารที่แนบมา เหมาะสมหรือไม อยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………..

4. ขอเสนอแนะ อื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม

คําช้ีแจง โปรดพิจารณาประเด็นสนทนากลุม และใหคะแนนความสอดคลองของแบบสนทนากลุม 
เกี่ยวกับ การพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โดยกาเครื่องหมาย ( / )ลงในชองคะแนนของแบบประเมินในแตละขอและใหขอเสนอแนะ เพ่ิมเติม

ขอ ประเด็น ระดับความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
+ 1 0 - 1

1. คว ามสอดคล อ งของ
ประ เด็ นสนทนากลุ ม
เกี่ยวกับสถานภาพขอมูล
ทั่วไปของผูรวมสนทนา
กลุม

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

2. คว ามสอดคล อ งของ
ประ เด็ นสนทนากลุ ม
เกี่ยวกับความตองการ
แบบฝกการเขียนรอย-
แกวเชิงสรางสรรค

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

3. คว ามสอดคล อ งของ
ประ เด็ นสนทนากลุ ม
เกี่ยวกับเน้ือหาการจัดกิจ
กรรมการเรียนการสอน
โดยใชแบบฝกการเขียน
รอยแกวเชิงสรางสรรค

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

4. คว ามสอดคล อ งของ
ประ เด็ นสนทนากลุ ม
เกี่ยวกับโครงสรางและ
รูปแบบของแบบฝกรอย
แกวเชิงสรางสรรค

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ง
แผนการจัดการเรียนรู
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
เรื่อง ความคิดสรางสรรค
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เวลา 2 คาบ (100
นาที)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สาระสําคัญ
ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะความคิดแบบอเนกนัยคือความสามารถคิดไดหลายทิศทาง หลาย

แงมุม แปลกใหม ละเอียดลออ อันเปนองคประกอบของความคิดสรางสรรค การฝกใหมีความคิดสรางสรรค
จะชวยใหนักเรียนมีความคิดกวางไกล เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางสรรคเขียนตอไป

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย องคประกอบความคิดสรางสรรคและแสดง

ความคิดสรางสรรคจากสิ่งที่กําหนดใหได
จุดประสงคนําทาง

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของความคิดสรางสรรคได
2. นักเรียนสามารถบอกองคประกอบของความคิดสรางสรรคได
3. นักเรียนสามารถตั้งชื่อเรื่องที่กําหนดใหอานไดแปลกใหมไมซ้ําใคร
4. นักเรียนสามารถบอกสิ่งที่กําหนดใหภายในเวลาที่กําหนดใหได
5. นักเรียนสามารถบอกความเหมือนของสิ่งที่ตางกันได
6. นักเรียนสามารถบอกประโยชนของสิ่งที่กําหนดใหไดไมนอยกวา 7 ตัวอยาง

สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท.2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความและเขียนเรื่องราว

ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงาานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานชวงชั้นท่ี 4 สามารถเขียนเรียงความ ยอความ เขียนอธิบาย ชี้แจง เขียนโนมนาวใจ 

เขียนแสดงทรรศนะ เขียนบันเทิงคดี เขียนเชิงสรางสรรคและเขียนเชิงวิชาการใชกระบวนการเขียนพัฒนางาน
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เนื้อหา
ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความคิดขั้นอเนกนัย คือความคิดหลายทิศหลายทางหลายแงหลาย

มุม คิดไดกวางไกล ลักษณะความคิดเชนน้ีจะนําไปสูการประดิษฐคิดคนสิ่งแปลกใหม รวมถึงการคิดคนพบ
วิธีแกไขปญหาไดสําเร็จ

องคประกอบของความคิดสรางสรรคมี 4 ประการดังน้ี
1. ความคิดริเริ่มหมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม แตกตางจากความคิดธรรมดาอาจเกิดจาก

การนําความรูเดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกตใหเกิดสิ่งใหมขึ้น
2.  ความคิดแคลวคลอง หมายถึง ความสามารถในการคิดรวดเร็ว และคิดไดปริมาณมาก
3. ความคิดยืดหยุน หมายถึงความสามารถของบุคคลในการคิดหาคําตอบไดหลายประเภท 

หลายทิศทาง
4. ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแตงหรือขยายความคิดหลักให

ไดความสมบูรณยิ่งขึ้น

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ครูแจกใบงานใหนักเรียนทุกคน แลวใหนักเรียนทํากิจกรรม ลากเสนตามคําสั่ง
2. ครถูามนักเรยีนวาการทีนั่กเรยีนลากเสนตรงเชือ่มทัง้ 9 จดุ ไดน้ันนักเรยีนตองทาํอะไรกอนนัก

เรยีน ลากเสนตอกนัท้ัง 9 จดุไดเลยหรอืไม นักเรยีนมีวธิกีารคิดอยางไร
3. ครูนํานักเรียนเขาสูเน้ือหาเรื่อง การพูด การเขียน โดยอธิบายใหนักเรียนฟงวา การที่นักเรียน

จะพูดหรือเขียนน้ัน สิ่งสําคัญที่นักเรียนจะตองกระทําคือ นักเรียนจะตองคิดเสียกอน
4. ใหนักเรียนศึกษาใบความรูเรื่องความคิดสรางสรรค ครูซักถามนักเรียนถึงความหมายและองค

ประกอบของความคิดสรางสรรค
5. นักเรียนดูดอกไมที่ครูนํามา จากน้ันครูถามนักเรียนวา เม่ือนักเรียนเห็นดอกไมแลวนักเรียน

คิดถึงอะไรบาง ใหตอบมาหลายแงมุมและไดจํานวนคําตอบมากที่สุด เชน ปุย วิธีการขนสง ผีเสื้อเปนตน
6. ใหนักเรียนชวยกันบอกประโยชนของดอกไม  คิดขอความเปรียบเทียบกับดอกไม และคิดคํา

ใหมสําหรับเรียกแทนคําวาดอกไม
7. นักเรียนแบงกลุมเปน 4 กลุมแลวใหตัวแทนแตละกลุมมารับใบงานจากครู จากน้ันใหนักเรียน

แตละกลุมทํากิจกรรมตามคําสั่งในใบงาน
กลุมท่ี 1 ทํากิจกรรมในใบงาน อเนกประสงค
กลุมท่ี 2 ทํากิจกรรมในใบงาน ความเหมือน
กลุมท่ี 3 ทํากิจกรรมในใบงาน ตั้งชื่อฉันที
กลุมท่ี 4 ทํากิจกรรมในใบงาน ตอทายคํา
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8. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
9. นักเรียนชวยกันสรุปความหมาย และองคประกอบของความคิดสรางสรรค
10. ใหนักเรียนทําแบบฝก

สื่อการเรียนการสอน
1. ใบงาน
2. ใบความรู
3. แบบฝก
4. ดอกไม

การวัดและประเมินผล
1. จากการตอบคําถามของนักเรียน
2. จากการสังเกตความตั้งใจและการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม
3. จากการตรวจแบบฝก

บันทึกหลังสอน
จากการตอบคําถามของนักเรียนพบวา  การพบกันระหวางผูสอนกับผูเรียนการเรียนครั้งแรกนี้นัก

เรียนสวนใหญใหความสนใจในการเรียนและใหความรวมมือในการตอบคําถามทุกคน
จากการสังเกตความตั้งใจและการมีสวนรวมในการรวมกิจกรรมกลุมพบวา นักเรียนมีความตั้งใจ

และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุมเปนอยางดี กิจกรรมกลุมท่ีนักเรียนชื่นชอบมากท่ีสุดคือ ตั้งชื่อฉัน
ที

จากการตรวจแบบฝกพบวา นักเรียนบางคนยังทําแบบฝกไมถูกตอง จึงใชวิธีใหเพ่ือนท่ีมีความเขา
ใจและทําถูกมาเฉลยหนาชั้นเรียน
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ใบความรูเรื่องความคิดสรางสรรค

ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความคิดขั้นอเนกนัย คือความคิดหลายทิศทาง หลายแงมุม คิดได
กวางไกล เนนทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งลักษณะความคิดเชนน้ีจะนําไปสูการคิดประดิษฐสิ่งแปลกใหมการ
คิดคนวิธีการใหมและเอื้ออํานวยประโยชนตนเองและสังคมความคิดสรางสรรคเปนสิางที่มนุษยทุกคนเปนเจา
ของความคิดในระดับตาง ๆ กัน และความคิดสรางสรรคน้ี สามารถพัฒนาได ถาจัดสภาพการณใหเหมาะสม

องคประกอบของความคิดสรางสรรคมี 4 ประการดังน้ี
1. ความคิดริเริ่ม หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม แตกตางจากความคิดธรรมดา หรือความ

คิดงาย ๆ เปนความคิดที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม  อาจเกิดจากการนําความรูเดิมมาคิดดัดแปลง
และประยุกตใหเกิดสิ่งใหมๆขึ้น เชนการคิดเครื่องบินไดสําเร็จไดแนวคิดจากการทําเครื่องรอน เปนตน

2. ความคิดคลองตัวหมายถึง ความสามารถในการคิดอยางคลองแคลว รวดเร็ว และคิดไดใน
ปริมาณมาก โดยแบงออกเปน

     2.1 ความคิดแคลวคลองทางดานถอยคํา คือความสามารถในการใชถอยคําไดอยางคลองแค
ลว

2.2 ความคิดคลองแคลวทางดานการเชื่อมโยงสัมพันธ คือความสามารถในการคิดคนหาถอยคํา
ที่เหมือนกัน หรือคลายกันมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากไดภายในเวลาที่กําหนด

2.3 ความคลองแคลวทางดานการแสดงออก คือความสามารถในการใชวลีหรือประโยค กลาว
คือสามารถที่จะนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็วเพื่อใหไดประโยคที่ตองการ

2.4 ความคลองแคลวในการคิด คือ ความสามารถที่จะคิดสิ่งที่ตองการ ภายในเวลาที่กําหนด 
เชน ใหคิดหาประโยชนของกอนอิฐมาใหไดมากท่ีสุดในเวลาที่กําหนด

3. ความคิดยืดหยุน หมายถึง ความสามารถในการคิดหาคําตอบไดหลายประเภท หลายแบบ 
หลายทิศทาง แบงออกเปน

3.1 ความคิดยืดหยุนท่ีเกิดขึ้นทันที คือความสามารถที่จะพยายามคิดไดหลายอยาง อยางอิสระ 
เชนคนที่มีความคิดยืดหยุนในดานน้ีจะคิดไดวาประโยชนของกอนหินมีอะไรบาง ในขณะที่คนไมมีความคิด
สรางสรรคจะคิดไดเพียงอยางเดียว หรือสองอยางเทาน้ัน

 3.2 ความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง คือความสามารถที่จะคิดไดหลากหลายและ
สามารถคิดดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเปนหลายสิ่งหลายอยางได

4.  ความคิดละเอียดละออ หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแตงหรือขยายความคิดหลัก
ใหไดความสมบูรณยิ่งขึ้น
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ใบงาน

คําสั่ง : ใหนักเรียนลากเสนตรงเชื่อมจุดท้ัง 9 จุดเขาดวยกันโดยเมื่อลากเสนตรงเชื่อมโยง
แลวจะมีเสนตรง 4 เสน และขณะที่ลากเสนตรงเชื่อมโยง ตองลากอยางตอเน่ือง กลาวคือ นักเรียนสามารถ
ลากเสนตรงผานจุดแตละจุดไดเพียงครั้งเดียวและหามยกปากกาขึ้นจากกระดาษ
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แผนการจัดการเรียนรูที่  2
เรื่อง การสรางคํา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4           เวลา 1 คาบ
(50 นาที)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ความคิดรวบยอด
การสรางคําสามารถทําไดหลายวิธี เชนการนําหรือแยกสวนประกอบของคําไดแก พยัญชนะ สระ 

วรรณยุกต มาประสมกันเพื่อสรางเปนคําใหม หรือสรางคําใหมจากการประสมคํา โดยการนําคําต้ังแต 1 คํา
ขึ้นไปมาประสมกัน ทําใหเกิดคําใหมใชมากขึ้น

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนมีความรูความเขาใจในการสรางคําใหมดวยวิธีตาง ๆ

จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถสรางคําจากพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ที่กําหนดใหไดมากท่ีสุด

2. นักเรียนสามารถสรางคําจากการประสมคําไดมากท่ีสุด
สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย

สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท. 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว

ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานชวงชั้นท่ี 3 ขอ 1 สามารถเขียนเรียงความ ยอความ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิด

เห็น แสดงการโตแยง เขียนรายงานและเขียนเชิงสรางสรรครวมทั้งใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน

เนื้อหา
การสรางคํา สามารถทําไดหลายวิธี เชน การสรางคําจากการนําตัวอักษร สระ วรรณยุกต ใน

ภาษาไทยมาประสมกันใหเกิดเปนคําใหม เชน คําวา “หนังสือ” สามารถนําตัวอักษรมาประสมกันใหเปนคําใหม
ไดแก “หนอ”  “นอ” “สอน” “หอ” “หัน” “งอ” “อัน” เปนตน นอกจากน้ียังสามารถสรางคําใหมโดยการนําคําท่ีมี
อยูแลวมาประสมกับคําอ่ืนสรางเปนคําใหม เชนกําหนดคําวา “ นํ้า” สามารถนําคําอ่ืนมาประสมใหเกิดเปนคํา
ใหมไดดังน้ี นํ้าตก นํ้าตา นํ้าใจ เปนตน
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กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ครูและนักเรียนสนทนาเรื่องพยัญชนะ สระ วรรณยุกตในภาษาไทยวามีมากมายซึ่งเราสามารถ

นํามาประสมและสรางเปนคําใหมไดมากมาย
2. ครูใหนักเรียนเปนผูนํากิจกรรมดวยการผลัดกันกําหนดโจทยเปนพยัญชนะ  คําโดด แลวให

เพ่ือน ๆ ชวยกันสรางคําใหม
3. ครูใหนักเรียนเขากลุมตามความสมัครใจ แลวแขงกันสรางคําจากโจทยที่นักเรียนผลัดกันสราง

ขึ้นมา
4. นักเรียนทําแบบฝกการสรางคํา

สื่อการเรียนการสอน
1. บตัรอักษร บัตรคํา
2. แบบฝก

การวัดและประเมินผล
1. จากการตอบคําถามของนักเรียน
2. จากการสังเกตความตั้งใจและการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม
3. จากการตรวจแบบฝก

บันทึกหลังสอน
จากการตอบคําถามของนักเรียนพบวา นักเรียนแยงกันตอบคําถามเสียงดังจนตองแนะนําใหยก

มือแลวใหครูอนุญาตกอนจึงจะมีสิทธิ์ตอบ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนักเรียนมีความม่ันใจในการตอบคําถามเพราะ
สิ่งที่นักเรียนคิดและตอบมานั้นถูกทุกคน

จากการสังเกตความตั้งใจและการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมพบวา นักเรียนใหความรวมมือเปน
อยางดี

จากการตรวจแบบฝกพบวา นักเรียนสวนใหญไดคะแนนดี
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
เรื่อง  การสรางประโยค
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4    เวลา 2 คาบเรียน
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ

การเขียนประโยคประเภทตาง ๆ ที่แสดงความคิด ความรูสึก กิริยาอาการ ถายทอดออกมาอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับรูปภาพ จะทําใหงานเขียนนาสนใจ สื่อความหมายใหผูอานรับรูและเขาใจตามวัตถุ
ประสงค

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแตงประโยคประเภทตาง ๆ ใหเหมาะสมแกการเขียนเชิง

สรางสรรค
จุดประสงคนําทาง
1. เม่ือนักเรียนดูภาพแลวสามารถแตงประโยคใหสัมพันธกับภาพที่กําหนดได
2. เม่ือนักเรียนดูภาพแลวสามารถแตงประโยคไดเหมาะสมกับการเขียนเชิงสรางสรรค

สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย
สาระที่ 2 การเขียน
         มาตรฐาน ท. 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
        มาตรฐานชวงชั้นท่ี 3 ขอ 1 สามารถเขียนเรียงความ ยอความ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดง

ความคิดเห็นแสดงการโตแยง เขียนรายงานและเขียนเชิงสรางสรรค รวมทั้งใชกระบวนการเขียนพัฒนางาน
เขียน

เนื้อหา
ประโยคบอกเลา คือ ประโยคที่มีใจความเพื่อบอกใหทราบวา ใคร ทําอะไร ทําท่ีไหน ทํากับใคร 

ทําอยางไร เปนการแจงเรื่องราวใหทราบ หรือบอกเรื่องราวตาง ๆ เชน สมศรีอานหนังสือในหองสมุด
นองฟาลางจานในครัว
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ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่มีใจความไมตอบรับ มีขอความหรือเน้ือความที่ตรงกันขามกับ
ประโยคบอกเลา  มักมีคําใชปฏิเสธวา ไม  ไมได   ไมใช        เชน สมหญิงไมไดอานหนังสือในหองสมุด 
เด็กหญิงคนนี้ไมใชนองฝาย

ประโยคคําถาม คือ ประโยคที่มีใจความเปนคําถามเพื่อตองการคําตอบ คําท่ีเปนคําถามอยูตน
ประโยคหรือทายประโยคก็ได มักมีคําท่ีใชถามวา หรือ หรือไม ไหม เชน นองฝนตื่นนอนหรือยัง? เม่ือไรคุณ
พอจะกลับบาน?

ประโยคขอรอง คือ ประโยคที่มีขอความเพื่อแสดงความตองการใหผูอื่นชวยเหลือในลักษณะ
ตางๆ มักจะมีคําวา กรุณา โปรด ชวย วาน อยูหนาประโยค และมักมีคําท่ีใชขอรองวา นะ ซิ อยูทายประโยค 
เชน ตอยชวยเก็บดอกไมใหเราหนอยซิ  พี่แบมกรุณาน่ังลง

ประโยคคําสั่ง คือ ประโยคที่บอกใหบุคคลอื่นทําหรือไมทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักจะละประธานไว เชน 
ปดไฟทุกครั้งเม่ือออกจากหอง  หามสูบบุหรี่ งดใชเสียง

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ครูทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับประโยคชนิดตาง ๆ
2. ครูใหนักเรียนยกตัวอยาง   ทําโดดที่มักใชในประโยคคําสั่ง ขอรอง คําถาม คํากริยา
3. ครูนําภาพมาดาราขึ้นมา 1 ภาพ ใหนักเรียนชวยกันแตงประโยคบอกเลา ประโยคปฏิเสธ

ประโยคคําถาม ประโยคขอรอง  ประโยคคําสั่ง
 4. ครนํูาประโยคทีนั่กเรยีนแตงมาเปนตัวอยางใหนักเรยีนชวยกนัตรวจสอบและตดัสนิวาถกูหรอืไม

5. เม่ือนักเรียนเขาใจดีแลวครูใหนักเรียนทําแบบฝก

สื่อการเรียนการสอน
1.รูปภาพ
2.แบบฝก

การวัดและประเมินผล
1. จากการตอบคําถามของนักเรียน
2.จากการสังเกตความตั้งใจและการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม
3.จากการตรวจแบบฝก
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บันทึกหลังสอน
จากการตอบคําถามของนักเรียนพบวา ในการเรียนหลังน้ีนักเรียนตองใชความคิดในการแตงประโยค

จึงตอบคําถามชาลง
จากการสังเกตความตั้งใจและการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม  นักเรียนยังคงมีความตั้งใจในการ

เรียนดี แตขอทํางานเปนงานเดี่ยวเนื่องจากตองใชสมาธิในการคิดประโยค
จากการตรวจแบบฝก นักเรียนทําแบบฝกไดคะแนนคอนขางดี
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
เรื่อง  การเขียนขอความ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เวลา 2 คาบเรียน
………….………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
สาระสําคัญ

การเขียนขอความเพื่อบรรยาย เปนวิธีการแสดงความคิดท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ผูเขียนจะตอง
เขียนบอกเรื่องราวใหเปนไปตามลําดับความคิด  และตองคิดเชื่อมโยงกับสิ่งตาง ๆ แลวสื่อใหผูอื่นทราบหรือ
นึกเห็นภาพตรงตามที่ตองการ

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง
เขียนขอความบรรยายไดถูกตองชัดเจนและเหมาะสม
จุดประสงคนําทาง
1. บอกหรือพูดบรรยายลักษณะของสิ่งที่กําหนดใหได
2. บอกวิธีการเขียนขอความบรรยายเรื่อง เหตุการณ สถานการณ หรือภาพได
3. เขียนขอความบรรยายเรื่อง เหตุการณ สถานการณ หรือภาพท่ีกําหนดใหได

เนื้อหาสาระ
การเขียนขอความบรรยาย เปนการบอกเรื่องราว ที่มีลําดับตอเน่ืองกัน เชน มีเหตุการณอยางหนึ่ง 

แลวมีเหตุการณอีกอยางหนึ่งเกิดขึ้นตามมา หรือมีสาเหตุและมีผลที่เกิดขึ้น
การเขียนขอความบรรยายเปนการเขียนท่ีผูเขียนจะตองใชความคิดประสบการณและจินตนาการ

ของตนที่เกิดขึ้น แลวเขียนถายทอดความคิดหรือภาพในใจออกมาใหผูอื่นไดรับรู น่ันหมายถึงภาพที่เกิดขึ้นใน
ใจตองชัดเจน และผูเขียนตองสามารถใชภาษาถายทอดใหผูอานไดรับรูตรงกับที่ตนตองการมากที่สุด

ลักษณะของการเขียนขอความบรรยาย เปนการเขียนโดยคํานึงถึงความตอเน่ืองของเรื่องราวหรือ
เหตุการณเปนสําคัญ  เชน   ถาเขียนเลาเรืองการทองเที่ยว ก็จะตองมีจุดเริ่มตน มีการเดินทางผานสถานที่
ตาง ๆ ตามลําดับ มีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่น้ัน ๆ  เชนความรูเกี่ยวกับตํานาน  ความรูเกี่ยวกับประวัติ
ศาสตร ความเปนมา ฯลฯ

วิธีเขียนขอความบรรยาย
1. ผูเขียนตองหยิบยกเอาสิ่งสําคัญ ๆ หรือลักษณะเดน ๆ ของสิ่งน้ัน ๆ มาเรียบเรียงใหมีเน่ือ

ความกลมกลืนกัน
2. เลือกใชถอยคําเพื่อสื่อความหมายใหไดตรงตามที่ตนตองการ
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การเขียนขอความบรรยาย เปนทักษะสําคัญและมีประโยชน สมควรไดรับการฝกการคิดและการ
เขียนบรรยายใหชัดเจน เพื่อประโยชนตอผูเรียนจะไดนําไปใชในการศึกษา และชวยใหสามารถสื่อความรู 
ความคิดไดอยางสรางสรรค

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ครูนํารูปสมเด็จพระเจาตากสินหนาคายบางกุง ใหนักเรียนดู และชวยกันบอกชื่อ บอก

วีรกรรมที่สําคัญ
2. ครูใหนักเรียนชวยกันเรียงลําดับเหตุการณกอน-หลัง เกี่ยวกับวีรกรรมของพระเจาตากสิน

มหาราชและคายบางกุง
3.  ครูใหนักเรียนสังเกตการลําดับขอความตามเหตุการณ และเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติบุคคล
4. ครอูธบิายความหมายของการบรรยายลกัษณะและวธิกีารเขยีนขอความบรรยาย พรอมยกตวัอยาง
5. นักเรียนชวยกันสรุปลักษณะและวิธีการเขียนขอความบรรยาย
6. นักเรียนฝกเขียนขอความบรรยายจากแบบฝก

สื่อการเรยีนการสอน
1. ภาพสมเด็จพระเจาตากสินหนาคายบางกุง
2. แบบฝกการเขียนขอความบรรยาย

การวัดและประเมินผล
1. จากการตอบคําถามของนักเรียน
2. จากการสังเกตความตั้งใจและการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม
3. จากการตรวจแบบฝก

บันทึกหลังสอน
จากการตอบคําถามของนักเรียนพบวา นักเรียนใหความรวมมือในการตอบคําถามเปนอยางดี

เพราะทุกคนรูจักคายบางกุง ซึ่งเปนสถานที่สําคัญในจังหวัดเปนอยางดี โดยเฉพาะนักเรียนชาย
จากการสังเกตความตั้งใจและการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม  นักเรียนยังคงมีความตั้งใจและฝกทํา

กิจกรรมเปนอยางดี
จากการตรวจแบบฝก  นักเรียนทําแบบฝกไดอยางถูกตองและสรางสรรค

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



104

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
เรื่อง  การเขียนความเรียง
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 เวลา 1 คาบเรียน
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
สาระสําคัญ

การเขียนความเรียงเชิงสรางสรรคเปนการเขียนที่นําเสนอเน้ือหาที่มีสาระ มีคุณคาท้ังทางดาน
อารมณ สติปญญาที่เปนประโยชนตอสังคม โดยถายทอดอารมณ ความรู ความคิด ดวยภาษาที่ดี สละสลวย
ในรูปแบบที่เหมาะสมสอดคลองตอเน่ืองกัน

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนเชิงสรางสรรคและสามารถเขียนลําดับเรื่องราวดวย

ถอยคําและภาษาอยางสรางสรรค
จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนสามารถเขียนคํา ขอความเริ่มตนเรื่องจากภาพที่กําหนดไดแปลกใหม นาสนใจ
2. นักเรียนสามารถเขียนคํา ขอความเพื่อเปนตอนจบของเรื่องจากภาพที่กําหนดไดแปลกใหม

และนาสนใจ
3. เม่ือกําหนดภาพใหนักเรียนสามารถตั้งชื่อเรื่องไดแปลกใหมและนาสนใจ
4. นักเรียนสามารถเขียนลําดับเรื่องราวประกอบภาพไดแปลกใหมและนาสนใจ

สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท.2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความยอความและเขียนเรื่องราวใน

รูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกาาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานชวงชั้นท่ี 3  ขอ 1 สามารถเขียนเรียงความ ยอความ เขียนอธิบาย ชี้แจงแสดงความคิด

เห็น แสดงการโตแยง เขียนรายงานและเขียนเชิงสรางสรรครวมทั้งใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน

เนื้อหา
การเขียนความเรียงเชิงสรางสรรค เปนงานเขียนท่ีผูเขียนตองบรรยาย พรรณนาความรูสึก 

อารมณ ความรู เพ่ือบอกรายละเอียดของภาพที่มองเห็น ถายทอดใหผูอานเห็นภาพชัดเจน ซึ่งผูเขียนจําเปน
ตองเขียนลําดับความ เรื่องราว เหตุการณที่เห็น ดวยภาษา ถอยคําท่ีถูกตอง ตรงความหมาย สามารถสื่อ
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ความหมายไดตรงตามความประสงค นอกจากน้ัน การตั้งชื่อเรื่องการเริ่มตนเขียนเรื่องราวและตอนจบของ
เรื่องมีความสําคัญที่จะทําใหเรื่องนาสนใจ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักเรียนดูภาพจํานวน 2 ภาพ   ซึ่งเปนภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองกัน จากน้ันให

อาสาสมัครออกมาเลาบรรยายเหตุการณในภาพโดยนึกเรื่องตามจินตนาการ
2. ครูใหนักเรียนในหองที่น่ังฟงชวยกันต้ังชื่อเรื่องใหสอดคลองกับภาพ  และเนื้อเรื่องที่เพ่ือนเลา
3. ครสูลบัภาพแลวลองใหนักเรยีนคนอืน่แตงเรือ่งใหสอดคลองกบัลาํดับของภาพโดยไมซ้าํกบัเพือ่นท่ี

แตงไปแลวพรอมทัง้ตัง้ชือ่เรือ่งใหม
4. เพ่ิมภาพจาก 2 ภาพ เปน 3 ภาพ แลวใหนักเรยีนเขากลุมเพ่ือทาํกจิกรรมแตงเรือ่งและเรยีงลาํดับ

ภาพตามเหตกุารณ โดยจาํนวนสมาชกิในกลุมเปนไปตามความสมคัรใจ
5. ครูนําผลงานของแตละกลุมออกมาใหนักเรียนชวยกันวิจารณและใหคะแนน
6. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกการเขียนความเรียง

สื่อการเรียนการสอน
1. รูปภาพ
2. แบบฝก
3. กระดาษ A 4

การวัดและประเมินผล
1. จากการตอบคําถามของนักเรียน
2. จากการสังเกตความตั้งใจและการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม
3. จากการตรวจแบบฝก

บันทึกหลังสอน
จากการตอบคําถามของนักเรียน พบวา นักเรียนใหความรวมมือในการตอบคําถามทุกคน
จากการสังเกตความตั้งใจและการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม พบวา นักเรียนใหความรวมมือในการ

ออกมาเลาเรื่องหนาชั้นเรียนเปนอยางดี
จากการตรวจแบบฝก พบวา นักเรียนสามารถทําแบบฝกไดอยางถูกตองและสรางสรรค

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก จ
แบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



107

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



108

แบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ประกอบดวย  แบบฝกชุดที่ 1 ริเริ่มเพ่ิมคํา เปนแบบฝกเกี่ยวกับการสรางคํา แบบฝกชุดที่2 สรางสรรค
ประโยค เปนแบบฝกการสรางประโยค แบบฝกชุดที่ 3 เปดโลกวลี  เปนแบบฝกการเขียนขอความ
แบบฝกชุดที่ 4 เลนวจีความเรียง เปนแบบฝกการเขียนความเรียง รวมทั้งสิ้น 4 ชุด

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค  นักเรียนตองปฏิบัติ
ตามคําสั่งใหถูกตอง ทําแบบฝกและละชุดใหครบ นักเรียนจะมีความสามารถในการเขียนรอยแกวเชิง
สรางสรรคเพ่ิมขึ้น จนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
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จุดมุงหมาย
เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคในเรื่อง

ของการสรางคํา โดยสรางคําใหมจากตัวอักษร สระ วรรณยุกตใน
คํา หรือ รูปภาพ ที่กําหนดให ไดอยางถูกตองและสรางสรรค
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แบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

หนวยที่ 1 การสรางคํา

ชื่อ………………………………นามสกุล………………………………….ชั้น………………….เลขที่……………….
โรงเรียน…………………………………………..

คําช้ีแจง
1. ใหนักเรียนอานคําสั่งใหเขาใจ แลวจึงทําแบบฝก
2. แบบฝกเรื่องน้ีมีจํานวน 3 ขอ ใหเวลาในการทํา 15 นาที
3. นักเรียนตองทําแบบฝกใหครบทุกขอนะคะ ถาพบขอยากใหขามไปทําขอที่งายกอน

แลวกลับมาทําขอที่ยังไมไดทําภายหลังคะ
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1. ใหนักเรียนนําตัวอักษร สระ และวรรณยุกตในคําท่ีกําหนดให มาประสมเปนคําใหมใหไดมากท่ีสุด
คําท่ีกําหนด   นายหางทอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คําท่ีกําหนด พินัยกรรม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ใหนักเรียนสรางคําเรียกชื่อรูปภาพที่กําหนด โดยใหเปนคําเรียกชื่อที่แปลกใหมใหมากท่ีสุด

รูปภาพที่กําหนด

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

3.ใหนักเรียนสรางคําใหมจากคําและรูปภาพที่กําหนดใหมากท่ีสุดและเปนคําที่มีความหมายโดย
3.1 นักเรียนหาคํามาประสมกับคําท่ีกําหนดให เปนคําใหม ใหมากท่ีสุด
คําท่ีกําหนด     ขาว

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

คําท่ีกําหนด วิ่ง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2 นักเรียนหาคํามาประสมกับภาพที่กําหนดใหเปนคําใหมมาใหมากท่ีสุด
รูปภาพที่กําหนด

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

รูปที่กําหนด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



113

จุดมุงหมาย
เพ่ือฝกทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคในเรื่องของ

การแตงประโยค โดยแตงประโยคจาก ตัวอักษร คําและภาพ แตง
ประโยคคําถาม ประโยคปฏิเสธ ประโยคขอรอง ประโยคคําสั่ง ได
อยางถูกตองและสรางสรรค
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แบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

หนวยที่ 2 การสรางประโยค

ชื่อ………………………………นามสกุล………………………………….ชั้น………………….เลขที่……………….
โรงเรียน……………………………………………...

คําช้ีแจง
1. ใหนักเรียนอานคําสั่งใหเขาใจ แลวจึงทําแบบฝก
2. แบบฝกเรื่องน้ีมีจํานวน 3 ขอ ใหเวลาในการทํา 20 นาทีนะคะ
3. นักเรียนตองทําแบบฝกใหครบทุกขอ ถาพบขอยากใหขามไปทําขอที่งายกอนแลวกลับ

มาทําขอที่ยากภายหลังนะคะ
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  1. ใหนักเรียนนําตัวอักษรทุกตัวที่กําหนดใหมาสรางเปนคําแลวแตงเปนประโยคที่สมบูรณ ใหมากท่ีสุด
 ตัวอักษรที่กําหนดให ก จ ต ง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 ตัวอักษรที่กําหนด ห น ย ส
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
  2. ใหนักเรียนนําคําและภาพที่กําหนดใหมาเรียบเรียงเปนประโยคใหสัมพันธกัน
คําที่กําหนด ลมพัด เงียบเหงา
รูปภาพที่กําหนด

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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คําที่กําหนด ความหวัง ตนกลา
รูปที่กําหนด

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

3. ใหนักเรียนสรางประโยคจากรูปภาพตอไปนี้
3.1 ใหนักเรียนสรางประโยคคําถามจากภาพที่กําหนดให มาใหมากที่สุด

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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3.2 ใหนักเรียนสรางประโยคปฏิเสธจากภาพที่กําหนดให มาใหมากท่ีสุด

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3.3  ใหนักเรียนสรางประโยคขอรองจากภาพที่กําหนดให มาใหมากท่ีสุด

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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3.4 ใหนักเรียนสรางประโยคคําสั่งจากภาพที่กําหนดให มาใหมากท่ีสุด

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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จุดมุงหมาย
เพ่ือฝกทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคในเรื่องของ

การเขียนขอความโดยเขียนขอความแสดงความรูสึกจากภาพ เขียน
แสดงความคิดเห็น เขียนขอความโฆษณาสินคา
ไดอยางถูกตองและสรางสรรค
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แบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

หนวยที่ 3 การเขียนขอความ

ชื่อ………………………………นามสกุล………………………………….ชั้น………………….เลขที่……………….
โรงเรียน…………………………………………..

คําช้ีแจง
1. ใหนักเรียนอานคําสั่งใหเขาใจ แลวจึงทําแบบฝก
2. แบบฝกเรื่องน้ีมีจํานวน 3 ขอ ใหเวลาในการทํา 25 นาทีนะคะ
3. นักเรียนตองทําแบบฝกใหครบทุกขอ ถาพบขอยากใหขามไปทําขอที่งายกอนแลวกลับ

มาทําขอที่ยากภายหลังนะคะ
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1. ใหนักเรียนเขียนขอความแสดงความรูสึกจากรูป
ภาพที่กําหนดให ตามความรูสึกของนักเรียน

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………….
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2. ใหนักเรียนเขียนขอความแสดงความคิดเห็นจากภาพเปนขอความสั้น ๆ ตามความคิดเห็นของนักเรียน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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3. ใหนักเรียนเขียนขอความโฆษณาสินคาตามภาพ โดยตั้งชื่อสินคาใหม และเขียนรายละเอียดคุณภาพ
ของสินคา แตไมเกินความเปนจริง เพ่ือเชิญชวนลูกคาใหซื้อสินคาของนักเรียน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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จุดมุงหมาย
เพ่ือฝกทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคในเรื่องของการเขียน

ความเรียงจากหัวขอสถานการณ จากคําและรูปภาพ ไดอยางถูกตองและ
สรางสรรค
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แบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
หนวยที่ 4 การเขียนความเรียง

ชื่อ………………………………นามสกุล………………………………….ชั้น………………….เลขที่……………….
โรงเรียน……………………………………….…..

คําช้ีแจง
1. ใหนักเรียนอานคําสั่งใหเขาใจ แลวจึงทําแบบฝกนะคะ
2. แบบฝกเรื่องน้ีมีจํานวน 3 ขอ ใหเวลาในการทํา 30 นาทีคะ
3. นักเรียนตองทําแบบฝกใหครบทุกขอ ถาพบขอยากใหขามไปทําขอที่งายกอนแลวกลับ

มาทําขอที่ยากภายหลังนะคะ
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1.ใหนักเรียนเลือกเขียนความเรียงเพียง 1 หัวขอจาก 3 หัวขอที่กําหนดให โดยใหเหตุผลวาเพราะเหตุใด
  นักเรียนจึงเลือกหัวขอน้ี ตามความคิดของนักเรียน

1.1 ถาฉันเปนนายกรัฐมนตรี ฉันจะ……………………….
1.2 ถาฉันเปนนักกีฬาท่ีโดงดัง ฉันจะ ……………………………
1.3 ถาฉันเปนหมอพรทิพย ฉันจะ ……………………………….

1.4   ถาฉัน ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. ใหนักเรียนนําคําและรูปภาพที่กําหนดให เขียนเรื่องตามจินตนาการความคิดของนักเรียนเอง พรอมท้ัง
   ตั้งชื่อเรื่อง ความยาวไมต่ํากวา 8 บรรทัด

   คําท่ีกําหนด   การประชุม เจาภาพ   เศรษฐกิจ การเกษตร  สัญญา ยิ้มสยาม

                                        รูปภาพที่กําหนดให

                               ชื่อเรื่อง………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.ใหนักเรียนแตงเรื่องเดิมจาก ขอความและรูปภาพใหจบเปนเรื่องเดียวกันโดยใสหมายเลขเรียงลําดับไว
  ใตรูปภาพและตั้งชื่อเรื่องใหเหมาะสมสอดคลองกับเน้ือเรื่อง

ลําดับที่………………..    ลําดับที่………………….   ลําดับที่………………….

ชื่อเรื่อง………………………………………………..
วันหยุดสุดสัปดาหในหนารอน…………………………………………………………………………………………

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ฉ
แบบทดสอบความสามารถกอนเรียน
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แบบทดสอบความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค  (กอนเรียน)
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

หนวยที่ 1 ริเริ่มเพ่ิมคํา

ชื่อ………………………………นามสกุล………………………………….ชั้น………………….เลขที่……………….
โรงเรียน…………………………………………..

คําช้ีแจง
1. ใหนักเรียนอานคําสั่งใหเขาใจ แลวจึงทําแบบทดสอบ
2. แบบทดสอบเรื่องน้ีมีจํานวน 3 ขอ ใหเวลาในการทํา 15 นาที
3. นักเรียนตองทําแบบทดสอบใหครบทุกขอ ถาพบขอยากใหขามไปทําขอที่งายกอนแลว

กลับมาทําขอที่ยังไมไดทําภายหลัง
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   1.ใหนักเรียนนําตัวอักษร สระ และวรรณยุกตในคําท่ีกําหนดให มาประสมเปนคําใหมใหไดมากท่ีสุด
ตัวอยาง    หนังสือ = สน หนอ สอน หน หอ งอ หัน

     คําท่ีกําหนด   เครื่องมือ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

   2. ใหนักเรียนสรางคําเรียกชื่อรูปภาพที่กําหนด โดยใหเปนคําเรียกชื่อที่แปลกใหมใหมากท่ีสุด
ตัวอยางรูปภาพ     ตัวอยาง =  สี่ใบพัด วายุเหล็ก  จาววายุ  ลมหมุน

รูปภาพที่กําหนด

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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   3.ใหนักเรียนสรางคําใหมจากคําและรูปภาพที่กําหนดใหมากท่ีสุดและเปนคําที่มีความหมายโดย
3.1 นักเรียนหาคํามาประสมกับคําท่ีกําหนดให เปนคําใหม ใหมากท่ีสุด
คําท่ีกําหนด     นํ้า
ตัวอยาง นํ้าปลา แมนํ้า …………..

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

3.2 นักเรียนหาคํามาประสมกับภาพที่กําหนดใหเปนคําใหมมาใหมากท่ีสุด
รูปภาพที่กําหนด

ตัวอยาง  ใจดํา นํ้าใจ ……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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แบบทดสอบความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค (กอนเรียน)
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

หนวยที่ 2 สรางสรรคประโยค

ชื่อ………………………………นามสกุล………………………………….ชั้น………………….เลขที่……………….
โรงเรียน……………………………………………...

คําช้ีแจง
1. ใหนักเรียนอานคําสั่งใหเขาใจ แลวจึงทําแบบทดสอบ
2. แบบทดสอบเรื่องน้ีมีจํานวน 3 ขอ ใหเวลาในการทํา 20 นาที
3. นักเรียนตองทําแบบทดสอบใหครบทุกขอ ถาพบขอยากใหขามไปทําขอที่งายกอนแลว

กลับมาทําขอที่ยากภายหลัง
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   1. ใหนักเรียนนําตัวอักษรทุกตัวที่กําหนดใหมาสรางเปนคําแลวแตงเปนประโยคที่สมบูรณ
ใหมากท่ีสุด
       ตัวอยาง พ ต ก ป
       ประโยคที่แตงคือ พี่ตีกบในปา พอตมไกปา พี่ตอยกับปา

       ตัวอักษรที่กําหนด ม น ก ส
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
   2. ใหนักเรียนนําคําและภาพที่กําหนดใหมาเรียบเรียงเปนประโยคใหสัมพันธกัน
       คําท่ีกําหนด แดง สวม มอง
       รูปภาพที่กําหนด

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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       3. ใหนักเรียนสรางประโยคจากรูปภาพตอไปนี้
3.1 ใหนักเรียนสรางประโยคคําถามจากภาพที่กําหนดให มาใหมากท่ีสุด

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

3.2 ใหนักเรียนสรางประโยคปฏิเสธจากภาพที่กําหนดให มาใหมากท่ีสุด

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.3 ใหนักเรียนสรางประโยคขอรองจากภาพที่กําหนดให มาใหมากท่ีสุด

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

3.4 ใหนักเรียนสรางประโยคคําสั่งจากภาพที่กําหนดให มาใหมากท่ีสุด

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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แบบทดสอบความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค ( กอนเรียน )
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

หนวยที่ 3 เปดโลกวลี

ชื่อ………………………………นามสกุล………………………………….ชั้น………………….เลขที่……………….
โรงเรียน…………………………………………..

คําช้ีแจง
1.ใหนักเรียนอานคําสั่งใหเขาใจ แลวจึงทําแบบทดสอบ
2. แบบทดสอบเรื่องน้ีมีจํานวน 3 ขอ ใหเวลาในการทํา 25 นาที
3. นักเรียนตองทําแบบทดสอบใหครบทุกขอ ถาพบขอยากใหขามไปทําขอที่งายกอนแลว

กลับมาทําขอที่ยากภายหลัง
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1. ใหนักเรียนเขียนขอความแสดงความรูสึกจากรูปภาพที่
กําหนดให ตามความรูสึกของนักเรียน

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. ใหนักเรียนเขียนขอความแสดงความคิดเห็นจากภาพเปนขอความสั้น ๆ ตามความคิดเห็นของนักเรียน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. ใหนักเรียนเขียนขอความโฆษณาสินคาตามภาพ โดยตั้งชื่อสินคาใหม และเขียนรายละเอียดคุณภาพของ
สินคา แตไมเกินความเปนจริง เพ่ือเชิญชวนลูกคาใหซื้อสินคาของนักเรียน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค ( กอนเรียน )
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

หนวยที่ 4 เลนวจีความเรียง

ชื่อ………………………………นามสกุล………………………………….ชั้น………………….เลขที่……………….
โรงเรียน……………………………………….…..

คําช้ีแจง
1. ใหนักเรียนอานคําสั่งใหเขาใจ แลวจึงทําแบบทดสอบ
2. แบบทดสอบเรื่องน้ีมีจํานวน 3 ขอ ใหเวลาในการทํา 30 นาที
3. นักเรียนตองทําแบบทดสอบใหครบทุกขอ ถาพบขอยากใหขามไปทําขอที่งายกอนแลวกลับมาทํา

ขอที่ยากภายหลัง
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1.  ใหนักเรียนเลือกเขียนความเรียงเพียง 1 หัวขอจาก 3 หัวขอที่กําหนดให โดยใหเหตุผลวาเพราะเหตุใด
นักเรียนจึงเลือกหัวขอน้ี ตามความคิดของนักเรียน

1.1 ถาฉันมีพรศักด์ิสิทธิ์ 3 ประการ ฉันจะ……………………….
1.2 ถาฉันเปนดาราหรือนักรอง ฉันจะ ……………………………
1.3 ถาฉันมีเงินสิบลานบาทฉันจะ ……………………………….

  ถาฉัน ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



143

  2.  ใหนักเรียนนําคําและรูปภาพที่กําหนดให เขียนเรื่องตามจินตนาการความคิดของนักเรียนเอง พรอมท้ัง
ตั้งชื่อเรื่อง ความยาวไมต่ํากวา 8 บรรทัด

คําท่ีกําหนด   ริมระเบียง   ขนมปง   ไปเที่ยว  ในบาน   อากาศเย็น

รูปภาพที่กําหนดให

ชื่อเรื่อง………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… …………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.ใหนักเรียนแตงเรื่องเดิมจาก ขอความและรูปภาพใหจบเปนเรื่องเดียวกันโดยใสหมายเลขเรียงลําดับไวใตรูป
ภาพและตั้งชื่อเรื่องใหเหมาะสมสอดคลองกับเน้ือเรื่อง

ลําดับที่………………..    ลําดับที่…………………. ลําดับที่…………………………

ชื่อเรื่อง………………………………………………..
เม่ือสําเร็จการศึกษา ความเหนื่อยยากที่เขาตองใชความอดทน เพียรพยายามเปนเวลานานก็หายเปน

ปลิดท้ิงหลังจากนี้ชีวิตของเขาก็จะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ช
แบบทดสอบหลังเรียนการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค
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แบบทดสอบความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค  ( หลังเรียน )
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

หนวยที่ 1 ริเริ่มเพ่ิมคํา

ชื่อ………………………………นามสกุล………………………………….ชั้น………………….เลขที่……………….
โรงเรียน…………………………………………..

คําช้ีแจง
1. ใหนักเรียนอานคําสั่งใหเขาใจ แลวจึงทําแบบทดสอบ
2. แบบทดสอบเรื่องน้ีมีจํานวน 3 ขอ ใหเวลาในการทํา 15 นาที
3. นักเรียนตองทําแบบทดสอบใหครบทุกขอ ถาพบขอยากใหขามไปทําขอที่งายกอนแลว

กลับมาทําขอที่ยังไมไดทําภายหลัง
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1. ใหนักเรียนนําตัวอักษร สระ และวรรณยุกตในคําท่ีกําหนดให มาประสมเปนคําใหมใหไดมากท่ีสุด
ตัวอยาง    หนังสือ = สน หนอ สอน หน หอ งอ หัน

     คําท่ีกําหนด   บันเทิง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ใหนักเรียนสรางคําเรียกชื่อรูปภาพที่กําหนด โดยใหเปนคําเรียกชื่อที่แปลกใหมใหมากท่ีสุด
ตัวอยางรูปภาพ     ตัวอยาง =  สี่ใบพัด วายุเหล็ก  จาววายุ  ลมหมุน

รูปภาพที่กําหนด

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
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   3.ใหนักเรียนสรางคําใหมจากคําและรูปภาพที่กําหนดใหมากท่ีสุดและเปนคําที่มีความหมายโดย
3.1 นักเรียนหาคํามาประสมกับคําท่ีกําหนดให เปนคําใหม ใหมากท่ีสุด
คําท่ีกําหนด     นํ้า
ตัวอยาง นํ้าปลา แมนํ้า …………..

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

3.2 นักเรียนหาคํามาประสมกับภาพที่กําหนดใหเปนคําใหมมาใหมากท่ีสุด
รูปภาพที่กําหนด

ตัวอยาง  ใจดํา นํ้าใจ ……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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แบบทดสอบความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค ( หลังเรียน )
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

หนวยที่ 2 สรางสรรคประโยค

ชื่อ………………………………นามสกุล………………………………….ชั้น………………….เลขที่……………….
โรงเรียน……………………………………………...

คําช้ีแจง
1.ใหนักเรียนอานคําสั่งใหเขาใจ แลวจึงทําแบบทดสอบ
2.แบบทดสอบเรื่องน้ีมีจํานวน 3 ขอ ใหเวลาในการทํา 20 นาที
3.นักเรียนตองทําแบบทดสอบใหครบทุกขอ ถาพบขอยากใหขามไปทําขอที่งายกอนแลว

กลับมาทําขอที่ยากภายหลัง
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   1. ใหนักเรียนนําตัวอักษรทุกตัวที่กําหนดใหมาสรางเปนคําแลวแตงเปนประโยคที่สมบูรณ ใหมากท่ีสุด
        ตัวอยาง พ ต ก ป
        ประโยคที่แตงคือ พี่ตีกบในปา พอตมไกปา พี่ตอยกับปา

         ตัวอักษรที่กําหนด ค   จ  ก ล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………
   2. ใหนักเรียนนําคําและภาพที่กําหนดใหมาเรียบเรียงเปนประโยคใหสัมพันธกัน
       คําที่กําหนด มิตร เพลง   เปลี่ยน
       รูปภาพที่กําหนด

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………
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3. ใหนักเรียนสรางประโยคจากรูปภาพตอไปนี้
3.1 ใหนักเรียนสรางประโยคคําถามจากภาพที่กําหนดให มาใหมากที่สุด

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………… 
 3.2 ใหนักเรียนสรางประโยคปฏิเสธจากภาพที่กําหนดให มาใหมากที่สุด

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
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3.3 ใหนักเรียนสรางประโยคขอรองจากภาพที่กําหนดให มาใหมากที่สุด

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

3.4 ใหนักเรียนสรางประโยคคําสั่งจากภาพที่กําหนดให มาใหมากที่สุด

…..…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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แบบทดสอบความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค ( หลังเรียน )
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

หนวยที่ 3 เปดโลกวลี

ชื่อ………………………………นามสกุล………………………………….ชั้น………………….เลขที่……………….
โรงเรียน…………………………………………..

คําช้ีแจง
1. ใหนักเรียนอานคําสั่งใหเขาใจ แลวจึงทําแบบทดสอบ
2. แบบทดสอบเรื่องน้ีมีจํานวน 3 ขอ ใหเวลาในการทํา 25 นาที
3. นักเรียนตองทําแบบทดสอบใหครบทุกขอ ถาพบขอยากใหขามไปทําขอที่งายกอนแลว

กลับมาทําขอที่ยากภายหลัง
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1. ใหนักเรียนเขียนขอความแสดงความรูสึกจากรูปภาพที่กําหนด
ให ตามความรูสึกของนักเรียน

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
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 2. ใหนักเรียนเขียนขอความแสดงความคิดเห็นจากภาพเปนขอความสั้น ๆ ตามความคิดเห็นของนักเรียน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. ใหนักเรียนเขียนขอความโฆษณาสินคาตามภาพ โดยตั้งชื่อสินคาใหม และเขียนรายละเอียดคุณภาพของ
สินคา แตไมเกินความเปนจริง เพ่ือเชิญชวนลูกคาใหซื้อสินคาของนักเรียน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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แบบทดสอบความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค ( หลังเรียน )
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

หนวยที่ 4 เลนวจีความเรียง

ชื่อ………………………………นามสกุล………………………………….ชั้น………………….เลขที่……………….
โรงเรียน……………………………………….…..

คําช้ีแจง
1. ใหนักเรียนอานคําสั่งใหเขาใจ แลวจึงทําแบบทดสอบ
2. แบบทดสอบเรื่องน้ีมีจํานวน 3 ขอ ใหเวลาในการทํา 30 นาที
3. นักเรียนตองทําแบบทดสอบใหครบทุกขอ ถาพบขอยากใหขามไปทําขอที่งายกอนแลว

กลับมาทําขอที่ยากภายหลัง
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1.ใหนักเรียนเลือกเขียนความเรียงเพียง 1 หัวขอจาก 3 หัวขอที่กําหนดให โดยใหเหตุผลวาเพราะเหตุใด นัก
เรียนจึงเลือกหัวขอน้ี ตามความคิดของนักเรียน

1.1 ถาฉันมีพรศักด์ิสิทธิ์ 3 ประการ ฉันจะ……………………….
1.2 ถาฉันเปนดาราหรือนักรอง ฉันจะ ……………………………
1.3 ถาฉันมีเงินสิบลานบาทฉันจะ ……………………………….

  ถาฉัน ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. ใหนักเรียนนําคําและรูปภาพที่กําหนดให เขียนเรื่องตามจินตนาการความคิดของนักเรียนเอง พรอมท้ังตั้ง
ชื่อเรื่อง ความยาวไมต่ํากวา 8 บรรทัด

คําท่ีกําหนด   ยามเชา    อาหาร   ไปเที่ยว  ฝนหวาน

รูปภาพที่กําหนดให

ชื่อเรื่อง………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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3.ใหนักเรียนแตงเรื่องเดิมจาก ขอความและรูปภาพใหจบเปนเรื่องเดียวกันโดยใสหมายเลขเรียงลําดับไวใตรูป
ภาพและตั้งชื่อเรื่องใหเหมาะสมสอดคลองกับเน้ือเรื่อง

ลําดับที่………………..    ลําดับที่…………………. ลําดับที่…………………………

ชื่อเรื่อง………………………………………………..
ความใฝฝนหน่ึงของพวกเราคือการเปน………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ภาคผนวก ซ
ผลการวิเคราะหเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
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ตารางที่ 12    แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามเกี่ยวกับ การพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกว
                เชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ขอ ประเด็น ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ I O C

ความหมาย

คนที่1 คนที่2 คนที่3
1. ความสอดคลองของขอคําถาม

และขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม

1 1 1 1 มีความเหมาะสม

2. ความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับความตองการของ
นักเรียนในดานของเน้ือหา
รูปแบบของแบบฝกการเขียน
รอยแกวเชิงสรางสรรค

1 1 1 1 มีความเหมาะสม

3. ความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชแบบฝก
การเขียนรอยแกวเชิงสราง
สรรค

1 1 1 1 มีความเหมาะสม

4. ความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับแหลงที่มาท่ีนักเรียน
ตองการใหนํามาสรางแบบฝก
การเขียนรอยแกวเชิงสราง
สรรค

1 1 1 1 มีความเหมาะสม

เฉลี่ย 1 มีความเหมาะสม
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ตารางที่ 13  แสดงคาความสอดคลองของประเด็นการสนทนากลุมเกี่ยวกับการ การพัฒนาแบบฝกการเขียน
              รอยแกวเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ขอ ประเด็น ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ I O C

ความหมาย

คนที่1 คนที่2 คนที่3
1. ความสอดคลองของประเด็น

สนทนากลุมเกี่ยวกับสถาน
ภาพขอมูลทั่ วไปของผู ร วม
สนทนากลุม

1 1 1 1 มีความเหมาะสม

2. ความสอดคลองของประเด็น
สนทนากลุมเกี่ยวกับความ
ตองการแบบฝกการเขียนรอย-
แกวเชิงสรางสรรค

1 1 1 1 มีความเหมาะสม

3. ความสอดคลองของประเด็น
สนทนากลุมเกี่ยวกับเนื้อหา
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใชแบบฝกการเขียน
รอยแกวเชิงสรางสรรค

1 1 1 1 มีความเหมาะสม

4. ความสอดคลองของประเด็น
สนทนากลุมเกี่ยวกับโครงสราง
และรูปแบบของแบบฝกการ
เขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค

1 1 1 1 มีความเหมาะสม

เฉลี่ย 1 มีความเหมาะสม
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ตารางที่  14  แสดงคาดรรชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณการพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิง
               สรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ขอ ประเด็น คะแนนความคิดเห็นของผู
เชี่ยวชาญ I O C ความหมาย

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1. ความสอดคลองของประ เด็น

สัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพ ขอ
มูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ

1 1 1 1 มีความเหมาะสม

2. ความสอดคลองของประเด็นการ
สั มภาษณ เกี่ ย วกั บการจัดกิ จ
กรรมการเรียนการสอน การเขียน
รอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษา
ไทย

1 1 1 1 มีความเหมาะสม

3. ความสอดคลองของประ เด็น
สัมภาษณเกี่ยวกับเนื้อหาและกิจ
กรรมการเรียนการสอน

1 0 1 0.6 มีความเหมาะสม

เฉลี่ย 0.87 มีความเหมาะสม
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหคะแนนกอน-หลังเรียน
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ตารางที่  15 แสดงผลการวิเคราะหคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝก

T-Test

Paired Samples Statistics

33.9067 30 8.66921 1.58277
76.9833 30 6.01544 1.09826

T1
T2

Pair 1
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Paired Samples Correlations

30 .474 .008T1 & T2Pair 1
N Correlation Sig.

Paired Samples Test

-43.0767 7.86506 1.43596 -46.0135 -40.1398 -29.999 29 .000T1 - T2Pair 1
Mean Std. DeviationStd. Error Mean Lower Upper

5% Confidence Interval of th
Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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ตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยแบบฝกการเขียนรอยแกว
   เชิงสรางสรรค

นักเรียนคนที่ คะแนนกอนเรียน ( pretest) คะแนนหลังเรียน ( posttest)
1 36.7 79.5
2 19.6 68.1
3 20.4 68.4
4 27.4 65.8
5 38.5 76.4
6 38.2 73.3
7 35.4 72.1
8 36.9 75.8
9 49.6 79.6
10 31.6 69.4
11 35.4 76.4
12 40.7 83.6
13 38.8 78.0
14 44.0 93.6
15 30.6 72.9
16 34.2 76.2
17 52.2 79.8
18 30.4 79.7
19 26.2 78.8
20 34.8 79.1
21 34.1 74.1
22 49.4 82.8
23 45.7 83.9
24 23.4 71.1
25 26.9 82.7
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ตารางที่ 16 ( ตอ )

นักเรียนคนที่ คะแนนกอนเรียน ( pretest) คะแนนหลังเรียน ( posttest)
26 24.6 73.8
27 33.7 76.1
28 27.6 78.9
29 21.4 87.3
30 28.8 72.3
รวม 1017.20 2309.50
x 33.9067 76.9833 
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∑ 100/ Nxx

∑ 100/ Nxf

ตารางที่  17 แสดงการหาคาประสิทธิภาพ    ของแบบฝกทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคกับกลุม
    ทดลอง 3 คน

นักเรียนคนที่ คะแนนแบบฝก
(คะแนนเต็ม108)

คะแนนทดสอบหลังเรียน
(คะแนนเต็ม 96 )

1 83.1 68.1
2 80.1 74.1
3 78.6 83.6

E1

    A
  =

  =  74.60

E2 =

    B
  =

  =  78.40

E1 / E2  = 74.60 / 78.40

108
1003/8.241 x

96
1003/8.225 x
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∑ 100/ Nxf

∑ 100/ Nxx

ตารางที่  18 แสดงการหาคาประสิทธิภาพ    ของแบบฝกทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคกับกลุม
ทดลอง 9 คน

นักเรียนคนที่ คะแนนแบบฝก
(คะแนนเต็ม108)

คะแนนทดสอบหลังเรียน
(คะแนนเต็ม 96 )

1 67 72.1
2 77 64.3
3 87 73.0
4 65 60.8
5 80 76.1
6 99 93.6
7 95 77.5
8 86 80.0
9 88 89.2

E1 =

    A
  =

  =  76.54

E2 =

    B
  =

  =  78.80

E1 / E2  = 76.54 / 78.80

108
1009/744 x

96
1009/6.680 x

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



172

ตารางที่  19 แสดงการหาคาประสิทธิภาพ    ของแบบฝกทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคกับกลุม
    ทดลอง 30 คน

นักเรียนคนที่ คะแนนแบบฝก
(คะแนนเต็ม108)

คะแนนทดสอบหลังเรียน
(คะแนนเต็ม 96 )

1 89.9 79.5
2 83.1 68.1
3 86.5 68.4
4 91.8 65.8
5 89.6 76.4
6 87.7 73.3
7 88.7 72.1
8 88.8 75.8
9 93.6 79.6
10 82.6 69.4
11 89.1 76.4
12 78.6 83.6
13 81.5 78.0
14 88.5 93.6
15 85.6 72.9
16 82.1 76.2
17 86.3 79.8
18 84.3 79.7
19 82.0 78.8
20 88.0 79.1
21 80.1 74.1
22 87.7 82.8
23 85.9 83.9
24 87.3 71.1
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∑ 100/ Nxf

∑ 100/ Nxx

ตารางที่  19  (ตอ)

นักเรียนคนที่ คะแนนแบบฝก
(คะแนนเต็ม108)

คะแนนทดสอบหลังเรียน
(คะแนนเต็ม 96 )

25 84.6 82.7
26 93.9 73.8
27 83.7 76.1
28 83.7 78.9
29 86.1 87.3
30 81.8 72.3

E1 =

    A
  =

 = 80.00

E2 =

    B
  =

  =  80.20

E1 / E2  = 80.00 / 80.20

108
1009/744 x

96
1009/6.680 x
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย
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