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51253305 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
คําสําคัญ :  แบบฝก/การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค/ขอมูลทองถิ่น 
                  วนิดา  กุลภัทรแสงทอง : การพัฒนาแบบฝกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ ,  รศ.สมพร  รวมสุข และ รศ.อนงคพร  
สมานชาติ. 259 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80 3) เพื่อทดลองใชแบบฝกการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  4) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคและความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นและคุณลักษณะรักความเปน
ไทย กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ  สังกัดเทศบาลเมือง
กระทุมแบน จํานวน 29 คน ทดลองใชในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 12 ชั่วโมง  แบบแผนการวิจัย
คือ One Group Pretest – Posttest Design เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ  แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม แบบฝก แบบทดสอบ              
การวิเคราะหขอมูล โดยรอยละ (% ) คาเฉลี่ย  ( x  ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.), t-test แบบ Dependent และการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1) ผลการวิเคราะหหลักสูตรและศึกษาขอมูลพื้นฐานพบวา ตองการใหมีการพัฒนาแบบฝกการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
และสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นเกี่ยวกับคําขวัญของอําเภอกระทุมแบน แบบฝกมีรูปแบบหลากหลาย โดยการฝกเปนรายบุคคล มี
ภาพประกอบ เนื้อหานาสนใจเหมาะสมกับวัยของผูเรียน จํานวนขอของแบบฝกไมมากเกินไปใน 1 ชุด  
 2) แบบฝกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น มี 4 ชุด ไดแก 1) ทาจีนไหลผาน 2) โรงงาน
มากมี 3) ของดีเบญจรงค 4) ดงกลวยไมงาม แตละชุด ประกอบดวย  ชื่อแบบฝ ก คํานํา  ตัวชี้วัด  คําชี้แจง แบบทดสอบกอนเรียน        
แบบฝกการเขียนเรื่องและแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งแบบฝกมีประสิทธิภาพ 84.66 / 86.67  
 3) ระหวาง การทดลองใชแบบฝกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น พบวานักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นอยูในระดับดีและมีความสุข สนุกสนานกับการเรียน 
 4) ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย   
แบบฝกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น กอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน นักเรียนเห็นดวยวาแบบฝกชวยใหนักเรียนมีจินตนาการและความคิด
สรางสรรคเพ่ิมขึ้นกวาเดิม กิจกรรมของแบบฝกไมยุงยาก ซับซอนระดับมากท่ีสุด  และนักเรียนมีคุณลักษณะรักความเปนไทย คือ
นักเรียนใชภาษาไทย เลขไทยในการส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                       ปการศึกษา 2554 
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51253305 : MAJOR : CURRICULUM AND SUPERVISION 
KEY WORD : EXERCISES/ IMAGINE AND CREATIVE STORY WRITING/ LOCAL 
INFORMATION 
 WANIDA KULLAPATSAENGTHONG: THE DEVELOPMENT OF  IMAGINE AND 
CREATIVE STORY  WRITING  EXERCISES WITH LOCAL INFORMATION FOR THE SIXTH 
GRADE STUDENTS. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. MAREAM NILLAPUN, Ed.D., 
ASSOC. PROF. SOMPORN RUAMSUK, M.Ed. AND ASSOC. PROF. ANONGPORN 
SMANCHAT, M.S. 259 pp. 
  
 The purposes of the research were: 1) to study of fundamental data for the 
development of Imagine and Creative Story Writing Exercises with Local Information 2) to 
develop and assess the efficiency of Imagine and Creative Story Writing Exercises with Local 
Information to meet the selected efficient standard criterion of 80/80 3) to implement the 
Imagine and Creative Story Writing Exercises with Local Information and 4) to evaluate and 
improve the Imagine and Creative Story Writing Exercises with Local Information and 
Characteristic love to be Thai. The sample consisted of 29 students of sixth grade class during 
the second semester of academic year 2010 of Sriboonyanussorn School, Krathumban 
municipality. The duration of the implementation covered 12 hours. The research design was 
one group pretest – posttest design. The research instruments were interview forms, 
questionnaires, exercises and learning outcome tests. 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 result required the development of Imagine and Creative Story Writing 
Exercises with Local Information about slogan of Krathumban district with variety of patterns 
which individual exercises including pictures. The content should be interesting and suitable 
for students’ age. The numbers of exercises should not be too much in each issue.  

2. The Imagine and Creative Story Writing Exercises with Local Information had 
4 sets followed 1) Thageen river 2) The factory 3) The Thai porcelain with designs in five 
colours 4) The orchid dam. Each set was consisted of name, preface, objectives, introduction, 
pretest, exercises and posttest. The efficiency of the Imagine and Creative Story Writing 
Exercises with Local Information met the criterion of 84.66 / 86.67. 

3. During the implementation of the Imagine and Creative Story Writing 
Exercises with Local Information found that the students achievement of Imagine and 
Creative Story Writing Exercises at a good level and enjoy learning. 
     4. The students’ story writing achievement scores after the implement of the 
Imagine and Creative Story Writing Exercises with Local Information before and after the 
implementation of the Imagine and Creative Story Writing Exercises With Local Information 
were statistically significant different at 0.01 level. The scores of post-test scores were higher 
than pre-test and also the students’ opinions toward the Imagine and Creative Story Writing 
Exercises with Local Information were at the most agreement level in all aspects. The 
Characteristic love to be Thai were the students use Thai language and Thai number to 
communicate correctly and suitable. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ เร่ืองการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค โดยใช
ขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะห 
ความกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรองจากผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม        
นิลพันธุ รองศาสตราจารยสมพร รวมสุขและรองศาสตราจารยอนงคพร สมานชาติ ผูเปนอาจารยที่
ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยดร. สุเทพ อวมเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธและดร .สุจิตรา คงจินดา ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจแกไข
ขอบกพรองเพ่ือความสมบูรณของวิทยานิพนธ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยชมนาด เชื้อสุวรรณทวี อาจารยโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายมัธยม) อาจารยดวงหทัย โฮมไชยะวงศ อาจารย
ประจําสาขาวิชาการประถมศกึษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธสีอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรและนางนิธิกานต ขวัญบุญ ศึกษานิเทศกชํานาญการ เทศบาลเมืองกระทุมแบน ที่ไดกรุณา
เปนผูเชี่ยวชาญตรวจแกไขขอบกพรองของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ ที่ใหความอนุเคราะหใน
การทดลองใชเคร่ืองมือ และขอขอบพระคุณชาวกระทุมแบนทุกทานที่ชวยใหขอมูลและชวยเหลือ
ในทุกๆ เร่ือง พรอมทั้งขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ท่ีใหความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนอยางดี และขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ รวมรุนรหัส 51 สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศทุกคนโดยเฉพาะอยางยิ่ง นองใหม นองนุส หลี่ หยาง นองกอยและพี่เกิ้ล     
ที่คอยชวยเหลือและเปนกําลังใจใหกันตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ใหกําเนิด เลี้ยงดูและสงเสริมดานการศึกษาตลอดมาซึ่ง
สงผลใหผูวิจัยมีกําลังใจศึกษาจนสําเร็จดังปรารถนา หากประโยชนใดๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ ผูวิจัยขอบูชาแดบิดา มารดา คณาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน 
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