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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกวสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของความสามารถในการเขียนรอยแกวและความสามารถ           
ในการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและกลุมที่ไมไดใชแบบฝกเสริมทักษะ
โดยมีความสามารถในการเขียนตางระดับกัน  และเพื่อศึกษารูปแบบผลปฏิสัมพันธของพัฒนาการความสามารถในการ
เขียนรอยแกวและความสามารถในการคิดที่เกิดจากวิธีการเรียนรูดวยวิธีการที่ตางกันกับระดับความสามารถพื้นฐานของ
นักเรียนที่ตางระดับกัน  ตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้คือ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่ 2      ปการศึกษา  2545   
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค  เขตภาษีเจริญ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  2  หองเรียน  จัดเปนกลุมทดลองจํานวน 
30  คน และกลุมควบคุม  จํานวน 30  คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive   sampling )  ใชวิธีการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi - experimental research ) โดยใหนักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกวที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 9 แบบฝก  
กําหนดระยะเวลาในการทดลอง 5  สัปดาห  สัปดาหละ 4  คาบ คาบเรียนละ 50 นาที  รวมทั้งส้ิน 17  คาบ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ 1)  แบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกว จํานวน 
9 ชุด  2 )  แผนการจัดการเรียนรู  จํานวน 9 แผน  3 )  แบบทดสอบการเขียนความเรียงใหคะแนนตามเกณฑ
ความสามารถในการเขียน 100  คะแนน  ความสามารถในการคิด 50  คะแนน

การวิเคราะหขอมูลใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบตัวแปรอิสระ 2  ตัว เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการ
ความสามารถดานการเขียนรอยแกวและความสามารถดานการคิดของนักเรียนที่มีความสามารถในการเขียนตางระดับกัน  
และเพื่อศึกษารูปแบบปฏิสัมพันธของพัฒนาการความสามารถในการเขียนรอยแกวและความสามารถในการคิดที่เกิดจาก
การเรียนรูดวยวิธีการตางกันกับระดับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่ตางระดับกัน

ผลการวิจัยพบวา
1. ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกวมีคาเทากับ  82.04 / 80.03 ซ่ึงถือวามีประสิทธิภาพ
2.  พัฒนาการความสามารถในการเขียนรอยแกวและความสามารถในการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่

2  ที่มีความสามารถในการเขียนตางระดับกัน  ที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะในกลุมออนมีพัฒนาการสูงกวานักเรียนใน
กลุมปานกลางและกลุมเกงตามลําดับ

3.  รูปแบบผลปฏิสัมพันธของพัฒนาการความสามารถในดานการเขียนรอยแกวและความสามารถในดาน
การคิดของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรูดวยวิธีที่ตางกันมีรูปแบบเหมือนกันทุกระดับความสามารถพื้นฐาน

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน           บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร          ปการศึกษา 2546
ลายมือชื่อนักศึกษา...................................................................
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  1. ………………………….2……………………………3………………………

ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



K43465110 : MAJOR : TEACHING  THAI  LANGUAGE
KEY WORD : THE   SKILL  EXERCISES  / THAI  PROSE
                     PHANNI  CHUN-UTHAI : THE  DEVELOPMENT  OF  SKILL  EXERCISES  ON  THAI  PROSE  FOR
THE  SECOND  YEAR  STUDENTS  OF  SECONDARY  EDUCATION.
THESIS  ADVISORS : ASST. PROF. AUMPORN  KAEWSUWAN, SIRIAPHA   RA JATAHIRAN, AND
ASST.PROF  Dr. NIKOM  TANGKHAPHIPHOP  307 pp. ISBN    974  – 653 – 631 – 1

The purpose of this research  was to create and find out efficiency of skill exercises on writing the prose 
for the second year students of secondary education in order to compare the ability development of writing the prose and 
thinking development of the second year students of secondary education and the ability grades in writing of the 
students learning by using skill exercises and those learning without skill exercises are different and in order to study the 
reflexive relation form of ability development of writing the prose and thinking derived by different method of learning 
and different basic abilities students. The sampling group used for the research is the second year students of secondary 
education, semester 2, academic year 2002, Satree Wat Apson Sawan, Khet Phasicharoen, Bangkok , students of two 
classrooms. Thirty students were put in an experiment group and other thirty students were put in controlling group. 
They were selected by purposive sampling. The method of  Quasi-experimental research was applied by asking students 
to do nine skill exercises on writing  the  prose made by the researcher. The experiment  was taken for 5 weeks, 4 times 
a week, 50 minutes a time, total 17 times.

The instrument  used  for  the research  are : 1) nine skill exercises on writing the prose. 2) nine teaching 
plans  and  3) testing forms of writing composition with 100 marks for writing ability and 50 marks for thinking  ability.

Two free variables are  used for analyzing the data in order to compare the ability development of writing 
the prose and thinking ability at different levels and to study the forms of reflexive relation of ability development of 
writing the prose and thinking derived form learning by the different methods basic abilities of  the students with 
different  levels.

1) As the result of the research, it  was  found that the value of efficiency of skill exercises on writing the
prose is 82.04/80.03, which  is considered as having an efficiency.

2) For the ability development on writing the prose and thinking of  the second year students of secondary
education, with  the different  writing abilities, the development of  the poor group learning by using the skill  exercises,
is  higher than the students in medium group and excellent group respectively.

3) The reflexive relation forms of  the ability development of writing the prose and thinking  of  by
different methods of  learning  is of the same form at all basic ability levels.
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บทท่ี 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

    ภาษาเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับศาสตรและศิลปะทุกแขนง  เพราะภาษา
เปนเครื่องมือในการสื่อสารของมนุษย  คนไทยมีภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติที่ทุกคนตองเรียนรู
ใหมีความเขาใจและสามารถใชเพื่อการสื่อสารใหเกิดประโยชนสูงสุด        ทั้งยังเปนเอกลักษณ และ
มรดกทางวฒันธรรมทีบ่รรพบรุุษสรางสมไวใหลูกหลาน  ใชบนัทกึประวตัศิาสตรแหงความเปนไทย
ไวใหคนรุนหลังไดรับรูถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ   ตลอดจนติดตอส่ือสารกัน
ไดสะดวก  การที่คนไทยมีภาษาใชรวมกันนี้  ทาํใหเกิดพลังและความสามัคคีมีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
ดังกระแสพระราชดํารัสถึงความสําคัญของภาษาไทยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี   เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2530        เนื่องในงานสมัมนาวชิาการเรือ่งภาษาไทยกบั
การพฒันาชาต ิ ณ หอประชมุจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย  (สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุาร ี2530 : 9)  ความวา

…ภาษาไทยมีความสําคัญอยางมากในการถายทอดวัฒนธรรมและสงเสริมความเปน
                 อันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ  ผูรูภาษาไทยจะเรียนวิชาอื่นเขาใจดีไปดวย  หากอานเขาใจ
                 และรูเรื่องก็สามารถเรียนวิชาชีพอื่นได  รวมท้ังรูจักแสวงหาความรูรอบตัวดวย…

                     เนื่องจากภาษาไทยมีคุณคาและสําคัญอยางยิ่งสําหรับคนไทย   ภาษาไทยมีความสําคัญ
ในฐานะเปนภาษาประจําชาติ   เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร   เปนมรดกทางวัฒนธรรมและ
เปนเครื่องมือในการศึกษาคนควา   จึงควรใหคนไทยเห็นคุณคา      มีความรูและเจตคติอันถูกตอง    
ดวยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542     มาตรา 22    กาํหนดใหการจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวา     ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู     และพัฒนาตนเองได      และถือวาผูเรียน
มีความสําคัญที่สุด      การจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน       สามารถพัฒนาตนเองตามธรรม
ชาติและเต็มตามศักยภาพ  นอกจากนี้มาตรา 24 ยังไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูวา  ในการจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมตองจดัใหสอดคลองกบัความสนใจ  ความถนดั  และความแตกตางระหวาง
บคุคล     โดยท่ีผูมสีวนเกีย่วของจะตองอาํนวยความสะดวกใหผูเรียนเกดิการเรยีนรู          และยงัมสีาระ
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สําคญัจากมาตรา 26  กาํหนดวา    การประเมนิผลยังตองอาศัยการพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน  
โดยใชแบบสังเกตหรือเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อชวยเหลือใหเด็กไดพัฒนาอยางรอบดาน
(กระทรวงศึกษาธิการ  2542 : 20-24)

   ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนใหมีคุณสมบัติดังกลาวขางตนคือสามารถใช
ภาษาเปนเครื่องมือศึกษาหาความรูนั้น กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นวาความสามารถในการใช
ภาษาไทยมีความสําคัญยิ่ง        จึงไดกําหนดใหภาษาไทยเปนวิชาบังคับในหลักสูตรทุกระดับชั้น  
ดังเชน    หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ไดกําหนด
เปาหมายใหผูเรียนมีพัฒนาการดานภาษา    เห็นคุณคาของภาษา   สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือส่ือ
ความคิด  มีทักษะในการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน  ตามควรแกวัย  และมีเหตุผล  
สามารถใชภาษาในเชิงสรางสรรคได  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ได
กําหนดจุดหมายใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค   ใฝรู  ใฝเรียน   รักการอาน   รักการเขียน   และ
รักการคนควา  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญาไทย  
ภาษาไทยจึงเปนเสมือนเครื่องมืออันมีคุณคาในการแสวงหาความรูใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  เศรษฐกิจและรวมถึงวิทยาการใหมๆ          ทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2542    มาตรา 
6  ที่กลาววา       “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  
จิตใจ   สติปญญา   ความรูและคุณธรรม     มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข”   การที่จะพัฒนาคนไดคือการใหการศึกษา      และการศึกษาจะ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลไดนั้นผูเรียนจะตองอานออกเขียนได        ทักษะทางภาษาไทยจึงเปน
รากฐานและหัวใจสําคัญในการศึกษาหาความรู (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2542 : 14)
                    การสอนภาษาไทยใหคนในชาติมีทักษะทางภาษา  สามารถใชภาษาไทยเพื่อพัฒนา
ความรูความสามารถของตนเอง  สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  มีความชื่นชมที่จะใชภาษา
อยางถูกตอง          และมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาไทยนั้นจะตองใหเรียนรูฝกฝนมาตั้งแตเยาววัย   
ภาษาเปนวิชาทักษะควรเนนการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง  4   ดาน  คอื   การฟง    การพดู   การอาน  
การเขยีน  ซ่ึงบรรดาทกัษะภาษาไทยทั้ง 4  ทักษะนี้  ทักษะการเขียนมีความยากและสลับซับซอนมาก
กวาทักษะอื่นๆ  เพราะเปนการถายทอดความรูสึกนึกคิด  และความตองการของบุคคลออกมาเปน
ลายลักษณอักษร        เพื่อส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ               ผูที่เขียนไดดีนั้นจะตองมีความรู    
มีความเขาใจในเรื่องที่จะเขียนเปนอยางดี    ดังนั้นการเขียนจึงมีความสําคัญตอการสื่อสารในชีวิต
ประจําวัน ดังที่ อัจฉรา  ชีวพันธ (2538 : 74) ไดกลาวไววา
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                     การเขียนเปนทักษะการสื่อสารที่สามารถถายทอดความคิด         ความรูสึก         และ
               ความเขาใจของผูเขียนโดยใชตัวอักษรเปนสื่อ           การเขียนเปนสิ่งจําเปนและสําคัญตอ
               การสื่อสารของบุคคลในวงการตางๆ ทุกวงการไมวาจะเปนวงการการศึกษา  วงการธุรกิจ
                หนวยราชการ  ตลอดจนหนวยงานเอกชน  แมกระทั่งการบันทึกสวนตัวของบุคคลตางๆ…

                        ทั้งนี้การสื่อสารดวยการเขียนจะประสบความสําเร็จหรือไม           ยอมขึ้นอยูกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการใชภาษาของผูเขียนเปนสําคัญ     เพราะการเขียนตอง
ประกอบดวยความสามารถหลายประการ  เชน  ความสามารถในการใชคํา  กลุมคํา  การเรียบเรียง
ประโยคเปนขอความตอเนือ่งไดความหมายเปนเรือ่งราว การเขยีนทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้  ผูเขยีนจะ
ตองมคีวามรูความเขาใจในโครงสรางไวยากรณ  คาํศพัท  และการเลอืกใชคาํ  สํานวนทีเ่หมาะสม  
ตลอดจนการเรียบเรียงความคิดใหเปนระเบียบเพื่อใหผูอานเขาใจ  ดังนั้นการเขียนจึงนับวาเปน
ทักษะหนึ่งที่สําคัญในการใชภาษาสําหรับที่จะแสวงหาความรู  ผูเรียนควรไดรับการฝกฝนให
สามารถใชไดอยางคลองแคลว         โดยเฉพาะในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช  2521 
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) กระทรวงศึกษาธิการ (2533 : 9)   ไดกําหนดจุดประสงคของวิชา
ภาษาไทยไววา

                    เพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักภาษา  สามารถใชภาษาไดถูกตองเหมาะสมกับวัย
              สามารถฟงและอานไดอยางมีวิจารณญาณ          มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีนิสัยรักการอาน
              การเขียน   มีรสนิยมในการเลือกอานหนังสือ        เห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปน
              เครื่องมือสื่อสารของคนในชาติ  และเปนปจจัยในการสรางเสริมเอกภาพของชาติ   เห็นคุณคา
              ของวรรณคดีงานประพันธท่ีใชภาษาอยางมีรสนิยมในฐานะที่เปนวัฒนธรรมของชาติ
              สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติม

      การสอนทกัษะการเขยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตนใหเปนไปเพือ่สนองตอจดุประสงค
ดงักลาว   หลักสตูรวชิาภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช  2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
กําหนดใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับการเขียนหลายประเภท  เชน  การเขียนเรียงความ  ยอความ  
จดหมาย  จดบันทึก  การเขียนขอความสั้นๆ  การเขียนประกาศ คําขวัญ  คําโฆษณา  และอื่นๆ   
การเขียนแตละประเภทนั้นมีระดับความยากงายและลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป  โดยในแตละ
ระดบัชัน้ไดกาํหนดประเภทของการเขยีนไวในคาํอธิบายรายวิชาดังนี้
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                    ท101  ท102   เขียนคัดลอกขอความ  เขียนตามคําบอก  จดบันทึก  เรียงความ  ยอความ
  ขยายความ  เขียนจดหมาย  กรอกแบบฟอรม  แตงคําประพันธ   เขียนได

                                           ถูกตองชัดเจนตรงตามจุดประสงค
      ท203  ท204   เขยีนแสดงเหตผุล  แสดงความคดิเหน็  เขยีนยอความ  เรียงความ

                                               จดหมาย  ประกาศ แตงคําประพันธ    การใชเครื่องหมายวรรคตอน
                                           เขียนไดชัดเจน  ถูกตองเหมาะสมตรงตามจุดประสงค

      ท305  ท306   เขียนรายงาน  เลาเรื่อง  เรียงความ  ยอความ  จดหมายติดตอกิจธุระ
                                              จดหมายเปดผนึกผานสื่อมวลชน  โทรเลข  ประกาศ    คําเชิญชวนเขียน
                                           ไดชัดเจนถูกตองเหมาะสมตรงตามจุดประสงค    สามารถแสดงออกทาง
                                            ดานการเขียนเชิงสรางสรรค

       นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ไดกําหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไว 5 สาระ คือ

สาระที่ 1 : การอาน
        มาตรฐาน ท 1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ

แกปญหาและสราง วิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน
        สาระที่ 2 : การเขียน
        มาตรฐาน ท 2.1 :  ใชกระบวนการเขียน   เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ยอความ  และ

เขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ   และรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ

        สาระที่ 3 : การฟง  การดู และการพูด
        มาตรฐาน ท 3.1 :   สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู

ความคิดความรูสึกในโอกาสตางๆ  อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
        สาระที่ 4 : หลักการใชภาษา
        มาตรฐาน ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย    การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาและพลังของภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
        มาตรฐาน ท 4.2 : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู   เสรมิสรางลกัษณะนสัิย  บคุลิกภาพ

และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม  และชีวิตประจําวัน
        สาระที่ 5 : วรรณคดี และวรรณกรรม
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      มาตรฐาน ท 5.1 : เขาใจและแสดงความคิดเห็น    วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยางเห็นคุณคา  และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง

     จะเห็นไดวาหลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช   2544    กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  กําหนดในสาระที่ 2  การเขียนไววา

    ใชกระบวนการเขียน    เขียนสื่อสาร   เขียนเรียงความ   ยอความ  และเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ   และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ

    
      สวนมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ม.1-3 ไดกําหนดไววา

       สามารถเขียนเรียงความ    ยอความ    เขียนอธิบาย    ช้ีแจง    แสดงความคิดเห็น    แสดง
               การโตแยง    เขียนรายงาน         และเขียนเชิงสรางสรรครวมท้ังใชกระบวนการเขียนพัฒนา
               การเขียน มีมารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียนและการศึกษาคนควา       รูจักเลือกใช

ภาษาเรียบเรียง ขอความไดอยางประณีต  สนใจการศึกษาคนควา   รวบรวม      บันทึกขอมูล
นําวิธีการของ แผนภาพความคิดและพัฒนางานเขียนในรูปแบบของงานเขียนประเภทตางๆ

      จุดประสงคของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2533) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544    ดังกลาวขางตนแสดงให
เห็นวาหลักสตูรใหความสาํคญัเรือ่งทกัษะการเขยีนเพือ่พฒันาผูเรียนใหสามารถใชภาษาในการตดิตอ
ส่ือสารในชวีติประจาํวนัไดอยางมีประสิทธิภาพและนับเปนภาระสําคัญของครูภาษาไทย     ใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถดังกลาว  การพัฒนาการ
เขียนมีอุปสรรคที่ทําใหบรรลุจุดประสงคไดยากเพราะปจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีไดกาวหนา
ไปอยางรวดเร็ว    เกิดเทคโนโลยีใหมๆ  ในการติดตอส่ือสารที่สรางความสะดวกและความรวด
เร็วเพิ่มขึ้น  ความเจริญกาวหนาดังกลาวมีผลกระทบตอการใชภาษาไทยในปจจุบันทั้งภาษาพูดและ
ภาษาเขียนคือทําใหเกิดปญหาหลายประการ  เชน    ปญหาการใชคําทับศัพท   การใชศัพทใหม การ
ออกเสียงภาษาไทยเลียนแบบภาษาตางประเทศ          และการใชสํานวนภาษาตางประเทศ    
เปนตน    สภาพการณเชนนี้หากไมเรงรีบแกไขและปองกนัภาษาไทยกจ็ะยิง่มปีญหามากขึน้   ดงั
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช ฯ พระราชทานในวันประชุมทาง
วิชาการ    ชุมนุมภาษาไทย   คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
พ.ศ.2505  (พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช ฯ 2505 :179-180)   วา
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       ประเทศไทยนั้นมีภาษาไทยของเราเองซึ่งตองหวงแหน    ประเทศใกลเคียงของเราหลาย
               ประเทศมีภาษาของตนเองแตวาเขาก็ไมคอยแข็งแรง      เขาตองพยายามหาหนทางที่จะสราง
               ภาษาของตนเองไวใหมั่นคง        เรามีโชคดี      ท่ีมีภาษาของตนเองแตโบราณกาลจึงสมควร
               อยางยิ่งท่ีจะรักษาไว      ปญหาเฉพาะในดานรักษาภาษานี้    ก็มีหลายประการ อยางหนึ่งตอง
               รักษาใหบริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือใหออกเสียงใหถูกตองชัดเจนอีกอยางหนึ่งตองรักษาให
               บริสุทธิ์ในวิธีใช     หมายความวาวิธีใชคํามาประกอบเปนประโยค     นับเปนปญหาที่สําคัญ
               ปญหาที่สามคือ     ความร่ํารวยในคําของภาษาไทย      ซึ่งพวกเรานึกวาไมร่ํารวยพอจึงตองมี
               การบัญญัติศัพทใหมมาใช

                      จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ  ทรงหวงใยภาษา
ไทย
อยางยิ่ง   ปญหาดังกลาวจึงสมควรที่จะรวมมือกันแกไขอยางเรงดวน    และนับเปนหนาที่
ของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีหนาที่โดยตรงคือครูภาษาไทย ในฐานะที่ผูวิจัยเปนผูสอน
วิชาภาษาไทยมีประสบการณการสอนวิชาภาษาไทยเปนเวลา 26 ป   และจากการสัมภาษณครูที่
ปฏิบัติหนาที่การสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค     โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  โรง
เรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม         โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม        โรงเรียนฤทธิณรงครอน  
รวมทั้งหมด   5   ทาน         พบวาการจัดการเรียนการสอนดานการเขียนยังไมบรรลุเปาหมายของ
หลักสูตรเพราะมีปญหาเกิดขึ้นนานาประการ     ปญหาเหลานี้มีที่มาจากหลายสาเหตุซ่ึงสามารถแยก
ออกได 2  ดานใหญๆ  ดังนี้

      1. ปญหาที่เกิดจากตัวครูกับวิธีสอน  เนื่องจากการสอนใหนักเรียนมีพัฒนาการในทักษะ
การเขียนนั้นทําไดคอนขางยาก  สวนใหญปญหาในดานครูผูสอนคือ  ครูขาดความเอาใจใสและ
ความพยายามในการศกึษาวจิยัรูปแบบวธีิสอนหรอืพฒันาชดุฝกการเขยีนทีไ่ดผลมาใช  ทัง้ไมพยายาม
นําเทคนิคการสอนมากระตุนใหผูเรียนเกิดแนวคิดที่จะเขียน  ในการสอนครูไมไดจัดประสบการณ
ดานการเขียนใหแกผูเรียนอยางสม่ําเสมอ   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขาดรูปแบบและชุดฝก
ที่ไดผล  นอกจากนี้ครูยังละเลยในการใชส่ือประกอบการเรียนการสอนดวย       กิจกรรมที่ครูใชมาก
ไดแก    การเขียนตามหัวเร่ืองที่กําหนด    การเลาเรื่องใหฟงกอนและใหเขียนตามหรือขยายความ
ยอความ  หรือใหเขียนตามหนังสือนิทานสั้นๆ  การตูนประกอบเรื่อง  เปนตน

      ปญหาทีสํ่าคญัอกีประการหนึง่คอื ครไูมมีเวลาในการฝกทักษะและตรวจการเขียนให
แกนักเรียน  นับเปนผลเสียอยางยิ่งในการเรียนภาษาไทย  ดังที่  บรรเทา  กิตติศักดิ์  (2531 : 33) ได
กลาววา
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                     …ครูมีภาระหนาท่ีอยางอื่นนอกเหนือจากการสอน       ถาหากครูฝกใหนักเรียนเขียน
              มากขึ้น     ครูก็ไมมีเวลาตรวจสอบดังนั้นจึงไมมีการกําหนดใหนักเรียนฝกทักษะการเขียน
              หรือถามีก็นอย  นับวาเปนจุดอันตรายในการเรียนภาษาไทย…

       นอกจากนี้มีผูวิจัยเกี่ยวกับปญหาการสอนเขียนไวดังนี้
       บันลือ  พฤกษะวัน (2535 : 73)  ไดกลาวถึงปญหา  การสอนทักษะการเขียนสรุปความ

สรุปไดวานักเรียนมักจะประสบปญหา   ไมสามารถยอความได   คําแนะนําที่ไดรับจากครูผูสอน
สวนใหญมักจะเนนแนะใหนักเรียนอานขอความ  แลวขีดเสนใตใจความสําคัญไวแลวหลอมรวม
เปนเรื่องยอ       สวน สุจริต  เพียรชอบ (2531 : 11) ไดกลาวถึงปญหาทางดานการเขียนไวใน
ทํานองเดียวกันคือ  การเขียนเปนเรื่องเขาใจยาก  นักเรียนไมเขาใจ ไมชอบเขียน  ครูไมฝกทักษะใน
การเขียนใหนักเรียนเทาที่ควร  เนื่องจากจํานวนนักเรียนในชั้นมากครูตรวจงานไมทัน  และครูยังยึด
ตัวครูเปนศูนยกลาง  นักเรียนจึงไมมีโอกาสฝกคิดฝกเขียนเทาที่ควร

      2. ปญหาที่เกิดจากเด็กนักเรียน    ปญหาดังกลาวนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
(2529 : 12-13)  มีพระราชดํารัสในทีป่ระชุมครภูาษาไทยระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายถึงปญหาเกีย่ว
กบัการเรยีนการสอนภาษาไทยโดยทรงเหน็วาปญหาดานทกัษะการเขยีนของนกัเรยีนคอืลายมือ  การ
เขียนตัวสะกดผิด      เขียนหนังสือไมไดใจความสําคัญ       การเขียนสรุปความนั้น  นักเรียนสวน
ใหญออนทักษะในการสรุปประเด็นจากขอความที่อาน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  กรรณิการ  
พวงเกษม  (2533 : 6) ซ่ึงวิจัยเรื่องปญหาและกลวิธีการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมพบ
วานักเรียนมีปญหาในการเขียนมาก  ปญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเด็กมีหลายประการดังนี้คือ  สะกดคําผิด  
เวนวรรคตอนและยอหนาไมถูก  ใชคําไมเหมาะสม  เขียนคําที่ใชอักษรยอไมถูกตอง  ลําดับความคิด
ในการเขียนไมได    ลายมืออานยาก  และไมมีความคิดในการเขียน  จะเขียนดวยความคิดของตนเอง
ไมคอยได  ตองอาศัยลอกเลียนแบบ  ไมสามารถใชคําใชสํานวนภาษาใหสัมพันธกับเรื่องราวได

       สวนปญหาเกี่ยวกับการเขียนรอยแกวแบบตางๆ  เชน การเขียนคําขวัญ  การเขียน
ประกาศ  การเขียนจดหมาย   การเขียนเลาเรื่อง    การเขียนบรรยาย   การเขียนแสดงเหตุผล  และ
การเขียนสรุปความนั้นจากการสัมภาษณครูผูสอนภาษาไทยโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค โรงเรียน
วัดนวลนรดิศ    โรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม       โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม   โรงเรียน
ฤทธิณรงครอน  พบวาการเขียนแสดงเหตุผลมีปญหามากกวาการเขียนอื่นๆ  และปญหาในการเขียน
ของนกัเรยีนทีผู่วจิยัพบจากการตรวจงานเขยีนและการทาํแบบฝกหดัของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที2่
ที่ไมใชกลุมตัวอยางมีดังตอไปนี้
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      1. ปญหาเกี่ยวกับคํา
    1.1 ใชคําไมสัมพันธกับความหมาย
    1.2 ใชคําไมถูกระดับภาษา
    1.3  ใชคําเปรียบเทียบไมถูกตอง
    1.4  ใชคําไมเหมาะแกกาลเทศะและสัมพันธภาพระหวางบุคคล

       2. ปญหาเกี่ยวกับประโยค
2.1 เรียงลําดับคําเขาประโยคไมถูกตอง
2.2 ใชภาษาฟุมเฟอยไมกะทัดรัด
2.3 เขียนประโยคไมเชื่อมโยง
2.4 เขียนไมส่ือความ

       3. ปญหาเกี่ยวกับขอความ
3.1 เขียนแบงวรรคตอนไมถูกตอง
3.2 เขียนหนังสือตกหลน
3.3 เขียนเครื่องหมายวรรคตอนไมถูกตอง
3.4 เขียนยอหนาไมเปน
3.5 เลือกใชสํานวนโวหารไมเหมาะสม
3.6 เขียนขยายความไมตอเนื่อง
3.7 เขียนไมตรงประเด็น

       4. ปญหาเกี่ยวกับการเขียนเร่ือง
4.1 นักเรียนวางโครงเรื่องไมเปน
4.2 นักเรียนไมมีความรูในเรื่องที่เขียน
4.3 เขียนแสดงความคิดเห็นไมชัดเจน
4.4 ไมลําดับความคิดในการเขียน
4.5 เนื้อหาไมมีเอกภาพและสัมพันธภาพ
4.6 เนื้อหาสับสนวกวนไมตอเนื่อง
4.7   เนื้อหาไมสัมพนัธกับหัวขอเร่ือง
4.8   ใชภาษาไมสอดคลองไมสมเหตุสมผล
4.9   เขียนสรุปความไมได
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      ปญหาดังกลาวนี้เห็นไดวาอาจเปนเพราะผูเรียนขาดการฝกฝนที่ตอเนื่องและถูกวิธี  
เพราะการทีผู่เรียนจะเกดิทกัษะการเขยีนรอยแกวอยางมปีระสทิธภิาพนัน้  ยอมตองไดรับการฝกฝน
และปรับปรุงแกไขความบกพรองตางๆ  อยูเสมอ      ครูผูสอนจึงตองหาวิธีแกไขและปรับปรุงวิธี
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขยีนรอยแกวของผูเรยีนใหมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  ทางหนึง่คอืการนาํ
นวัตกรรมการศึกษาเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ  เรียนรูและ
ฝกฝนไดงาย         ครูภาษาไทยจึงจําเปนที่จะตองปรับปรุงลักษณะการจัดการเรียนรู           การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการเลือกใชส่ือเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาทักษะทางภาษา
และเจตคติของผูเรียน       ทั้งนี้ก็ดวยเหตุผลที่วาถาครูนําธรรมชาติทางความคิดของวัยรุนมาใชให
ถูกทางในการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  ยอมเปนประโยชนตองานสรางสรรคทางภาษา   
การใชเทคนิคหรือวิธีสอนที่ยั่วยุและเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนกระบวนการคิดคิดแกปญหา
ใหมๆ เสมอ    การเขียนโดยไมจํากัดเนื้อหาหรือความจํายอมจะเปนการสงเสริมความคิดและพัฒนา
ความสามารถในการเขียนได    ครูจะตองมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี        รวดเร็วสนองตอจุดประสงคของหลักสูตรและเต็มศักยภาพของ
ผูเรียน   ซ่ึงองคประกอบที่มีสวนในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายคือความพรอมของ
ทรัพยากรดานตางๆ  ความสามารถของครูผูสอน  การรูจักนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยาง
กลมกลืนและเหมาะสมกับสถานภาพความพรอมของผูเรียน   สภาพเศรษฐกิจและสังคม  นอกจากนี้
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีสอนภาษาไทย  ผูวิจัยพบวา  การที่ผูสอนมักนํานวัตกรรมหลาย
แบบที่นาสนใจมาใช  เชน  การสอนแบบมุงประสบการณภาษา (Concentrated  Language  
Encounter  Model)  การสอนแบบใชบทเรียนสําเร็จรูป (Programmed  Instruction)  และการสอน
แบบพัฒนาความคิดสรางสรรค (Synectics  Model) การสอนดวยการใชแบบฝกเสริมทักษะ
(Creative Writing Exercises)  การสอนดวยการใชบทเรียนโมดูล (Module Lesson)  เปนตน เปนวิธี
ที่ชวยในการพัฒนาความคิดและความสามารถในการอานการเขียนไดอยางนาสนใจยิ่ง     โดย
เฉพาะการใชแบบฝกเสริมทักษะเปนเครื่องมือและอุปกรณสําคัญนั้น        จะชวยใหการเรียนการ
สอนบรรลุวัตถุประสงคไดอยางถูกตอง  รวดเรว็และมปีระสิทธภิาพ   เพราะการเขยีนเปนการฝก
ทกัษะทางภาษา   การทีค่รูสรางและนาํแบบฝกไปใชในการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับระดับ  วัย      
ความรูความสามารถของผูเรียน  โดยมีคําชี้แจงสั้นๆ ที่จะทําใหเขาใจวิธีทําไดงายขึ้น  สามารถ
ใชเวลาไดเหมาะสมคือไมใชเวลามากหรือนอยเกินไป      สรางใหนาสนใจและทาทายทําใหการ
เขียนมีเอกภาพและความสมบูรณคือไดสนองความสนใจใครรูและความสามารถของผูเรียน  สง
เสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนเต็มที่      เปนการคํานึงถึงพัฒนาการและวุฒิภาวะของผูเรียน  
เนนการแกปญหา  ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล    เนื่องจากผูเรียนมีความสามารถภาษา
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แตกตางกัน    การทําแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถจะชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จทางดาน
จิตใจมากขึ้น  จึงเห็นไดวาแบบฝกมีประโยชนตอผูเรียนในการพฒันาทกัษะทางภาษา  ชวยใหผูเรียน
ทราบความสามารถในการเรยีน  และตรวจสอบความกาวหนาในการเรียน          ดังรายละเอียดใน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตอไปนี้

       ขนิษฐา  แสงภักดี (2540 : บทคัดยอ)  วิจัยเร่ืองการใชแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียน
สรุปความจากบทรอยแกว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานหมอ “พัฒนานุ
กูล”
จังหวัดสระบุรี       ผลการวิจัยพบวา        แบบฝกพัฒนาการเขียนสรุปความจากบทรอยแกวมี
ประสิทธิภาพ 80.51/80.92  อารี  บัวคุมภัย ( 2540 : บทคัดยอ ) ไดวิจัยเรื่องการสรางแบบฝกเพื่อ
เสริมทักษะการใชถอยคําในงานเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใช
แบบฝกและไมใชแบบฝก  ผลการวิจัยพบวาแบบฝกเสริมทักษะมปีระสทิธภิาพ 81.52/82.61  สูงกวา
เกณฑมาตรฐาน   นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ     มีผลคะแนนความสามารถการใช
ถอยคําในงานเขียนรอยแกวสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยไมใชแบบฝก

       ผลงานวิจัยดังกลาวขางตนไดคนพบวา แบบฝกมีสวนชวยในการพัฒนาทักษะดาน
การเขยีนรอยแกวเปนอยางมาก       แบบฝกเปนเครือ่งมอืทีช่วยใหเกดิการเรยีนรูทาํใหผูเรียนมคีวามสน
ใจ  และชวยใหครูทราบผลการเรียนของผูเรียนอยางใกลชิด  เปนเครื่องมือที่ชวยใหเกิดความรูความ
เขาใจที่มั่นคงเพราะเปนการเรียนรูที่เกิดจากการกระทําจริง   เปนประสบการณตรงที่ผูเรียนได
ฝกฝน ทําใหผูเรียนเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียน     สามารถเรียนรู      จดจําไดดีและนําไปใชในสถาน
การณเชนเดียวกันได          ทั้งยังเปนประโยชนสําหรับครูผูสอนทําใหทราบพัฒนาการทักษะการ
เขียน    สามารถเห็นขอบกพรองเพื่อที่จะหาทางแกไขปรับปรุงไดทันที     ทําใหผูเรียนประสบผล
สําเร็จในการเรียน    ชวยลดภาระของครูไดมาก ชวยสงเสรมิใหทกัษะภาษาคงทน  เพราะการใหผู
เรียนทาํแบบฝกทีเ่หมาะสมกบัความสามารถของตนเอง     จะทําใหประสบผลสําเร็จทางดานจิตใจ
มาก  ชวยใหครูทราบพัฒนาการของผูเรียน และสามารถแกไขการเขียนรอยแกวไดถูกตองทันที

       ดังนั้นการใชแบบฝกเสริมทักษะชวยการสอนของครู จึงนาจะทําใหการเขียนรอยแกว
พัฒนาดีขึ้นและทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นดวย   ผูวิจัยจึงมีแนวคิดวาหากนํา
บทเรียนวิชาภาษาไทยมาสรางเปนแบบฝกเสริมทักษะใชในการสอน  จะชวยฝกนักเรียนใหเกิด
ความคิดสรางสรรคในบทเรียน  มีทักษะในการแกปญหาและสามารถคิดคนสิ่งใหมได  โดยมี
ลักษณะเปนแบบฝกที่ครอบคลุมกิจกรรมที่ผูเรียนพึงกระทํา       ซ่ึงจะชวยใหเกิดการเรียนรู          
ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ              ผูเรียนไดฝกดวยการกระทําจริงเปนประสบการณตรงที่ผูเรียนมี
จุดประสงคแนนอน ผูวจิยัในฐานะครภูาษาไทยจงึสนใจทีจ่ะสรางแบบฝกเพือ่พฒันาทกัษะการเขยีน
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รอยแกวของนกัเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยพิจารณาเนื้อหาสาระในรายวิชาภาษาไทย ท203 ท204   
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช  2521   (ฉบับปรับปรุง 2533)   และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544       กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้น ม.1-3         สาระที่ 2 : การเขียน มาตรฐาน ท2.1 ที่เกี่ยวกับการเขียนรอยแกวในการเขียน
เรียงความ  เขียนสรุปความและเขียนเชิงสรางสรรค  แบบฝกเสริมทักษะที่สรางขึ้นนี้มีลักษณะ
เปนแบบฝกที่ใชส่ิงเราที่นาสนใจและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน เพื่อกระตุนความคิดใหผูเรียน    
ใชจินตนาการและคิดอยางสรางสรรค  โดยใช  ถอยคํา  ภาษา  รูปภาพ    นิทาน    การตูนประกอบ
ใหเปนนวัตกรรมการสอนที่สอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
เพราะผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนวัยรุนที่มีความตื่นตัว  กระตือรือรน  ตองการแสดงออก
ทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ   และสติปญญา  นอกจากนี้อาศัยแนวความคิดทางดานจิตวิทยา
การเรียนรู  ทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญา (The Structure  of Intellect Model : SOI) และทฤษฎี
การเรียนรูโดยการฝกฝนของ Thorndike          เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดและการเขียน
ของผูเรียน  ผูวิจัยไดวางแนวทางพัฒนาการเขียนของผูเรียนดวยการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะที่มีลักษณะแบงออกเปนขั้นตอนยอยๆ       เรียงลําดับตอเนื่องกันไปตลอดเวลาตามคําส่ังที่
กําหนดในแตละขั้นตอนของแบบฝกโดยจะมีคําตอบเฉลยใหผูเรียนทราบผลการทํางานของตน  
การตอบสนองที่ถูกตองจะเปนการเสริมแรงทําใหผูเรียน  เรียนรูอยางมีความสุข กลาแสดงออก  
กลาคิดแกปญหาและกลาลงมือกระทําดวยตนเองเปนกระบวนการทางอารมณและจินตนาการมาก
กวาหลักการและเหตุผล    กระตุนใหผูเรียนแสดงออกทางดานสติปญญา  ความคิดสรางสรรค  และ
เปนวิธีการที่นาจะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนรอยแกวไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
อันจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยสูงขึ้นและสามารถสงผลตอไปถึง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาอ่ืนๆ อีกดวย
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        วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกวสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
  2. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของความสามารถในการเขียนรอยแกวและความสามารถ

ในการคิดของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 ทีม่คีวามสามารถในการเขยีนตางระดบักนั  ซ่ึงเรยีนโดยใช
แบบฝกเสรมิทกัษะและกลุมทีไ่มไดใชแบบฝกเสรมิทกัษะ

  3. เพื่อศึกษารูปแบบผลปฏิสัมพันธของพัฒนาการความสามารถในการเขียนรอยแกว
และความสามารถในการคดิทีเ่กดิจากการเรยีนรูดวยวธีิการทีต่างกนักบัระดบัความสามารถพืน้ฐาน
ของนักเรียนที่ตางระดับกัน

สมมติฐานการวิจัย
  1. แบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่สราง

ขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
  2. ความสามารถในดานการเขียนรอยแกวและความสามารถในการคิดของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปที ่2 ทีม่คีวามสามารถในการเขยีนตางระดบักนั     เรียนโดยใชแบบฝกเสรมิทกัษะและไม
ใชแบบฝกเสรมิทกัษะ มคีวามแตกตางกัน
                3. รูปแบบผลปฏิสัมพันธของพัฒนาการความสามารถในดานการเขียนรอยแกวและ
ความสามารถการคิดของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรูดวยวิธีที่ตางกันสงผลตอระดับความสามารถ
พื้นฐานที่ตางกันของนักเรียน

ขอบเขตการวิจัย
  1. การวจิยัคร้ังนีเ้ปนการวจิยักึง่ทดลอง    (Quasi - Experimental  Research )  โ ดยมี

ประชากรทีใ่ชในการศกึษาครัง้นีเ้ปนนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 2 โรงเรยีนสตรวีดัอัปสรสวรรค
เขตภาษเีจรญิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร   ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2545  จํานวน 10 หองเรียน
528  คน เปนนักเรียนหญิงทั้งหมด

   2. กลุมตวัอยางคอืนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรยีนสตรวีดัอัปสรสรรค  เขตภาษเีจริญ  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2545   จํานวน 2  หองเรียน   คือหองเรียน 
ม.2/1  30  คน  หองเรียน ม.2/7  30 คน  รวมทั้งส้ิน 60  คน   ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling)            จากนัน้ทาํการสุมโดยวธีิการจบัฉลากเปนกลุมทดลอง  1  หองเรยีน 
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กลุมควบคมุ 1 หองเรียน  ไดหองเรียน ม.2/1  เปนกลุมทดลองที่สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 
ม.2/7 เปนกลุมควบคุมที่สอนโดยไมใชแบบฝกเสริมทักษะ

     3. ระยะเวลาในการทดลอง  ตวัอยางแตละกลุมใชเวลาทดลอง  17  คาบ  คาบละ 50  นาที
                   4.  ตัวแปรที่ศึกษา
                         4.1 ตัวแปรอิสระ  ไดแก

                                4.1.1 กระบวนการเรียนรูจําแนกเปน 2 แบบคือ
                                          - การฝกโดยใชแบบฝก
                                          - การฝกโดยไมใชแบบฝก
                                4.1.2 ระดบัความสามารถพื้นฐานของนักเรียนในวิชาภาษาไทย ซ่ึงจําแนกเปน
 3 ระดับคือ  เกง  ปานกลาง  ออน

                         4.2 ตัวแปรตาม ไดแก   ประสิทธิผลของการเรียน  อันไดแก
          4.2.1 พัฒนาการของความสามารถในการเขียนรอยแกว
          4.2.2 พัฒนาการของความสามารถในการคิด

 ขอบเขตของเนื้อหา
      ในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

เนื้อหาที่นํามาสรางเปนแบบฝกเสริมทักษะเรื่อง  “การเขียนรอยแกว”    ผูวิจัยไดศึกษาจากปญหา
การเขียนรอยแกวของนักเรียน  และสังเคราะหเนื้อหาหนังสือเรียนภาษาไทย  ท203  ท204          
หลักภาษาไทยเลม 2  และหนังสือชุดทักษสัมพันธเลม 2  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรมัธยม
ศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) ของกรมวิชาการ   กระทรวงศึกษาธิการ 
และหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช  2544    สาระที ่ 2   การเขยีน    มาตรฐาน ท 2.1       
มาตรฐานการเรยีนรูชวงชัน้ ม.1 -3    ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาตามจุดประสงควิชาภาษาไทย  
ท 203  ท 204  จากหนังสือ เอกสาร  หนังสือพิมพ ส่ิงพิมพตางๆ  ที่มีสาระเกี่ยวกับการเขียนรอยแกว  
การเขียนสรุปความ    เขียนเลาเรื่อง   เขยีนเปรยีบเทยีบและเขยีนแสดงเหตผุล    จากวธีิการและขอมลู
การศกึษาดงักลาว  ผูวจิยัประมวลเนือ้หาสําหรบัการสรางแบบฝกเสรมิทกัษะซึง่ประกอบดวยการฝก
ตามลําดบัขัน้ตอนดังนี้    ฝกเขียน   คํา   ประโยค  ขอความและเขียนเรื่อง   ซ่ึงมีเนื้อหาดังตอไปนี้
                    1. คํา  มีเนื้อหาดังนี้
                   ความหมายของคํา  หลักในการใชคํา      คิดคําใหสัมพันธกับความหมาย
คําที่มีความหมายตรงกันขาม  คําที่มีความหมายเปรียบเทียบ    ประกอบดวยแบบฝก
                   แบบฝกที่ 1 คิดคําใหสัมพันธกับความหมาย
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                   แบบฝกที่ 2 คิดคําที่มีความหมายตรงกันขาม
                   แบบฝกที่ 3 คิดคําที่มีความหมายเปรียบเทียบ
               2. ประโยค  มีเนื้อหาดังนี้
                   ความหมายของประโยค   ชนิดของประโยค       การเรียงคําเขาประโยค
เขียนประโยคใหสัมพันธกับภาพ   โดยใชแบบฝก
                   แบบฝกที่ 4  เขียนเรียงคําเขาประโยค , การเขียนประโยคเชื่อมโยงความคิดและ
ความสัมพันธจากภาพ
                3. ขอความ   มีเนื้อหาดังนี้
                    การเขียนขอความ   ลักษณะของขอความ   การเขียนยอหนา   เคร่ืองหมายวรรคตอน
ประกอบดวยแบบฝก
                    แบบฝกที่ 5  เขียนขอความจากเหตุการณสมมติ
                    แบบฝกที่ 6 เขียนสรุปความ
               4.  เขียนเรื่อง  มีเนื้อหาดังนี้  การวางโครงเรื่อง  ลักษณะของโครงเรื่อง
ประกอบดวยแบบฝก
                    แบบฝกที่ 7 เขียนบรรยายภาพเหตุการณ
                    แบบฝกที่ 8 เขียนเลาเรื่อง
                    แบบฝกที่ 9 เขียนแสดงเหตุผล
                     ขั้นตอนในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 2  ไดจัดทําเปนแผนภูมิเพื่อแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้

กรอบแนวคิดและขั้นตอนของการวิจัย
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การศึกษาขอมูล
พ้ืนฐาน

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
งานวิจัยเกี่ยวกับ
การเขียนรอยแกว
2. ศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน
พุทธศักราช 2521
( ฉบับปรับปรุง 2533 )
หลักสูตรการศึกษา
ข้ั น พ้ืน
ฐ า น
พุทธศักราช 2544  และ
คูมือครู
3. ศึกษาปญหาการ
สอนการเขียนของครู
4. ศึกษาปญหา
การเขียนของผูเรียน
5. ศึกษาวิธีการสอน
การสรางแผนการสอน
และการสรางแบบฝก
6. ศึกษาเนื้อหาเพื่อ
สรางแบบฝกเสริม
ทักษะการเขียน
รอยแกวสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปที่ 2

การพัฒนา
การตรวจสอบและ
การหาประสิทธิภาพ

1. การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนรอยแกวประกอบดวย
ช่ือเร่ือง  จุดประสงคการเรียนรู
 คําช้ีแจง  ใบความรู  กิจกรรม
ฝกทักษะ แบบฝกหัดและใบเฉลย
แบบฝกหัด
2. ประเมินโครงรางแบบฝก
เสริมทักษะโดย อาจารยที่ปรึกษา
และผูเช่ียวชาญ 5 ทาน   ในดาน
เนื้อหา  โครงสราง  และการวัดผล
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบฝก
เสริมทักษะแลวปรับปรุงแกไข
3. หาประสิทธิภาพของแบบฝก
เสริมทักษะ 3 ขั้นตอน  ขั้นแรก
ทดลองกับนักเรียนที่มี
ความสามารถในวิชาภาษาไทย
แตกตางกันจํานวน 3 คน  ขั้นที่ 2
ทดลองกับนักเรียนจํานวน 9 คน
และขั้นที่ 3 ทดลองกับนักเรียน
จํานวน 30 คน
4. ปรับปรุงแกไขแบบฝก
เสริมทักษะตามสภาพปญหาที่
เกิดขึ้นและคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ
5. สรางแผนการสอนแลวนําไปให
อาจารยปรึกษาและผูเช่ียวชาญ
5 ทาน  ตรวจสอบคุณภาพ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแลว
ปรับปรุงแกไข  นําไปทดลองสอน
กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง
เพื่อปรับปรุงแกไขใหสมบูรณกอน
นําไปสอนกับกลุมตัวอยางจริง

ปรับปรุงแกไข

แบบฝกที่สมบูรณ

การทดลองใช
แบบฝกเสริม

ทักษะ

ทดลองใชกับ
นักเรียนกลุม
ตัวอยางที่เปนกลุม
ทดลองจํานวน 30
คน

การประเมิน
ผล

การวัดผล
-  ความสามารถใน
การเขียน
-  ความสามารถใน
การคิด
-  พัฒนาการของ
การเขียน
-  พัฒนาการของ
การคิด
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นิยามศัพทเฉพาะ
แบบฝกเสรมิทกัษะการเขยีนรอยแกว  หมายถึง  แบบฝกเสรมิทกัษะในการเขยีนรอยแกว  

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยยึดจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาไทย 
ท203 ท204  ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544   สาระที่ 2 การเขียน   มาตรฐาน ท2.1 มาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้น   ม.1-3      ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ  คํา   ประโยค   สํานวน 
ในการเขียนรอยแกวมาเปนหลัก  ในการสรางแบบฝก 9  ชุด  ประกอบดวย   ช่ือเร่ือง    คําชี้แจง    
กิจกรรมฝกทักษะ  แบบฝกเสริมทักษะและใบเฉลยแบบฝกเสริมทักษะ

ความสามารถในการเขียน  หมายถึงความสามารถในการใชภาษาสําหรับเขียนแสดง
ความรู  ความคดิไดอยางเหมาะสม  มกีารใชถอยคาํสาํนวนถกูตอง  การลาํดบัความ  ขยายความชดัเจน   
ตอเนื่อง  และมีเอกภาพในการเขียน  ซ่ึงวัดไดจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
การเขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น

ความสามารถในการคิด   หมายถึงความสามารถในการถายทอดความคิดเปนภาษา
เขยีนรอยแกวโดยใชกระบวนการทางการคดิ (Cognitive  process) ซ่ึงมผีลการคดิในลกัษณะ 5  ประการ
ไดแก

        1. ความคิดล่ืนไหล  หมายถึงความสามารถในการคิดที่ล่ืนไหลจากความคิดหนึ่งไปยัง
อีกความคิดหนึ่ง       เขียนไดสละสลวย    มีการกลาวนําและกลาวสรุป  เลือกใชถอยคํา  วลี    
ประโยคที่สามารถขยายใจความของเรื่อง  และสามารถเชื่อมความคิดทั้งภายในยอหนาและระหวาง
ยอหนา

        2. ความคิดชัดเจน หมายถึงความสามารถในการคิดที่ชัดเจนประกอบดวยเหตุผล  จาก
ความหลากหลายของคําตอบที่มีแงมุมที่แตกตางกัน  มีการมองปญหาในแงมุมที่กวางขวางไมจํากัด
เฉพาะแงมุมใดแงมุมหนึ่งโดยเฉพาะ

        3. ความคิดริเร่ิม หมายถึงความสามารถในการคิดที่สังเกตจากความแปลกและใหม
ของคําตอบ  เปนเอกลักษณไมซํ้าซอนที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจน
                       4.  ความคิดละเอียดประณีต   หมายถึงความสามารถในการคิดที่สังเกตไดจาก 
รายละเอียดหรือขอมูลปลีกยอยและความซับซอนที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจน

       5. ความคิดตรงจุด  หมายถึงความสามารถในการคิดที่ตรงประเด็น  เขียนไดกะทัดรัด  
กระชับตลอดเรื่องโดยไมออกนอกเรื่อง
                 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2   คอืนกัเรยีนทีก่าํลังศกึษาอยูช้ันมธัยมศกึษาปที ่ 2   โรงเรียน
สตรีวัดอัปสรสวรรค   ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2545
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พฒันาการความสามารถในการเขยีน   หมายถงึคะแนนทีเ่พิม่ขึน้ซ่ึงไดมาจากคา
ความแตกตางของผลการสอบความสามารถในการเขียนหลังการทดลองและกอนการทดลอง

พัฒนาการความสามารถในการคิด    หมายถึงคะแนนทีเ่พิม่ขึน้ซ่ึงไดมาจากคา
ความแตกตางของผลการสอบความสามารถในการคิดหลังการทดลองและกอนการทดลอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
 งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะในการเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2”  ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไวดังนี้ 
 1. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการเขียนรอยแกว 

1.1 ความหมายของการเขียน 
1.2 ความสําคัญของการเขียน 
1.3 ความมุงหมายของการเขียน 
1.4 องคประกอบของการเขียน 
1.5 ระดับความสามารถในการเขียน 
1.6 ความหมายของรอยแกว 
1.7 รูปแบบของรอยแกว 
1.8 การวัดและประเมินผลการเขียนรอยแกว 
1.9 งานวิจัยเกี่ยวกับการเขียนรอยแกว 

 2. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับแบบฝก 
     2.1 ความหมายของแบบฝก 
     2.2 ความสําคัญของแบบฝก 
     2.3 ประโยชนของแบบฝก 
     2.4 ลักษณะของแบบฝกที่ดี 
     2.5 งานวิจัยเกี่ยวกับแบบฝก 
 3. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค 
     3.1 ความหมายของความคิดสรางสรรค 
     3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค 
     3.3 องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
     3.4 การวัดและประเมินผลความคิดสรางสรรค 
     3.5 งานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค 
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1. เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการเขียนรอยแกว 
                1.1 ความหมายของการเขียน 
 การเขียนเปนสิ่งสําคัญและจําเปนยิ่งในชีวิตประจําวันเพราะการเขียนเปนเครื่องมือ
สําคัญในการสื่อสารดวยลายลักษณอักษร  รวมทั้งการใชสัญลักษณตางๆ  เพื่อแสดงความรู  ความคิด  
อารมณและความรูสึกตางๆ  
 ผูเชี่ยวชาญดานการเขียนไดใหความหมายของการเขียนไวดังนี้ 
 สนิท  ตั้งทวี (2531 : 3)  กลาวถึงความหมายของการเขียนวา   หมายถึง การแสดง
ความรู  ความคิด  ความรูสึกที่มีอยูในใจออกมาใหผูอ่ืนไดรับรู  โดยใชสัญลักษณที่เรียกวาตัวอักษร
เพื่อใหผูอานไดเขาใจเจตนาของผูเขียน   
 เสาวลักษณ  รัตนวิชช (2531 : 92) กลาววา การเขียนเปนระบบสื่อสารอยางหนึ่งที่ 
ผูเขียนจะสงขอมูลไปถึงผูอาน  โดยผานกระบวนการทางความคิดที่ตองกล่ันกรองความถูกตองตาม
หลักเกณฑมากกวาทักษะอื่นๆ  ทั้งนี้ผูเขียนจะตองวางแผนลวงหนาวาจะเสนอแนวคิดอะไร  ใน
รูปแบบใดเพื่อใหผูอานเขาใจความหมายและความรูสึกนึกคิดของผูเขียนได 
 ศุภร  จันทรเจริญ (2535 : 11) กลาวถึงการเขียนไววา การเขียนเปนทักษะการใชภาษา
เพื่อการสื่อสาร  เปนการสื่อสารโดยใชส่ือที่เปนลายลักษณอักษรสงไปยังผูรับสารโดยการอาน  และ
แปลความหมายลายลักษณอักษร 
 นพดล  จันทรเพ็ญ (2535 : 91) กลาวถึงความหมายของการเขียนวา การเขียนคือการ
แสดงออกในการติดตอส่ือสารอยางหนึ่งของมนุษยโดยอาศัยตัวอักษรเปนสื่อ       เพื่อถายทอด
ความรูสึกนึกคิด  ความตองการและความในใจของเราใหผูอ่ืนทราบ       การเขียนนี้มีลักษณะการ
ส่ือสารที่ถาวร  สามารถคงทนอยูนาน  ตรวจสอบเปนหลักฐานอางอิงไดนาน 
 สุจริต  เพียรชอบและสายใจ  อินทรัมพรรย   ( 2538 : 190)  กลาวถึงการเขียนไววา  
การเขียนเปนการเรียบเรียงความรู  ความคิด  ประสบการณตางๆ ตลอดจนความรูสึกนึกคิดและ
จินตนาการออกมาเปนลายลักษณอักษร  จะเปนขอความสั้นๆทํานองคําขวัญ  รอยแกวส้ันๆ หรือ
บทกวีนิพนธก็ได  ขอเขียนตางๆเหลานี้จะมีเอกภาพ  มีความเปนตัวของตัวเองทั้งในดานความคิด
และการใชภาษาเรียบเรียง 
 จากความหมายของการเขียนดังกลาวขางตน      จึงประมวลไดวาการเขียนหมายถึง
การถายทอดความรู      ความรูสึกนึกคิด         จินตนาการและประสบการณของผูเขียนดวยการเรียบเรียง
จัดลําดับความคิดใหเหมาะสมโดยใชตัวอักษรเปนเครื่องมือ      เพื่อใหผูอานรับรูและเขาใจเจตนา
ของผูเขียนสามารถสื่อสารไดอยางถูกตอง                
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  1.2 ความสําคัญของการเขียน 
 ในปจจุบันการเขียนเปนทักษะที่สําคัญในการสื่อความหมายโดยใชตัวอักษรหรือ
สัญลักษณถายทอดความรู  ความคิด  อารมณ  ความรูสึกและประสบการณ     ที่เผยแพรขอมูล   
ขาวสารตลอดจนความรูสึกของผูเขียนที่จะสื่อสารตอผูอานมากกวาในอดีตเพราะมนุษยมีความ
ตองการในการติดตอส่ือสารกันมากขึ้น  ทั้งยังมีส่ือท่ีอํานวยความสะดวกสบายเกิดขึ้นมากมาย  เชน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 การเขียนเปนทักษะการใชภาษาที่สําคัญในการติดตอส่ือสารเปนหลักฐานที่มั่นคง
เพราะไมลบเลือนเร็วเหมือนคําพูด  สามารถใชติดตอไดดีแมในระยะทางไกลแตทั้งนี้ผูเขียนจะตอง
มีความสามารถในการเขียนใชภาษาไดถูกตองชัดเจน  ผูอานสามารถเขาใจความหมายในสิ่งที่ตนเขียน
ได  การเขียนจึงตองมีการฝกฝนบอยๆ  เพื่อใหเกิดความชํานาญ   รูจักนําขอมูลจากการอานมาเปน
แนวทางในการเขียน       นอกจากนี้ยังจะตองรูจักลักษณะของภาษาวาเขียนอยางไรจึงจะทําให
ผูอานพอใจ  เขียนอยางไรจึงจะถูกตองและสละสลวย  และสามารถสื่อสารกับผูอานไดตรงกับที่ตน
ตองการ    การเขียนจึงจําเปนและสําคัญยิ่ง  ทัศนีย  ศุภเมธี (2542 : 36)   กลาวถึงความสําคัญของ
การเขียนไวดังนี้1) เปนเครื่องมือวัดความเจริญหรืออารยธรรมของมนุษย  2) เปนเครื่องมือที่ใช
สนองความปรารถนาของมนุษย  ทําใหเกิดผลตามที่ตองการ  3) เปนการแสดงออก  ผูเขียนมี
เวลาคิด  ไตรตรอง  แลวจึงลําดับความคิดเรียบเรียงออกมาเปนเรื่องราวดวยภาษา  ผูเขียนมี
โอกาสแกไขกอนถึงผูอาน   4) เปนเครื่องมือถายทอดทางสติปญญาของมนุษย        เพราะเปน
การถายทอดวัฒนธรรม     ความคิด    จินตนาการ    และความรูจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง   ซึ่ง
สอดคลองกับที่      นพดล  จันทรเพ็ญ    (2535 : 91)     ไดกลาวถึงความสําคัญของการเขียนไววา 
1) การเขียนเปนการสื่อสารของมนุษย  2) การเขียนเปนเครื่องถายทอดความรูและสติปญญาของ
มนุษย  3) การเขียนสามารถสรางความสามัคคีในหมูมนุษยชาติ   4) การเขียนเปนเครื่องระบายออก
ทางอารมณของมนุษย    5) การเขียนทําใหมนุษยประสบความสําเร็จในชีวิต  เชน  การเลาเรียน  
เปนตน         และสุจริต  เพียรชอบและสายใจ  อินทรัมพรรย( 2538 : 172)  ไดกลาววาใน
ชีวิตประจําวันนักเรียนมีโอกาสที่จะตองเขียนเรียบเรียงขอความหลายๆ      โอกาสดวยกันบางครั้ง
เปนการเขียนในชั้นเรียน  ซ่ึงไดแก   เรียงความ   บันทึกประจําวัน   บันทึกเหตุการณ     และการ
เขียนรายงาน    บางครั้งก็เปนการเขียนตามความพอใจของนักเรียนเอง   เชน  การเขียนบทความ  
เขียนแสดงความคิดเห็นตางๆ  เปนตน    
   จากความสําคัญของการเขียนดังกลาวขางตน      การเขียนเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ส่ือสารของมนุษย  เปนการแสดงออกของความคิดที่เรียบเรียงออกมาเปนเรื่องราว อันแสดงถึง
ความเจริญหรืออารยธรรมของมนุษย  
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 1.3 ความมุงหมายของการเขียน  
  การเขียนโดยทั่วๆไปจะตองมีจุดมุงหมาย   เพื่อที่จะถายทอดงานเขียนออกมาได
อยางมีประสิทธิภาพ  การเขียนมีจุดมุงหมายตางๆ  กันดังที่นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงดังนี้ 
  บุญยงค  เกตุเทศ (2524 : 6-7) ไดจําแนกจุดมุงหมายของการเขียนไวดังนี้ 
  1.  เพื่อเลาเรื่อง  เชน เลาเหตุการณ  เลาประสบการณ 
  2.  เพื่ออธิบายคําหรือความหมาย  เชน  อธิบายคําที่มักเขียนผิด 
  3.  เพื่อโฆษณาจูงใจ  เชน  เพื่อโฆษณาสินคาตางๆ 
  4.  เพื่อปลุกใจ  เชน  เพลง  บทความปลุกใจ 
  5.  เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือแนะนํา  เชน  บทความเสนอทัศนะ 
  6.  เพื่อสรางจินตนาการ  เชน  เร่ืองสั้น  นวนิยาย 
  7.  เพื่อลอเลียนเสียดสี  เชน  เร่ืองทํานองตลกแฝงแงคิด 
  8.  เพื่อประกาศ  แจงความ  เชิญชวน  เชน  ประกาศของทางราชการ 
  9.  เพื่อวิเคราะห  เชน  การวิเคราะหวรรณกรรม 
  10. เพื่อวิจารณ  เชน  การวิจารณหนังสือ 
  11. เพื่อเปนขาว  เชน  การเสนอขาว 
  12. เพื่อเฉพาะกิจ  เชน  การเขียนประกอบการตูน  การเขียนจดหมาย 
  ผกาศรี  เย็นบุตร (2526 : 95)  ไดกําหนดจุดมุงหมายของการเขียนไวดังนี้ 
  1. เพื่ออธิบาย  เปนการบอกเลาใหทราบ  ตองการใหผูอานไดรับความรู  ความคิด  
ประสบการณ  เชน  บทความ  สารคดี  ตําราวิชาการ 
  2. เพื่อพรรณนา  เปนการบอกความรูสึกใหทราบ  ตองการใหผูอานทราบความรูสึก
ตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เชน  รูสึกรัก  โกรธ  เกลียด ฯลฯ 
  3. เพื่อเปลี่ยนความคิด  เปลี่ยนใจ  เปลี่ยนความรูสึกของผูอานตามที่ผูเขียนตองการ  
เชน  ชักชวนใหเห็นจริงหรือปฏิบัติตาม 
  สิทธา  พินิจภูวดลและคณะ (2535 :1-6) กลาวถึงจุดมุงหมายในการเขียนแบงออก
ได 2 ลักษณะคือ ตองการเขียนเพื่ออะไร ไดแก  เขียนเพื่อเลาเรื่อง เขียนเพื่ออธิบาย  เขียนเพื่อโฆษณา
จูงใจ  เขียนเพื่อปลุกใจ  เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นแนะนํา  เขียนเพื่อสรางจินตนาการ เขียนเพื่อ
ตองการลอและเสียดสี และตองการเขียนในโอกาสตางๆ       โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับผูอาน  
ความเหมาะสมกับการแพรหลายของขอเขียน 
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  อัญชลี  ทองเอม (2540 : 43)  กลาวถึงจุดมุงหมายในการเขียนทั่วไปไว 3 ประการดังนี้ 
  1. เขียนเพื่ออธิบาย หมายถึงเขียนบอกเลาใหผูอานรูรายละเอียดตางๆ จากความรูและ
ประสบการณของผูเขียน 
  2. เขียนเพื่อพรรณนา   หมายถึงการเขียนที่ตองการแสดงความคิด อารมณ   
และความรูสึกใหผูอานไดรับ 
  3. เขียนเพื่อโนมนาวจิตใจหรือเปลี่ยนความคิด หมายถงึ การเขียนที่ตองการใหผูอาน
เปลี่ยนความคิด  เปลี่ยนความรูสึก  อาจคลอยตามหรือเกิดความขัดแยงไปตามความตองการของ
ผูเขียน 
  ผะอบ  โปษะกฤษณะ  (2544 : 52-53)   กลาวถึงจุดมุงหมายในการเขียนทั่วไปไว   
4  ประการ  ดังนี้ 
  1. เพื่ออธิบายใหผูอานรูวาอะไรเปนอะไร  เปนการบอกเลาใหทราบ  เชน  ความรูทาง
วิชาการ    หลักเกณฑ   ทฤษฎีตางๆ   (การตอบขอสอบเพื่ออธิบาย)    การชี้แจง     การประกาศให
ทราบ  ฯลฯ 
  2. เพื่อพรรณนาใหผูอานไดรูสึก  ไดเห็น  ไดยิน  เชนเดียวกับผูเขียนรูสึกไมวาจะเปน
การพรรณนาภาพ  เสียง  รส  หรือสัมผัสใดๆ ก็ตาม 
  3. เพื่อเปลี่ยนความรูสึกเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนทาทีใหไปตามที่ผูเขียนตองการ 
       3.1 ชักชวนใหเห็นจริงในเรื่องที่เขาใจยาก  เชน  ขอธรรมะตางๆ  คําพังเพย  ภาษิต   
ที่เขาใจยาก 
           3.2  โนมนอมใหเห็นดวยในนโยบายใหม  เปลี่ยนความคิดจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่ง 
  4. เพื่อเลาเรื่องใหผูอ่ืนทราบเสมือนหนึ่งผูอานไดเห็นสิ่งทีเ่กิดขึ้นหรือเหตุการณที่
เกิดขึ้นดวยตนเอง 
  ดังนั้นจะเห็นไดวา  การเขียนมีจุดมุงหมายโดยทั่วไปวาเขียนเพื่ออะไร เชน  เพื่ออธิบาย  
เลาเรื่อง  แสดงความคิดเห็น  โฆษณา  สรางจินตนาการ  ชักชวน  โนมนาว  ฯลฯ  และเขียนเนื่องใน
โอกาสใด    ซ่ึงผูเขียนจะตองเขียนใหเหมาะสมกับโอกาสตางๆ      แตการเขียนทุกครั้งผูเขียน
จะตองคํานึงถึงผูอานเปนอันดับแรกวา    ผูอานเปนใคร    มีจํานวนมากหรือนอย  มีวัยและ
การศึกษาเปนอยางไร  ซ่ึงจะทําใหผูเขียนสามารถกําหนดรูปแบบหรือภาษาที่ใชส่ือไปยังผูอานหรือ
ผูรับไดอยางเหมาะสมและบรรลุถึงจุดมุงหมายของผูเขียน 
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 1.4 องคประกอบของการเขียน 
  ในการเขียนผูเขียนจะตองเขียนใหชัดเจน  เขียนให  คํา  ขอความ  ประโยค  เนื้อความ  
สัมพันธกันรวมทั้งการจัดลําดับความคิดใหตอเนื่อง            เพื่อแสดงความรูสึกนึกคิด    ขอเท็จจริง  
ขอคิดเห็นตลอดจนเนื้อหาใหผูอานรับรูและเขาใจ     
  วาสนา  เกตุภาค (2532 : 2-4) กลาวถึงองคประกอบการเขียนไว 4 ประการ ไดแก 
  1. เนื้อหา  คือ เนื้อเรื่องหรือเร่ืองราวที่ผูเขียนตองการจะใหผูอานไดรับทราบ  อาจจะ
เปนเหตุการณ  เร่ืองของบุคคล  ขอคิดเห็น  จินตนาการและความรูสึก ฯลฯ 
  2. ภาษา  คือ  ถอยคําสํานวนโวหารตางๆ  ที่อยูในขอบเขตของไวยากรณและตาม
ความนิยมของผูใชภาษา  ผูเขียนจะตองมีความรอบคอบ  ในการที่จะเลือกเฟนคํา  ประโยค  สํานวน
โวหารตางๆ  มาใชใหเหมาะแกกาลเทศะและรูปแบบ 
  3. เครื่องหมายวรรคตอน คือ  เครื่องหมายตางๆ ที่ใชในการเขียน  เพื่อชวยใหผูอาน
อานไดสะดวก 
  4. รูปแบบ  การเขียนแตละประเภทยอมมีรูปแบบแตกตางกัน แบงออกเปน 2 รูปแบบ
คือ 
      4.1 รูปแบบรอยแกว เชน     เรียงความ   บทความ   จดหมาย   รายงาน    การเขียนแบบ
รอยแกวนี้  ผูเขียนมีอิสระในการนําถอยคํามาเรียบเรียงใหเปนประโยค  เปนขอความ  
      4.2 รูปแบบรอยกรอง  เชน  โคลง  ฉันท  กาพย  กลอน  ราย   การเขียนรอยกรองนี้ 
ผูเขียนจะตองมีศิลปะในการใชถอยคําและตองเรียบเรียงตามกฎเกณฑของฉันทลักษณแตละชนิด  
  สนิท  ตั้งทวี (2531 : 120-124) กลาวถึงองคประกอบของการเขียนดังนี้ 
  1.  ความชัดเจน  งานเขียนตองมีความชัดเจนในการใชถอยคําจะชวยใหการสื่อ 
ความหมายระหวางผูเขียนกับผูอานไดตรงกัน ไดแก  การใชศัพทบัญญัติ  การใชคําที่เปนส่ือสราง
ความเขาใจ  การใชคําที่มีความสมบูรณ  ไมละคําใดคําหนึ่งไว 
  2. ความเรียบงาย  ไดแกการใชคําที่เขาใจงาย  การใชภาษาที่เรียบงาย 
  3. ความกระชับ  คือการใชคํานอยคํา  แตใหความหมายชัดเจนและมีน้ําหนัก 
  4. ความประทับใจ  แสดงออกดวยวิธีตางๆ  ดังนี้ 
      4.1 เนนดวยรูปประโยค 
      4.2 เนนโดยฐานน้ําหนัก 
      4.3 เนนโดยการซ้ําคํา 
      4.4 ใชวาโทบาย 
  5. ความไพเราะ  ไดแก 
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       5.1 ความราบรื่นของถอยคํา  เชน ไมผูกประโยคที่ยืดยาวซอนกัน  ไมใชคําซ้ํา  คําที่
มีเสียงเหมือนกันในที่ใกลๆ กัน  ไมจบประโยคแบบหวนๆ 
       5.2 ลีลา  รูจักเลือกสรรคํามาใชผูกประโยค 
       5.3 การหลากคํา 
  6. การสรางภาพ  เปนการใชถอยคําที่ใหความรูสึกและอารมณ  เชน  ความตองการ  
ควรเปนคําที่แสดงอาการ  ใชคํารูปธรรมดวยวิธีการเปรียบเทียบ 
  7. โครงสรางของประโยค ตองชัดเจนเปนไปตามลําดับไมสับสน  
  อัญชลี  ทองเอม (2540 : 43-44)  กลาวถึงองคประกอบของการเขียนไวเปน 2 สวน คือ  
สวนที่เปนความคิด เกิดจากการรูจักสังเกต  จดจํารายละเอียดของสิ่งตางๆ  ประสบการณที่ไดจาก
การอาน  การฟง  การติดตามพูดคุย  สัมภาษณ ฯลฯ     และสวนที่เปนการเขียน ส่ิงที่ยากที่สุดคือ
การเริ่มตนและเขียนอยางไรจึงจะทําใหผูอานเขาใจความคิด    มองเห็นภาพ    ไดยินเสียงและรูสึก
ตามไปดวย  เมื่อเขียนเสร็จแลวตองกลับมาอานทบทวน 
  ผะอบ  โปษะกฤษณะ (2544 : 51-52)  กลาวถึงองคประกอบของการเขียนวาควรมี
ลักษณะดังตอไปนี้ 
  1. มีความชัดเจน  อานแลวเขาใจทันที  ไมมีขอสงสัย  ใชภาษางาย  รัดกุม  ถูกตองตาม
ความหมาย 
  2. มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน  ผูอานอานแลวจับจุดหมายไดทันทีไมมีพลความมากเกินไป 
  3. มีความสัมพันธดี  ดําเนินความไปตามลําดับตอเนื่องกัน  ไมวกวน  ผูอานติดตามได
งาย 
  4. มีความกวางขวาง  ผูอานอานแลวไดเพิ่มพูนในดานความรู  และความบันเทิง 
  5. มีความประณีต  การใชคําตลอดจนการเขาประโยค  อยางถูกตองและเหมาะสม 
  6. มีความไพเราะงดงาม  ภาษาที่ใชทําใหผูอานอานแลวรูสึกจับใจ 
  จากองคประกอบของการเขียนดังกลาวขางตน   การเขียนจะตองมีองคประกอบหลาย
ประการ เชน เนื้อหา ภาษา  รูปแบบการเขียน  และการเขียนจะตองมีความชัดเจน  เรียบงาย  ในการ
ใชถอยคําอยางไพเราะสละสลวย           เขียนกระชับมีความสัมพันธเรียงไปตามลําดับอยางตอเนื่อง
และเขียนไดตรงตามจุดมุงหมาย ทําใหผูอานเขาใจความคิด  มองเห็นภาพ   การที่ผูเขียนคํานึงถึง
องคประกอบดังกลาวจะทําใหผลงานการเขียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 1.5 ระดับความสามารถในการเขียน 
   การเขียนเปนศิลปะในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารถายทอดความรู  ความคิดตลอดจน
ความรูสึกและอารมณตางๆ      ความสามารถในการเขียนจึงเปนความสามารถในการเรยีบเรยีงขอความ
ไดอยางเปนระบบ    โดยใชภาษาเพื่อส่ือความเขาใจระหวางผูอานและผูเขียน      ไดตามจุดมุงหมาย 
ซ่ึงผูที่จะมีความสามารถในการเขียนควรจะเริ่มฝกการเขียนตั้งแตระดับงายไปหาระดับที่ยากขึ้น 
        รีเบคกา  เอ็ม  วาเล็ตและเรอเน  เอส  ดีสิค (Rebecca M. Valette and Renee S. Disick 
1972 : 33-37) ไดแบงระดับการเขียนเปน 5 ระดับ  คือ 
   1.ระดับกลไก (Machanical  Skills)  ระดับนี้นักเรียนสามารถแสดงออกทาง
ความจํามากกวาความเขาใจในสิ่งที่เขียน 
   2.ระดับความรู (Knowledge)  ระดับนีน้ักเรียนจะตองมีความรูเร่ืองเสียง  สัญลักษณ  
อีกทั้งสามารถเขียนสะกดคําที่คุนเคยไดอยางถูกตอง  และนํามาเขยีนเปนประโยคไดอยางเหมาะสม  
นอกจากนี้ยังมคีวามเขาใจในเนื้อหา  และตอบคําถามจากสิ่งที่เขียนได 
       3.ระดบัถายโอน (Transfer)  ระดบันี้ผูเขยีนสามารถเขยีนประโยคใหมๆ  ไดหลากหลาย
ดวยตนเอง  โดยใชหลักเกณฑทางภาษาทีไ่ดเรียนมาแลว  นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนประโยคใหม  
และใชคําเชื่อมประโยค   รวมทั้งการเรียบเรียงประโยคไดอยางถูกตองเหมาะสมตามเหตุการณและ
เหตุผล 
       4.ระดับสื่อสาร (Communication) ระดับนี้ผูเขียนสามารถเขียนถายทอดความคิดของ
ตนเองออกมาเปนการเขยีนไดอยางมัน่ใจและถูกตองตามรูปแบบของการเขียนชนิดนั้นๆ 
        5.ระดบัวเิคราะหวิจารณ (Criticism)  ระดับนี้ผูเขยีนแสดงความคิดเหน็  โดยรูจกัเลือกใช
ลีลาการเขยีน  รูปแบบการเขยีน  และการคดิสรรคําไดเหมาะสมกบัเนื้อเร่ือง  และจุดประสงคที่
ตองการ 
  อะโบรเดอริน (Aborderin 1986, อางถึงใน  เสาวลักษณ  รัตนวิชช  2531 : 93)  ไดแบง
ระดับของการเขียนออกเปน 3 ระดับ  พรอมทั้งเสนอแนะกิจกรรมประกอบดวยคือ 
        ระดับที่ 1 การคัดเลือกงานเขียน  กิจกรรมการเขียนลักษณะนี้เพียงเพื่อใหผูเรียนคุนเคย
กับคําศัพท  โครงสรางประโยค    ขอความ    การสะกดคําและการใชเครื่องหมายวรรคตอน ในขัน้ตอน
นี้ผูเรียนอาจเบื่อหนายไดงาย  เพราะไมไดใชความคิดของตนเองอยางอิสระ 
   ระดับที่ 2 การเขียนที่มีการชี้แนะ  การเขียนในขั้นนี้ผูเรียนตองแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองมากขึ้น  ผูสอนมักจะเปนผูวางโครงเรื่องใหกอนลงมือเขียน  ผูสอนอาจจะจัดใหมีการอภิปราย
รวมกันในหัวขอที่ตองการกอนแลวจึงลงมือเขียน  โดยคํานึงถึงการเลือกใชคําใหเหมาะสมและตรงกบั
ความหมายที่ผูเขียนตองการสื่อสารแกผูอานจริง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

26

   ระดับที่ 3 การเขียนแบบอิสระ  ไดแก  การเขียนที่ผูเขียนมีอิสระเต็มที่ในการใชความคิด  
ประสบการณทั้งหมดในการเขียน  ตั้งแตการวางโครงเรื่อง  การเลือกคํา  การแตงประโยค  และการผูก
ประโยคเขาดวยกัน   เปนกิจกรรมการเขียนขั้นสุดทายที่ยากที่สุด         ผูเขียนมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นอยางเต็มที่  ผูสอนจะตองเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อผูเรียนมีปญหา 
   นอกจากนั้นแพทริเซีย  จอหนสัน(Patricia Johnson 1986 : 93) กลาวถึงความสามารถ
ของการเขียนวา   คือความสามารถที่จะถายทอดเนื้อหารายละเอียดตางๆ ในลักษณะที่ถูกตองทาง
ไวยากรณเปนขอความสั้นๆ เพื่อส่ือความหมายได  ซ่ึงสอดคลองกับวาเลอรี  อารนดท ( Valerie 
Arndt 1987 : 257) กลาวถึงความสามารถในการเขียนวาเปนกระบวนการเชื่อมโยงความคิดและ
ความรูทางภาษาของผูเขียนโดยใชภาษาถายทอดความคิดออกมาเปนงานเขียนที่มีคุณภาพตอผูอาน           
                           จากความสามารถในการเขียนดังกลาวขางตน  ความสามารถในการเขียนหมายถึง
ความสามารถในการใชภาษาเรียบเรียงความรู   ความคิด   ความรูสึก เชื่อมโยงความคดิความรูทางภาษา 
และประสบการณตางๆ  ถายทอดออกมาเปนตัวหนังสือไดตามระดับของการเขียน  ไดแก   ระดับ
กลไก  ระดับความรู  ระดับถายโอน  ระดับสื่อสาร  ระดับวิเคราะหวิจารณ 
 
 1.6  ความหมายของรอยแกว  
   ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2535 : 671) ใหคํานิยามของ
รอยแกวไววา รอยแกวหมายถึง  ความเรียงที่สละสลวย    ไพเราะ  เหมาะเจาะดวยเสียงและความหมาย 
   ฐะปะนีย  นาครทรรพ (2526 : 5)  กลาววา  รอยแกวคือ บทประพันธที่เรียบเรียงตาม
ภาษาที่ใชเขียนหรือพูดกันโดยทั่วไป  ไมมีการบังคับจํานวนคํา  หรือสัมผัสแตอยางใดเปนภาษาที่
ใชส่ือสารเพื่อใหเกิดความเขาใจเปนสําคัญ  รอยแกวมีความหมายตรงขามกับรอยกรอง  ซ่ึงมีแบบแผน
ในการแตงที่แนนอน   ตามที่มีผูบัญญัติหรือตามที่ผูแตงคิดขึ้น 
  ประภาศรี  สีหอําไพ (2527 : 63)    กลาวถึงรอยแกวไววา       หมายถึงบทประพันธที่
เรียบเรียงตามภาษาที่ใชเขียน  หรือพูดกันโดยทั่วไป  ภาษาที่ใชสําหรับรอยแกว  ไมมีการบังคับ
สัมผัสหรือกําหนดจํานวนคําแตอยางใด  เปนภาษาที่ใชส่ือสารเพื่อใหเกิดความเขาใจ 
  วันเนาว  ยูเด็น  (2530 : 5)  กลาววา  การเขียนที่มีลักษณะเปนความเรียงธรรมดา  ไมมี
การบังคับรูปแบบของฉันทลักษณ  การเขียนในลักษณะนี้ยังแบงยอยออกไปเปนจําพวก  นิยาย  นิทาน  
บทความ  ตํานาน  ฯลฯ   
  วรรณา  เครืองเนียม (2531 : 13)  กลาววา รอยแกวหมายถึงบทประพันธ    งานเขียน
และวรรณกรรมที่เรียบเรียงดวยถอยคําภาษาธรรมดา  ไมมีหลักเกณฑ  หรือแบบแผนตายตัวคือไมมี
การบังคับจํานวนคําสัมผัส เอก-โท  ครุ-ลหุ 
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  จากความหมายของรอยแกวที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  รอยแกวหมายถึงการเขียนที่
เปนความเรียงสละสลวย  มุงสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจ  ไมมีหลักเกณฑหรือแบบแผนตายตัว  
ไมมีการบังคับสัมผัสหรือกําหนดจํานวนคําแตอยางใด 
 
 1.7 รูปแบบของรอยแกว 
  นักการศึกษาหลายทานไดจัดรูปแบบของรอยแกวไวดังนี้ 
  พงษจันทร  คลายสุบรรณ (2528 : 14) แบงรอยแกวออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
  บันเทิงคดี  หมายถึงเรื่องราวที่ใหความเพลิดเพลิน  เชน  นวนิยาย  เร่ืองสั้น  หัสคดี  
สารคดี  หมายถึง  เร่ืองราวที่ใหประโยชนคือ ความรู ความคิด  ไดแก  สารคดี  บทความ  บทวิจารณ 
เปนตน  สารบันเทิงคดี  มีลักษณะกึ่งสารคดีกึ่งบันเทิงคดี คือใหผูอานทั้งความรู  ความคิด  และ
ความเพลิดเพลิน  เชน  ปกิณกะคดี 
  กุหลาบ  มัลลิกะมาส  (2529 : 17)  กลาวถึงรูปแบบของรอยแกวไวดังนี้  รอยแกวควร
แยกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือสารคดีและบันเทิงคดี  สารคดีอาจจะแยกยอยเปนบทความ  สารคดี
วิชาการ  สารคดีทองเที่ยว   ประวัติ   จดหมายเหตุ   บันทึก   อนุทิน   จดหมาย   บทวิจารณ   หรือ
บทสัมภาษณ  สวนบันเทิงคดี  แยกยอยออกเปนนวนิยาย  เร่ืองสั้น   
  วลัยรัตน  อติแพทย     (2532 : 3)    กลาวถึงรูปแบบของรอยแกวไววา   รอยแกว    ไดแก  
ยอความ  บันทึก  รายงาน  จดหมาย  ประกาศ  เรียงความ  บทความ  นิทาน  นิยาย  ตํานาน  ประวัติ  
เร่ืองสั้น  
  บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  ( 2539 : 58)  ไดแยกรายละเอียดของรอยแกวไววา  รอยแกว
ประกอบดวย  นิยาย  นิทาน  นวนิยาย  เร่ืองสั้น  บทละคร  บทความ  เอกสาร  รายงาน  ตลอดจนสิ่ง
ที่เขียนในหนังสือพิมพ  นิตยสาร 
  จากรูปแบบตางๆ ของรอยแกวที่กลาวมาขางตน  การเขียนแบบรอยแกวมีรูปแบบ
หลายลักษณะ  เชน  บันเทิงคดี   สารคดี  และสารบันเทิงคดี      ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของ
ผูเขียน    
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 1.8 การวัดและประเมินผลการเขียนรอยแกว 
  การเขียนเปนทักษะที่มีความสลับซับซอนมากกวาการใชภาษาทักษะอื่นๆ        เพราะ
ผูเขียนตองแสดงออกทั้งความรู  ความคิด  ประสบการณถายทอดออกมาเปนตัวอักษรใหผูอาน
ไดรับรูตามที่ผูเขียนตองการ      ดังนั้นเพื่อใหการตรวจงานเขียนและการประเมินความสามารถดาน
การเขียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  นักวิชาการตางๆ ไดเสนอแนวทางการตรวจงานเขียนและ
ประเมินความสามารถดานการเขียนไวดังนี้ 
  วรรณี  โสมประยูร ( 2521 : 21-26) ไดเสนอหลักการพิจารณาผลงานการเขียนของ 
ผูเรียนดังนี้ 
       1. เนื้อเร่ือง 
      1.1 แนวคดิหรือเนื้อเร่ือง 
        - แปลก 
            - ใหม 
                -  ตรงตามจุดมุงหมาย 
            - ชวนตดิตาม 
        - มีความรูและความคิดทีด่ี 
            1.2 การจัดระเบียบความคิด 
        - มีเอกภาพ 
        - มีความถกูตอง 
        - มีความสมบูรณ 
        - มีสัมพันธภาพ  คือ  ความคิดทุกขั้นตอนที่เกี่ยวของกนั 
        - รูจักเลือกเฟนเนื้อหาที่เหมาะสมมาผสมผสานกัน 
        - รูจักเนนความสําคัญ 
   1.3 การอางเหตุผล 
          - อางเหตผุลไดถูกตอง 
        - เหตกุับผลสอดคลองกัน 
        - ไมสรุปผิด 
          - ไมอางที่มาผิด 
          - ไมอางเหตุผลที่มีหลักฐานไมเพยีงพอ 
          - ไมอางเหตุผลขางๆ คูๆ 
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   1.4 การขยายความ 
                 - ลําดับความและขยายความด ี
           1.5 ความแจมแจงชัดเจน 
       2. การใชภาษา 
           2.1 ใชภาษาไดทุกระดบัถูกตองตามกาลเทศะ  และลักษณะของเรื่อง 
        - ภาษาพูด 
                 - ภาษากึ่งแบบแผน 
                 - ภาษาแบบแผน 
   2.2 คํา 
        - ใชคําไดตรงความหมาย 
                 - ใชคําไดเหมาะสมกับความหมาย  
          - ใชคําไดกระชับรัดกมุ 
                 - ใชคําส้ันสละสลวย 
          - ไมใชคาํตองหามตางๆ 
                 - ใชคําถูกตองตามความนิยมและระเบียบแบบแผน 
           2.3 ประโยค 
                 - ผูกประโยคสั้นกะทัดรัด  กระชบัและแจมแจง 
       - เรียงลําดบัคําเหมาะสมกับตําแหนงและหนาที ่
       - ผูกประโยคอยางมีเอกภาพและสัมพันธภาพ 
       - ใชคําลักษณนามถูกตอง 
       - ใชคําบุพบทและสันธานไดถูกตองเหมาะสมกับขอความ 
       - ผูกประโยคไดสมดุลและมีน้ําหนัก 
       - ไมใชคําฟุมเฟอยและคําตองหามตางๆ 
                 - ไมใชสํานวนแบบประโยคตางประเทศ 
          2.4 การเขียนยอหนา 
       - มีความคดิหลักเปนประโยคสําคัญ 
       - มีความคดิสนับสนุนเปนประโยคขยาย 
       - มีเอกภาพในยอหนาเดียวกัน 
       - มีสัมพันธภาพในระหวางยอหนา 
                 - รูจกัใชคําและประโยคเนนความสําคัญในยอหนา 
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          2.5 การเวนวรรคตอน 
       - แบงวรรคตอนใหถูกตอง 
       - ใชเครื่องหมายวรรคตอนไดถูกตอง 
       - แบงคําไดถูกตอง 
         2.6 การใชสํานวนโวหาร  คําพังเพย  และสุภาษิตตางๆ 
       - ใชไดเขากับเรื่อง 
       - ใชไดถูกตองตรงความหมาย 
     - ใชไดพอดแีละเหมาะสมกับกาลเทศะ 
       3. รูปแบบ  พิจารณาการเขียนที่มีแบบแผนแนนอนวา  เขียนถูกตองรูปแบบการเขียน
หรือไม  การเขียนที่มีรูปแบบ  ไดแก  เรียงความ  บทความ  จดหมาย  ยอความ  สุนทรพจน  บันทึก
การประชุม 
       4. กลไกประกอบการเขยีน 
            - ลายมอื 
            - การสะกดการันต 
            - ความสะอาดและความเปนระเบยีบเรียบรอย 
  สุนันท  ศลโกสุม   (2524  : ภาคผนวก)         ไดกลาวถึงเกณฑการใหคะแนนการตรวจ
เรียงความไวดังนี้ 
  การพิจารณาใหคะแนนพิจารณาจาก 5 สวนดังนี้ 
  สวนที่ 1 การเสนอเรื่อง    50   คะแนน 
  สวนที่ 2 การลําดับเรื่อง    15   คะแนน 
  สวนที่ 3 การใชภาษาหรือส่ือความหมาย  20   คะแนน 
  สวนที่ 4 การรักษารูปแบบของการเขียน    5   คะแนน 
  สวนที่ 5 การใชอลังการหรืออาภรณ   10   คะแนน 
โดยแตละสวนมีแนวการพิจารณาดังนี้ 
  สวนที่ 1 การเสนอเรื่อง  ใหพิจารณาวาเขียนเรื่องประเภทใดตองเขียนใหตรงตาม
เกณฑเฉพาะอยางของงานเขียนประเภทนั้น  มีการเสนอเรื ่องอันประกอบดวยสาระความรู  
ความถูกตอง    ขอเท็จจริงเสริมความคิดเห็นพอสมควร      และมีเนื้อเรื่องอันแสดงทิศทางใน
การเขียนที่ชัดเจน 
  สวนที่ 2 การลําดับเรื่อง  ใหพิจารณาการเรียบเรียงเนื้อหา  ความมีระเบียบเกี่ยว
เนื่องกันไปตลอด    มีการลําดับความคิดที่ไมสับสน    ไมวกวน  ไมยอนไปยอนมา  เมื่อพิจารณา
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โดยสวนรวมแลวแสดงความสามารถของผูเขียนในการวางโครงเรื่องที่ดี  คือมีความสัมพันธกัน
ตลอดทั้งการเปดเรื่อง  การดําเนินเรื่องและการปดเรื่อง 
  สวนที่ 3 การใชภาษาหรือส่ือความหมาย  ใหพิจารณาดังนี้ 
   1. ดานอักขรวิธี  การเขียนสะกดการันต  ไมควรฉีกคําหรือแยกคําในที่ไมควร เชน 
ตอนทายบรรทัด 
   2. ดานการใชคํา  วลี  ประโยค  ใหพิจารณาการใชใหมีความชัดเจนสื่อความไดตรง
ประเด็น  ชวยใหเนื้อความชัดเจน  นาอาน  ถาผูเขียนเขียนอยางสรางสรรค  เรียงความจะยิ่งนาอาน
ชวนติดตาม 
  สวนที่ 4 การรักษารูปแบบการเขียน  ใหพิจารณาการเวนวรรคตอน   การแบงยอหนา
ในการเขียนเรียงความ  นับวามีความสําคัญเพราะการแบงสัดสวนของยอหนาที่ดีจะชวยใหเนื้อหา
ชัดเจนและนาอาน 
  สวนที่ 5 การใชอลังการหรืออาภรณ  หมายถึงการใชภาษาอันเปนเครื่องประดับให
เรียงความนาอาน  เชน  การใชคําที่มีน้ําหนัก  การใชสํานวนโวหาร  การใชภาพพจน  การอางอิง
สํานวน  คําพังเพย  สุภาษิต  คําคม  ขอคิด  บทกวีและบทธรรมะตางๆ   การใชลักษณะดังกลาวนี้  
ถาอยูในที่อันเหมาะสมจะชวยเราใจหรือเชิญชวนทาทายใหผูอานสนใจ  ชวนคิดติดตามเนื้อความที่
เขียนนั้น    
       จันทิมา  พรหมโชติกุล (2529 : 128-132)  ไดเสนอวิธีวัดความสามารถดานการเขียน 
ตามแนวของ E.T.S. (Education  Testing  Service)  ไว 3 ดานคือ 
  1. วัดความสามารถในการแสดงความคิด  แบงออกเปน 4 แบบคือ 
      1.1 ใหหาสิ่งบกพรองในการเขียนคือ  การเขียนคําตอบเกี่ยวกับการคนหาขอบกพรอง
จากประโยคที่เขียนวามีสวนใดไมเหมาะสมกับประโยคนั้น 
      1.2 ใหปรับปรุงประโยค  ไดแก  การวัดความสามารถในการใชภาษาใหถูกตองและมี
ประสิทธิภาพโดยเนนดานการใชคํา  การเรียงคําเขาประโยค  การใชเครื่องหมายวรรคตอน 
      1.3 ใหพิจารณาความบกพรอง  ไดแก  การเขียนทีจ่ะบอกไดวาประโยคหรือ  ขอความ 
มีความบกพรองดานใด  เชน  บกพรองดานการใชคําสนัธาน 
       1.4 ใหเปล่ียนสํานวนโวหาร  ไดแก  การวัดความสามารถดานการเขียนที่พยายาม
เลียนแบบใหคลายสถานการณจริง  ทํานองเดียวกับเมื่อรางหนังสือเสร็จแลวนํามาปรับปรุงถอยคํา
สํานวนโวหารใหดีขึ้นโดยวิธีสับเปลี่ยนคํา  หรือแกไขขอความบางตอนของประโยคเดิมใหดีขึ้น 
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  2. วัดการรวบรวมและจัดระเบียบความคิด  ในการวัดความสามารถดานการเขียนวิธีนี้จะ
ทําใหผูเขารับการทดสอบเรียงประโยคยอยๆ  ซ่ึงสลับที่ปนเปกันอยูใหเปนเรื่องที่ติดตอกันเปนเรื่อง
เดียวกันและไดความสมบูรณ 
  3. วัดการใชภาษาใหเหมาะสมกับความ  การวัดประเภทนี้มีความมุงหมายที่จะวัด
ความสามารถในการวินิจฉัยคุณภาพของการใชภาษาในขอความตางๆ  วาถอยคําสํานวนที่ใชใน
ประโยคเหมาะสมหรือขัดแยงกับความหมายของเนื้อเรื่อง  ในขอความนั้นหรือไมอยางไร  หรือมี
ขอบกพรองอะไรบางใหผูเขารับการทดสอบสามารถบอกลักษณะที่บกพรองนั้นๆได 
      อุทุมพร  จามรมาน (2528 : 23-27) ไดใหหลักการตรวจความเรียงวา  ควรจะตองดูหลายๆ 
องคประกอบ  โดยเฉพาะทวงทํานองการเขียน  และการจับใจความของเรื่อง  ซ่ึงจะตองมีลักษณะดังนี้ 
      1. ทวงทํานองการเขยีนทีด่ี  ไดแก  
         - ความชดัเจนแจมแจง 
         - ความกระชับ 
         - ความมนี้ําหนกั 
         - ความเหมาะสม 
         - ความจริงใจ 
    2. การจับใจความที่ดี  ไดแก 
                        - เนนจุดสําคัญ 
         - ประโยคและขอความสัมพันธกัน 
         - มีความไพเราะสละสลวย 
         - บทสรุปสื่อความหมายกับชื่อเร่ือง 
       แอเดรียน เอส  ปาลมเมอร  และมารก็อต  ซี  คิมบอล (Adrin  S.  Palmer  and  Margot  
C. Kimball 1981 : 68-87) ไดเสนอรูปแบบของการตรวจใหคะแนนงานเขียน  โดยมีมีหลักการคือ
เนนการสื่อสารของขอเขียนโดยใหน้ําหนักมากกวาความถูกตองของภาษาในรูปแบบนี้แบงน้ําหนัก
การใหคะแนนเปนสเกล  โดยใหคะแนนแตละองคประกอบของการสื่อสารของงานเขียน  งานเขียน
ที่ไดคะแนนดีจะมีลักษณะดังนี้ 
  1. มีจุดเนนและมีประโยคใจความหลัก 
  2. ยอหนาตางๆ มีความสัมพันธตอเนื่องกัน 
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  3. ความคิดเห็นที่เสนอไดรับการเสริมดวยตัวอยางหรือหลักฐานที่ชัดเจน 
  4. มีการใชตัวเชื่อมที่แสดงความสัมพันธระหวางความคิดเห็น 
 รูปแบบการใหคะแนนแบบนี้แบงออกเปน 4 สวนคือ 
  1. ความเขาใจ  ผูเขียนจะตองเขียนอยางชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่เขียน  และการเรียบเรียง
ที่เปนลําดับที่ดี 
  2. การสนับสนุน  ผูเขียนจะตองเขียนแสดงความคิดเห็นอยางชัดเจน  โดยการให
รายละเอียดและเชื่อมโยงความเห็นและรายละเอียดดวยตัวเชื่อมตางๆ 
  3. การเขียนระดับประโยคเกี่ยวกับความถูกตองของภาษาแบงออกเปน 2 หัวขอคือ 
      3.1 ขอผิดในการสรางประโยค 
      3.2 ขอผิดเกี่ยวกับองคประกอบของประโยค 
  4. ความยาวเปนการนับคําที่เขียน  เนื่องจากคาดวาผูเขียนสามารถเขียนได 250 คํา  
ภายในเวลาครึ่งชั่วโมง 
 ขอจํากัดในการใชรูปแบบการใหคะแนนแบบมีเกณฑนี้อาจจะใชไมไดดีกับการเขียนเชิง
บรรยายหรือการเขียนเลาเรื่อง   
 แอน  ไรมส  (Ann Raimes  1983 : 143-153)  ไดเสนอแนวทางการตรวจงานเขียนของ 
นักเรียนไวดังนี้ 
 1.ใหขอคิดเหน็หรือคําวิจารณ  อาจออกมาในรูปของการแสดงความคิดเห็นตอเร่ืองที่
นักเรียนเขียน  การใหคําชมเชยในคณุภาพงานเขียน  การตั้งคําถามเกี่ยวกับขอบกพรองในงานเขยีน
และการใหคําแนะนําตางๆ  การใหขอสังเกตเกีย่วกับงานเขียนของนักเรยีนดวยวิธีนีจ้ะชวยใหนกัเรียน
พัฒนางานเขยีนไดดีขึน้กวาการแกขอบกพรองใหนกัเรยีนดวยตวัคร ู
 2. ตรวจงานกบันักเรียนที่เปนเจาของงานเขียนนั้นตัวตอตัวโดยใหนักเรียนอธิบายสิ่งที่
เขาเขียนวาเขาตองการจะบอกอะไรในงานเขียน    และอธิบายเกีย่วกับคําศัพทหรือโครงสรางไวยากรณ
ที่นักเรียนใชซ่ึงเปนโครงสรางที่นักเรียนใชผิดและครูกช้ี็แจงหรือแนะนําการใชภาษาที่ถูกตอง 
 3.ทํารายการหวัขอเร่ืองการใชภาษาที่ไดเรียนไปแลวในชั้นเรียนหรือหัวขอการใช
ภาษาใดๆ  ก็ตามที่ครูตองการใหมีในงานเขียน      หรือคาดวานกัเรียนจะบกพรองในเรื่องนั้นๆ  เมื่อ
ตรวจงานเขยีนของนักเรียนแลวก็ตรวจดวูานักเรียนแตละคนบกพรองในเรื่องอะไรบางในรายการที่
ทําไวแลวสงใหนักเรยีนเปนรายคนไปหรือจะรวบรวมขอบกพรองที่นักเรียนสวนมากทําเหมือนกนั
มาอธิบาย 
 4.ใหนักเรียนตรวจงานเขียนกันเอง   อาจจะใหจับกลุมอภิปรายกันถึงคําศัพทการ
สะกดคําและการใชโครงสรางไวยากรณ  ตลอดจนแนวความคิดในการเขียนเรื่องนั้นๆ  หรือ
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อาจจะใหนักเรียนเปลี่ยนกันตรวจงานโดยจะใหแกขอบกพรองใหกันเลยหรือเพียงแตช้ีขอบกพรอง
ใหไปแกเองก็ได  หรือครูและนักเรียนชวยกันตรวจไปพรอมๆ  กันโดยครูเขียนขอความที่ถูกตอง
บนกระดานดําพรอมทั้งอธิบายในเรื่องคําศัพทและโครงสรางไวยากรณไปดวย  รวมทั้งตอบคําถาม
ที่นักเรียนสงสัยดวย 
 5. สอนใหนกัเรียนตรวจงานเขียนดวยตนเองกอนที่จะสงงานเขียนที่สมบูรณใหครู
ตรวจในตอนทาย  โดยสอนใหนกัเรียนรางงานเขียนคราวๆ กอนแลวจงึคอยๆ แกไขขอบกพรองจน
มั่นใจวาเปนงานเขียนที่สมบูรณแลวจึงสงใหครูตรวจ 
 เดวิด  ครอส (David  Cross 1991 : 204-205)  ไดเสนอรูปแบบการตรวจใหคะแนนงาน
เขียนที่มีลักษณะเปนแบบอัตนัยเพื่อใหเกิดความเที่ยงตรงในการใหคะแนนไว 4 รูปแบบดังนี้ 
  1. การตรวจโดยใชใบแสดงรายการตรวจสอบเรียงความแบบมีการชีแ้นะ (Task  
Check  List  for  Guided  Essays)  ผูตรวจเรียงความจะทาํใบรายการตรวจสอบขึ้นมาสําหรับใชใน
การตรวจเรยีงความแตละเรือ่งโดยตั้งคําถามที่สามารถตอบวา  ใชหรือไมใช  ใหครบทุกประเดน็
ตรงตามที่กําหนดใหในงานเขียนนั้นๆ 
  2. การตรวจโดยใชตารางตรวจใหคะแนนเรียงความ (Mark  Grids  for  Essay)   
โดยทั่วไปแลวการใชตารางตรวจใหคะแนนเรียงความจะมีการกําหนดรองคะแนนสูงสุดของแตละ
ดานไว    ในทีน่ี้ไดแบงการใหคะแนนออกเปนดานตางๆ กัน  คือ  ความเหมาะสมดานเนื้อหา   
การเลือกใชคําศัพทและตัวสะกด  โครงสรางประโยคและความราบรื่นของขอความโดยรวมและ
ความรูสึกประทับใจซึ่งในแตละดานจะมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  โดยที่นักเรียนคนหนึ่งอาจจะเขียน
โดยใชภาษาผิดไวยากรณแตสามารถสื่อความหมายไดดี  ในขณะที่นักเรียนอีกคนหนึ่งเขียนไดแต
ประโยคสั้นๆ  และถูกตอง  แตขาดความราบรื่นของขอความ   
 

คะแนน 1 2 3 4 5 
คําศัพท / ตัวสะกด (Vocab / Spelling)      
โครงสรางของประโยค (Sentence / Structures)      
ความราบรื่นของขอความ (Cohesion)      
ความเหมาะสมดานเนื้อหา (Task  Fulfilment)      

 
  3. การตรวจโดยใหน้ําหนักคะแนน (Weighting)  การใหคะแนนโดยใชตารางดังกลาว
อาจมีปญหาคือคะแนนสําหรับความสามารถในการสื่อความหมายมีเพียงรอยละ  25  ของ คะแนน
เต็ม 
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โดยที่เปนคะแนนสําหรับความสามารถดานไวยากรณถึงรอยละ 75 ฉะนั้นถาตองการเพิ่มคะแนน
สําหรับความสามารถในการสื่อสารก็สามารถทําได   โดยการใหน้ําหนักคะแนนความเหมาะสม
ดานเนื้อหาแทนที่จะใหรอยละ 25 ก็ใหรอยละ 20 แลวเพิ่มน้ําหนักคะแนนในความเหมาะสมดาน
เนื้อหาเปน 2 เทาคือเทากับรอยละ 40    หมายความวา ดานคําศัพท / ตัวสะกดให 20 คะแนน    
ดานความราบรื่นของขอความให 20 คะแนน  และความเหมาะสมดานเนื้อหาให 40 คะแนน 
  4. การตรวจโดยใชความรูสึกของผูตรวจเปนเกณฑ  (Impressionistic  Marking  of  Essays) 
การตรวจใหคะแนนดวยวิธีนี้เปนการตรวจทีร่วดเร็ว       และมีประสิทธิภาพทันทีที่ครูผูตรวจเริ่มมีความ
ชํานาญในการตรวจดวยวิธีนี้  ก็จะสามารถใหคะแนนไดสอดคลองตรงกัน  ในกรณีที่ตรวจหลายคนโดย
จะเริ่มจาการอานงานเขียนครั้งแรกอยางคราวๆ  กอนเพื่อดวูาเสร็จสมบูรณหรือไม  จากนัน้จึงอานครั้งที่
สอง  เพื่อดูวาเขียนอานงายเพยีงใดและมีขอผิดพลาดไมสามารถเขาใจไดควรจัดอยูในระดับใด 
                     เอช  แอล  จาคอบส (H.L.  Jacobs 1981 : 92-96)  ไดเสนอแนวทางในการวัด
ความสามารถในการเขียนโดยแยกเปนองคประกอบไว  ดังนี้ 
  1. องคประกอบดานเนื้อหา 
      2. องคประกอบดานการเรียบเรียงความคิด 
  3. องคประกอบดานการใชถอยคํา 
  4. องคประกอบดานการใชไวยากรณ 
โดยแตละองคประกอบใหพิจารณาจากรายละเอียดดังนี้ 
  1. องคประกอบดานเนื้อหาพิจารณาจาก 
       1.1 การมีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่เขียน  หมายถึงมีความเขาใจในหัวขอเร่ืองที่เขียน  
เลือกใชขอมูลที่เปนจริงหรือตรงกับหัวขอเรื่อง  มีเนื้อหาถูกตองและมีความสัมพันธกันภายในเนื้อหา
ดวย 
       1.2 เขียนไดใจความ  หมายถึงสามารถเขียนขยายใจความสําคัญมีเนื้อหารายละเอยีด
ของเนื้อหาที่ชัดเจน  สามารถแสดงออกถึงรายละเอียดไดดวยการอธิบายประกอบตัวอยาง    มีการ
เปรียบเทยีบ  การใหนยิาม  เปนตน 
   1.3 เขียนขยายความตอเนื่อง     หมายถึงสามารถเขียนขยายหวัขอเรือ่งออกไปจนกวาง
และครบถวน   มีการใหเหตุผลในลักษณะของการเปรียบเทียบ    การยกขอเท็จจริง   การใหตัวอยาง
ประกอบ 
   1.4 เนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องที่เขียน  หมายถึงขอมูลท่ีนํามาเขียนถูกตองชัดเจนตรง
กับหัวขอเร่ือง  ปราศจากขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับหัวขอเร่ือง 
  2. องคประกอบดานการเรียบเรียงความคิด  พิจารณาจาก 
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   2.1 เขียนไดสละสลวย  หมายถึงการแสดงความคิดล่ืนไหลจากความคิดหนึ่งไปยัง
อีกความคิดหนึ่ง  มีการกลาวนําและกลาวสรุป  เลือกใชถอยคํา  วลี  ประโยคที่สามารถขยายใจความ
ของเรื่อง  และสามารถเชื่อมความคิดถึงกันทั้งภายในยอหนาและระหวางยอหนา 
   2.2 แสดงความคิดชัดเจนประกอบดวยเหตผุล  ความคิดเห็นตรงกับหัวขอเร่ืองและ 
สัมพันธกันตลอดเรื่อง  ประโยคใจความสําคัญของแตละยอหนาสนับสนุนและอยูในขอบเขตของ
หัวขอเร่ือง 
   2.3 ความกะทัดรัด  หมายถึงการแสดงความคิดตรงจุด  กระชับตลอดเรื่องโดยไม
ออกนอกเรื่อง 
   2.4 เรียบเรียงความคิดดี  หมายถึงสามารถแสดงความสัมพันธกันของความคิด
อยางชัดเจน  ทั้งความคิดในยอหนาและความคิดที่เชื่อมตอระหวางยอหนา 
   2.5 ลําดับความสมเหตุสมผล  หมายถึงสามารถลําดับเหตุผลไดถูกตองมีพัฒนาการ
ทางการใชเหตุผล 
   2.6 ความตอเนื่อง   หมายถึงแตละยอหนา   แสดงถึงจุดประสงค เดียวและ
ตอเนื่องกันโดยตลอดเรื่อง 
 จากแนวคิดเรื่องการตรวจการเขียนความเรียงรอยแกวดงักลาวมา         เกณฑการตรวจ
ความสามารถในการเขยีนอาจจะสรุปประเดน็สําคัญที่จะใหคะแนนได 3 ประเดน็  คือ 

1. ความสามารถในการวางโครงเรื่องคอืการเรียบเรียงความคิดวาจะเขียนเรื่องอะไร  
 เกีย่วของกับส่ิงใด  ใจความสําคัญมีอะไร  ไดเนื้อหาครบถวนหรือไม    เชน 

      - การเขยีนคํานํา 
      - การวางรปูแบบ 
      - การเขียนสรุป 
   2. ความสามารถในการนําเสนอเนื้อหา 
       - ความรูในเนื้อเร่ือง 
       - แนวความคิดที่แปลกใหม 
       - การลําดบัเรื่อง 
       - ความเปนเอกภาพ  สัมพันธภาพ  สารัตถภาพ 
   3. ความสามารถในการใชภาษา  เชน 
       - คํา  ประโยค  สํานวน 
       - กลไกการเขียน  อักขรวิธี  เครื่องหมายวรรคตอน 
       - ความสะอาดเรียบรอย  ลายมือ 
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 1.9 งานวิจยัเกีย่วกับการเขียนรอยแกว 
   งานวิจัยเกี่ยวกับการเขียนรอยแกวมีดังนี้       
   วลี  สุมิพันธ (2530 : บทคัดยอ)  ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนซอมเสริมโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและครูเปนผูสอน  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา    ความสามารถในการเขียนเรียงความและความสนใจในการเขียน
เรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เรียนซอมเสริมโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและครู
เปนผูสอน  ตัวอยางประชากรคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคม  
อําเภอบางกรวย   จังหวัดนนทบุรี   จํานวน 60 คน  แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน  กลุมควบคุม 30 คน  
ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2530  นักเรียนในกลุมทดลองไดรับการสอนซอมเสริม
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ  สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนซอมเสริมจากครู  เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยคือแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรียงความ   วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใช t-test  ผลการวิจัย
พบวา  นักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความสามารถในการเขียนเรียงความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นักเรียนในกลุมทดลองมีความสนใจในการเขียนเรียงความ
กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และในกลุมควบคุมมี
ความสนใจในการเขียนเรียงความกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  นลินี  บพิตรสุวรรณ (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียน
และแรงจูงใจในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2            ที่ไดรับการสอนแบบ
มุงประสบการณภาษากับการสอนตามคูมือครู    วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ทางการเขียนและแรงจูงใจในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดการสอน
แบบมุงประสบการณภาษากับการสอนตามคูมือครู   ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2537  
จํานวน 90 คน  แบงเปนกลุมทดลอง 45 คน  กลุมทดลองไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา  
กลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู  ใชเวลาในการทดลองกลุมละ 16 คาบ  โดยใชเนื้อหาเดียวกัน
ในการทดลอง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาไทย
และแบบสอบถามวัดความจูงใจในการเขียนภาษาไทย วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใช t-test  
ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถทางการเขียนภาษาไทยและแรงจูงใจในการเขียนภาษาไทยของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษากับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  สุวินา  โชติชวง (2538 : บทคัดยอ)  ศึกษาความสามารถดานการเขียนภาษาไทยของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เขตการศึกษา 7   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถ
ดานการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เขตการศึกษา 7 ในโรงเรียนขนาด
ใหญพิเศษ  กลางและเล็ก  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1,2 และ3 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เขตการศึกษา 7  แบงเปน
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษและใหญ  จํานวน 2 โรงเรียน  โรงเรียนขนาดกลาง 4 โรงเรียน  ตัวอยาง
ประชากรนักเรียนโรงเรียนละ 90 คน รวมตัวอยางประชากรทั้งส้ิน 900 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คือ  แบบทดสอบความสามารถดานการเขียนภาษาไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้นแลวนําคะแนนที่ไดจากการ
ทดสอบมาวิเคราะหหาคามัชฌิมเลขคณิต  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนทุกระดับชั้น  มีคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนน 
ความสามารถการเขียนภาษาไทยต่ํากวาเกณฑที่กําหนดคือรอยละ 75 
  2. คามัชฌิมเลขคณิตของความสามารถดานการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนแตละ
ระดับจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ที่พบวามีคาสูงสุดคือระดับที่ 1   การถายโอน     รองลงมาคือ
ระดับการสื่อสาร  และระดบัวิเคราะหวิจารณ  ตามลําดบั 
  3. คามัชฌิมเลขคณิตของความสามารถดานการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน  ตามขนาดของโรงเรียนที่พบวามีคาสูงสุดคือ  โรงเรียนขนาดเล็ก  รองลงมาคือ  
โรงเรียนขนาดใหญพเิศษและใหญ  และโรงเรียนขนาดกลางตามลําดับ 
  จันทรเพ็ญ  แวนเตื่อรอง (2538 : บทคัดยอ) ไดสรางชุดฝกการเขียนเรียงความกลุม
ทักษะภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เพื่อสรางชุดฝกการเขียนเรียงความที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานและเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนโดยใชชุดฝกการเขียน
เรียงความกลุมทักษะภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางกลุมทดลองที่สอน
โดยใชชุดฝกและกลุมควบคุมที่สอนโดยไมใชชุดฝก   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2537  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
ปลาปาก  จังหวัดนครพนม  ที่ไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 40 คน 
จากนั้นสุมเขากลุมและกําหนดกลุมตัวอยางโดยสุม (Random Assignment) เปนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมกลุมละ 20 คน กลุมทดลองไดรับการสอนเขียนเรียงความโดยใชชุดฝกและกลุมควบคุม
ไดรับการสอนเขียนเรียงความโดยไมใชชุดฝก  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ  ชุดฝกการเขียน
เรียงความ 10 ชุด  ซ่ึงใชเฉพาะกลุมทดลอง  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเรียงความ  
ซ่ึงใชทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมทั้งกอนและหลังการทดลอง  สถิติที่ใชเปรียบเทียบคะแนน
การทดสอบหลังเรียนทั้งสองกลุมคือการทดสอบที (t – test)  ผลการวิจัยพบวา  ชุดฝกการเขียน
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เรียงความมีประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเรียงความของกลุมทดลอง
สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ธัญญะลักษณ  ปสนานนท (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถใน
การอานและการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1        ที่เรียนดวยวิธีสอนแบบ
มุงประสบการณภาษากับแบบพัฒนาความคิดสรางสรรค ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1     โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย    จังหวัดนครปฐม     ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2538 จํานวน 80 คน  จาก 2 หองเรียน  หองเรียนละ 40 คน  ทั้งนี้ใหหองหนึ่งเรียนดวย
วิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษา          และอีกหองหนึ่งเรียนดวยวิธีสอนแบบพัฒนาความคิด
สรางสรรค        ใชเวลาการทดลองกลุมละ 12  คาบ  คาบละ 50 นาที  โดยใชเนื้อหาเดียวกัน    มี
วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ    ความสามารถในการอานระหวางนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบ
มุงประสบการณภาษากับแบบพัฒนาความคิดสรางสรรค          และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการเขียนระหวางนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษากับแบบพัฒนาความคิด
สรางสรรค   เครื่องมือที่ใชในการทดลอง   ไดแก  แผนการสอนแบบมุงประสบการณภาษา  
แผนการสอนแบบพัฒนาความคิดสรางสรรค    แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน  วิเคราะหขอมูลโดยใช t – test   ผลการวิจัยพบวา 
  1. ความสามารถในการอานวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบ 
มุงประสบการณภาษากับแบบพัฒนาความคิดสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01   โดยนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษามีความสามารถในการอานสูง
กวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบพัฒนาความคิดสรางสรรค 
  2. ความสามารถในการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรยีนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบมุง
ประสบการณภาษากับแบบพัฒนาความคดิสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  โดยนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษามีความสามารถในการเขียนสูงกวา
นักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบพัฒนาความคิดสรางสรรค 
  3. ความสามารถในการอานและเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอน
แบบมุงประสบการณภาษาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01   
  4. ความสามารถในการอานและเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอน
แบบพัฒนาความคิดสรางสรรคหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01   
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  ประภาภรณ  สุขดี (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความรูและความสามารถ
ในการเขียนภาษาไทยแบบโนมนาว  แบบเปรียบเทียบและแบบเลาเรื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร  ตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัย
คร้ังนี้คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2540  ในโรงเรียนรัฐบาล 200 คนและโรงเรียน
เอกชน  200 คน  ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน  มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความรูและ
ความสามารถในการเขียนภาษาไทยแบบโนมนาว แบบเปรียบเทียบและแบบเลาเรื่องของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบทดสอบ
วัดความรูและความสามารถในการเขียนภาษาไทยแบบโนมนาว  แบบเปรียบเทียบและแบบเลาเรื่อง  
ไดรับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน  วิเคราะหขอมูลโดยใชคามัชฌิม
เลขคณิต  คามัชฌิมเลขคณิตคิดเปนรอยละ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอัตราสวนวิกฤตที (t – test)  
ผลการวิจัยพบวา          นักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลมีความรูในการเขียนภาษาไทยแบบโนมนาว  
แบบเปรียบเทียบและแบบเลาเรื่องสูงกวานักเรียนในโรงเรียนเอกชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05      และนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลมีความสามารถในการเขียนภาษาไทยแบบโนมนาว        
แบบเปรียบเทียบและแบบเลาเรื่องสูงกวานักเรียนในโรงเรียนเอกชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  พัชรา  อภิชาตมานนท (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพัฒนาการเขียนเรียงความเชิง
สรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ที่ใช
แถบบันทึกเสียงและแถบวีดิทัศนเปนสื่อการสอน และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการเขียน
เรียงความเชิงสรางสรรคของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา 2540 จํานวน 60 คน 
เปนกลุมทดลองที่เรียนเขียนเรียงความเชิงสรางสรรคโดยใชแถบบันทึกเสียงเปนสื่อการสอน 
จํานวน 30 คน  และเรียนโดยใชแถบวีดิทัศนเปนสื่อการสอนจํานวน 30 คน  ดําเนินการทดลองตาม
แผนการสอนกลุมละ 10 ครั้ง  แลวจึงทดสอบหลังเรียน        ผลการวิจัยพบวานักเรียนกลุมทดลอง
ทั้งสองกลุม  มีการพัฒนาการการเขียนเรียงความเชิงสรางสรรคในระดับที่สูงขึ้น  ทั้งสองกลุมมี
ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงสรางสรรคไมแตกตางกันที่ระดับ .05 
  ณภัทร  สระประเทศ  (2544 : บทคัดยอ)ไดศึกษาคนควาเพื่อสรางชุดทักษะการเขียน
เชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบาน
สามเหลี่ยม  เทศบาลนครขอนแกน  จังหวัดขอนแกน  มีจุดมุงหมายเพื่อสรางชุดการสอนทักษะการ
เขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดการสอนที่สรางขึ้นของนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบานสามเหลี่ยม  เทศบาลนครขอนแกน  จังหวัด
ขอนแกน  จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาคือชุดการสอนทักษะการเขียนเชิง
สรางสรรคจํานวน 7 ชุด  แผนการสอน  จํานวน 14 แผน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 2 ชุด  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  คาเฉลี่ย  รอยละและการทดสอบสมมุติฐานใช  t – 
test (Dependent Samples)  ผลการศึกษาพบวา  ชุดการสอนทักษะการเขียนเชิงสรางสรรควิชา
ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปที่  6  มีประสิทธิภาพ  90.45/93.82  สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด       และนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอนทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  จากผลวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนรอยแกวสรุปไดวา  การสอนทักษะทางการเขียน
รอยแกวของนักเรียนนั้นครูควรที่จะสรางแบบฝก          ส่ือการสอนหรือนวัตกรรมและวิธีสอน
แบบตางๆ  เพื่อพัฒนาการเขียนของผูเรียนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอจะทําใหผูเรียนประสบ
ผลสําเร็จในการเขียน  
   
2. เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับแบบฝก 
 2.1 ความหมายของแบบฝก 
  แบบฝกเปนเครื่องมือและอุปกรณสําคัญที่จะชวยใหการสอนบรรลุวัตถุประสงคได
อยางถูกตอง  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการฝก
ทักษะตางๆ  มีนักการศึกษาและผูรูกลาวถึงความหมายของแบบฝกไวดังนี้ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน 2535 : 489)    ได
อธิบายความหมายของแบบฝกไววา  แบบฝก  หมายถึง  แบบตัวอยาง  ปญหา  หรือคําสั่งที่ตั้งขึ้น
เพื่อใหนักเรียนฝกตอบ 
  เวบสเตอร  (Webster 1979 : 640)  อธิบายความหมายของแบบฝกไววา  แบบฝก  
หมายถึง  โจทย  ปญหา  หรือตัวอยางที่ยกมาจากหนังสือ  เพื่อนํามาใชสอนหรือใหผูเรียนไดฝกฝน
ทักษะตางๆ ใหดีขึ้นหลังจากที่เรียนบทเรียน 
  อัจฉรา  ชีวพันธและคณะ (2532 : 45)     กลาวถึงความหมายแบบฝกทางภาษา  สรุป
ไดวาแบบฝกทางภาษา      หมายถึงส่ิงที่สรางขึ้นเสริมสรางความเขาใจทางภาษาตามแนวหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการและเสริมเพื่มเติมเนื้อหาบางสวนที่ชวยใหนักเรียนนําความรูไปใชไดอยาง
ถูกตอง 
  กฤติยา  เรวัต (2538 : 36) กลาวถึงแบบฝกวา  แบบฝกหมายถึงสื่อการสอนหรือส่ิงที่
สรางขึ้นเพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะทางภาษาใหนักเรียนไดฝกฝนจนมีประสบการณ 
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  กันตดนัย  วรจิตติพล (2542 : 34) กลาววาแบบฝกคือเครื่องมือทางการเรียนอยางหนึ่ง
ที่มุงเนนใหนักเรียนไดฝกกระทําดวยตนเอง  เพื่อจะไดมีทักษะหรือความชํานาญเพิ่มขึ้น  หลังจากที่
ไดเรียนรูในภาคทฤษฎีหรือดานเนื้อหาแลว     ซ่ึงในแบบฝกควรประกอบดวย  คําแนะนําในการทํา
ขอคําถามหรือกิจกรรมและชองวางใหนักเรียนตอบคําถาม       
  ชาญชัย   อาจินสมาจาร  (2540 : 98)      ไดใหความหมายวาแบบฝกคือสวนหนึ่งของ
บทเรียนเปนบทเรียนหรือหัวขอที่นักเรียนตองเรียนและเปนโครงการที่ตองทําใหเสร็จโดยมีคําถาม
ใหนักเรียนไดทบทวนความรูจากบทเรียนที่ผานมา  ทําใหทราบไดวานักเรียนทําอะไร  และสามารถ
ใชไดทั้งในชั้นเรียนและที่บาน 
   จากความหมายของแบบฝกดังกลาวขางตน  แบบฝกหมายถึง  ส่ือการเรียนการสอนที่
สรางขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสรางทักษะตางๆ  ใหแกผูเรียนมีประสบการณสามารถนําความรูไป
ใชไดอยางถูกตองและผูเรียนเรียนรูจากการกระทําจริงจึงทําใหจดจําส่ิงที่เรียนไดดียิ่งขึ้น 
   
 2.2 ความสําคัญของแบบฝก 
   ทักษะการเขียนเปนทักษะทางภาษาที่ผูเรียนตองฝกฝนอยางสม่ําเสมอ  จึงจะสามารถ
นําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ       แบบฝกเปนสวนที่เพิ่มหรือเสริมจากบทเรียนใชเปนอุปกรณ
การสอนใหเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถของผูเรียน  จะชวยใหทราบพัฒนาการทาง
ทักษะทั้งส่ี    คือ   ฟง   พูด   อาน   เขียน       ทําใหครูสามารถเห็นขอบกพรองในการใชภาษาของ
นักเรียน  ซ่ึงจะไดหาทางแกไขไดทันที  เปนการชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน  แบบฝก
เปนสื่อการเรียนที่ทําขึ้นอยางมีระบบ  เปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนคือเปนเครื่องมือ
ชวยใหเกิดการเรียนรู  เปนเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนชวยใหครูทราบความกาวหนา
หรือขอบกพรองของนักเรียนและชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน (ละเอียด  คชวัฒน     
2537 : 16)  และมีความสําคัญตอการเรียนการสอนทุกวิชา  เพราะแบบฝกเปนเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนที่ชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนดวย  (ขนิษฐา  แสงภักดี 2540 : 
10)      ชวยพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียน     ชวยใหเกิดแรงจูงใจ      อันสงผลตอทัศนคติและ
ประสิทธิภาพในการเรียนรูภาษาไทย (พิณเพชร  บูรณภิญโญ 2545 : 41) 
  สรุปไดวา แบบฝกมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนทุกวิชา  
โดยเฉพาะการฝกทักษะทางภาษาในทุกๆ  ดาน  เปนเครื่องมือท่ีชวยใหเกิดการเรียนรู  เกิดแรงจูงใจ  
และสามารถตรวจสอบผลการเรียนทําใหทราบความกาวหนาและขอบกพรองอันสงผลตอทัศนคติ
และประสิทธิภาพในการเรียนรูไดเปนอยางดี 
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 2.3 ประโยชนของแบบฝก 
  แบบฝกมีประโยชนตอการเรียนวิชาทักษะมาก  กรีเนและเพตตี  (Grene and Petty 
1967, อางถึงใน นิคม  ศิลาสูงเนิน 2538  : 19)  ไดกลาวไวดังนี้ 
  1. เปนสวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในวิชาทักษะ  เปนอุปกรณการสอนที่ชวยใหลด
ภาระของครูไดมาก  เพราะแบบฝกเปนสิ่งที่จัดขึ้นอยางมีระเบียบ 
  2. ชวยเสริมทักษะทางการใชภาษาใหดีขึ้น  แตจะตองอาศัยการสงเสริมและการดูแล
เอาใจใสจากครูดวย 
  3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  เนื่องจากเด็กมีความสามารถทางภาษา
แตกตางกัน  การใหทําแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถของเขา  จะชวยใหเด็กประสบผลสําเร็จ
ทางดานจิตใจมากขึ้น 
  4. ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทนโดยการกระทําดังนี้ 
      4.1  ฝกทันทีหลังจากเดก็ไดเรียนรูในเรือ่งนั้นๆ 

4.2 ฝกทักษะหลายๆ คร้ัง 
4.3 เนนเฉพาะเรื่องที่ตองการฝก 

  5. แบบฝกที่ใชเปนเครื่องมือวัดผลการเรียน  หลังจากจบบทเรียนในแตละครั้ง 
  6. แบบฝกที่จดัทําขึ้นเปนรูปเลม  สามารถเก็บรักษาไวเปนแนวทางเพือ่ทบทวนตนเอง
ไดตอไป 
  7. การใหเด็กทําแบบฝก  ชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตางๆ  ของเด็กได 
ชัดเจน  ซ่ึงจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้นไดทนัทวงที 
  8. แบบฝกที่จัดขึ้นนอกเหนือจากที่อยูในหนังสือแบบเรียนจะชวยเด็กไดอยางเต็มที่ 
  9. แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอย  จะชวยใหครูประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการที่
จะตองเตรียมแบบฝกอยูเสมอ  ในดานผูเรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความกาวหนาของตนเอง
ไดอยางเปนระบบ 
  10. แบบฝกชวยประหยัดคาใชจาย  เพราะการจัดทําเปนรูปเลมที่แนนอน  ยอมทุนต่ํา
กวาจะพิมพลงในกระดาษไขทุกครั้ง  เพราะผูเรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความกาวหนาของ
ตนเองไดอยางเปนระบบ 
  แบบฝกนอกจากจะเปนเครื่องมือสําคัญตอการเรงทักษะทางภาษาของนักเรียนแลว  ยัง
มีประโยชนตอครูในการสอน  ทําใหทราบพัฒนาการทางทักษะนั้นๆ ของเด็ก  เห็นขอบกพรองใน
การเรียน    ซ่ึงจะแกไขไดทันทวงทีเปนการชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน (มยุรี  
เหมือนพันธ 2535 : 19-20)  และมีประโยชนตอนักเรียนในการพัฒนาทักษะทางภาษาทุกๆ  ดาน  
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ชวยใหนักเรียนทราบความสามารถในการเรียน    และตรวจสอบความกาวหนาในการเรียน  และเปน
แรงจูงใจที่จะทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน  เพราะแบบฝกสรางขึน้จากพืน้ฐานเพือ่สนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล  ลดภาระการสอนของครู(นิคม  ศิลาสูงเนิน 2538 : 20)  ประหยัดเวลา  
คาใชจาย  และยังชวยใหเห็นพัฒนาการและขอบกพรองของเด็กแตละคน  เพื่อจะไดหาทางสงเสริม
ปรับปรุงแกไขใหกาวหนายิ่งขึ้น (พิณเพชร  บูรณภิญโญ 2545 : 47)   
  สรุปไดวาแบบฝกมีประโยชนตอการจัดการสอนของครูและการเรียนของนักเรียน  ชวย
แบงเบาภาระของครู     ชวยใหครูมองเห็นปญหา      ขอบกพรองในการสอน     สวนประโยชนสําหรับ
นักเรียนคือชวยฝกฝนและสงเสริมทักษะการใชภาษาใหดีขึ้น  ชวยใหนักเรียนทราบความสามารถใน
การเรียน  และตรวจสอบความกาวหนาในการเรียน  และเปนแรงจูงใจที่จะทําใหนักเรียนประสบ
ผลสําเร็จในการเรียน 
  
 2.4 ลักษณะของแบบฝกที่ดี 
  ในการสรางแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษานั้นครูผูสอนควรคํานึงถึงหลักในการ
สรางแบบฝกที่ดี  มีนักการศึกษาและผูรูกลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีไวหลายประการดังนี้ 
  นิตยา  ฤทธิโยธี (2520 :1) กลาวถึงลักษณะแบบฝกที่ดีไวดังนี้ 
  1. เกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนมาแลว 
  2. เหมาะสมกับระดับ  วัย  หรือความสามารถของเด็ก 
  3. มีคําชี้แจงสั้นๆ  ที่ทําใหเด็กเขาใจวิธีทําไดงาย 
  4. ใชเวลาเหมาะสม  คือไมใชเวลามากหรือนอยจนเกินไป 
  5. เปนสิ่งที่นาสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ 
  สมชัย  ไชยกุล (2526 : 14-45) ไดเสนอลักษณะที่ดีของแบบฝกทางภาษาไวดังนี้ 
  1. แบบฝกควรสรางขึ้นเพื่อฝกสิ่งที่จะสอน  มิใชทดสอบวานักเรียนเรียนรูอะไรบาง 
  2. แบบฝกหนึ่งๆ ควรเกี่ยวกับโครงสรางเฉพาะของสิ่งที่จะสอนเรื่องเดียว 
  3. ส่ิงสําคัญที่จะฝกควรเปนส่ิงที่นักเรียนเคยพบเห็นอยูแลว  เชน  บทสนทนา  การอาน
หรือการพูดคุยกัน 
  4. ขอความที่นํามาฝกในแตละแบบฝกควรสั้น  เพื่อมิใหนักเรียนเกิดความยุงยากใจ 
  5. แตละแบบฝกควรออกเสียงใหมากที่สุด  จะเปนการสรางวินัยในการอานออกเสียงใน
ภาษาไทยไดดี 
  6. แบบฝกควรเปนแบบที่กระตุนใหเกิดการตอบสนองที่พึงปรารถนาเทานั้น 
  7. ในแบบฝกที่เกี่ยวกับโครงสรางของภาษาไมควรใชคําศัพทมากนัก 
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  8. แบบฝกควรเปนแบบออกเสียงจนกวานักเรียนจะออกเสียงไดถูกตองแลว  จึงใหทํา
แบบฝกหัดอานหรือเขียน 
  9. ส่ิงที่ไมควรมองขามไปคือ  การฝกออกเสียงโดยใชคําสัมผัสและรอยกรอง 
  แบบฝกที่ดีนั้นจะตองเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียนมาแลว  เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  มี
คําส่ัง  หรือคําอธิบาย  มีคําแนะนําในการใชแบบฝก  มีรูปแบบที่นาสนใจ  และมีกิจกรรมหลายๆ แบบ
(สมมารถ  มีศรี 2530 : 28) คําอธิบายตองชัดเจนเปนแบบฝกสั้นๆใชเวลาฝกฝนไมนานเกินไป  แบบฝก
มีหลายรูปแบบ คําศัพทที่ใชฝกฝน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได (โรจนา  แสงรุงรวี 2531 : 22)  
ทั้งยังตองคํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู  มีวิธีการฝกทักษะที่เหมาะสม  มีจุดมุงหมายในการฝกที่ชัดเจน  
และสรางแบบฝกใหมีรูปแบบที่นาสนใจ  โดยคํานึงถึงความพรอม  และความสามารถของนักเรียน
(นงเยาว  บวงสรวง 2535 : 31)  ความคิดเห็นนี้สอดคลองกับ  วิชัย  เพชรเรือง (2531 : 32)  กลาววาใน
การสรางแบบฝกที่ดีควรมีลักษณะดังนี้  1) แบบฝกตองมีเอกภาพและความสมบูรณในตัวเอง  2) เกิด
จากความตองการของผูเรียนและสังคม   3) ครอบคลุมหลายลักษณะวิชาโดยบูรณาการใหเขากับ
การอาน 4) ใชแนวคิดใหมในการจัดทํากิจกรรม (Activity)  5) สนองความสนใจใครรูและ
ความสามารถของผูเรียน  สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนเต็มที่  6) คาํนงึถึงพฒันาการและวฒุิ
ภาวะของผูเรียน  7) เนนการแกปญหา  8) ครูและนักเรียนไดมีโอกาสวางแผนรวมกัน  9) แบบฝกควร
เปนสิ่งที่นาสนใจ  คือเปนสิ่งที่มีความแปลกใหมพอสมควรเขาสูโครงสรางของความคิดของเด็กได   
  ริเวอร (River 1968, อางถึงใน  พิณเพชร  บูรณภิญโญ 2545 : 44-45) สรุปถึงลักษณะ
ของแบบฝกไวดังนี้ 
  1. ตองมีการฝกนักเรียนมากพอควรในเรื่องหนึ่งๆ  กอนที่จะมีการฝกเรื่องอื่นๆ  ตอไป  
ทั้งนี้ทําขึ้นเพื่อการสอนมิใชทําขึ้นเพื่อทดสอบ 
  2. แตละบทควรฝกโดยใชแบบประโยคเพียงหนึ่งแบบเทานั้น 
  3. ฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนรูแลว 
  4. ประโยคที่ฝกควรเปนประโยคสั้นๆ 
  5. ประโยคและคําศัพทควรเปนแบบที่ใชพูดกันในชีวิตประจําวัน  และเปนที่รูจักกันดี
แลว 
  6. เปนแบบฝกที่นักเรียนใชความคิดดวย 
  7. แบบฝกควรมีหลายๆ แบบเพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย 
  8. ควรฝกใหนักเรียนสามารถใชส่ิงที่เรียนไปแลว  ไปใชในชีวิตประจําวันได  แบบฝก
ที่สรางขึ้นสําหรับการฝกทักษะแกผูเรียน  จะประกอบดวยองคประกอบหลายอยาง   
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  สรุปไดวาลักษณะแบบฝกที่ดีควรสรางใหตรงกับจุดประสงคที่ตองการฝก  มีหลาย
แบบหลายชนิดสอดคลองกับเนื้อหาของผูเรียนเลือกใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  มีคําอธิบาย
ชัดเจน  มีตัวอยางสั้นๆ  มีรูปแบบที่นาสนใจ  และใชเวลาฝกเหมาะสม  นอกจากนี้ควรคํานึงถึง
จิตวิทยาการเรียนรู  ความพรอม  ความเหมาะสมกับระดับชั้น  วัย  และความสามารถของนักเรียน
ดวย 
  
 2.5 งานวิจัยเกี่ยวกับแบบฝก 
    ละเอียด  คชวัฒน (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการใชแบบฝกพัฒนาการเขียน
กลอนสุภาพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางน้ําเปรี้ยววิทยา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดยมีจุดประสงคที่จะสรางแบบฝกเพื่อพัฒนาการเขียนกลอนสุภาพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่1ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเปรียบเทียบคะแนนสอบกอนเรียนดวยแบบฝก
พัฒนาการเขียนกลอนสุภาพ          กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   
ปการศึกษา  2537   โรงเรียนบางน้ําเปรี้ยว    จังหวัดฉะเชิงเทรา    จํานวน 40 คน      เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัยประกอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเร่ืองการเขียนกลอนสุภาพ  แบบฝกพัฒนาการ
เขียนกลอนสุภาพและแผนการสอน    การวิเคราะหขอมูลวิเคราะหโดยการหาประสิทธิภาพแบบฝก
พัฒนาการเขียนกลอนสุภาพตามเกณฑ   80/80  จากนั้นนําคะแนนมาหาคารอยละ    และ t – test  
ผลการวิจัยพบวา  แบบฝกพัฒนาการเขียนกลอนสุภาพตามเกณฑ  80.40/81.00   คะแนนกอนเรียน
และหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
    กฤติยา  เรวัต (2538 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองการใชแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียน
สรุปความจากบทรอยกรอง   สํ าหรับนัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาปที่  2  โรง เรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)  สรางแบบฝกการเขียนสรุปความจาก
บทรอยกรองสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2            2) หาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียน
สรุปความจากบทรอยกรองที่สรางขึ้นใหไดมาตรฐาน  80/80       3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียน
สรุปความจากบทรอยกรองกอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝก          กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ปการศึกษา 2537  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยา
เขตบางเขน  จํานวน 70 คน  โดยแบงระดับคะแนนของนักเรียนเปนกลุมสงู  กลุมปานกลางและกลุมต่าํ   
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสรุปความจากบทรอย
กรอง          แบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความจากบทรอยกรองและแผนการสอน        การ
วิเคราะหขอมูลวิเคราะหโดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความจากบท
รอยกรองตามเกณฑ  80/80     จากนั้นนํามาหาคารอยละ และ t – test  ผลการวิจัยพบวา  แบบฝกทกัษะ
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การเขียนสรุปความจากบทรอยกรองมีประสิทธิภาพ   88.75/80.16    ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสรุป
ความจากบทรอยกรองกอนฝกและหลังฝก ของนักเรียนกลุมสูง  กลุมปานกลาง  และกลุมต่ํา  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  นิคม  ศิลาสูงเนิน ( 2538 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลการสอนภาษาไทยโดยใชแบบฝก
ทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนบานแดนสวาง  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2537 จํานวน 1 หองเรียน  นักเรียน 25 คน ที่ไดมาจากการสุมแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  รูปแบบการวิจัยเปนแบบ One Group Pretest – Posttest Design  เครื่องม ือที่
ใชในการวิจัยคือแผนการสอนการเขียนภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะทางภาษาและแบบทดสอบ
วัดความคิดสรางสรรค    ใชเวลาในการทดลอง   4  สัปดาห  วันละ 1 ช่ัวโมง  สัปดาหละ  5 วัน   
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติใช t – test   ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางคะแนนความคิด
สรางสรรคกอนและหลังการทดลอง  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนดวยการทําแบบฝกทักษะ
ทางภาษามีคะแนนความคิดสรางสรรคหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
  ขนิษฐา   แสงภักดี ( 2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชแบบฝกพัฒนาการ
เขียนสรุปความจากบทรอยแกวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนบานหมอ “พัฒนานุกูล”  
จังหวัดสระบุรี  เพื่อสรางแบบฝกการเขียนสรุปความจากบทรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1  หาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสรุปความจากบทรอยแกวที่สรางขึ้นใหไดเกณฑ
มาตรฐาน 80/80  เปรียบเทียบคะแนนสอบกอนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนโดยใชแบบฝกการ
เขียนสรุปความจากบทรอยแกว      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   1 
ปการศึกษา 2539 โรงเรียนบานหมอ “พัฒนานุกูล” จังหวัดสระบุรี  จํานวน 40 คน  เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย  ประกอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เร่ืองการเขียนสรุปความจากบทรอยแกว  แบบฝก
พัฒนาทักษะการเขียนสรุปความจากบทรอยแกวและแผนการสอน  วิเคราะหขอมูลโดยการหา
ประสิทธิภาพแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความจากบทรอยแกวตามเกณฑ 80/80  จากนั้นนํา
คะแนนมาหาคารอยละ  และ t – test  ผลการวิจัยพบวา   
  1. แบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความจากรอยแกวมีประสิทธิภาพ 80.51/80.92 
  2. คะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
  อารี  บัวคุมภัย  ( 2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาและสรางแบบฝกเพื่อเสริมทักษะการใช
ถอยคําในงานเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และเปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถการใชถอยคําในงานเขียนรอยแกวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชแบบ
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ฝกและไมใชแบบฝก  ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรีวิชัย
วิทยา  ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2538 จาก 2 หองเรียน  จํานวน 60 คน  ซ่ึงไดจากการ
จับคูนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์เร่ืองการใชถอยคําในงานเขียนรอยแกวกอนเรียนเทากัน  จํานวน 
30 คู  เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  จากนั้นใหกลุมทดลองเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ  และ
กลุมควบคุมเรียนโดยไมใชแบบฝกเสริมทักษะ  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แบบฝกเสริมทักษะ  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เร่ืองการใชถอยคําในงานเขียนรอยแกว  และแผนการสอนสําหรับกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม  การทดลองในครั้งนี้ใชเวลา 12 คาบเรียน  และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช 
t – test  ผลการวิจัยพบวา   
  1. แบบฝกเสริมทักษะการใชถอยคําในงานเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ 81.52/82.61 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
  2. นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะมีผลคะแนนความสามารถการใชถอยคําใน
งานเขียนรอยแกวสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยไมใชแบบฝก  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
  พิณเพชร  บูรณภิญโญ  ( 2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถ
ดานการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชแบบฝกภาพถาย  และ
แบบฝกภาพการตูน  มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนเชิงสรางสรรคของ
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มีวิธีการเรียนรูตางกัน  คือ  วิธีเรียนโดยใชแบบฝกภาพถาย  กับวิธี
เรียนโดยใชแบบฝกภาพการตูนและวิธีเรียนโดยไมใชแบบฝก  กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนปญญาวรคุณ  ปการศึกษา  2544 จํานวน 90 คน  โดยกําหนดระยะเวลาใน
การทดลอง 8 สัปดาห  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค  13 แบบฝก  
แผนการสอน  13 แผน  แบบทดสอบการเขียนเรียงความจากภาพ  การวิเคราะหขอมูลใชวิธีวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบตัวแปรอิสระ 2  ตัว  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการเขียนเชิง
สรางสรรคของนักเรียนที่มีเพศ  ตางกัน 3 กลุม  คือกลุมที่เรียนโดยใชแบบฝกภาพถาย  กลุมที่เรียน
โดยใชแบบฝกภาพการตูนและกลุมที่เรียนโดยไมใชแบบฝก  ผลการวิจัยพบวา 
  1. นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกภาพถาย  แบบฝกภาพการตูนและไมใชแบบฝกมี
ความสามารถดานการเขียนเชิงสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกภาพการตูนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝก
ภาพถาย    และไมใชแบบฝก 
  2. ความสามารถดานการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนหญิงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนชาย 
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  3. ความสามารถดานการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง  ที่
เรียนรูโดยวิธีการตางกันมีปฏิสัมพันธกันที่ระดับ .01 และนักเรียนหญิงที่เรียนโดยแบบฝกการตูนมี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
  จากงานวิจัยเกี่ยวกับแบบฝกเพื่อพัฒนาการเขียนดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นวาการที่
ครูจะพัฒนานักเรียนในดานการเขียนนั้น  แบบฝกนับวาเปนสื่อการสอนที่สําคัญที่จะพัฒนานักเรียน 
ใหไดประสิทธิภาพอยางดียิ่ง 
 
3. เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับความคิดสรางสรรค 
 3.1 ความหมายของความคิดสรางสรรค 
      ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนสิ่งที่มีอยูในตัวบุคคลทุกคนมากบาง
นอยบางแตกตางกันไป  ความคิดสรางสรรคหมายถึงการแสดงออกถึงสิ่งที่อยูในตัวเอง  อาจเปน
การกระทํา    การผลิต    การตกแตง   หรือการแสดงความคิดใหมๆ  ที่มีอยูในความคิดของเด็กแต
ละคน   ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของความคิดสรางสรรค  ไวดังนี้ 
  วราภรณ  ชัยโอภาส ( 2521 :  15)  ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรคไววา  
เปนกระบวนการที่บุคคลนําความรูที่ไดเรียนรูมารวบรวมสัมพันธกันเปนรูปใหมและอาจจนําไปใช
ในแงใดแงหนึ่ง  ความสามารถนี้แสดงออกโดยการตอบสนองตอส่ิงเรา  โดยสิ่งเราเปนตัวกระตุน
ใหเกิดความคิดตอเนื่องกันเปนกระบวนการ 
  สมเกียรติ  รักษมณี  (2528 : 15)  ไดสรุปความหมายของความคิดสรางสรรคไววาเปน
ความคิดอันเกิดจากมวลประสบการณตางๆ  ที่ผานมาแลวปรับเปล่ียนหรือพัฒนาใหเปนความคิด
ใหม  โดยดัดแปลงมาจากความคิดเดิม  หรือเปนความคิดใหมทั้งหมดก็ได 
  ธนพร  สมบูลธนวาท (2529 : 14)  กลาววาความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทาง
สมองในการคิดหลายทิศทาง  คิดอยางกวางขวางโดยใชจินตนาการหรือความคิดอิสระและไวตอ
ปญหา  อันนําไปสูการคิดคนประดิษฐส่ิงแปลกๆใหมๆ 
  กรมวิชาการ (2532 : 18)  สรุปความหมายของความคิดสรางสรรควา  หมายถึง  
ความสามารถในการมองความสัมพันธของสิ่งตางๆ  โดยมีส่ิงเราเปนตัวกระตุนทําใหความคิดใหม
ตอเนื่องกันไปและความคิดสรางสรรคประกอบดวย  ความคลองในการคิด  ความยืดหยุนในการคิด  
และความคิดที่เปนของตัวเองโดยเฉพาะหรือความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
  สุจริต  เพียรชอบและสายใจ  อินทรัมพรรย (2536 : 754) กลาวถึงความหมายของ
ความคิดสรางสรรคไววา  ความคิดสรางสรรคเปนความคิดที่เปนอิสระเปนของตนเองในการสราง
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ส่ิงแปลกๆ ใหมๆ ตางๆ ที่มีคุณคา  รูจักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแยกแยะ  สรุป  ตีความ  ส่ิงที่ไดพบได
เห็น  ไดรูจัก  แลวสรางสรรคผลงานชิ้นใหมๆ ขึ้นมา 
  กิลฟอรด (Guilford 1969 : 389)  กลาววาความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทั่วไป
ในการทํางานของสมองเปนความคิดไดหลายทาง  ซ่ึงประกอบดวยความยืดหยุนในการคิด  ความ
คลองแคลวในการคิด  และการคิดที่เปนของตนโดยเฉพาะ 
      จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา  ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทาง
สมองในการคิดหลายทิศทาง  ทําใหคิดไดอยางกวางขวาง โดยใชจินตนาการหรือความคิดอิสระ
ดวยการเชื่อมโยงความสัมพันธของสิ่งตางๆ  กับความรูในแงมุมใหมๆ  โดยมีส่ิงเราเปนตัวกระตุน
กอใหเกิดความคิดและจินตนาการที่แปลกใหม    
 
 3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค  
  มีผูสรางทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคไวหลายแบบแตกตางกันไป  ทฤษฎีที่เปน
ที่รูจักกันอยางกวางขวางและใชกันแพรหลาย ไดแก 
  1. ทฤษฎีของกิลฟอรด  (Guilford  1967, อางถึงใน  พิณเพชร  บูรณภิญโญ 2545 : 19-21) 
   กิลฟอรด (Guilford)  เปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกันไดเสนอทฤษฎีโครงสรางทาง
ปญญาที่เรียกวา Structure of Intellect (SI)  ตามทฤษฎีของกิลฟอรดนี้ถือวาความสามารถแตละอยาง
เปนความสามารถเฉพาะ (Specific Abilities)  และเสนอโครงสรางทางสมองหรอืเชาวปญญาของมนษุย
เปน 3 มิติคือ   วิธีการคิด  (Operations)   เนื้อหา (Content)    และผลการคิด (Products)  ซ่ึง Guilford 
ไดใหคําอธิบายสวนประกอบตางๆ ดังตอไปนี้ 
   มิติที่ 1  การคิด   (Operations)   เปนกิจกรรมทางสมองที่สําคัญเพื่อรวบรวมขอมูล
ขาวสารที่ไดรับและพยายามเขาใจความหมาย  การคิดนี้แบงออกเปน 5 ดานคือ 
   1. การรับรูและเขาใจ (Cognition) หมายถึงความสามารถในการคนพบ รับรูและเขาใจ
ส่ิงอยูรอบๆ ตัวอยางรวดเร็ว 
   2. การจํา (Memory)  หมายถึงความสามารถในการจําส่ิงตางๆและเรียกมาใชไดเมื่อ
ตองการหรือระลึกได  การจํานี้แบงเปน 2 ชนิด คือจําเพื่อบันทึกไว (Recording) และจําระยะยาว 
(Retention)   
   3. การคิดอเนกนัย (Divergent Thinking)  หมายถึงการคิดที่เนนความคิดใหมๆ ที่
นาจะเปนไปไดหลายแบบ  ความคิดประเภทนี้มีความสําคัญตอความคิดสรางสรรค 
   4. การคิดเอกนัย (Convergent Thinking)  หมายถึงการคิดที่เนนเรื่องความถูกตอง
และดีที่สุดจากขอมูลที่กําหนดให 
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   5. การประเมนิคา (Evaluation) หมายถึงการตัดสินขอมูลที่กําหนดใหตามเกณฑ
ที่ตั้งไว 
   มิติที่ 2  เนื้อหา (Content) เปนการจัดจําพวกหรือประเภทของขอมูลขาวสารที่
ไดรับแบงออกเปน 5 ประเภทคือ 
   1. ภาพ (Figural) หมายถึงขอมูลที่เปนธรรมคือรับรูจากการเห็น  ไดยิน  หรือสัมผัส 
   2. เสียง (Auditory) หมายถึงขอมูลที่อยูในรูปของเสียงที่มีความหมาย 
   3. สัญลักษณ (Symbolic) หมายถึงขอมูลที่อยูในรูปของเครื่องหมายตางๆ  เชน  
พยัญชนะ  ตัวอักษร   ตัวเลข  โนตเพลง 
   4. ภาษา (Semantic)  หมายถึงขอมูลที่เปนถอยคําหรือรูปภาพที่มีความหมาย 
   5. พฤติกรรม (Behavioral)  หมายถึงขอมูลทีไ่ดจากกิริยาทาทางทีใ่ชในการ 
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  ประกอบดวย  ทัศนคติ  ความตองการทางอารมณ  ความตั้งใจ  และ 
การมีสวนรวม 
   มิติที่ 3  ผลการคิด (Products)  เปนผลที่เกิดจากความคิดในการจัดระบบเปนพวก
เปนเหลา  หรือสามารถดัดแปลงปรับปรุงเพื่อนําไปใชสรางสรรคส่ิงตางๆ ออกมาได  มิตินี้แบง
ออกเปน 6 ดาน  คือ 
   1. แบบหนวย (Units) หมายถึง  ส่ิงยอยที่สุดของสิ่งตางๆที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว 
เชน  นกฮกู  นกเอี้ยง  นกพิราบ ฯลฯ 
   2. แบบกลุม (Classes) หมายถึงส่ิงที่มีคุณสมบัติรวมกันเปนกลุมหรือจําพวกเดยีว  
เชน นกฮกู  นกเอี้ยง  นกพิราบ  จัดเปนจําพวกนก 
   3. แบบความสมัพันธ (Relations) หมายถึงความเชื่อมโยงของสิ่งตางๆ  เชน   
พอ-แม  ครู-นักเรียน  หัวหนา-ลูกนอง  นาย-บาว  เปนตน 
   4. แบบระบบ(System) หมายถึง กลุมของสิ่งตางๆ ที่เชื่อมโยงกัน โดยมีหลักเกณฑ
รวมกันอยูอยางหนึ่ง  เชน  1,3,5,7,9  หรือ 2,4,6…จัดเปนระบบเลขคู-เลขคี่ 
   5. แบบการแปลงรูป (Transformations)  หมายถึงการเปลี่ยนแปลงแกไขปรับปรุง
ดัดแปลงสิ่งตางๆเปนรูปแบบใหม  เชน  การแปลความหมาย  การยอความ  เปนตน 
   6. แบบการประยุกต (Implications)  หมายถึง  การคาดคะเน  คาดหวัง  การทํานาย
จากสิ่งหรือเหตุการณตางๆวาจะมีส่ิงใดเกดิขึ้น 
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  2. ทฤษฎีของทอรแรนซ (Torrance) 
      ทอรแรนซ (Torrance 1962 : 18-19)  ไดศึกษาถึงความคิดสรางสรรคในรูปแบบของ
การแกปญหาโดยการตั้งสมมติฐานตามขั้นตอนดังนี้ 
   1. การคนหาขอเท็จจริง (Fact Finding) เร่ิมจากความกังวล  วุนวายสับสน  ยังไม
สามารถคนหาสาเหตุของปญหา 
   2. การคนพบปญหา (Problem Finding) คิดจนเขาใจสาเหตุของปญหา 
   3. การคนพบแนวคิด (Idea Finding) คิดและตั้งสมมติฐานและรวบรวมขอมูล 
   4. การคนพบคําตอบ (Solution Finding) ทดสอบสมมติฐานจนไดคําตอบ 
   5. การยอมรับผลจากการคนพบ (Acceptance Finding) ยอมรับคําตอบที่คนพบและ
หาทางที่จะคดิส่ิงใหมตอไป 
   นอกจากนี้ทอรแรนซ (Torrance) ยังไดสรางแบบวัดความคิดสรางสรรคขึ้นมาโดย
ใชช่ือวา MTCT (Minnesota Test of Creative Thinking)  และ TTCT  (Torrance Test of Creative 
Thinking)  ที่สามารถวัดความคิดสรางสรรคไดหลายกลุมอายุ  ดังตวัอยางตอไปนี ้
   1. กิจกรรมที่ไมใชภาษา (Non-verbal asks)  เปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับรูปภาพ 
   2. กิจกรรมทางภาษาโดยใชส่ิงเราที่ไมใชภาษา (Verbal tasks using non- verbal 
Stimuli)  เชน  เลาเรื่องจากภาพ  ออกแบบสิ่งของที่ใชประโยชนไดดีขึน้ 
   3. กิจกรรมทางภาษาโดยใชส่ิงเราที่ใชภาษา (Verbal  tasks  using- verbal Stimuli)  
เชน  การใหบอกประโยชนของสิ่งของหรือเสนอความคิดจากเหตุการณที่สมมติขึ้น 
   จากแนวคิดดังกลาวทอรแรนซ   (Torrance)     ไดนําไปคนควาวิจัยและสรางชุด
การสอนซึ่งไดรับความนิยมมาก    และมีผูนําไปใชในการวิจัยเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคในเวลา
ตอมา 
    
  3. ทฤษฎีของ Wallach และ Kogan 
   วอลลาชและโคแกน (Wallach and Kogan 1965 : 20 ) ไดอธิบายกระบวนการเกดิ
ความคิดสรางสรรควาเกิดจากการคิดคนสิ่งใหมๆ  โดยการลองผิดลองถูกตามขั้นตอนตอไปนี ้
   1. ขั้นเตรียม (Preparation)  เปนการเตรียมขอมูลเกี่ยวกับปญหา 
   2. ขั้นฟกตวั (Incubation)  เปนขั้นที่ขอมูลยงัวุนวายสับสนไมอาจจดัระบบได   
จึงปลอยความคิดไวเงยีบ 
   3. ขั้นความคิดกระจาง (Illumination)  เปนขั้นเชื่อมโยงความสัมพันธตางๆ 
   4. ขั้นทดสอบและขั้นพิสูจนใหเห็นจริง (Verification) เปนขั้นที่ไดรับความคิด 
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 3 ขั้นตอน  เพือ่พิสูจนใหเหน็จริงและถูกตอง 
   นอกจากนี้  Wallach และ Kogan  ยังไดคิดคนแบบวัดความคิดสรางสรรค 
ดังตัวอยางตอไปนี ้
   1. แบบพวกเดยีวกัน  ใหหาคาํตอบแปลกใหมใหมากที่สุดจากสิ่งเราที่กาํหนดให  
เชน  รูปสามเหลี่ยม  วงกลม  เปนตน 
   2. แบบประโยชนของสิ่งของ  ใหบอกประโยชนของสิ่งของมาใหมากทีสุ่ด 
   3. แบบความเหมือน  ใหเชื่อมโยงส่ิงที่กําหนดใหวามีอะไรเหมือนกนับาง 
 
  4. ทฤษฎีของ ออสบอรน (Osborn) 
      ออสบอรน (Osborn 1963 : 2-6) ไดเสนอแนวทางที่จะใชความคิดสรางสรรคในการ
แกปญหาไว 7 ขั้นตอนดังนี้ 
   1.ขั้นปญหาเปนการระบุปญหาที่ตองการจะใชความคิดสรางสรรคในการแกปญหา 
   2. ขั้นเตรียมและรวบรวมขอมูลเพื่อใชประกอบในการแกปญหา 
   3. ขั้นวิเคราะห  คิดพิจารณาและแจกแจงขอมูล 
   4. ขั้นคิดหาทางเลือกในการแกปญหาอยางระเอียดและรอบคอบ 
   5. ขั้นพักความคิด  จนเกิดความคิดบางอยางขึ้นมาอยางชัดเจน 
   6. ขั้นการสังเคราะหขอมูลเขาดวยกัน 
   7. ขั้นการประเมินผล  เปนการคัดเลือกคําตอบที่มีประสิทธิภาพมาก 
   ออสบอรน (Osborn)  ไดสรางชุดการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคจนเปนที่
ยอมรับและมีผูนําไปใชมากที่สุด  และสามารถสรางแนวคิดที่หลากหลายเปนอยางดี 
 
  5. ทฤษฎีของ  Hutchinson   
     ฮัดชินสัน (Hutchinson 1978, อางถึงใน  กาญจนา  อยูพลายวงศ 2535 : 12-13)  ได
ศึกษาถึงแนวทางการแกปญหาโดยใชกระบวนการทางความคิดสรางสรรค 4 ขั้นตอน 
   1. ขั้นเตรียม (The Stage of Preparation)  เปนขั้นรวบรวมประสบการณเดิมและ 
ตั้งสมมติฐานเพื่อแกปญหาตางๆ 
   2. ขั้นครุนคิด (The Stage of Frustration) เปนขั้นที่ตองขบคิดปญหาอยางหนัก 
จนเกิดความตึงเครียดและความกระวนกระวายใจในการแกปญหา 
   3. ขั้นหยั่งเห็น (The Stage of Insight) เปนขั้นของการเกดิความคิดแวบขึ้นในสมอง
และมองเหน็วธีิการแกปญหา 
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   4. ขั้นพิสูจน(The Stage of  Verification) เปนขั้นประเมนิผลหรือพิสูจนคําตอบที่
ไดวาเปนจริงหรือไมโดยใชเกณฑตางๆ 
   จากทฤษฎีของ Hutchinson แสดงใหเห็นวาบุคคลจะเกิดความคิดสรางสรรคได
จะตองผานกระบวนการแกปญหาอยางมีระบบ 
 
  6. ทฤษฎีของ De Bono 
      เดอโบโน (De Bono 1986 : 4-5) เปนนักจิตวิทยากลุมปญญานิยมที่ไดเสนอแนวคิด
และเทคนิคในเรื่องความคิดสรางสรรควาความคิดสรางสรรคเปนความสามารถในการที่จะคิดออก
นอกกรอบความคิดเดิมซึ่งปดกั้นแนวคิดอยูทําใหเกิดแนวคิดอยางอื่น  และนํามาพัฒนาเพื่อ
แกปญหาที่ตองการได  ความคิดสรางสรรคตามแนวของ De Bono มี 2 ชนิด คือ 
      1. ความคิดในกรอบ (Vertical Thinking) หมายถึงลักษณะของการคิดเชิงเหตุผล 
เปนการคิดเชิงตรรก (Logical Thinking) การคิดวิพากษวจิารณ   คิดพิเคราะห(Critical Thinking) 
และการคดิระเบียบวิธีวิทยาศาสตร (Scientific Method) 
      2. การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) เปนการคิดออกไปจากความคิดเดิมที่
ครอบงําอยู ทําใหเกิดแนวคิดใหมหลายๆ  อยางขึ้นกอใหเกิดผลงานในทางสรางสรรคมากมาย 
De Bono ใหขอคิดวากระบวนการคิดทั้งสองลักษณะนี้ไมอาจแยกออกจากกันเด็ดขาดแตจะ
สนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อนําไปสูความคิดสรางสรรคในแนวใหมที่นําไปใชในการแกปญหา
ไดเปนอยางดี 
  เดอโบโนเสนอวา  กระบวนการคิดในสองลักษณะนี้ไมไดแยกกันอยางอิสระ  แต
การคิดทั้งสองลักษณะมีความสัมพันธและสนับสนุนกันและกันในการนําความคิดไปสรางสรรค
ส่ิงตางๆ (De Bono 1986 : 5-8)   
  จากทฤษฎีดังกลาวเปนเพียงสวนหนึ่งในจํานวนทฤษฎีความคิดสรางสรรคมากมาย
ที่เปนที่นิยมกันแพรหลาย  โดยเฉพาะทฤษฎี Torrance ทฤษฎีของ Wallach  และ Kogan ซึ่งมี
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคตามแนวคิดอยางสมบูรณแบบ  จึงมีผูนํามาใชกันอยางแพรหลาย
ในปจจุบัน  
 
 3.3 องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
 ความคิดสรางสรรคเปนสมรรถภาพทางสมองประการหนึ่งของมนุษย       ซ่ึงเปน
ความสามารถของบุคคลที่จะคิดแตกแยกออกไปไดหลายทิศทาง       หลายแงมุม  หรือที่เรียกวา  
การคิดแบบอเนกนัย   (Divergent Thinking)   ซึ่งหมายถึงความสามารถในการแกปญหา
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นานาประการเปนการคิดที่กอใหเกิดสิ่งใหมๆ  โดยอาศัยองคประกอบของความคิดสรางสรรค ซ่ึง 
อารี   รังสินันท (2528 : 29-34)       ไดกลาวถึงองคประกอบของความคิดสรางสรรคตามแนวทฤษฎี
โครงสรางทางสติปญญาของ Guilford  ไวดังนี้ 
  1. ความคิดริเร่ิม   (Originality)   หมายถึงลักษณะความคิดแปลกใหมแตกตางจาก
ความคิดธรรมดา  หรือความคิดงายๆ และความคิดนั้นจะแตกตางไปจากบุคคลอื่นโดยความคิดริเร่ิม
อาจเกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกตเปนส่ิงใหมขึ้น  เชน การคิดเครื่องบิน
ไดสําเร็จก็ไดแนวคิดจากการทําเครื่องรอน เปนตน  ความคิดริเร่ิมจึงเปนลักษณะความคิดที่เกิดเปน
ครั้งแรก  เปนความคิดที่แปลกแตกตางจากความคิดเดิม  และอาจไมมีใครนึกคิดหรือนึกถึงมากอน  
ความคิดริเริ่มจําเปนตองอาศัยลักษณะความคิด  กลาลอง  เพื่อทดลองความคิดของตน  บอยครั้งที่
ความคิดริเร่ิมตองอาศัยความคิดจินตนาการ  คิดเรื่องและคิดฝนจากจินตนาการ  หรือที่เรียกวาเปน
ความคิดจินตนาการประยุกตคือ  ไมใชคิดเพียงอยางเดียว  แตจําเปนตองคิดสราง  และหาทาง
เกิดผลงานดวย 
  2. ความคิดคลองแคลว  (Fluency)  หมายถึงความสามารถของบุคคลในการคิดหา
คําตอบไดอยางคลองแคลว  รวดเร็ว  และมีคําตอบที่มากในเวลาจํากัดแบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 
   2.1 ความคลองแคลวดานถอยคํา (Word Fluency) เปนความสามารถในการใช
ถอยคําอยางคลองแคลว 
   2.2 ความคิดคลองแคลวทางดานการโยงสมัพันธ  (Association Fluency)  เปน
ความสามารถในการใชวลี  หรือประโยค  โดยการนําถอยคํามาเรียงกนัอยางรวดเรว็เพื่อใหได
ประโยคที่ตองการ 
   2.3 ความคิดคลองแคลวดานการแสดงออก   (Expressional Fluency)  เปน 
ความสามารถที่จะคิดหาถอยคําที่เหมือนหรือคลายกันใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดในเวลาที่
กําหนด 
   2.4  ความคลองแคลวดานการคิด (Ideational Fluency) เปนความสามารถที่จะคิด
ส่ิงที่ตองการไดภายในเวลาที่กําหนด  โดยคิดหลายๆวิธีแลวเลือกวิธีที่ดีที่สุด  เชน  ใหคิดหา
ประโยชนของกอนอิฐมาใหมากที่สุด  ภายในเวลาที่กําหนด  ซ่ึงอาจจะเปน 5 นาที หรือ 10 นาที 
  3. ความคิดยืดหยุน (Flexibility)  หมายถึงความสามารถในการหาคําตอบไดหลาย
ประเภทหรือหลายทิศทาง  แบงเปน 2 ดาน ดังนี้ 
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   3.1 ความคิดยืดหยุนที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เปนความสามารถที่
จะพยายามคิดใหหลายทางอิสระ  เชน  คนที่มีความคิดยืดหยุนในดานนี้จะคิดไดวาประโยชนของ
กอนหินมีอะไรบาง  หลายอยาง  ในขณะที่คนที่ไมมีความคิดสรางสรรคจะคิดไดเพียงอยางเดียว
หรือสองอยางเทานั้น 
   3.2  ความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง (Adaptive Flexibility)  ซ่ึงมีประโยชน
ตอการแกปญหา  คนที่มีความคิดยืดหยุนจะคิดไดไมซํ้ากัน  เชน  ในเวลา 5 นาที ทานลองคิดวาทาน
สามารถใชหวายทําอะไรไดบาง  คําตอบ  กระบุง  กระจาด  ตะกรา  กลองใสดินสอ  เตียงนอน  
โตะเครื่องแปง  เกาอี้  เกาอี้นอน  โซฟา ตะกรอ ชะลอม กรอบรูป กิ๊บเสียบผม ดามไมเทนนิส 
ไมแบดมินตัน เปนตน   หรือหากนําเอาคําตอบดังกลาวมาจัดเปนประเภทก็จะได 5 ประเภทดังนี้ 
     ประเภทที่ 1  เฟอรนิเจอร      ตู  เตียงนอน โตะ  เกาอ้ี  โซฟา   
     ประเภทที่ 2  เครื่องใช          กระบุง  กระจาด  ตะกรา 
     ประเภทที่ 3  เครื่องกีฬา        ตะกรา  ดามไมเทนนิส  ไมแบดมินตัน 
     ประเภทที่ 4  เครื่องประดับ  กิ๊บเสียบผม 
     ประเภทที่ 5  เครื่องเขียน      กลองใสดินสอ 
  4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  เปนคุณลักษณะที่จําเปนในการสรางผลงานที่มี
ความแปลกใหมเปนพิเศษ   
  เจลเลนและเออรแบน(Jellen and Urban  1986 : 19)  ไดกลาวถึงองคประกอบของ
ความคิดสรางสรรคไวดังนี้ 
  1. ความคิดคลองแคลว  คือความสามารถที่จะคิดสิ่งที่ตองการไดภายในเวลาที่กําหนด  
โดยคิดหลายๆ วิธีแลวเลือกวธีิที่ดีที่สุด   
  2. ความคิดยดืหยุน  คือความสามารถในการหาคําตอบไดหลายประเภทหรือหลาย 
ทิศทาง 
  3. ความคิดริเร่ิมตามที่ตนเองมีอยู  คือความสามารถในการคิดที่มีอยูในแตละบุคคล 
  4. ความคิดละเอียดลออ  คือความสามารถในการคิดสรางผลงานที่มีความแปลกใหม 
  5. การกระทําที่แสดงถึงการเสี่ยงอันตราย  เชน  การแยกขอบเขต 
  6. การผสมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั  เชน  การจัดรวมส่ิงตางๆ ใหมีความตอเนื่อง 
  7. อารมณขัน 
  กิลฟอรดและโฮเปฟเนอร (Guilford and Hopefner 1971 : 29) ไดศกึษาถึง 
องคประกอบของความคิดสรางสรรคเพิ่มเติม     และพบวาความคิดสรางสรรคตองมีองคประกอบ
อยางนอย 8 องคประกอบคือ 
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  1. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึงลักษณะความคิดแปลกใหมแตกตางจาก 
ความคิดธรรมดา  และไมซํ้ากับที่มีอยู 
  2. ความคิดคลองแคลว (Fluency) หมายถึงความสามารถของบุคคลในการคิดหา 
คําตอบไดอยางคลองแคลว  รวดเร็วและมคีําตอบในปริมาณมากในเวลาที่จํากัด 
  3. ความคิดยดืหยุน (Flexibility)  หมายถึงความสามารถของบุคคลในการคิดหา 
คําตอบไดหลายประเภท  หลายทิศทาง  ไมซํ้าแบบ 
  4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  หมายถึงความสามารถที่จะใหรายละเอียดหรือ
ตกแตงเพื่อใหมีความสมบูรณหรือปรับปรุง  หรือพัฒนาสิ่งที่อยูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
      5. ความไวตอปญหา (Sensitivity of Problem)  หมายถึงความสามารถในการคิด 
แกปญหาไดอยางรวดเร็ว 
  6. ความสามารถในการใหนยิามใหม (Renefination)  หมายถึงความสามารถในการให
คํานิยามสิ่งตางๆ ได 
  7. ความซึมซาบ (Penetration) หมายถึงความสามารถในการคิดซึมซาบไดอยาง 
รวดเร็ว 
  8. ความสามารถในการทํานาย (Prediction)  หมายถึงความสามารถในการทํานายถึง
ส่ิงที่จะเกดิขึ้นไดหลายทิศทาง 
  องคประกอบของความคิดสรางสรรคคือการคิดอยางคลองแคลวทั้งทิศทางเดียวกัน
และหลายทิศทาง   ตลอดจนรูจักดัดแปลงนําไปใชในการแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ  และความคิด
สรางสรรคยังเกี่ยวโยงไปถึงโครงสรางทางเชาวปญญา     คือมีความคิดกวาง      คิดไดไกล  หลาย
ทิศทาง  หลายแงมุม  หลายรูปแบบ  ซ่ึงลักษณะความคิดเชนนี้จะนําไปสูกระบวนการคิดประดิษฐ
ส่ิงแปลกใหม  รวมทั้งการคิดคนพบวิธีการแกปญหาไดสําเร็จ   (วรรณา  เครืองเนียม 2531 : 24 )  
องคประกอบที่จะกอใหเกิดความคิดสรางสรรคนั้นจะประกอบไปดวยความสามารถ (Ability)  
ทักษะ (Skills)       และแรงจูงใจ (Motivation) ที่จะคิดสรางสรรค      ทั้งสามองคประกอบนี้จะอยู
ในลักษณะที่เอื้อซ่ึงกันและกันจะไมเกิดขึ้นโดดเดี่ยวหรืออยางอิสระ (ประสาท  อิศรปรีดา 2532 : 9)  
   จากที่กลาวมาขางตน  องคประกอบของความคิดสรางสรรคนั้นประกอบดวย  ความคิด
คลองแคลว  ความคิดริเร่ิม  ความคิดยืดหยุน  และความคิดละเอียดลออ  ซ่ึงทําใหบุคคลคิดไดหลาย
ทิศทาง  และเปนประโยชนอยางยิ่งในการที่จะแกปญหาตางๆ ในสังคมปจจุบัน 
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 3.4  การวัดและประเมินผลความคิดสรางสรรค 
 ความคิดสรางสรรคนั้นเปนส่ิงที่ประเมินผลไดยาก    หากเครื่องมือท่ีนํามาใชวัดผล 

และประเมนิผลนั้นขาดประสิทธิภาพ  ใชไดไมแนนอน  ขาดความเชือ่มั่นหรือความเที่ยงตรง  กจ็ะ
ทําใหผลจากการประเมินผิดพลาดไปดวย 

 หนวยศึกษานิเทศก  กรมการฝกหัดครู (2526 : 31 - 34)  ไดเสนอเกณฑในการตรวจให
คะแนนความคิดสรางสรรคไว 3 ดานคือ 
 1. ดานความคิดคลองแคลว    (Fluency)  วัดไดโดยการนับจํานวน  จาํนวนภาพที่ให 
นักเรียนทํากิจกรรมวาดภาพ  โดยใหคะแนนเฉพาะภาพที่เด็กวาดแลวมีความชัดเจนและแตกตาง
จากภาพอื่น 
 2. ดานความคดิริเร่ิม (Originality)  ยดึถือความถี่ทางสถิติของภาพที่แตกตางไปจาก
ธรรมดาในการตอบของกลุมตัวอยางและการตรวจใหคะแนน  ใหดูทีภ่าพเปนหลักมิใชดูที่ช่ือกํากับ 
ทั้งนี้ภาพที่ซํ้ากันมากจะให 0 คะแนน 
 3. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  ในการใหคะแนนจะใหแตภาพไดคะแนนต่าํสดุ 1 
คะแนน  สวนรายละเอียดที่ตอเติมภาพเพื่อขยายหรืออธิบายใหชัดเจนยิ่งขึ้นถือเปนความคิด
ละเอียดลออ  ดังนั้นสวนละเอียดทุกสวนที่ไมซํ้ากันจะได 1 คะแนน 
 ฮารอล  เอช  แอนเดอรสัน (Harold  H  Anderson 1959 : 236-244)  ไดเสนอมิติที่ควร
นํามาใชพิจารณาความคิดใน 3 มิติ  ไดแก 
 1. ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค (Characteristic of The Creative Person) 
ซ่ึงแอนเดอรสัน  สรุปไวหลายลักษณะ  เชน  ชอบผจญภัย  ความมุงมั่น  กลาแสดงความคิดเห็น  
เปดกวางสําหรับประสบการณใหมๆ  เปนตน 
 2. กระบวนการความคิดสรางสรรค     (Creative  Process)  ที่ผานมาคนมักใหความ
สนใจไปที่ผลงาน  แตมักมองขามกระบวนการในการคิดประดิษฐผลงานเหลานั้นออกมา 
 3. ผลผลิตของความคิดสรางสรรค (Creative  Production) โดยแอนเดอรสันไดเสนอ
วา  หากปราศจากกระบวนการก็จะไมมีผลงาน  ถาปราศจากงานหรือหลักฐานของการกระทํา  หรือ
ผลสําเร็จก็อาจเปนเพียงความเพอฝน       ทั้งกระบวนการและผลงานจึงมีความสําคัญประกอบกัน
ทั้งหมด 
 จะเห็นวามิติทั้งสามนั้นมีความสําคัญและสอดคลองกันจึงตองนํามาศึกษาพรอมกัน 
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 3.5 งานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค 
   งานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคมีผูสนใจวิจัยไวพอสังเขปดังนี้ 
         วิไลลักษณ  คัมภิรานนท (2537 : บทคัดยอ)ไดศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค
ดวยรูปภาพแบบ A  ของ Torrance  เพื่อนํามาใชในการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1  ที่ผานการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษากับที่เขาตามเกณฑในโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางไดมาจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทั้งที่
ผานการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาและเขาศึกษาตามเกณฑ  จํานวน 50 คน     ซ่ึงไดมาจาก
การสุมหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยการปรับใช
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคดวยรูปภาพ  แบบ A ของ Torrance   การวิเคราะหขอมูลโดยการ
หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน    คาเฉลี่ย      คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคา 
ที (t-test)  ผลการวิจัยพบวาแบบทดสอบความคิดสรางสรรค      สามารถนํามาใชกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1   โดยมีคาความเที่ยงในแตละองคประกอบอยูระหวาง  0.7986-0.8743  และ
ความตรงเฉพาะหนา    เกณฑปกติของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 อยูระหวาง   59.54-80.70  โดยที่มีเกณฑปกติในแตละองคประกอบคือความคิด
คลองตัว  ความคิดยืดหยุน  ความคิดริเริ่ม  และความคิดละเอียดลออ  ดังนี้  12.38-16.38, 9.81-
12.79, 11.25-16.97 และ 24.82-35.86    ตามลําดับ    การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคพบวา  
นักเรียนที่ผานการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาที่เขาศึกษาตามเกณฑมีความคิดสรางสรรค
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
      พูลผล  ชาญวิรัตน (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการสรางแบบฝกเพื่อพัฒนาความคิด
สรางสรรควิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสราง
แบบฝกเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรควิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่มี
ประสิทธิภาพ  และเพื่อเปรียบเทียบผลการสอนโดยใชแบบฝกเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคกับ
การสอนตามคูมือครู  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2539  โรงเรียนเทศบาลบานสามเหลี่ยมสังกัดเทศบาลนครขอนแกน  จังหวัดขอนแกน  สุมกลุม
อยางงาย (Simple  Cluster Sampling)  จํานวน 2  หองเรียน  หองเรียนละ 30 คน  สุมหองเรียนเขา
เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  รูปแบบการวิจัยเปนรูปแบบ The Posttest Only Control Group 
Design   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบฝกเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรควิชาภาษาไทยสําหรับ
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4   แผนการสอนตามคูมือครู  และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรควิชา
ภาษาไทย  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชการทดสอบคาที  (t-test)  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่
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ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคมีผลการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามคูมือครู  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05      
                 พัชนี  ตระกูลแกว (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาความคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในดานความคิดคลอง    ความคิดยืดหยุน    และ
ความคิดริเร่ิม    โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรในดานความคิด
คลอง    ความคิดยืดหยุน    และความคิดริเร่ิม    กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    ของ
โรงเรียนสตรีศรีนาน  อําเภอเมือง  จังหวัดนาน  จํานวน 50 คน    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ    
แผนการสอนความคิดสรางสรรคตามรูปแบบของ          แฟรงค    วิลเลียมส  จํานวน 16  แผน   
แบบทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร   และทําการทดสอบดวยแบบทดสอบชุดเดิมอีกครั้ง
หนึ่ง  แลวนําขอมูลมาวิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test)   ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3    มีการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรโดยภาพรวมสูงขึ้น       และเมื่อ
เปรียบเทียบตามองคประกอบทั้ง  3  ดาน คือดานความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน  และความคิดริเร่ิม     
พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรหลังการสอนสูงกวากอนการสอน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกองคประกอบ 
       ประภาวัลย  แพรวานิชย (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอน
โดยใชแผนผังทางปญญา  เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักศึกษาพยาบาล  มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชแผนผังทางปญญา  เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการ
คิดสรางสรรคของนักศึกษาพยาบาล  และเพื่อเปรียบเทียบผลการสอนนักศึกษา  ระหวางกลุมที่สอน
ตามรูปแบบการสอนโดยใชแผนผังทางปญญากับกลุมที่สอนตามปกติในดานความสามารถในการ
คิดสรางสรรคของนักศึกษาพยาบาลและดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยผูวจิยั
ไดสรางตนรางรูปแบบการสอนโดยใชแผนผังทางปญญา  และรูปแบบการสอนนี้ไดรับการประเมิน
จากผูทรงคุณวุฒิ   กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัย
สยาม  ปการศึกษา 2543  จํานวน 46 คน  ทําการสุมโดยวิธีการจับคูเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม  
โดยใหนักศึกษาทั้ง   2   กลุมมีคาเฉลี่ยคะแนนสะสมไมแตกตางกัน     วิธีการวิจัยมี   4   ขั้นตอน  
ขั้นตอนแรกเปนการศึกษากรอบแนวคิดของรูปแบบการสอน  ขั้นตอนที่ 2  สรางรูปแบบการสอน
โดยใชแผนผังทางปญญา   ขั้นตอนที่ 3 ทดลองและศึกษาผลการใชรูปแบบการสอน  ขั้นตอนที่ 4 
รูปแบบการสอน  วิเคราะหขอมูลโดยสถิติทดสอบที (t-test)  ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษาพยาบาล
กลุมทดลอง  มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักศึกษาพยาบาลหลังการสอน
สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  ระดับ .05       ภายหลังการสอนนักศึกษาพยาบาล
กลุมทดลอง  มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักศึกษาพยาบาลสูงกวากอน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

61

การสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่     ระดับ .05    นักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโภชนวิทยาและสุขภาพไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ     
         ทอแรนซ  (Torrance 1962, อางถึงในกรมวิชาการ 2534 : 19)  ไดศึกษาความคิด
สรางสรรคของนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเกรด 1 - เกรด 12    โดยใชแบบสอบชุดคําถามและ
การเดาคําตอบผลการวิจัยพบวานักเรียนตั้งแตเกรด 7 ขึ้นไป  จะมีความคิดสรางสรรคเพิ่มจนกระทั่ง
ใกลจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 11 – เกรด 12)  หรือยิ่งระดับการศึกษาสูงหรือชวงอายุมากขึ้น
จะมีความคิดสรางสรรคลดลงตามไปดวย 
    เกทเซลส (Getzels 1962, อางถึงในกรมวิชาการ 2534 : 25)    ไดวิจัยนักเรียนที่มี
ความคิดสรางสรรคกับนักเรียนสติปญญาสูงพบวา  เด็กทั้งสองกลุมมีลักษณะเหมือนกันคือเกงกวา
นักเรียนอ่ืนในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตแตกตางกันในเรื่องตอไปนี้ 
   1. เด็กที่มีความคิดสรางสรรคมีจินตนาการจะมีความคิดเปนของตนเองมากกวาเด็ก
ที่มีระดับสติปญญาสูง 
   2. เด็กที่มีความคิดสรางสรรคมีความสนใจในสิ่งตางๆ มากกวามีความมั่นคงทาง
อารมณมากกวาและมีอารมณขันมากกวาเด็กที่มีสติปญญาสูง 
   3. เด็กที่มีความคิดสรางสรรคไมคอยนึกถึงเปาหมายของชีวิตมากนัก  แตเด็กที่มี
ระดับสติปญญาสูงมีความปรารถนาอันแรงกลาที่จะไดมาซึ่งความสําเร็จในชีวิตเมื่อเปนผูใหญ 
   4. เด็กที่มีสติปญญาสูงเรื่องคะแนนการเรียน  เรื่องสติปญญา  เร่ืองพลังใจในการ
เรียนและเรื่องเปาหมายของชีวิตสูงกวาเด็กที่มีความคิดสรางสรรค 
   5. เด็กที่มีความคิดสรางสรรคไมสนใจวาครูจะชอบตนหรือไม  ตรงขามกับเด็กที่มี
สติปญญาสูงจะทําอะไร  จะคิดอะไร  ก็อยากใหเปนที่ช่ืนชอบของครูเสมอ 
   เรนนีวอเตอร (Reniwater 1965 : 52 )  ไดศึกษาเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคที่มีตอ
ความสามารถในการแกปญหาโดยแบงนักเรียนเปน 2 กลุม  คือกลุมที่มีความคิดสรางสรรคสูงและ
กลุมที่มีความคิดสรางสรรคต่ํา         ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของกิลฟอรด
(Guiford)  ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่มีความคิดสรางสรรคสูงสามารถทําคะแนนในการแกปญหา
ไดดีกวากลุมที่มีความคิดสรางสรรคต่ํา 
 เบนทลีย (Bently 1966 : 46)  ไดศึกษาเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   โดยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบความรูความเขาใจ  (Cognitive  
Operation)  ความจํา (Memory Operation)    ความคิดหลายทิศทาง   (Divergent Operation )  และ
การประเมินคา (Evaluation Operation)  ผลปรากฏวาความเขาใจและความจําไมมีความสัมพันธกับ
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ความคิดสรางสรรค  สวนความคิดหลากหลายทิศทาง     และการประเมินคามีความสัมพันธกับ
ความคิดสรางสรรคสูง 
  โอลิเวอร (Oliver 1972, อางถึงในกรมวิชาการ 2534 : 21)  ไดศึกษาความแตกตาง
ระหวางเพศเกี่ยวกับความคิดแบบกระจายของนักเรียนเกรด 9,10,11 และ12      โดยควบคุมระดับ
สติปญญาและระดับทางสังคม  และพบวานักเรียนหญิงทุกระดับชั้นมีคะแนนความคิดแบบกระจาย
และโดยเฉพาะความคลองในการคิดสูงกวานักเรียนชาย 
    ความคิดสรางสรรคนั้น  ประกอบดวย   ความคิดคลองแคลว    ความคิดริเร่ิม  ความคิด
ยืดหยุน  และความคิดละเอียดลออ  ดังนั้นครูควรจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน  
จะทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาทักษะทางภาษาอันจะเปน
ประโยชนและพัฒนาการเขียนไดเปนอยางดี    
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บทท่ี 3
การดําเนินการวิจัย

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่2” เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental  Research)  แบบพหุเหตุ-ปจจัย
(Factorial Design)  โดยมวีตัถุประสงคเพือ่สรางแบบฝกเสรมิทกัษะทีม่ปีระสทิธภิาพถึงเกณฑมาตรฐาน 
80/80 เปรยีบเทยีบพฒันาการของความสามารถในการเขียนและความสามารถในการคิดของนกัเรยีน
ช้ันมธัยมศกึษาปที ่ 2 ทีม่คีวามสามารถในการเขยีนตางระดบักนั  ซ่ึงเรยีนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
กับไมใชแบบฝกเสริมทักษะ          และศึกษาปฏิสัมพันธของพัฒนาการความสามารถในการเขียน
รอยแกวและความสามารถในการคดิทีเ่กดิจากการเรยีนรูดวยวธีิการทีต่างกนัและระดบัความสามารถ
พืน้ฐานของนักเรียนที่ตางระดับกัน ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้

1. การเตรียมการเบื้องตน
2. รูปแบบการวิจัย
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. วิธีดําเนินการทดลอง
6. การวิเคราะหขอมูล

1. การเตรียมการเบื้องตน
      การวจิยัเร่ือง “การพฒันาแบบฝกเสรมิทกัษะการเขยีนรอยแกวสําหรับนกัเรยีนชัน้มธัยม

ศึกษาปที่ 2”  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
      การศึกษาคนควาขอมูล

                        1. ศึกษาคนควา  ตํารา  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเขียนรอยแกว
     2. ศึกษาหลักสูตรและคูมือการใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
     3. ศกึษาคนควา  ตาํรา  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการสรางแบบฝกเสรมิทกัษะ

เพื่อใหทราบแนวทางในการสรางแบบฝกที่ดีที่มีคุณภาพ
     4. ศึกษาคนควา    ตํารา    เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางแผนการสอน

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการเขียนรอยแกว
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2.รูปแบบของการวิจัย
     การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental  research)  แบบพหุ

เหตุ-ปจจัย(Factorial Design)  มีการวัดความสามารถดานการเขียนรอยแกวและการคิด โดย
ทดสอบกอนและหลังการทดลอง  จากกลุมตวัอยางทีม่พีืน้ฐานความสามารถทางภาษาไทยทีต่างกนั 3 
ระดบัซึง่ผูวจิยัเปนผูทดลองสอนดวยตนเองทั้ง  2 หองเรียน         โดยแบงเปนกลุมทดลองสอนโดย
ใชแบบฝกเสริมทักษะและกลุมควบคุมสอนโดยไมใชแบบฝกเสริมทักษะ

       รูปแบบการทดลองเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้

O1 X1 Y1 O2

O3 X0 Y1 O4

O5 X1 Y2 O6

O7 X0 Y2 O8

O9 X1 Y3 O10

O11 X0 Y3 O12

 แผนภูมิที่ 1 รูปแบบการทดลองแบบพหุเหตุปจจัย

            O       คือ  ผลการสอบความสามารถดานการคิดและความสามารถ
                                                 ในการเขียนรอยแกว  โดยใชขอสอบวัดความสามารถการเขียน
                                                  รอยแกว
                                X      คือ  การฝกทักษะการเขียนรอยแกว  ไดแก

                    X1   คือ  การเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะในการเขียนรอยแกว
                    X0  คือ  การเรียนรูโดยไมใชแบบฝกเสริมทักษะในการเขียนรอยแกว
     Y       คือ ระดับความสามารถพื้นฐานดานการเขียนรอยแกวของนักเรียน

                                                     ที่แบงเปน  3 กลุม ไดแก
                                               Y1  คือ  ความสามารถพื้นฐานในการเขียนในระดับเกง

      Y2  คือ  ความสามารถพื้นฐานในการเขียนในระดับปานกลาง
      Y3  คือ  ความสามารถพื้นฐานในการเขียนในระดับออน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65

3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2    ภาคเรียนที่ 2

ปการศึกษา  2545    โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค  จํานวน 10 หองเรียน  มีนักเรียนรวม 528 คน
เปนนักเรียนหญิงทั้งหมด

3.2 กลุมตัวอยาง  ผูวิจัยไดทําการจัดกลุมตัวอยาง  โดยมีขั้นตอนดังนี้
      1) นักเรียนทั้ง 10  หองเรียน  ผูวิจัยใชการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling)

จํานวน 2 หองเรียน  ไดแก  หองเรียน ม. 2/1 และม.2/7
2) จัดทดสอบกอนทดลอง (Pretest)  เพื่อวัดพื้นฐานดานการเขียนความเรียงรอยแกว

โดยใหเขียนความเรียงรอยแกวจากเรื่องที่กําหนดใหมีความยาวประมาณ 10-12 บรรทัด คะแนนเต็ม
100  คะแนน    นําผลคะแนนของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม   มาจัดเรียงลําดับความสามารถโดยแบง
เปน 3 ระดับ  ตามลําดับคะแนนการเขียนรอยแกวคือระดับ  เกง  ปานกลาง  ออน  พิจารณาจาก
คะแนนดังนี้

- พื้นฐานการเขียนระดับเกง คือนักเรียนที่สอบไดคะแนนการเขียนรอยแกว
ตั้งแต  80-100 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

- พืน้ฐานการเขยีนระดบัปานกลาง  คอืนกัเรยีนทีส่อบไดคะแนนการเขยีนรอยแกว
ตั้งแต 60-79 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

- พืน้ฐานการเขยีนระดบัออน  คอืนกัเรยีนทีส่อบไดคะแนนการเขยีนรอยแกว
ต่าํกวา 59 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

3) ผูวิจัยใชวิธีการจับฉลากหองเรียน  ไดหองเรียน ม.2/1 เปนกลุมทดลองเรียนโดย
ใชแบบฝกเสริมทักษะ  และหองเรียน ม.2/7 เปนกลุมควบคุมเรียนโดยไมใชแบบฝกเสริมทักษะ
กลุมละ 30 คน  รวมทัง้หมด 60 คน  ทัง้นีไ้ดจบัคู (Match Pair)  นกัเรยีนทีม่คีะแนนในการเขยีน
รอยแกวเทากัน(ดูภาคผนวก ค)  จํานวน 30 คู  ไดกลุมตัวอยางหองละ 30 คน เปนกลุมตัวอยางตาม
ตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามรูปแบบการเรียนรูและความสามารถพื้นฐาน

รูปแบบการเรียนรูระดับความสามารถ
พื้นฐาน กลุมทดลองใชแบบฝก(คน) กลุมควบคุมไมใชแบบฝก(คน)

รวม

เกง 10 10 20
ปานกลาง 10 10 20
ออน 10 10 20
รวม 30 30 60

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
     เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย   แบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกว

 แผนการจัดการเรยีนรู   และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนรอยแกว  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้
4.1 แบบฝกเสรมิทกัษะการเขยีนรอยแกวทีผู่วจิยัสรางขึน้มทีัง้หมด 9 ชุด รวม  23 กจิกรรม

ดังนี้
                                     แบบฝกชุดที่ 1    คิดคําใหสัมพันธกับความหมาย
                                                                กิจกรรมที่ 1 อะไรเอย
                                                                กิจกรรมที่ 2 ชวยบอกฉันที
             กิจกรรมที่ 3 คลายกันอยางไร
                                   แบบฝกชุดที่ 2      คิดคําที่มีความหมายตรงกันขาม
                                                                กิจกรรมที่ 4 หาคําตรงกันขาม
                                   แบบฝกชุดที่ 3      คิดและเขียนคําที่มีความหมายเปรียบเทียบ
                                                                กิจกรรมที่ 5 จับคูใหหนอย
                                               กิจกรรมที่ 6 เปรียบใหเห็นจริง

                   กิจกรรมที่ 7 เปรียบใหกระจาง
                                   แบบฝกชุดที่ 4      เขียนเรียงคําเขาประโยค  เขียนประโยค  เชื่อมโยงความคิด
และความสัมพันธจากภาพ
                                                                กิจกรรมที่ 8 การเรียงคําเขาประโยค

        กิจกรรมที่ 9 ช่ืออะไรเอย
         กิจกรรมที่ 10 บรรยายใตภาพ

        กิจกรรมที่ 11 เรียงลําดับจัดภาพ
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         กิจกรรมที่ 12 เลาเรื่องจากภาพ
                                   แบบฝกชุดที่ 5      เขียนขอความจากเหตุการณสมมติ

         กิจกรรมที่ 13 คิดถึงอะไร
        กิจกรรมที่ 14 สมมติวา

                                  แบบฝกชุดที่ 6       เขียนสรุปความ
         กิจกรรมที่ 15 ชวยยอใหส้ัน

        กิจกรรมที่ 16 สรุปเนนเฟนความ
                                  แบบฝกชุดที่ 7       เขียนบรรยายภาพเหตุการณ

        กิจกรรมที่ 17 เขียนบรรยายเหตุการณจากภาพที่กําหนดให
        กจิกรรมที ่18 เขยีนบรรยายเหตกุารณจากกลุมคาํทีก่าํหนดให
        กิจกรรมที่ 19 เขียนบรรยายจากเหตุการณที่กําหนดให

                                  แบบฝกชุดที่ 8       เขียนเลาเรื่อง
         กิจกรรมที่ 20 ชวยเติมเรื่องราว
         กิจกรรมที่ 21 เรียกขานเลาไข

                                  แบบฝกชุดที่ 9       เขียนแสดงเหตุผล
         กิจกรรมที่ 22 รอยเร่ืองเชื่อมความ

                                                                 กิจกรรมที่ 23 เหตุผลกลใด
แบบฝกเสริมทักษะทั้ง 9 ชุดมีรายละเอียดดังนี้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68

วัตถุประสงค รายละเอียดของแบบฝก

ฝกคิดคําใหสัมพันธกับความหมาย
เพื่อฝกความสามารถในการรับรูส่ิงเราตางๆ
ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม

แบบฝกชุดที่ 1
กิจกรรมที่ 1 อะไรเอย
ใหนักเรียนชวยกันบอกชื่อส่ิงของตามลักษณะที่
กําหนดใหมากที่สุด เชน  ผลไมที่มีรสหวาน ,
ของแข็งที่มีลักษณะกลม ฯลฯ
กิจกรรมที่ 2  ชวยบอกฉันที
ใหนักเรียนชวยอธิบายลักษณะของสิ่งของตางๆ
ที่กําหนดให  พยายามอธิบายใหชัดเจนมากที่สุด
เชน

โรงเรียน

กิจกรรมที่ 3  คลายกันอยางไร
ใหนักเรียนเขียนคําที่มีความหมายคลายคลึงกับ
คําที่กําหนดให

            นก

วิ ห ค    ป ก ษ า
.............................................
..
.............................................
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วัตถุประสงค รายละเอียดของแบบฝก

ฝกคิดคําที่มีความหมายตรงกันขาม
เพื่อฝกทักษะการคิดโยงความสัมพันธระหวาง
ส่ิงเราในแงมุมที่แตกตางกัน

แบบฝกชุดที่ 2
กิจกรรมที่ 4  หาคําตรงกันขาม
 ใหนักเรียนหาคําที่มีความหมายตรงขามกันให
ไดมากที่สุด เชน
สูงตรงกันขามกับเตี้ย
ทิวาตรงกันขามกับราตรี
เศรษฐีตรงกันขามกับยาจก
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วัตถุประสงค รายละเอียดของแบบฝก

ฝกคิดคําในการเขียนเปรียบเทียบ
เพื่อฝกเขียนเปรียบเทียบ
อุปมา-อุปไมย

แบบฝกชุดที่ 3
กิจกรรมที่ 5 จับคูใหหนอย
ใหหาคํามาเขาคูกับคําที่กําหนดใหเพื่อที่จะได
ความสัมพันธเชนเดียวกับคําในคูแรก  เชน
สะอาดคูกับสบาย  สกปรกจะคูกับ………
กลาหาญคูกับชนะ  ขี้ขลาดจะคูกับ………

กิจกรรมที่ 6 เปรียบใหเห็นจริง
ใหนักเรียนหาคํามาเปรียบเทียบกับคําที่กําหนด
ใหไดมากที่สุด  เชน
ขาวเหมือน……………………….
เปรี้ยวเหมือน…………………….
ใหนักเรียนเขียนเปรียบเทียบใหมากที่สุดจาก
ขอความที่กําหนดให
เธอสวยราวกับ……………………
อากาศหนาวเยือกเย็นราวกับ…………..
คุณยายผมขาวราวกับ……………….

กิจกรรมที่ 7  เปรียบใหกระจาง
ใหนักเรียนจัดกลุมคําที่กําหนดใหโดยมีลักษณะ
หนึ่งรวมกันพยายามจัดใหไดมากที่สุด
     งู      มา      คน    ชาง     ตนไม    ลิง

1. งู  มา  ชาง ลิง ลักษณะรวมกันคือเปนสัตว
2. มา  ชาง      ลักษณะรวมกันคือมี 4 ขา
3.    ลิง  คน       ลักษณะรวมกันคือ มี 2 ขา
4.    มา  ชาง      ลักษณะรวมกันคือ  เปนพาหนะ
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วัตถุประสงค รายละเอียดของแบบฝก

ฝกเขียนประโยคเชื่อมโยงความคิดใหสัมพันธ
กับภาพ

แบบฝกชุดที่ 4
กิจกรรมที่ 8 การเรียงคําเขาประโยค
กิจกรรมที่ 9 ช่ืออะไรเอย
ตั้งชื่อเร่ืองจากภาพที่กําหนดให
กิจกรรมที่ 10 บรรยายใตภาพ
 เขียนสั้นๆบรรยายใตภาพ
กิจกรรมที่ 11 เรียงลําดับจัดภาพ
 เรียงลําดับภาพใหถูกตอง
กิจกรรมที่ 12 เลาเรื่องจากภาพ
 เขียนเลาเรื่องจากภาพ

วัตถุประสงค รายละเอียดของแบบฝก

ฝกเขียนขอความจากเหตุการณสมมติ
เพื่อฝกทักษะการคิดโยงความสัมพันธระหวาง
ส่ิงเราตางๆในแงมุมที่แตกตางกันรวมทั้ง
การโยงความสัมพันธในสิ่งเราที่มี
ความสัมพันธกัน

แบบฝกชุดที่ 5
กิจกรรมที่ 13 คิดถึงอะไร
เมื่อนักเรียนเห็นคําที่กําหนดใหนักเรียนคิดถึง
อะไร  ใหนักเรียนเขียนคําตอบใหมากที่สุด
เชน
สนามเด็กเลน……………………..
สวนสนุก………………………
กิจกรรมที่ 14  สมมติวา
สมมติเหตุการณที่กําหนดใหแลวใหนักเรียน
เขียนบรรยาย  เชน
ถานักเรียนเปนนกนักเรียนจะทําอยางไร
ถานักเรียนเห็นคนตกน้ํานักเรียนจะทําอยางไร
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วัตถุประสงค รายละเอียดของแบบฝก

ฝกเขียนสรุปความ แบบฝกชุดที่ 6
กิจกรรมที่ 15  ชวยยอใหส้ัน
ใหนักเรียนอานขอความที่กําหนดใหแลวเขียน
ใหมใหส้ันที่สุดอยางนอยประมาณ 2-3 บรรทัด
กิจกรรมที่  16  สรุปเนนเฟนความ
ใหนักเรียนอานขอความที่กําหนดใหแลวเขียน
ประเด็นสําคัญในแตละยอหนา

วัตถุประสงค รายละเอียดของแบบฝก

ฝกเขียนขอความใหสัมพันธกับเหตุการณ
เพื่อฝกทักษะการคิดโยงความสัมพันธระหวาง
ส่ิงเราตางๆในแงมุมที่แตกตางกันรวมทั้ง
การโยงความสัมพันธในสิ่งเราที่มี
ความสัมพันธกัน

แบบฝกชุดที่ 7
กิจกรรมที่ 17 เขียนบรรยายเหตุการณ
จากภาพที่กําหนดให
กิจกรรมที่ 18 เขียนบรรยายเหตุการณ
จากกลุมคําที่กําหนดให
กิจกรรมที่ 19 เขียนบรรยายเหตุการณที่
กําหนดให
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วัตถุประสงค รายละเอียดของแบบฝก

ฝกเขียนเลาเรื่อง แบบฝกชุดที่ 8
กิจกรรมที่ 20  ชวยเติมเรื่องราว
ใหนักเรียนชวยกันเขียนเร่ืองราวจากเรื่อง
ที่มีผูแตงไมจบใหจบบริบูรณ
กิจกรรมที่ 21  เรียกขานเลาไข
ใหนักเรียนฟงเรื่องที่กําหนดใหแลวเขียน
เลาเรื่องใหเพื่อน

วัตถุประสงค รายละเอียดของแบบฝก
ฝกเขียนแสดงเหตุผล แบบฝกชุดที่ 9

กิจกรรมที่ 22  รอยเร่ืองเชื่อมความ
ใหนักเรียนเขียนขยายความจากประโยคที่
กําหนดใหดวยประโยคเปนเหตุเปนผลกัน
ใหไดมากที่สุด

     ตัวอยาง  ฉันไปเที่ยว
     คําตอบ   ฉันไปเที่ยวเพราะตองการพักผอน
   ฉันไปเที่ยวเพราะตองการความสนุกสนาน
   ฉันไปเที่ยวเพราะตองการความสบายใจ

กิจกรรมที่ 23  เหตุผลกลใด
ใหนักเรียนเขียนแสดงเหตุผลจากขอความที่
กําหนดให
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4.2 แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการเขียนรอยแกวจํานวน 2 ชุดไดแก
                         ชุดที่ 1  สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
                         ชุดที่ 2  สอนโดยไมใชแบบฝกเสริมทักษะ
                         แตละชุดมี  แผนการจัดการเรียนรู  จํานวน 9  แผน
                                          แผนการจัดการเรียนรูที่ 1       2   คาบ
                                          แผนการจัดการเรียนรูที่ 2       1   คาบ
                                          แผนการจัดการเรียนรูที่ 3       2   คาบ
                                          แผนการจัดการเรียนรูที่ 4       2   คาบ
                                          แผนการจัดการเรียนรูที่ 5       2   คาบ
                                          แผนการจัดการเรียนรูที่ 6       2   คาบ
                                          แผนการจัดการเรียนรูที่ 7       2   คาบ
                                          แผนการจัดการเรียนรูที่ 8       2   คาบ
                                          แผนการจัดการเรียนรูที่ 9       2   คาบ
                       รวมแผนการจดัการเรยีนรูที ่1-9 รวมทัง้หมดใชเวลา 17 คาบ เวลาเรยีนคาบละ 50 นาที
แตละแผนการจัดการเรียนรูมีรายละเอียดเกี่ยวกับ     สาระสําคัญ     จุดประสงคการเรียนรู      เนื้อหา
กิจกรรมการเรียนการสอน   การวัดและประเมินผล   รวมทั้งกิจกรรมเสนอแนะ

4.3 แบบทดสอบการเขียนความเรียงรอยแกวความยาวประมาณ 10-12 บรรทัด  เพื่อวัด
ความสามารถในการคิดและการเขียนรอยแกว  จํานวน  1 ขอ

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย
  1. การสรางแบบฝกเสริมทักษะ  มีลําดับขั้นตอนดังนี้
    1.1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  ไดแก

                             -  ศึกษาแนวความคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางแบบฝก
               -  ศึกษาหลักสูตรและคูมือการใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช

2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
                           - วเิคราะหเนือ้หาสาระเกีย่วกบัการเขยีนเพือ่ใชสําหรับสรางแบบฝกเสรมิทักษะ

การเขียนรอยแกว
                          1.2 กําหนดจุดมุงหมายในการเรียนรู โดยกําหนดจุดมุงหมายในเชิงพฤติกรรม
(Behavioral Objective )

  1.3 วางขอบเขตของงาน  ไดแก  การกําหนดเนื้อหา  จุดประสงค  รูปแบบ
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        1.4 นําแบบฝกเสริมทักษะไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจแกไขและนํา
แบบฝกเสริมทักษะที่ผานการปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน  ประเมินแบบฝกเสริม
ทักษะในตารางวิเคราะห  เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบฝกเสริมทักษะกับจุดประสงค
เชิงพฤติกรรม  IOC ( Index  of  Item  Objective  Congruence)

       1.5 นําตารางวิเคราะหคาดัชนีสอดคลอง  IOC  ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนี
ความสอดคลอง  โดยใชเกณฑการประเมินผลดังนี้

+1 หมายถึง แนใจวาสอดคลอง
   0 หมายถึง ไมแนใจวาสอดคลอง

-1 หมายถึง แนใจวาไมสอดคลอง
       ซ่ึงมีเกณฑคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.50  ขึ้นไป
      1.6 นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในแตละขอไปหาคาดัชนีความสอดคลอง
      1.7 นําแบบฝกเสริมทักษะที่ปรับปรุงแกไขเรื่องการเรียงลําดับความยากงายของ

แบบฝก    สํานวนภาษา  การฉกีคาํ   ความชดัเจนของรปูภาพ  ไปหาประสทิธิภาพกบันกัเรยีนโรงเรียน
สตรีวัดอัปสรสวรรค      แขวงปากคลอง      เขตภาษีเจริญ     จังหวัดกรุงเทพฯ   ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้

       ขั้นที่ 1  ขั้นหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (Individual  Test)  เลือกนักเรียน 3 คน 
ที่ยังไมเคยเรียนเร่ืองที่จะสอนมากอน  โดยการสุมตัวอยางอยางงาย  ใชวิธีจับฉลาก  จากผลการเรียน
ระดับ 4  จํานวน 1 คน  ผลการเรียนระดับ 2  จํานวน 1 คน  ผลการเรียนระดับ 1  จํานวน 1 คน       
โดยใหนักเรียนเรียนจากแบบฝกเสริมทักษะสัปดาหละ 4 คาบ      คาบละ 50 นาที         เปนเวลา  
17 คาบ  โดยปฏิบัติดังนี้    1) เรียนจากแบบฝกเสริมทักษะจนจบบทเรียน  2)  ทําแบบฝกเสริมทักษะ
ในบทเรียนไปพรอมกันในขณะที่เรียน         3)  สังเกตและตอบแบบสอบถามหลังเรียน      ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 60/60   แลวนําผลที่ไดรับมาพิจารณาปรับปรุงสวนที่เห็นวายังบกพรอง   
เชน  เนื้อหา   ส่ือ  แบบทดสอบตางๆ  ใหดียิ่งขึ้น   ขอบกพรองที่พบขอความบางขอความไมเปน
ประโยคที่ชัดเจน      การพิมพสะกดคําไมถูกตอง  เนื้อหาบางตอนนอยเกินไป    การขีดเสนใตใน
ขอความที่ตองการตั้งคําถามไมชัดเจน     เร่ืองที่นํามาใหฝกควรมีเร่ืองนิทาน    หรือเร่ืองที่แสดง
ความเปนไทยบาง     ซ่ึงขอบกพรองทั้งหมดไดมาจากการสังเกต  สอบถามนักเรียนหลังจากเรียน
เนื้อหาทั้งหมดแลว    ผูวิจัยจึงนําขอบกพรองที่พบไปปรับปรุง   ดวยการแกไขขอความใหเปน
ประโยคที่สมบูรณ      ตรวจสอบการพิมพใหถูกตอง      เพิ่มเนื้อหาตอนที่บกพรอง        ขีดเสนใต
ขอความใหชัดเจนยิ่งขึ้น       นําเรื่องนิทานและเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย      สอดแทรกลงใน
แบบฝกและนําไปทดลองครั้งตอไป
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ขั้นที่ 2  ขั้นการหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small  Group  Testing)  โดยทดสอบกับ
นักเรียนจํานวน 9 คน  ที่ยังไมเคยเรียน  บทเรียนดังกลาวมากอน  โดยนําแบบฝกเสริมทักษะที่ได
ปรับปรุงและแกไขขอบกพรอง  จากการทดสอบกับนักเรียน 3 คน  นํามาทดสอบกับกลุมเล็ก
สัปดาหละ 4 คาบ  คาบละ 50 นาที  เปนเวลา  17 คาบ  กับนักเรียนที่ไมใชกลุมเดิม  จากการสุม
ตัวอยางอยางงาย  โดยใชวิธีจับฉลาก  จากผลการเรียนระดับ 4  จํานวน 3 คน  ผลการเรียนระดับ 2  
จํานวน 3 คน  ผลการเรียนระดับ 1  จํานวน 3 คน  โดยดําเนินการเชนเดียวกับขั้นที่ 1 ทุกประการ ใน
ขั้นนี้กําหนดประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70    เมื่อเสร็จกระบวนการแลวนําแบบฝกเสริมทักษะมา
แกไขขอบกพรองเกี่ยวกับความเหมาะสมของเวลาที่ใชในแตละแบบฝก  และหาประสิทธิภาพของ
แบบฝกโดยใชเกณฑ 80/80

เกณฑ 80 ตัวแรก  หมายถึงคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบฝกหัดและกิจกรรมระหวาง
เรียนของผูเรียน  โดยคิดเปนคาไมต่ํากวารอยละ 80

 เกณฑ 80 ตัวหลัง  หมายถึงคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบฝกหัดและกิจกรรมหลัง
เรียนของผูเรียน  โดยคิดเปนคาไมต่ํากวารอยละ 80

แบบฝกเสริมทักษะที่ไดรับการปรับปรุงแกไขในขั้นที่ 2  จะเปนชุดการสอนที่พรอมจะ
นําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง
                      ขั้นที่ 3  ทดลองกลุมใหญ  นําแบบฝกที่ปรับปรุงแกไขจากการทดลองขั้นที่  2          
ไปทดลองกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร   จํานวน 30 คน (10 :10 :10)   เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกใหได
ตามเกณฑมาตรฐาน 80 / 80  

2. สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยการใชแบบฝกเสริมทักษะจํานวน  9  แผน   
3. สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยไมใชแบบฝกเสริมทักษะจํานวน 9 แผน  ผูวิจัยได

ดําเนินการดังนี้
      3.1 ศกึษาหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน พทุธศกัราช 2521 ( ฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ.2533 )

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และ คูมือครู
      3.2  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

                         3.3  ศกึษาวธีิสอนและกจิกรรมเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสาํคญั
สรางแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 9 แผนที่ใชแบบฝกเสริมทักษะและแผนการจัดการเรียนรูจํานวน
9 แผนที่ไมใชแบบฝกเสริมทักษะ   แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ     ตรวจความถูกตอง
เหมาะสมของเนื้อหา  ลําดับขั้นของกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น

                             3.4  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลว  ไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน
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       ตรวจความตรงของเนื้อหา ลําดับขั้นในการสอน  ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน
       ภาษา  และผูเชี่ยวชาญ  ตรวจแกไขกิจกรรมการเรียนการสอนและการใชภาษา

     3.5  นาํแผนการจดัการเรยีนรูทีผู่เช่ียวชาญตรวจแกไขแลวไปทดลองสอนนกัเรยีนชัน้
       มธัยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค   จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ที่ไมใชตัวอยางในการ
       ทดลอง จํานวน 30 คน     เพื่อหาขอบกพรองและเวลาที่เหมาะสมในการสอน    หลังจากนั้นนํา
       แผนการจดัการเรยีนรูมาปรบัปรงุแกไขใหสมบรูณอีกครัง้  แลวจงึนาํไปทดลองสอนควบคูกบัการหา
       ประสทิธภิาพของแบบฝกเสรมิทกัษะการเขยีนรอยแกว ( E1 /E2 )

  4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิก์ารเขยีนรอยแกว ผูวจิยัสรางแบบทดสอบตามลาํดบั
   ขั้ น ต อ น ดั ง ต อ ไ ป นี้

4.1 ศกึษาเอกสาร ตาํรา งานวจิยัท่ีเกีย่วของกบัการสรางแบบทดสอบการเขยีนขอสอบ
วชิาภาษาไทย

4.2 สรางแบบทดสอบการเขยีนความเรยีงรอยแกวจากเรือ่งทีก่าํหนดใหความยาว
ประมาณ 10-12 บรรทดั  เพือ่วดัความสามารถดานการคดิและความสามารถดานการเขยีนรอยแกว

4.3 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเนื้อเร่ืองที่กําหนด  ความถูกตองชัดเจนของภาษาที่ใช  แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจอีกครั้ง

4.4 นําแบบทดสอบที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะไวมาปรับปรุงแกไข  แลวนําไปทดสอบ
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค  ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการทดลอง
จํานวน 30 คน

 4.5 ผูวจิยัและผูชวยวจิยัอีก 1 คน  ซ่ึงเปนผูเชีย่วชาญดานการสอนเขยีนตรวจใหคะแนน
 4.6 หาความเชื่อมั่นในการตรวจใหคะแนนของผูตรวจ 2 คน โดยนําคะแนนของ

ผูตรวจมาหาคาเฉลี่ย
 4.7 หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  โดยนําแบบทดสอบไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งกับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค  ที่ไมใชตัวอยางในการทดลอง  จํานวน
30 คน  ทิ้งระยะเวลาหางระหวางการทดลอง  คร้ังที่ 1 กับครั้งที่ 2 เปนเวลา 2 สัปดาห
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  5. วิธีดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและเก็บขอมูลดังนี้

                        5.1 ทดสอบความสามารถพื้นฐานดานการเขียนรอยแกวของนักเรียนทั้ง 2 หอง
เรียน โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานในการเขียนรอยแกว    เปนขอสอบ
อัตนัย จํานวน 1 ขอ
                        5.2 นําผลคะแนนของกลุมตัวอยางทั้ง 2  กลุม  มาจัดเรียงลําดับความสามารถโดย
แบงเปน 3 ระดับ  คือ เกง ปานกลาง และออน  ดังนี้

  - พื้นฐานการเขียนระดับเกง  คือนักเรียนที่สอบไดคะแนนการเขียนรอยแกว
ตั้งแต 80-100 คะแนน   จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

  - พื้นฐานการเขียนระดับปานกลาง  คือนักเรียนที่สอบไดคะแนนการเขียนรอยแกว
ตั้งแต 60-79 คะแนนขึ้นไป  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

  - พื้นฐานการเขียนระดับออน  คือนักเรียนที่สอบไดคะแนนการเขียนรอยแกว
ตั้งแต 59 คะแนน  ลงมา  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

     5.3 จัดกลุมตัวอยาง 2 กลุมใหมีความสามารถพื้นฐานดานการเขียนที่เทากัน
โดยใชวิธีจับคู (Match Pair) ไดนักเรียนกลุมทดลอง 30 คน  กลุมควบคุม 30 คน

     5.4 ทําการทดลองกระบวนการเรียนรูโดยกลุมทดลองเรียนรูแบบใชแบบฝกเสริม
ทักษะ  กลุมควบคุมเรียนรูแบบไมใชแบบฝกเสริมทักษะ  ตามแผนการจัดการเรียนรูกลุมละ 9 แผน
รวมทั้งหมด 17  คาบ   คาบละ 50 นาที เมื่อเรียนจบแตละแผนการเรียนรูใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
                        5.5 หลังการทดลองครบตามกระบวนการแลว    ทดสอบหลังการเรียนกับนักเรียน
ทั้งสองกลุมโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดและความสามารถในดานการเขียน
รอยแกวเปนขอสอบอัตนัยจํานวน 1 ขอ  เปนขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Posttest)

            
                            เกณฑการตรวจความสามารถในการเขียนของนักเรียนในการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัย
ไดกําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนทั้ง  23  กิจกรรม    โดยแยกใหคะแนนในทุกๆ  กิจกรรม
ตามจุดประสงคที่วางไวแตละกิจกรรม      สําหรับกิจกรรมที่ เ ขียนตอบแบบอัตนัย    จะใช
หลักเกณฑการใหคะแนนการเขียนความเรียงรอยแกว  ซ่ึงผูวิจัยไดสังเคราะหมาจากหลัก
เกณฑการใหคะแนนการเขียนความเรียงรอยแกวที่ผูเชี่ยวชาญกําหนดไว   ดังไดกลาวไวแลว
ในบทที่ 2  โดยแบงองคประกอบในการตรวจใหคะแนนดังนี้
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        1. เนื้อหา 40 คะแนน
        2. การเรียบเรียงความคิด 30 คะแนน

3. การใชถอยคําสํานวน 10 คะแนน
4. ความถูกตองของไวยากรณ 10 คะแนน
5. กลไกทางภาษา 10  คะแนน

รวม 100 คะแนน

องคประกอบดานเนื้อหา  พิจารณาตามเกณฑตอไปนี้
                         1. การมีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่เขียน หมายถึงมีความเขาใจในหัวขอเรื่องที่เขียน
เลือกใชขอมูลที่เปนจริงหรือตรงกับหัวขอเร่ือง  มีเนื้อหาถูกตองและมีความสมัพันธกัน

           2. เขยีนไดใจความ   หมายถงึสามารถเขยีนขยายใจความสาํคญั    มเีนือ้หาและ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง เ นื้ อ ห า ที่ ชั ด เ จ น
ส า ม า ร ถ ใ ห ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด ด ว ย ก า ร
อ ธิ บ า ย ป ร ะ ก อ บ ตั ว อ ย า ง แ ล ะ
ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ   เ ป น ต น
                         3. เขียนขยายความตอเนื่อง         หมายถึงสามารถเขียนขยายหัวขอเร่ืองออกไปให
ชัดเจนและครบถวน  มีการใหเหตุผลในลักษณะของการเปรียบเทียบ   การยกขอเท็จจริง  และ
การใหตัวอยางประกอบ
                        4. เนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องที่เขียน   หมายถึงขอมูลที่นํามาเขียนถูกตองชัดเจนตรง
กับหัวขอเร่ือง

แนวทางการใหคะแนน  มีดังนี้
คะแนน 35-40  ดีมาก เนื้อหาสาระสัมพันธกับชื่อเร่ือง  มีประเด็นที่นาสนใจ

มาก  โดยมีขอมูลสนับสนุน ครบทุกๆ ประเด็น   เพื่อให
เนื้อเร่ืองชัดเจนสมบูรณยิ่งขึ้น

คะแนน 29-34   ดี  เนื้อหาสาระสัมพันธกับช่ือเร่ือง  มีประเด็นที่นาสนใจ
                                          โดยมีขอมูลสนับสนุนครบทุกๆ ประเด็น

คะแนน 23-28  เกอืบด ี เนือ้หาสาระสมัพนัธกบัชือ่เรือ่ง   โดยมขีอมลูนบัสนนุ
บาง  บางประเดน็

คะแนน 17-22      พอใช  เนือ้หาสาระสมัพนัธกบัชือ่เรือ่ง   แตไดสาระนอยขาด
ขอมลูสนับสนุน

คะแนน 0-16 เนื้อหาสาระไมสัมพันธกับช่ือเร่ือง  ไมมีประเด็นที่นาสนใจ
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ไมมีขอมูลสนับสนุน
แนวทางการใหคะแนนดังตาราง

ดีมาก
35-40

ดี
29-34

เกือบดี
23-28

พอใช
17-22

ควรปรับปรุง
0-16

เนื้อหาสาระ
สัมพันธกับชื่อ
เร่ือง  มีประเด็น
ที่นาสนใจมาก
โดยมีขอมูล
สนับสนุนครบ
ทุกๆ ประเด็น
เพื่อใหเนื้อ
เร่ืองชัดเจน
สมบูรณยิ่งขึ้น

เนื้อหาสาระ
สัมพันธกับ
ช่ือเร่ือง
มีประเด็นที่
นาสนใจ โดยมี
ขอมูลสนับสนุน
ครบทุกๆ
ประเด็น

เนือ้หาสาระ
สัมพนัธกบั
ช่ือเร่ือง   โดยมขีอ
มลูนบัสนนุบาง
บางประเดน็

เนือ้หาสาระ
สัมพนัธกบั
ช่ือเร่ืองแตไดสาระ
นอย
ขาดขอมลู
สนับสนุน

เนื้อหาสาระไม
สัมพันธกับ
ช่ือเร่ือง  ไมมี
ประเด็นที่
นาสนใจ
ไมมีขอมูล
สนับสนุน

คะแนนที่ได คะแนนที่ได คะแนนที่ได คะแนนที่ได คะแนนที่ได

องคประกอบดานการเรียบเรียงความคิด พิจารณาตามเกณฑตอไปนี้
1. เขียนไดสละสลวย     หมายถึงความคิดล่ืนไหลจากความคิดหนึ่งไปยังความคิดหนึ่ง

มีการกลาวนําและกลาวสรุป   เลือกใชถอยคํา  วลี   และประโยคที่สามารถขยายใจความของเรื่องได
ชัดเจน  รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงความคิดทั้งภายในยอหนาและระหวางยอหนา

2. แสดงความคิดชัดเจนประกอบดวยเหตุผล  ความคิดเห็นตรงกับหัวขอเร่ืองและ
สัมพันธกันตลอดเรื่อง  ประโยคใจความสําคัญของแตละยอหนาสนับสนุนและอยูในขอบเขตของ
หัวขอเร่ือง

3. ความกะทัดรัด  หมายถึงการแสดงความคิดตรงจุด  กระชับตลอดเรื่องโดยไมเขียน
นอกเรื่อง

4. เรียบเรียงความคิดดี  หมายถึงสามารถถายทอดและลําดับความคิดไดอยางสัมพันธ
ตอเนื่องและชัดเจน  ทั้งความคิดในยอหนาและความคิดที่เชื่อมตอระหวางยอหนา
                      5. ลําดับความสมเหตุสมผล   หมายถึงสามารถลําดับเหตุผลไดถูกตองมีพัฒนาการทาง
การใชเหตุผล
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6. ความตอเนื่อง  หมายถึงแตละยอหนา   เสนอความคิดสําคัญเพียงประการเดียวและ
เนื้อหาตอเนื่องกันตลอดเรื่อง

แนวทางการใหคะแนน  มีดังนี้
คะแนน     26-30   ดีมาก  แนวคิดชัดเจนตรงประเด็น มีเหตุผล  ล่ืนไหลจาก

                                                     ความคิดหนึ่งไปยังอีกความคิดหนึ่ง กระชับสัมพันธตอเนื่องกัน
                                                       ตลอดเร่ือง  มเีอกภาพ มคีวามแปลกใหม

คะแนน 21-25   ดี  แนวคิดชัดเจนตรงประเด็น  มีเหตุผล มีความกระชับ
                                                   มีความตอเนื่อง  สัมพันธกันตลอดเรื่อง มีความแปลกใหม

คะแนน 16-20   เกือบดี  แนวคิดไมชัดเจนหรือไมตรงประเด็น  มีเหตุผล  มีความ
                                                       ตอเนื่อง  มีเอกภาพ

        คะแนน 11-15   พอใช  แนวคิดไมชัดเจนและไมตรงประเด็น  มีเหตุผล  แตขาด
                                                       ความตอเนื่องกระชับ  และความไมสัมพันธกันตลอดเรื่อง

คะแนน 0-10     ปรับปรุง  แนวคิดไมชัดเจน   ไมตรงประเด็น  ขาดเหตุผล
                                                       ขาดความตอเนื่อง   ไมมีเอกภาพ

แนวทางการใหคะแนนดังตาราง
ดีมาก
26-30

ดี
21-25

เกือบดี
16-20

พอใช
11-15

ควรปรับปรุง
0-10

แนวคิดชัดเจน
ตรงประเด็น มี
เหตุผล  ล่ืน
ไหลจากความ
คิดหนึ่งไปยัง
อีกความคิดหนึ่ง
กระชับสัมพันธ
ตอเนื่องกัน
ตลอดเรื่อง
มเีอกภาพ มี
ความแปลกใหม

 แนวคิดชัดเจน
ตรงประเด็น
มีเหตุผล มีความ
กระชับ  มีความ
ตอเนื่อง
สัมพันธกัน
ตลอดเรื่อง
มีความแปลก
ใหม

แนวคิดไมชัดเจน
หรือไมตรง
ประเด็น
มีเหตุผล  มีความ
ตอเนื่อง
มีเอกภาพ

แนวคิดไมชัดเจน
และไมตรง
ประเด็น มีเหตุผล
แตขาดความ
ตอเนื่องกระชับ
 และความไม
สัมพันธกันตลอด
เร่ือง

แนวคิดไม
ชัดเจน
ไมตรงประเด็น
ขาดเหตุผล
ขาดความ
ตอเนื่อง
ไมมีเอกภาพ      

คะแนนที่ได คะแนนที่ได คะแนนที่ได คะแนนที่ได คะแนนที่ได

   ส
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องคประกอบดานการใชถอยคําสํานวน  พิจารณาตามเกณฑตอไปนี้
1. การเลือกใชถอยคําถูกตอง  หมายถึงมีการใชถอยคําสํานวนอยางถูกตองตรง

กับความคิดที่ตองการแสดงออก  สามารถเลือกสรรถอยคําเพื่อนํามาใชอยางถูกตองตรงกับ
ตําแหนงหนาที่ของคํา   ใชถอยคําเหมาะสมถูกตองกับบริบท   เลือกใชคําเหมือน   คําตรงขามได
ถูกตองกับความหมาย  ใชคําไดหลายระดับความหมายในการแสดงความคิด

2. ส่ือความหมายชัดเจน  หมายถึงใชถอยคําเหมาะสมกับเรื่อง  เหมาะกับระดับของ
ผูอาน  ตรงกบัจดุมุงหมายของเรือ่ง  ใชคาํเขาใจงายและเปนทีคุ่นเคย    สามารถเลอืกใชถอยคาํ
ทีก่อใหเกิดความประทับใจ

แนวทางการใหคะแนน มีดังนี้
คะแนน     9-10   ดีมาก ถอยคําสํานวนภาษาถูกตองสุภาพ  สละสลวย

          ส่ือความหมายไดชัดเจนครบ  เหมาะกับเรื่องและผูอาน
คะแนน 7-8     ดี   สํานวนภาษาสุภาพ  สละสลวย  เหมาะกับเรื่องและผูอาน

                                                     การใชถอยคําไมเหมาะสมไมเกิน 2 แหง
คะแนน 5-6     เกือบดี  สํานวนภาษาสุภาพ  สละสลวย เหมาะกับเรื่องและผูอาน

                                                     การใชถอยคําไมเหมาะสมไมเกิน  3 แหง
คะแนน 3-4     พอใช   สํานวนภาษาสุภาพ  ไมสละสลวย ไมเหมาะกับเร่ืองและ

                                                     ผูอานการใชถอยคําไมเหมาะสมไมเกิน  4 แหง
คะแนน 0-2     ปรับปรุง  สํานวนภาษาไมส่ือความหมาย ไมเหมาะกับเรื่องและ

                                                     ผูอาน
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แนวทางการใหคะแนนดังตาราง
ดีมาก
9-10

ดี
7-8

เกือบดี
5-6

พอใช
3-4

ควรปรับปรุง
0-2

ถอยคําสํานวน
ภาษาถูกตอง
สุภาพ
สละสลวย
ส่ือความหมาย
ไดชัดเจนครบ
เหมาะกับเรื่อง
และผูอาน

สํานวนภาษา
สุภาพ สละสลวย
เหมาะกับเรื่อง
และผูอานการใช
ถอยคํา
ไมเหมาะสม
ไมเกิน 2 แหง

สํานวนภาษา
สุภาพ
สละสลวย
เหมาะกับเรื่อง
และผูอาน การใช
ถอยคําไม
เหมาะสมไมเกิน
3 แหง

สํานวนภาษา
สุภาพ
ไมสละสลวย
เหมาะกับเรื่อง
และผูอาน
การใชถอยคํา
ไมเหมาะสม
ไมเกิน 4  แหง

สํานวนภาษา
ไมส่ือ
ความหมาย
ไมเหมาะกับ
เร่ืองและผูอาน

คะแนนที่ได คะแนนที่ได คะแนนที่ได คะแนนที่ได คะแนนที่ได

องคประกอบทางดานความถูกตองของไวยากรณ  พิจารณาตามเกณฑตอไปนี้
1. การใชรูปประโยคในการเขียน      หมายถึงประโยคที่ใชไมวาจะเปนประโยค

ซับซอนหรือประโยคแบบงายๆ   จะมีรูปแบบที่สมบูรณ   สวนใหญจะมีความสามารถในการใช
ประโยคซับซอนไดดี  ใชคําขยายไดถูกตอง   วลีและประโยคขยายเหมาะสมกับหนาที่และวางไว
ในตําแหนงที่ถูกตอง  ใชสันธานอยางถูกตอง  มีการใชคําสรรพนามไดอยางถูกตอง

2. ความสัมพันธระหวางคําในประโยค   หมายถึงสามารถใชคําตางๆ ไดอยางถูกตอง
มีความสัมพันธกันระหวางประธานกับกริยา  คํานามกับลักษณนาม  คํากริยากับคําวิเศษณ

แนวทางการใหคะแนน มีดังนี้
คะแนน     9-10  ดีมาก การเลือกและเรียบเรียงคําเขาประโยคถูกตอง  สละสลวย

                                                    ส่ือความหมายไดชัดเจน  มีความสัมพันธกัน
คะแนน 7-8    ดี  การเรียบเรียงคําเขาประโยคผิดไมเกิน 1 แหง  สละสลวย

                                                    ส่ือความหมายไดครบ มีความชัดเจน
คะแนน 5-6    เกือบดี   การเรียบเรียงคําเขาประโยค ผิดไมเกิน 3 แหง

                                                    ส่ือความหมายไดไมครบ
คะแนน 3-4    พอใช   การเรียบเรียงคําเขาประโยคผิดไมเกิน 5 แหง

                                                    ส่ือความหมายไดไมครบ  การขยายความขาดความสอดคลอง
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คะแนน 0-2     ปรับปรุง  การเรียบเรียงคําเขาประโยคผิดเกิน 6 แหง
                                                     ส่ือความหมายไมได  การขยายความไมถูกตองขาดความสัมพันธ

แนวทางการใหคะแนนดังตาราง
ดีมาก
9-10

ดี
7-8

เกือบดี
5-6

พอใช
3-4

ควรปรับปรุง
0-2    

การเลือกและ
เรียบเรียงคําเขา
ประโยคถูกตอง
สละสลวย
ส่ือความหมาย
ไดชัดเจน
มีความสัมพันธ
กัน

การเรียบเรียงคํา
เขาประโยคผิด
ไมเกิน 1 แหง
สละสลวย
ส่ือความหมาย
ไดครบ
มีความชัดเจน

การเรียบเรียงคํา
เขาประโยค ผิด
ไมเกิน 3 แหง
ส่ือความหมายได
ไมครบ

การเรียบเรียงคํา
เขาประโยคผิดไม
เกิน 5 แหง
ส่ือความหมายได
ไมครบ การขยาย
ความขาดความ
สอดคลอง

การเรียบเรียง
คําเขาประโยค
ผิดเกิน 6 แหง
ส่ือความหมาย
ไมได
การขยายความ
ไมถูกตอง
ขาดความ
สัมพันธ

คะแนนที่ได คะแนนที่ได คะแนนที่ได คะแนนที่ได คะแนนที่ได

     องคประกอบดานกลไกทางภาษา  พิจารณาตามเกณฑตอไปนี้
                      1. ความรูเกีย่วกบัเกณฑการเขยีน    หมายถงึสามารถสะกดคาํไดถูกตองตามหลกัการเขยีน
มีการแสดงความคิดที่ตอเนื่องจากยอหนาหนึ่งไปยังอีกยอหนาหนึ่ง

2. ลายมือ  หมายถึง  ลายมืออานงาย  ไมเปนอุปสรรคตอการสื่อสาร
แนวทางการใหคะแนน มีดังนี้
คะแนน     9-10   ดีมาก ใชอักขรวิธีตางๆ ถูกตองทั้งหมด  เขียนเปนระเบียบ

                                                     ตัวอักษรอานงาย  สะอาด ไมมีลบขีดฆา
คะแนน 7-8     ดี  ใชอักขรวิธีตางๆ ผิดไมเกิน 5 แหง  เขียนเปนระเบียบ

          อานงาย  มีลบ  ขีดฆา 2 แหง
คะแนน 5-6     เกือบดี   ใชอักขรวิธีตางๆ ผิดไมเกิน 7 แหง  เขียนเปนระเบียบ

                                                     แตอานคอนขางยาก  มีลบ  ขีดฆา 3 แหง
คะแนน 3-4     พอใช   ใชอักขรวิธีตางๆ ผิดไมเกิน  9 แหง  เขียนไมคอยเปน

                                                      ระเบียบ  อานงาย  แตมีลบ  ขีดฆา 4 แหง
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คะแนน         2-0     ปรับปรุง  ใชอักขรวิธีตางๆ ผิดเกิน 10 แหง  เขียนไมเปนระเบียบ
                                                      อานยาก  มีลบ  ขีดฆามากกวา 5 แหง  สกปรก

แนวทางการใหคะแนนดังตาราง
ดีมาก
9-10

ดี
7-8

เกือบดี
5-6

พอใช
3-4

ควรปรับปรุง
0-2    

ใชอักขรวิธี
ตางๆ ถูกตอง
ทั้งหมด  เขียน
เปนระเบียบ
ตัวอักษร
อานงาย  สะอาด
ไมมีลบขีดฆา

ใชอักขรวิธีตางๆ
ผิดไมเกิน 5 แหง
เขียนเปนระเบียบ
อานงาย  มีลบ
ขีดฆา 2 แหง

ใชอักขรวิธีตางๆ
ผิดไมเกิน 7 แหง
เขียนเปนระเบียบ
แตอานคอนขาง
ยาก  มีลบ  ขีดฆา
3 แหง

ใชอักขรวิธีตางๆ
ผิดไมเกิน  9 แหง
เขียนไมคอยเปน
ระเบียบ  อานงาย
แตมีลบ  ขีดฆา
4 แหง

ใชอักขรวิธี
ตางๆ ผิดเกิน
10 แหง  เขียน
ไมเปนระเบียบ
อานยาก  มีลบ
ขีดฆามากกวา
5 แหง  สกปรก

คะแนนที่ได คะแนนที่ได คะแนนที่ได คะแนนที่ได คะแนนที่ได

เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการคิดจากการทําแบบฝกปฏิบัติ
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนทั้ง   23  กิจกรรม          แบบฝกที่ 1-3 

จะมีเกณฑการใหคะแนนตามจดุประสงคเพราะเปนการตอบแบบปรนยั     สําหรับแบบฝกที ่  4-9   
เปนคาํตอบแบบอัตนัยโดยแยกคะแนนทุกๆ กิจกรรม            ที่เกี่ยวกับทักษะการคิดที่สงผลตอความ
สามารถในการคิดสรางสรรค  ของกิลฟอรด (Guiford)  ทอรแรนซ (Torraance)  และเจลเลนและ
เออรแบน (Jellen and Urban)   ซ่ึงผูวจิยันาํมาปรบัใชวางหลกัเกณฑการใหคะแนนความสามารถใน
การคดิสําหรับการเขียนตอบแบบอัตนัยดังนี้

องคประกอบในการพิจารณาความสามารถในการคิดในการตรวจใหคะแนนดังนี้
     1. ความคิดล่ืนไหล 10   คะแนน
     2. ความคิดชัดเจน 10   คะแนน
     3. ความคิดริเร่ิม    10   คะแนน
     4. ความคิดละเอียดประณีต 10   คะแนน
     5. ความคิดตรงจุด 10   คะแนน

รวม         50  คะแนน
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ความคิดล่ืนไหล   หมายถึงความสามารถในการคิดที่ล่ืนไหลจากความคิดหนึ่งไปยัง
ความคิดหนึ่ง  เขียนไดสละสลวย  มีการกลาวนําและกลาวสรุป  เลือกใชถอยคํา   วลี        ประโยค
ที่สามารถขยายใจความของเรื่อง  และสามารถเชื่อมความคิดทั้งภายในยอหนาและระหวางยอหนา

         ความคิดชัดเจน  หมายถึงความสามารถในการคิดที่ชัดเจนจากแงมุมที่แตกตางกัน     
มีการมองปญหาในแงมุมที่กวางขวางไมจํากัดเฉพาะแงมุมใดแงมุมหนึ่งโดยเฉพาะ

  ความคิดริเร่ิม หมายถึงความสามารถในการคิดที่สังเกตจากความแปลกและใหมของ
คําตอบที่เรียงลําดับใหเห็นอยางชัดเจน

 ความคดิละเอยีดประณตี  หมายถงึความสามารถในการคดิทีสั่งเกตไดจากรายละเอยีดหรือ
ขอมูลปลีกยอยที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจน

ความคดิตรงจดุ  หมายถงึความสามารถในการคดิทีต่รงประเดน็   เขยีนไดกะทดัรัด  
กระชับตลอดเรื่องโดยไมออกนอกเรื่อง

                      แนวทางการใหคะแนน  มีดังนี้
คะแนน      41-50  ดีมาก ความคิดล่ืนไหล  คิดตรงจุด  มีความคิดริเร่ิม  คิดไดอยาง

                                                   ละเอียดมีเหตุผล
คะแนน      31-40  ดี  ความคิดล่ืนไหล  คิดตรงจุด  มีความคิดริเร่ิม  คิดไดอยาง

                                                   ละเอียดแตขาดเหตุผล
คะแนน      21-30  เกือบดี  ความคิดล่ืนไหล  คิดตรงจุด  ขาดความคิดริเร่ิม  คิดได

        อยางละเอียดแตขาดเหตุผล
คะแนน      11-20  พอใช  ความคิดไมล่ืนไหล  คิดตรงจุด  ขาดความคิดริเร่ิม

                                                   ขาดรายละเอียดและเหตุผล
คะแนน      0-10   ปรับปรุง  ความคิดไมล่ืนไหล  คิดไมตรงจุด  ไมมีความคิดริเร่ิม

                                                  ขาดรายละเอียดและเหตุผล
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แนวทางการใหคะแนนดังตาราง

ดีมาก
41-50

ดี
31-40

เกือบดี
21-30

พอใช
11-20

ควรปรับปรุง
 0-10    

ความคิด
ล่ืนไหล
คิดตรงจุด
มีความคิดริเร่ิม
คิดไดอยาง
ละเอียดมีเหตุผล

ความคิดล่ืนไหล
คิดตรงจุด
มีความคิดริเร่ิม
คิดไดอยาง
ละเอียดแตขาด
เหตุผล

ความคิดล่ืนไหล
คิดตรงจุด
ขาดความคิดริเร่ิม
คิดไดอยาง
ละเอียดแตขาด
เหตุผล

ความคิดไม
ล่ืนไหล
คิดตรงจุด
ขาดความคิดริเร่ิม
ขาดรายละเอียด
และเหตุผล

ความคิด
ไมล่ืนไหล
คิดไมตรงจุด
ไมมีความคิด
ริเร่ิม  ขาด
รายละเอียด
และเหตุผล

คะแนนที่ได คะแนนที่ได คะแนนที่ได คะแนนที่ได คะแนนที่ได

5.7 นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบมาคํานวณคาพัฒนาการความสามารถทางดาน
การเขียนรอยแกวและการคิด  โดยนําผลการสอบหลังการทดลองและผลการสอนกอนการทดลอง
ของแตละคนมาลบกันไดเปนคะแนนความแตกตางอันเปนคะแนนที่เพิ่มขึ้น

6. การรวบรวมขอมูล
เพื่อใหไดรับความรวมมือในการเก็บขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินขั้นตอนตอไปนี้
1. ขอใหบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลัยศลิปากร  มหีนงัสอืขอความรวมมอืไปยงัผูอํานวยการ

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค  กรุงเทพมหานคร  เพื่อขอความรวมมือในการใชแบบทดสอบและ
ทดลองสอน

2. นําแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกวท่ีสรางขึ้นไปหาประสิทธิภาพในขั้นทดลอง
รายบุคคล (1:1:1)   ขั้นทดลองกลุมเล็ก  (3:3:3)    กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ของโรงเรียน
สตรีวัดอัปสรสวรรค  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง  และขั้นทดลองกลุมใหญ
(10:10:10)  กับกลุมทดลอง

3. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการดําเนินการทดลองภาคสนาม  ดังนี้
    3.1 แบบแผนการทดลอง
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          การวิจัยครั้งนี้  เปนรูปแบบที่มีการสอบกอนและหลังกระบวนการเรียนรู
กับ
นักเรียนทั้ง 2  กลุมที่ใชในการวิจัย           และนําผลคะแนนจากการสอบมาเปรียบเทียบกัน   
โดยสอบครั้งแรก  (Pretest)  เปนการสอบกอนการทดลอง      นําคะแนนความสามารถในการเขียน
รอยแกวเทานั้นมาเปรียบเทียบเพื่อจับคูนักเรียน (Match pair) กลุมทดลองและกลุมควบคุม    และ
คะแนนความสามารถในการเขียนและความสามารถในการคิดมาเปรียบเทียบหาคาพัฒนาการความ
สามารถในดานการเขียนและการคิดดวยการนําคะแนนการสอบครั้งหลัง (Posttest)  เปนการสอบ
หลังจากการทําการทดลอง       แลวนําคะแนนของนักเรียนแตละคนมาหักออกจากคะแนนการสอบ
กอนการทดลอง        จะทําใหไดคะแนนพัฒนาการดานการเขียนและการคิดของนักเรียนทั้งกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม  ซ่ึงเปนคะแนนพัฒนาการความสามารถในการเขียนรอยแกวและความ
สามารถในการคิดของนักเรียนเปนรายบุคคลระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม

   3.2 ขั้นตอนการทดลองภาคสนาม
          ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี้ดวยตนเอง

     3.2.1 ขั้นสอบกอนดําเนินการทดลอง (Pretest)  กอนการฝก
                     ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม      ทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนรอยแกวเปนขอสอบอัตนัย  จํานวน 1 ขอ ความยาวประมาณ
10-12 บรรทัด  ใชเวลาสอบ 1 คาบเรียน (50 นาที)

       3.2.2 ขั้นดําเนินการทดลอง
                ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ตั้งแตวันที่ 

10  มกราคม 2546  เปนตนไปโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับกลุมควบคุมทุกวันพุธจะสอนวันละ 
2  คาบเรียน (100 นาที)   และจัดกิจกรรมการเรียนรูกับกลุมทดลองทุกวันศุกรจะสอน  วันละ 2 
คาบเรียน (100 นาที)   และในวันที่ 21  มกราคม 2546  จะสอนทั้งสองกลุม   กลุมละ 1 คาบเรียน 
(50 นาที)        ซ่ึงจะใชเวลาในการทดลอง  17  คาบ ตอกลุม    รวมเวลาที่ใชในการทดลองทั้งส้ิน  
34  คาบ  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2545  ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2  วันเวลาที่ใชทดลองการเรียนรูของกลุมทดลองและกลุมควบคุม

คาบที่ กลุม เนื้อหา วันที่ทดลอง เวลาที่ทดลองสอน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

Pretest
Pretest

แบบฝกที่ 1
เร่ืองที่ 1

แบบฝกที่ 2
เร่ืองที่ 2

แบบฝกที่ 3
เร่ืองที่ 3

แบบฝกที่ 4
เร่ืองที่ 4

แบบฝกที่ 5
เร่ืองที่ 5

แบบฝกที่ 6
เร่ืองที่ 6

แบบฝกที่ 7
เร่ืองที่ 7

แบบฝกที่ 8
เร่ืองที่ 8

แบบฝกที่ 9
เร่ืองที่ 9
Posttest
Posttest

10 ม.ค. 46
8 ม.ค. 46

17  ม.ค. 46
15  ม.ค. 46
21 ม.ค. 46
21 ม.ค. 46
24  ม.ค. 46
22 ม.ค. 46
31 ม.ค. 46
29 ม.ค. 46
7 ก.พ. 46
5 ก.พ. 46
14 ก.พ. 46
12 ก.พ. 46
21 ก.พ. 46
19 ก.พ. 46
28 ก.พ. 46
26 ก.พ. 46
14 ก.พ. 46
12 ก.พ. 46
28 ก.พ. 46
26 ก.พ. 46

08.30 - 09.20 น.
09.20 – 10.10 น.
09.20 – 11.00 น.
08.30 - 10.10 น.
13.30 - 14.20 น.
12.40 - 13.30 น.
09.20 – 11.00 น.
08.30 - 10.10 น.
09.20 – 11.00 น.
08.30 - 10.10 น.
09.20 – 11.00 น.
08.30 - 10.10 น.
09.20 – 11.00 น.
08.30 - 10.10 น.
09.20 – 11.00 น.
08.30 - 10.10 น.
09.20 – 11.00 น.
08.30 - 10.10 น.
09.20 – 11.00 น.
08.30 - 10.10 น.
09.20 – 10.10 น.
08.30 - 09.20 น.
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7.การวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน
7.1 หาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกว โดยนําคะแนนรวมจาก

การทําแบบทดสอบระหวางเรียนในแตละแบบฝก  (E1)  และคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียน
(E2)  มาหาประสิทธิภาพใหไดเกณฑมาตรฐาน 80/80  โดยใชคาสถิติ  E1/E2 (ชัยยงค พรหมวงศ
2525 : 248)    ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนดังนี้    นําแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกวสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ที่ไดผานการปรับปรุงแกไขแลว         ไปหาประสิทธิภาพ E1/ E2

แบบรายบุคคล   (Individual  Testing)  กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 2  โรงเรยีนสตรวีดัอปัสร-
สวรรค   ทีไ่มใชกลุมตวัอยางจาํนวน 3 คน  แบงนักเรียนออกเปน   เกง   ปานกลาง  ออน  เพื่อดูความ
เหมาะสมของภาษาและความยากงายของแตละแบบฝกตามเกณฑมาตรฐาน 60/60   

ผูวิจัยไดนําแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทยที่ไดผานการปรับปรุงแกไขแลว     ไป
หา
ประสิทธิภาพ E1/ E2 แบบกลุมเล็ก (Small  Group  Testing)  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2   
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรคที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 9 คน    โดยมีผลการเรียนระดับ 
4  จํานวน 3 คน      ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 3 คน ผลการเรียนระดับ 1 จํานวน 3 คน 
แบงนักเรียนออกเปน เกง ปานกลาง  ออน  เพื่อดูความเหมาะสมของเวลาที่ใชของแตละ
แบบฝก  ตามเกณฑมาตรฐาน 70 /70
                      การทดสอบหาคาประสิทธิภาพแบบกลุมเลก็  เมือ่พบขอควรปรบัปรงุแกไขไดทาํการ
ปรับปรงุแกไขแลวนําแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ไปทดลอง
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/1 เปนกลุมทดลองที่สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 /7   เปนกลุมควบคุมไมใชแบบฝก             โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค  
แขวงปากคลอง   เขตภาษีเจริญ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร       จํานวนหองละ 30 คน     โดยผูวิจัยได
ดําเนินการทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน   แลวจึงดําเนินการทดลอง
ซ่ึงผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง    โดยทดลองสัปดาหละ 4  คาบ  คาบละ 50 นาที  
รวมทั้งหมด 17 คาบ  ในภาคเรียนที่ 2    ปการศึกษา 2545  สรุปสาระที่สําคัญดวยตนเองจากแบบฝก
ที่นักเรียนไดศึกษา   นักเรียนปฏิบัติเพิ่มเติมตามใบงานที่ครูเตรียมไวเพิ่มเติม    โดยมีครูคอยกระตุน
แกไขขอผิดพลาดของนักเรียน  ช้ีแนะแนวทาง  วิธีการปฏิบัติกิจกรรม  ฝกใหนักเรียนไดฝกทักษะ
ตางๆ   ดวยตนเองเพื่อใหเกิดความชํานาญ    เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแลวจึงทดสอบหลังเรียน  
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนในการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูควบคูกับแบบฝก    
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การสอนมีกิจกรรมดวยการใหคําแนะนําอยางใกลชิด         ตรวจสอบความเขาใจและอธิบายเพิ่มเติม
เมื่อสังเกตพบวานักเรียนมีปญหาในการใชแบบฝกจนกวานักเรียนจะทําแบบฝกไดเรียบรอย

                        7.2  เปรยีบเทยีบพฒันาการความสามารถในการเขยีนรอยแกวและการคดิของนกัเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2   ระหวางกลุมที่มีพื้นฐานความสามารถภาษาไทยตางระดับกันซึ่งเรียนรูดวยวิธี
ใชแบบฝกเสรมิทกัษะกบัไมใชแบบฝกเสรมิทกัษะ          ใชสถิตวิเิคราะหขอมลูดวยการวเิคราะหความ
แปรปรวนแบบ  2  ทาง ( Two -Way ANOVA )     เพื่อหาคาความแตกตางคะแนนทดสอบดานการ
เขียนและการคิดหลังการทดลองของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยเร่ือง  “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะในการเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2”  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ 
การเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ   80/80   
เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของความสามารถในการเขียนรอยแกวและความสามารถในการคิด
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่มีความสามารถในการเขียนตางระดับกันซึ่งเรียนโดยใช
แบบฝกเสริมทักษะและไมใชแบบฝกเสริมทักษะ     และเพื ่อศึกษารูปแบบปฏิสัมพันธของ
พัฒนาการความสามารถในการเขียนรอยแกวและความสามารถในการคิดที่เกิดจากการเรียนรู
ดวยวิธีการที่ตางกันกับระดับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่ตางระดับกัน  โดยศึกษาความ
แตกตางของคะแนนพัฒนาการของความสามารถดานการเขียนรอยแกวและความสามารถดาน
การคิดของกลุมตัวอยางที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะกับกลุมควบคุมที่ไมใชแบบฝก  และนํา
ผลของการวิจัยมาวิเคราะหขอมูลโดยวิธีสถิติวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two Ways  
Analysis of  Variance) 
 
 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n  คือ จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
                 X   คือ คาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการความสามารถในการเขียนรอยแกว 
                                                       และการคิด 
 SD  คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 F  คือ คาที่คํานวณไดเพื่อเทยีบกับคาวิกฤต 
 df  คือ คาความเปนอสิระ 
 SS  คือ คาผลบวกกําลังสอง 
 MS  คือ คาเฉลี่ยกําลังสอง 
 
 ผูวิจัยเสนอการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี ้
 1. ผลการสรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
หาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80 /80 
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 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบ
พื้นฐานการเขียนรอยแกวกอนการทดลองของกลุมตัวอยางทั้ง  2  กลุม  ที่ใชวิธีการเรียนรูที่ตางกัน
ดวยคาสถิติพื้นฐานดังตารางที่ 4 
 3. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนรอยแกวและการคิดที่เพิ่มขึ้นหลังการทดลองของ
กลุมตัวอยางที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและไมใชแบบฝก  ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน
แบบสองทาง (Two Ways  Analysis of  Variance)  และแบบทดสอบเปรียบเทียบภายหลัง  
( Posteriori Comparision Test)  โดยวิธี  S - Method ของ เชฟเฟส  ( Scheffe) 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล   
 

 1. ผลการสรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกว 
ตารางที่ 3  การหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกวกับกลุมตวัอยาง  จํานวน 
                  30 คน 
 

ผลการทดลองแบบฝกเสริมทักษะ
ชุดที่ 

คะแนน   
    เต็ม 

คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รอยละ 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

 
16.40 
16.47 
16.40 
16.10 
16.37 
16.47 
16.60 
16.83 
16.23 

 
1.40 
1.28 
1.11 
1.35 
0.88 
1.12 
1.23 
0.86 
1.09 

 
82.00 
82.33 
82.00 
80.50 
81.83 
82.33 
82.02 
84.17 
81.17 

คาเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบทุกชุด - - - 82.04 
คะแนนสอบรวมทุกเนื้อหา 100 80.03 6.33 80.03 

   ส
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 จากตารางที่ 3 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกว
กับกลุมตัวอยาง 30 คน  ปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยของผลการสอบในแตละแผนการจัดการเรียนรู
ทั้ง 9 แผน          มีผลสัมฤทธิ์ในการเขียนรอยแกวตามเกณฑคือเกินรอยละ 80 ทุกแผนการ
จัดการเรียนรู   คาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบทุกชุดมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 82.04  และคะแนน
สอบในทุกเนื้อหาหลังการทดลองครบทุกขั้นแลวมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.03  ดังนั้น
ประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนรอยแกวมีประสิทธิภาพ      ตามเกณฑที่กําหนดตามจุดประสงค
ของการวิจัยขอที่ 1 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ทดสอบพื้นฐานการเขียนรอยแกวกอนการทดลอง  ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 4   คาคะแนนเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานผลการทดสอบพื้นฐานการเขียนรอยแกวกอน 
 การทดลอง (Pretest)  ของกลุมตัวอยาง 
 

วิธีการเรียนรู กลุมตัวอยาง 
แบบฝกเสริมทักษะ ไมใชแบบฝก 

สูง 
X  

          SD 
        n  

 
81.00 
1.41 
10 

 
81.00 
1.41 
10 

ปานกลาง 
X  
SD 

        n   

 
70.50 
2.42 
10 

 
70.50 
2.42 
10 

ต่ํา 
X  
SD 

           n   

 
56.90 
2.07 
10 

 
56.90 
2.07 
10 

คาเฉลี่ย 69.6667 
n = 30 

69.6667 
n = 30 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
95

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 4 พบวาคาเฉลีย่คะแนนพืน้ฐานดานการเขียนรอยแกว
จากการทดสอบกอนทดลองของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม  คือกลุมที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
และไมใชแบบฝก  มีระดับพื้นฐานดานการเขียนรอยแกวเทากันเมื่อเร่ิมทดลอง 
 3. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนรอยแกวหลังการทดลองของกลุมตัวอยางที่ใชวิธีการเรียน
ตางกัน  ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 5  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานผลการทดสอบหลังการทดลอง 
                 (Posttest)   ของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม 
 

วิธีการเรียนรู กลุมตัวอยาง 
แบบฝกเสริมทักษะ ไมใชแบบฝก 

สูง 
X  

          SD 
        n  

 
86.30 
2.4 
10 
 

 
81.20 
1.72 
10 

ปานกลาง 
X  
SD 

        n   

 
80.60 
4.82 
10 

 
71.50 
4.18 
10 

ต่ํา 
X  
SD 

           n   

 
73.10 
1.70 
10 

 
64.20 
4.35 
10 

คาเฉลี่ย 80.03 
n = 30 

72.30 
n = 30 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
96

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 5  คาเฉลี่ยคะแนนดานการเขียนรอยแกว 
จากการทดลองของกลุมตัวอยางทั้ง 2  กลุม  คือกลุมที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและไมใช
แบบฝก  มีความสามารถดานการเขียนรอยแกวแตกตางกัน  
 
ตารางที่ 6  คาเฉลี่ยของพัฒนาการคะแนนดานการเขียนรอยแกวของกลุมตัวอยางที่มีความสามารถ 
                  ตางระดับกันและวิธีการเรยีนรูที่ตางกัน 
 

วิธีการเรียนรู ความสามารถพื้นฐาน 
แบบฝกเสริมทักษะ ไมใชแบบฝก 

เกง 
ปานกลาง 
ออน 

5.300 
10.200 
16.200 

1.600 
2.400 
7.300 

คาเฉลี่ย 10.567 3.767 
 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 6  พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการ (Posttest -
Pretest )      ของความสามารถดานการเขียนรอยแกว  ของกลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐาน
ตางระดับกัน (3 ระดับ)     มีความแตกตางกันดังนี้    นักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานในกลุม
เกงที่ใชแบบฝกเสริมทักษะมีคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการ 5.300       นักเรียนที่มีความสามารถ
พื้นฐานในกลุมเกงที่ไมใชแบบฝกเสริมทักษะมีคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการ  1.600    นักเรียน
ที่มีความสามารถพื้นฐานในกลุ มปานกลาง  ที ่ใชแบบฝกเสริมทักษะมีคาเฉลี ่ยของคะแนน
พัฒนาการ 10.200  นักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานในกลุมปานกลางที่ไมใชแบบฝกเสริม
ทักษะมีคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการ 2.400     นักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานในกลุมออน  
ที่ใชแบบฝกเสริมทักษะมีคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการ 16.200      นักเรียนที่มีความสามารถ
พื้นฐานในกลุมออนที่ไมใชแบบฝกเสริมทักษะมีคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการ  7.300     และ
ในภาพรวมวิธีการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะมีคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการ 10.567  
สวนวิธีการเรียนรูโดยไมใชแบบฝกเสริมทักษะมีคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการ 3.767   
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาความแตกตางคะแนนทดสอบดานการเขียนหลัง 
                 การทดลองของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม 
 

แหลงความแปรปรวน 
 

SS df MS F 

วิธีการเรียนรู 
กลุมพื้นฐานตางระดับ 

ผลปฏิสัมพันธ 
ภายในกลุม 

  693.600 
  711.433 
    75.100 
  536.200 

1 
2 
2 

54 

693.600 
355.717 
  37.550 
    9.930 

69.852* 

35.824* 
  3.782* 

รวม 2016.333 59   
 *P < .05 
  
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 7  พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการของ 
ความสามารถดานการเขียนรอยแกวของกลุมตัวอยางที่เรียน      โดยใชแบบฝกเสริมทักษะมีคา
มากกวากลุมตัวอยางที่ไมใชแบบฝกมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพบวาคาเฉลี่ยของ
คะแนนพัฒนาการของความสามารถดานการเขียนรอยแกว   ของกลุมตัวอยางที่มีความสามารถ
พื้นฐานตางกัน (3 ระดับ) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  กลาวคือจะมี
คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่มีพื้นฐานตางกันอยางนอย 1 คู  จากทั้งหมด 3 คู  ที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05    ดังตารางที่ 8   นอกจากนั้นยังพบดวยวาคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการ
ความสามารถดานการเขียนรอยแกวของกลุมที่มีความสามารถพื้นฐานตางกันและเรียนรูดวย
วิธีการเรียนรูตางกันมีปฏิสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังแผนภูมิที่ 2 
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แบบฝกเสริมทักษะ ไมใชแบบฝกเสริมทักษะ

เกง

ปานกลาง

ออน

ตารางที่ 8  คาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการความสามารถดานการเขยีนระหวาง 
                   กลุมตัวอยางทีใ่ชวิธีการเรยีนรูตางกนั 
 

คาความแตกตาง 
ระหวางกลุม 

คาเฉลี่ย
คะแนน 
พัฒนาการ 

เกง ปานกลาง ออน 

เกง 3.45 - 2.85* 8.3* 

ปานกลาง   6.30  -  5.45* 

ออน 11.75   - 
             *P < .05 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูของคะแนน
พัฒนาการในกลุมตัวอยาง  นักเรียนในกลุมเกง  กลุมปานกลาง  และกลุมออนทั้ง 3 คู  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   กลาวคือ    นักเรียนในกลุมออนมีคะแนนพัฒนาการสูงกวา
นักเรียนในกลุมปานกลางและกลุมเกง  และนักเรียนกลุมปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการสูงกวา
นักเรียนในกลุมเกง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2  รูปแบบของคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการความสามารถดานการเขียนของกลุมตัวอยาง 
                    ที่จําแนกตามความสามารถพื้นฐานและวิธีการเรียนรู 

  คะแนนพัฒนาการ 
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 จากแผนภูมิจะเห็นไดวารูปแบบของคะแนนพัฒนาการความสามารถในการเขียน 
รอยแกวของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแลวทั้ง 2 กลุม  คือกลุมที่ใชแบบฝกเสริมทักษะและไมใช
แบบฝกที่มีพื้นฐานความสามารถตางระดับกันมีลักษณะรูปแบบแตกตางกัน (ไมขนานกัน)  โดยท่ี
กลุมที่มีความสามารถพื้นฐานต่ําจะมีคะแนนความสามารถในการเขียนเพิ่มขึ้นมากกวากลุมที่มี
ความสามารถพื้นฐานที่สูงกวาทั้งนี้ รูปแบบดังกลาวจะคลายกัน  และเมื่อพิจารณาปริมาณ
พัฒนาการความสามารถในการเขียนรอยแกวในแตละวิธีการเรียนรู  พบวามีคะแนนพัฒนาการ
ความสามารถในการเขียนรอยแกวในทุกกลุมระดับพื้นฐานของการเรียนรู  ที่ใชแบบฝกเสริม
ทักษะ  สูงกวาทุกกลุมที่มีการเรียนรูโดยไมใชแบบฝก         กลาวคือพัฒนาการความสามารถการ
เขียนของนักเรียนในกลุมเกง   กลุมปานกลาง     และกลุมออนที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะมี
รูปแบบของพัฒนาการในการเขียนรอยแกวแตกตางกัน  นักเรียนที่ใชแบบฝกเสริมทักษะกลุมออนมี
พัฒนาการสูงสุด   กลุมปานกลางมีพัฒนาสูงเปนลําดับตอมา  และนักเรียนกลุมเกงมีพัฒนาการ
ต่ําสุดตามลําดับ  สวนนักเรียนที่ไมใชแบบฝกเสริมทักษะในกลุมออน  ปานกลางและกลุมเกง     มี
การพัฒนาการในการเขียนรอยแกวที่ใกลเคียงกัน         ในขณะที่นักเรียนที่ใชวิธีการเรียนรูดวยการ
ใชแบบฝกเสริมทักษะมีพัฒนาการแตกตางกันอยางเห็นชัดเจน            
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ตารางที่ 9  คาคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการทดสอบพื้นฐานการคิดกอน 
                   การทดลอง (Pretest)  ของกลุมตัวอยาง 
 

วิธีการเรียนรู กลุมตัวอยาง 
แบบฝกเสริมทักษะ ไมใชแบบฝก 

สูง 
X  

          SD 
        n  

 
33.50 
2.54 
10 

 
36.70 
2.45 
10 

ปานกลาง 
X  
SD 

        n   

 
30.60 
2.42 
10 

 
32.20 
3.37 
10 

ต่ํา 
X  
SD 

           n   

 
26.60 
2.24 
10 

 
26.60 
2.20 
10 

คาเฉลี่ย 30.23 
n = 30 

31.83 
n = 30 

 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 9  พบวาคาเฉลี่ยคะแนนพื้นฐานดานการคิดจากการ
ทดสอบกอนทดลองของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม  คือกลุมที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
และไมใชแบบฝก  มีระดับพื้นฐานดานการคิดดังนี้   นักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานในกลุม
เกงที่มีคาเฉลี่ยรวม 35.10 นักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานในกลุมปานกลางมีคาเฉลี่ยรวม 31.40  
นักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานในกลุมออนมีคาเฉลี่ยรวม 26.60 และในภาพรวมนักเรียนที่มี
ความสามารถพื้นฐานในกลุมที่ใชแบบฝกเสริมทักษะมีคาเฉลี่ยของคะแนนรวมดานความคิด 30.23  
นักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานในกลุมที่ไมใชแบบฝกเสริมทักษะมีคาเฉลี่ยของคะแนนรวม
ดานความคิด 31.83 
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ตารางที่ 10  คาคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการทดสอบดานการคิดหลังการทดลอง 
                    (Posttest)   ของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม 
 

วิธีการเรียนรู กลุมตัวอยาง 
แบบฝกเสริมทักษะ ไมใชแบบฝก 

สูง 
X  

          SD 
        n  

 
37.80 
2.27 
10 
 

 
37.60 
2.33 
10 

ปานกลาง 
X  
SD 

        n   

 
35.30 
2.10 
10 

 
34.20 
2.71 
10 

ต่ํา 
X  
SD 

           n   

 
31.90 
2.47 
10 

 
30.50 
2.94 
10 

คาเฉลี่ย 35.00 
n = 30 

34.10 
n = 30 

 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 10  พบวาคาเฉลี่ยคะแนนพื้นฐานดานการคิดจากการ
ทดสอบหลังทดลองของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม  คือกลุมที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและไมใช
แบบฝก  มีระดับพื้นฐานดานการคิดแตกตางกัน 
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ตารางที่ 11  คาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการดานการคิดของกลุมตัวอยางที่มีความสามารถตางระดับ 
  กันและวิธีการเรียนรูที่ตางกัน 
 

วิธีการเรียนรู ความสามารถพื้นฐาน 
แบบฝกเสริมทักษะ ไมใชแบบฝก 

เกง 
ปานกลาง 
ออน 

4.300 
4.700 
5.200 

1.100 
2.600 
3.900 

คาเฉลี่ย 4.733 2.533 
 
  
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 11  พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการ (Posttest -
Pretest ) ของความสามารถดานการคิดของกลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานตางระดับ
กัน (3 ระดับ)   มีความแตกตางกันดังนี้    นักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานในกลุมเกงที่ใช
แบบฝกเสริมทักษะมีคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการ 4.300  นักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานใน
กลุมเกงที่ไมใชแบบฝกเสริมทักษะมีคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการ  1.100      นักเรียนที่มี
ความสามารถพื้นฐานในกลุมปานกลางที่ใชแบบฝกเสริมทักษะมีคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการ 
4.700  นักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานในกลุมปานกลางที่ไมใชแบบฝกเสริมทักษะมีคาเฉลี่ย
ของคะแนนพัฒนาการ 2.600  นักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานในกลุมออนที่ใชแบบฝกเสริม
ทักษะมีคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการ  5.200 นักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานในกลุมออนที่ไมใช
แบบฝกเสริมทักษะมีคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการ 3.900  และในภาพรวมวิธีการเรียนรูโดยใช
แบบฝกเสริมทักษะมีคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการ 4.733  สวนวิธีการเรียนรูโดยไมใชแบบฝก
เสริมทักษะมีคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการ 2.533   
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ตารางที่ 12  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาความแตกตางคะแนนทดสอบดานการคิดหลัง 
  การทดลองของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F 
  11.201* 
    2.641 
    0.702 

วิธีการเรียนรู 
กลุมพื้นฐานตางระดับ

วิธีการเรียนรู 
ผลปฏิสัมพันธ 
ภายในกลุม 

  72.600 
  34.233 
    9.100 
350.000 

1 
2 
2 

54 

   72.600 
   17.117 
     4.550 
     6.481 

รวม 465.933 59   
 *P < .05 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 12  พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการของ 
ความสามารถดานการคิดของกลุมตัวอยาง          ที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะมีคามากกวา
กลุมตัวอยางที่ไมใชแบบฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวาคาเฉลี่ย
ของคะแนนพัฒนาการของความสามารถดานการคิดของกลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐาน
ตางระดับกัน (3 ระดับ)    มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  กลาวคือ
ไมมีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการของกลุมที่มีพื้นฐานตางระดับกัน   ที่แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และยังไมพบดวยวาคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบพัฒนาการ
ความสามารถดานการคิดของกลุมที่มีความสามารถพื้นฐานตางระดับกันและเรียนรูดวยวิธีการ
เรียนรูตางกันมีปฏิสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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แผนภูมิที่ 3 รูปแบบของคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการดานการคิดหลังการทดลองของนักเรียน 
                    กลุมตัวอยางที่จาํแนกตามความสามารถพื้นฐานและวิธีการเรียนรู 
 
 จากแผนภูมิจะเห็นไดวารูปแบบของคะแนนพัฒนาการความสามารถในการคิดหลังจาก
นักเรียนไดรับการเรียนรูแลวทั้ง 2 กลุม  คือกลุมที่ใชแบบฝกเสริมทักษะและไมใชแบบฝกที่มีพื้นฐาน
ความสามารถตางระดับกันมีลักษณะรูปแบบไมแตกตางกัน  โดยไมพบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ของคะแนนดานการคิดที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณาปริมาณ
ความสามารถในการคิดที่พัฒนาขึ้นในแตละวิธีการเรียนรู   พบวามีคะแนนความสามารถในการคิด
ที่พัฒนาขึ้นในทุกกลุมระดับพื้นฐานของการเรียนรูที่ใชแบบฝกเสริมทักษะซึ่งสูงกวาทุกกลุมที่มี
การเรียนรูโดยไมใชแบบฝก   กลาวคือคะแนนเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการความสามารถในการ
คิดของนักเรียนที่มีพื้นฐานความสามารถแตละระดับของกลุมที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
และกลุมที่เรียนโดยไมใชแบบฝกเสริมทักษะมีลักษณะหรือรูปแบบไมแตกตางกัน   และแมวา
ในกลุมที่เรียนโดยไมใชแบบฝกมีคะแนนพัฒนาการความสามารถในการคิดต่ํากวากลุมที่เรียน
โดยใชแบบฝกก็ตาม      แตถาเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการในการคิดในกลุมยอย  (ออน  
ปานกลาง  และเกง)  ก็จะพบวามีคะแนนพัฒนาการของความคิดไมแตกตางกัน 
 

 คะแนนพัฒนาการ 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ือง  “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะในการเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2”  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการ
เขียนรอยแกวที่สรางขึ้นโดยเปรียบเทียบตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  ศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการ
ของความสามารถ   ในการเขียนรอยแกวและความสามารถในการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 ที่มีความสามารถในการเขียนตางระดับกัน   ซ่ึงเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและกลุมที่ไมใช
แบบฝกเสริมทักษะ        และศึกษาเปรียบรูปแบบผลปฏิสัมพันธของพัฒนาการความสามารถในการ
เขียนรอยแกวและความสามารถในการคิดที่เกิดจากการเรียนรูดวยวิธีการที่ตางกันกับระดับ
ความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่ตางระดับกัน        โดยกําหนดประชากรในการวิจัยคร้ังนี้เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2545  
จํานวน 10 หองเรียน  528 คน เปนนักเรียนหญิงทั้งหมด  ตัวอยางไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling)  จํานวน 2 หองเรียน  ไดแกหองเรียน ม.2/1  54  คน  หองเรียน ม.2/7  51 คน  
และทดสอบกอนการทดลอง (Pretest)   แบงนักเรียนแตละหองออกเปน 3  กลุม     ตามลําดับ
คะแนนคือระดับเกง  ปานกลาง  ออน  จับคูนักเรียน (Match  Pair)  ที่มีคะแนนเทากัน  จํานวน 2 
กลุม  30 คู  รวม 60 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก 
 1. แผนการจัดการเรียนรูการเขียนรอยแกว  จํานวน 9 แผน สําหรับกลุมทดลอง 
 2. แผนการจัดการเรียนรูการเขียนรอยแกว  จํานวน 9 แผน  สําหรับกลุมควบคุม 
 3. แบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกว  จํานวน 9 ชุด 
 4. แบบทดสอบการเขียนรอยแกว 
 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการเขียนและความสามารถในการคิด 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเร่ือง  “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะในการเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2”  พบวา 
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 1. แบบฝกเสริมทักษะในการเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2              
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   กลาวคือแบบฝกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพ  
82.04 / 80.03 
 2. นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขยีนรอยแกวและไมใชแบบฝกเสรมิ
ทักษะมพีัฒนาการของความสามารถในการเขียนรอยแกวและพัฒนาการของความสามารถการคิด
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   ซ่ึงนักเรียนที่เรียน
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกวมีคะแนนเฉลี่ยของพัฒนาการความสามารถดาน 
การเขียนรอยแกวและพฒันาการความสามารถการคิดสูงกวานกัเรียนที่ไมใชแบบฝก    
 3. นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขยีนรอยแกวและไมใชแบบฝกเสรมิ
ทักษะมีรูปแบบผลปฏิสัมพันธของพัฒนาการความสามารถในการเขียนรอยแกวและความสามารถ
ในการคิดดังนี ้

    3.1 คะแนนพัฒนาการความสามารถในการเขียนของนกัเรียนที่มพ้ืีนฐานความสามารถ
แตละระดับของกลุมที่เรียน   โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกวมีลักษณะหรือรูปแบบ
แตกตางกับกลุมที่เรียนโดยไมใชแบบฝกเสริมทักษะ  กลาวคือกลุมที่ใชแบบฝกเสริมทักษะ  ในกลุม
ความสามารถพื้นฐาน (กลุมออน  กลุมปานกลางและกลุมเกง)  มีคะแนนพัฒนาการความสามารถ
ในการเขยีน  เรียงจากมากไปหานอยตามลําดับ   ในขณะที่กลุมที่ไมใชแบบฝกเสริมทักษะคะแนน
พัฒนาการความสามารถในการเขียนของกลุมเกงและกลุมปานกลางไมแตกตางกัน    อยางไรก็ตาม
หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นวาทกุกลุมยอยที่มีระดับพื้นฐานความสามารถตางกันในกลุมทดลอง   
มีพัฒนาการความสามารถในการเขียนสูงกวาทุกกลุมยอยของกลุมควบคุม 

    3.2  คะแนนพัฒนาการความสามารถในการคิดของนักเรียน  ที่มีพื้นฐานความสามารถ
ตางระดับกัน (ออน  ปานกลางและเกง) ของกลุมที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกว
และกลุมที่เรียนโดยไมใชแบบฝกเสริมทักษะมีลักษณะหรือรูปแบบไมแตกตางกัน       คือคะแนน
พัฒนาการความสามารถในการคิดของทั้ง 3  กลุมยอย  คือกลุมที่มีพื้นฐานความสามารถพื้นฐานใน  
กลุมออน   กลุมปานกลางและกลุมเกงของกลุมที่เรียนโดยวิธีใชแบบฝกไมแตกตางกัน  และแมวา
ในกลุมที่เรียนโดยไมใชแบบฝกจะมีคะแนนพัฒนาการความสามารถในการคิดต่ํากวากลุมที่เรียน
โดยใชแบบฝกก็ตาม           แตถาเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการในการคิดในกลุมยอย   (กลุมออน  
กลุมปานกลาง  และกลุมเกง)  ก็จะพบวามีคะแนนพัฒนาการทางความคิดไมแตกตางกัน 
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การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะในการเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2”   ผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจซึ่งนํามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
       1. แบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น         สามารถทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ  80 /80    
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว      ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูวิจัยไดนําแนวคิด    ทฤษฎี
หลักการสรางแบบฝกเสริมทักษะมาเปนแนวทางการเลือก    จัดเนื้อหาอยางเปนระบบ     มีการ
ตรวจสอบเนื้อหา     รูปแบบของแบบฝกหลายขั้นตอน    และนําผลจากการศึกษาปญหาการสอน
การเขียนของครู  ปญหาการเขียนของผูเรียนมาเปนขอมูลพื้นฐาน    ในการจัดทําแบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  นําไปใหผูเชี่ยวชาญ      ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)        ตลอดจนใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแบบฝกให
ถูกตองสมบูรณ         เมื่อนําผลจากการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา แลวจึงนําไป
ตรวจสอบและประเมินความถูกตองและความเหมาะสมของแบบฝก     ไปทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/1 , 2/7     โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค  แขวงปากคลอง   เขตภาษีเจริญ  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  กลุมทดลอง จํานวน 30 คน โดยผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบกอนเรียนโดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์       เพื่อวัดพื้นฐานความสามารถในดานการเขียน จัดนักเรียนเปนกลุม
เกง  ปานกลาง        ออน     จัดการเรียนรูสัปดาหละ  4  คาบ   คาบละ 50 นาที  รวมทั้งหมด  17   
คาบ  ในภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2545   ในการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูควบคูกับแบบฝก   
ขณะที่ผูเรียนศึกษาและเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ  ครูได ใหคําแนะนําอยางใกลชิดตรวจสอบ
ความเขาใจและอธิบายเพิ่มเติม      เมื่อสังเกตพบวาผูเรียนมีปญหาในการใชแบบฝก  จนผูเรียนทํา
แบบฝกไดเรียบรอย  เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการแลวจึงทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์หลังเรียนและซักถามความคิดเห็นตอการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ          ซ่ึงผลการ
ทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โดยไดคา
ประสิทธิภาพ 82.04 /80.03  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1  
   2. นักเรียนที่เรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและไมใชแบบฝกมีความสามารถดาน
การเขียนรอยแกวและความสามารถการคิดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  และที่เปนดังนี้เพราะแบบฝกการเขียนรอยแกวที่ผูวิจัยสรางขึ้นใชส่ิง
เราที่เหมาะสมกระตุนความคิดใหผูเรียนใชจินตนาการและคิดอยางสรางสรรค  โดยใช  ถอยคํา  
ภาษา  รูปภาพ  นิทาน  การตูนประกอบใหเปนนวัตกรรมการสอนที่สอดคลองกับธรรมชาติของ
นักเรียน    ซ่ึงสอดคลองกับทรรศนะของสุจริต  เพียรชอบ  และ  สายใจ  อินทรัมพรรย  (2538 : 70 
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– 72 )  ที่วาส่ิงใดก็ตามที่มีการฝกหัดหรือกระทําบอยๆ ยอมทําใหผูฝกเกิดความคลองแคลว และ
สามารถทําไดดี      และแบบฝกที่สรางขึ้นนี้ตรงกับจุดประสงคที่ตองการฝก มีหลายแบบสามารถ
สนองความสนใจของผูเรียน     มีการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน  มีคําอธิบาย
ชัดเจน   มีตัวอยางสั้นๆ  มีรูปแบบที่นาสนใจ  และใชเวลาฝกเหมาะสม  ทั้งยังคํานึงถึงจิตวิทยา
การเรียนรู  ความพรอม  ความเหมาะสมกับระดับชั้น  วัย  และความสามารถของผูเรียนดวย  และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ    กฤติยา    เรวัต  (2538 : บทคัดยอ)      ซ่ึงไดวิจัยเร่ืองการใชแบบฝก
พัฒนาทักษะการเขียนสรุปความจากบทรอยกรอง  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจํานวน 70 คน แบงเปนกลุมสูง  กลุมปานกลาง  และกลุมต่ํา   
ผลการวิจัยพบวาแบบฝกทักษะการเขียนสรุปความจากบทรอยกรองมีประสิทธิภาพเหมาะที่จะใช
สอนนักเรียน   กลุมสูง  กลุมปานกลาง  และกลุมต่ํา       และสอดคลองกับงานวิจัยของนิคม  ศิลาสูง
เนิน ( 2538 : บทคัดยอ)  ที่ศึกษาผลการสอนภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะทางภาษา   เพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนดวยการ
ทําแบบฝกทักษะทางภาษามีคะแนนความคิดสรางสรรคหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากผลการวิจัยของขนิษฐา   แสงภักดี ( 2540 : บทคัดยอ)  
ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชแบบฝกพัฒนาการเขียนสรุปความจากบทรอยแกว       ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานหมอ  “พัฒนานุกูล”  จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบวา 1) แบบฝก
พัฒนาทักษะการเขียนสรุปความจากรอยแกวมีประสิทธิภาพ  80.51 /80.92   2) คะแนนสอบกอน
เรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 การทดลองการเรียนรูการเขียนรอยแกวดวยการใชแบบฝก  จัดวาเปนสื่อการเรียนรูที่
เหมาะสม ชวยพัฒนาทักษะการเขียนรอยแกวและการคิดใหดีขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  เพราะทักษะดานการเขียนเปนทักษะที่ยากแกการเรียนรูและเปนทักษะที่ผูเรียน
จะตองใชความสามารถหลายทักษะรวมกัน  เชน  การอาน  การคิด  การเขียน  การใชภาษา  ผูวิจัย
ไดทดลองการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูควบคูกับแบบฝก  โดยเริ่มจากการฝกเบื้องตน
งายๆ กอนเพื่อใชเปนพื้นฐานของการฝกขั้นยากๆ ตอไป     นักเรียนที่เรียนรูโดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะการเขียนรอยแกวและไมใชแบบฝกเสริมทักษะ      จึงมีพัฒนาการของความสามารถในการ
เขียนรอยแกวและพัฒนาการของความสามารถการคิดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05       โดยนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ    มีคะแนนเฉลี่ยของพัฒนาการความสามารถ
ดานการเขียนรอยแกวและพัฒนาการความสามารถการคิดสูงกวานักเรียน ที่ไมใชแบบฝก       ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไวในขอ 2    
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 นอกจากนั้นยังพบดวยวาคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการความสามารถดานการเขียน
รอยแกวของกลุมที่มีความสามารถพื้นฐานตางระดับกัน         และเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูตางกันมี
ปฏิสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเห็นไดวานักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะมีความสามารถดานการเขียนเพิ่มขึ้น แตกตางจากนักเรียนที่เรียนโดยไมใชแบบฝกในทุกกลุม
ที่มีพื้นฐานตางระดับกัน        และผูวิจัยพบวาวิธีการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะมีผลสูงสุด
สําหรับนักเรียนในกลุมออน    กลุมปานกลาง    และในกลุมเกงตามลําดับ   นักเรียนกลุมเกง    มี
พัฒนาการความสามารถดานการเขียนเพิ่มขึ้นบางเล็กนอย     เพราะนักเรียนกลุมเกงมีคะแนน
ความสามารถพื้นฐานกอนทดลองสูงจึงมีชวงพัฒนาการเพิ่มขึ้นไมสูงนัก 
 ผลการศึกษารูปแบบความสัมพันธของความสามารถในการคิดที่เกิดจากการเรียนรูดวย
วิธีการตางกันและระดับความสามารถพื้นฐานของนักเรียน    ที่ตางระดับกันแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 3   จะเห็นไดวานักเรียนที่
เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะมีความสามารถดานการคิดเพิ่มขึ้นแตกตางจากนักเรียนที่เรียนโดย
ไมใชแบบฝกในทุกกลุมที่มีพื้นฐานตางระดับกัน         และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ในขณะทําแบบฝกและแบบทดสอบปรากฏวานักเรียนสวนใหญใหความสนใจเกี่ยวกับรูปภาพ
และตื่นเตนกับรูปภาพสีที่มีสีสันสวยงาม        ภาพคมชัด       และสื่อความหมายไดตรงกับเนื้อหา
จุดประสงคที่ตองการ โดยสังเกตจากสีหนา     ความพึงพอใจการพูดคุย  วิพากษวิจารณเกี่ยวกับ
แบบฝก  รูปภาพแตละประเภทแตละเรื่องที่มีความแปลกใหม   เหมาะสมกับเนื้อเร่ืองและตรงกับ
ความสนใจของนักเรียน       การใชนิทานพรอมภาพเขามาเปนสื่อ   นักเรียนใหความเห็นวาเรื่อง
สนุกสนาน  ไมยากเกินไป  เร่ืองสั้นๆ      ทําใหรูสึกวาเรื่องที่ฝกนาสนใจและเขาใจงาย      มีการ
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ประเพณี  วัฒนธรรมในเรื่องไดอยางเหมาะสม     นักเรียนชอบ
แบบฝกที่ใหตอบโดยวิธีเลือกตอบมากกวาเขียนตอบ      นอกจากนี้การเขียนตอบบรรยายทําใหได
ฝกคิดไปพรอมกับการเขียน     แบบฝกใชตัวอักษรชัดเจนดีแตควรใชตัวอักษรในแบบตางๆ     จะ
ทําใหนาสนใจยิ่งขึ้น   สําหรับบรรยากาศในการเรียน   นักเรียนมีความกระตือรือรนสนใจภาพและ
เนื้อหา  ไดเสนอแนะใหมีภาพประกอบในทุกแบบฝกเพราะทําใหรูสึกสนุกไมเครียดในบทเรียน  
การใชเวลานักเรียนสวนใหญทําเสร็จทันเวลาและใชเวลาใกลเคียงกัน  การเรียนรูโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะทําใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงศักยภาพดานภาษาผานกิจกรรมตางๆ ทั้ง  23  กิจกรรมใน
แบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกว  ทําใหครูรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเปนอยางดี     เพราะงาน
เขียนที่นักเรียนแตละคนไดเขียนถายทอดความรูสึก  ความคิดจากมวลประสบการณและพื้นฐาน
ดานจิตใจ  ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจตอการเรียน  รูสึกมีความสุขในการเรียน  กลาที่จะสราง
จินตนาการและความคิดริเร่ิมใหมเขียนลงไปในงานเขียนของตน 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวจัิยไปใช 

 หลังจากที่ผูวิจัยไดทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  แลวพบขอควรปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงใหมีความเหมาะสมในการ
นําไปใชในการจัดการเรียนรูในครั้งตอไป  ดังนี้ 
 1. แบบฝกที่มภีาพประกอบชวยใหผูเรียนสามารถจดจําบทเรียนไดแมนยํายิ่งขึน้ 
 2. กิจกรรมการเรียนรูที่ใหนกัเรียนไดเลนเกม  นักเรยีนสวนใหญชอบ  ตองการใหม ี
การเลนเกมบอยๆ หรือในทกุแผนการจัดการเรียนรู 
 3.  การใหนกัเรียนไดเรียนโดยใชกิจกรรมกลุม  ทําใหเกดิความสัมพันธภายในกลุม   
ไดแลกเปลีย่นการเรียนรู  รูจกัแบงหนาที่ความรับผิดชอบ  รวมคิดรวมทํา  กลาแสดงออกและ  
ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั   
 4. ขอเสนอแนะเรื่องการใชตวัอักษรประกอบแบบฝกในแตละเรื่อง  ควรใชตัวอักษร 
ที่แตกตางกัน  เพื่อความสะดดุตาเพราะจะทําใหนาสนใจมากขึ้น 
 5. ควรนําวิธีการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะไปเผยแพรใหกับครูภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
 6. ในการใชแบบฝกเสริมทักษะครูผูสอนควรเตรียมสื่อในแตละแบบฝกใหพรอมและ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละชุดฝกตามลําดับขั้นตอน  และยืดหยุนในเรื่องของเวลาตามสภาพ
บรรยากาศและศักยภาพของผูเรียน  ควรพัฒนาอยางตอเนื่อง  ครูผูสอนคอยสังเกตและใหคําแนะนํา
เมื่อนักเรียนมีขอสงสัยในการทําแบบฝก 

7. ควรมีการสอนปรับพื้นฐานผูเรียนในเรื่องทักษะการคิดเพื่อใหมพีื้นฐานกอน 
การทดลอง 
 8. การทําแบบฝกผูสอนควรมีการสรุป  ประเมินผล  เสนอแนะขอคิดตางๆ แกผูเรียน  
และเสริมแรงเมื่อผูเรียนตองฝกในขั้นตอนที่ยากขึ้น 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยความสามารถดานการการอาน  การฟง  และการดู โดยการใช
นวัตกรรมแบบฝกเสริมทักษะ 
 2. ควรพัฒนาสื่อและนวัตกรรมอื่นๆ  สําหรับใชในการเรียนรูการเขียนรอยแกว 
 3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเขียนรอยแกวใหผูเรียนไดเรียนตามศักยภาพของผูเรียน 
 4. ควรมีการวิจัยการพัฒนาการเขียนดวยแบบฝกเสริมทักษะสําหรับนักเรียนชั้นอื่นๆ 
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 5. ควรศึกษาวิจัยตัวแปรอื่นๆ  ที่สงผลตอการเขียนรอยแกว  เชน  วิธีการจัดการเรียนรู  
ระดับสติปญญาของนักเรียน  เพศ  เปนตน 
 6. ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความคิดในการเขียนรอยแกวใหสูงขึ้นทั้งนี้เนื่องจากผูเรียนมี
คะแนนการพัฒนาความสามารถในการคิดต่ํากวาการพัฒนาความสามารถในการเขียน 
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