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51253305 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
คําสําคัญ :  แบบฝก/การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค/ขอมูลทองถิ่น 
                  วนิดา  กุลภัทรแสงทอง : การพัฒนาแบบฝกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ ,  รศ.สมพร  รวมสุข และ รศ.อนงคพร  
สมานชาติ. 259 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80 3) เพื่อทดลองใชแบบฝกการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  4) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคและความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นและคุณลักษณะรักความเปน
ไทย กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ  สังกัดเทศบาลเมือง
กระทุมแบน จํานวน 29 คน ทดลองใชในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 12 ชั่วโมง  แบบแผนการวิจัย
คือ One Group Pretest – Posttest Design เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ  แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม แบบฝก แบบทดสอบ              
การวิเคราะหขอมูล โดยรอยละ (% ) คาเฉลี่ย  ( x  ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.), t-test แบบ Dependent และการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1) ผลการวิเคราะหหลักสูตรและศึกษาขอมูลพื้นฐานพบวา ตองการใหมีการพัฒนาแบบฝกการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
และสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นเกี่ยวกับคําขวัญของอําเภอกระทุมแบน แบบฝกมีรูปแบบหลากหลาย โดยการฝกเปนรายบุคคล มี
ภาพประกอบ เนื้อหานาสนใจเหมาะสมกับวัยของผูเรียน จํานวนขอของแบบฝกไมมากเกินไปใน 1 ชุด  
 2) แบบฝกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น มี 4 ชุด ไดแก 1) ทาจีนไหลผาน 2) โรงงาน
มากมี 3) ของดีเบญจรงค 4) ดงกลวยไมงาม แตละชุด ประกอบดวย  ชื่อแบบฝ ก คํานํา  ตัวชี้วัด  คําชี้แจง แบบทดสอบกอนเรียน        
แบบฝกการเขียนเรื่องและแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งแบบฝกมีประสิทธิภาพ 84.66 / 86.67  
 3) ระหวาง การทดลองใชแบบฝกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น พบวานักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นอยูในระดับดีและมีความสุข สนุกสนานกับการเรียน 
 4) ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย   
แบบฝกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น กอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน นักเรียนเห็นดวยวาแบบฝกชวยใหนักเรียนมีจินตนาการและความคิด
สรางสรรคเพ่ิมขึ้นกวาเดิม กิจกรรมของแบบฝกไมยุงยาก ซับซอนระดับมากท่ีสุด  และนักเรียนมีคุณลักษณะรักความเปนไทย คือ
นักเรียนใชภาษาไทย เลขไทยในการส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
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51253305 : MAJOR : CURRICULUM AND SUPERVISION 
KEY WORD : EXERCISES/ IMAGINE AND CREATIVE STORY WRITING/ LOCAL 
INFORMATION 
 WANIDA KULLAPATSAENGTHONG: THE DEVELOPMENT OF  IMAGINE AND 
CREATIVE STORY  WRITING  EXERCISES WITH LOCAL INFORMATION FOR THE SIXTH 
GRADE STUDENTS. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. MAREAM NILLAPUN, Ed.D., 
ASSOC. PROF. SOMPORN RUAMSUK, M.Ed. AND ASSOC. PROF. ANONGPORN 
SMANCHAT, M.S. 259 pp. 
  
 The purposes of the research were: 1) to study of fundamental data for the 
development of Imagine and Creative Story Writing Exercises with Local Information 2) to 
develop and assess the efficiency of Imagine and Creative Story Writing Exercises with Local 
Information to meet the selected efficient standard criterion of 80/80 3) to implement the 
Imagine and Creative Story Writing Exercises with Local Information and 4) to evaluate and 
improve the Imagine and Creative Story Writing Exercises with Local Information and 
Characteristic love to be Thai. The sample consisted of 29 students of sixth grade class during 
the second semester of academic year 2010 of Sriboonyanussorn School, Krathumban 
municipality. The duration of the implementation covered 12 hours. The research design was 
one group pretest – posttest design. The research instruments were interview forms, 
questionnaires, exercises and learning outcome tests. The data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, t-test dependent and content analysis. 
  
 The results of this research were as follow: 

1.  The result required the development of Imagine and Creative Story Writing 
Exercises with Local Information about slogan of Krathumban district with variety of patterns 
which individual exercises including pictures. The content should be interesting and suitable 
for students’ age. The numbers of exercises should not be too much in each issue.  

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

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

 
 วิทยานิพนธ เร่ืองการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค โดยใช
ขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะห 
ความกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรองจากผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม        
นิลพันธุ รองศาสตราจารยสมพร รวมสุขและรองศาสตราจารยอนงคพร สมานชาติ ผูเปนอาจารยที่
ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยดร. สุเทพ อวมเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธและดร .สุจิตรา คงจินดา ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจแกไข
ขอบกพรองเพ่ือความสมบูรณของวิทยานิพนธ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยชมนาด เชื้อสุวรรณทวี อาจารยโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายมัธยม) อาจารยดวงหทัย โฮมไชยะวงศ อาจารย
ประจําสาขาวิชาการประถมศกึษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรและนางนิธิกานต ขวัญบุญ ศึกษานิเทศกชํานาญการ เทศบาลเมืองกระทุมแบน ที่ไดกรุณา
เปนผูเชี่ยวชาญตรวจแกไขขอบกพรองของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ ที่ใหความอนุเคราะหใน
การทดลองใชเคร่ืองมือ และขอขอบพระคุณชาวกระทุมแบนทุกทานที่ชวยใหขอมูลและชวยเหลือ
ในทุกๆ เร่ือง พรอมทั้งขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ท่ีใหความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนอยางดี และขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ รวมรุนรหัส 51 สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศทุกคนโดยเฉพาะอยางยิ่ง นองใหม นองนุส หลี่ หยาง นองกอยและพี่เกิ้ล     
ที่คอยชวยเหลือและเปนกําลังใจใหกันตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ใหกําเนิด เลี้ยงดูและสงเสริมดานการศึกษาตลอดมาซึ่ง
สงผลใหผูวิจัยมีกําลังใจศึกษาจนสําเร็จดังปรารถนา หากประโยชนใดๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ ผูวิจัยขอบูชาแดบิดา มารดา คณาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือที่ใชในการติดตอสื่อสารกันระหวางคนไทยท้ังชาติ ทําใหเกิดความ
เขาใจตรงกันและเปนเคร่ืองหมายแสดงความเปนชาติไทยเปนเอกลักษณของชาติ กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ( 2545 : 3-7) กลาวถึงความสําคัญของภาษาไทยไวดังนี้ คือเปนเคร่ืองมือใน
การติดตอสื่อสาร   เปนเคร่ืองมือในการเรียนรู  เปนเคร่ืองมือในการเสริมสรางความเขาใจอันดีตอ
กัน เปนเคร่ืองมือสรางเอกภาพของชาติและเปนเคร่ืองมือชวยจรรโลงใจ ดังจะเห็นไดวาภาษาไทยมี
ความสําคัญมากเพราะเปนเคร่ืองมือสื่อสารในชีวิตประจําวัน เพ่ือดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี เพื่อแสวงหาความรูและยังเปนเอกลักษณของชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่ทุก
คนในชาติตองชวยกัน หวงแหนและรักษาไวใหคงอยูตอไป  คนไทยจึงตองใชภาษาไทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การเรียนการสอนภาษาไทยจึงมีความสําคัญเพราะวิชาตางๆ ตองอาศัยภาษาไทยเปน
เคร่ืองมือสื่อความหมายท้ังสิ้น 

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ( 2538 : 1) ไดกลาวถึงความสําคัญและปญหาของภาษาไทยใน
ปจจุบันไววาภาษาไทยไดรับการยอมรับวาเปนภาษาประจําชาติเปนเอกลักษณของความเปนไทย
เปนสายใยท่ีสืบสานวัฒนธรรมตอเน่ืองหลายรอยป แตสภาพการใชภาษาไทยยังอยูในสภาวะที่นา
หวงใย ประชาชนคนไทยเปนจํานวนมากมีปญหาในการใชภาษา ไมวาจะเปนเร่ืองการพูด การอาน
หรือการเขียน ทั้งละเลยไมเห็นความจําเปนที่จะตองพัฒนาความสามารถในการใชภาษาไทยอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดตั้งสถาบันภาษาไทยขึ้นในกรมวิชาการ 
เพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา และสงเสริมการใชภาษาไทยใหถูกตองเหมาะสม แตการ
สงเสริมการใชภาษาไทยนั้นจะไดผล ยอมตองอาศัยความรวมมือกันภายในชาติ จาก
สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชวยกันแสวงหาทางที่จะนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางตอเน่ืองจริงจัง 

ดวยความสําคัญดังกลาววิชาภาษาไทยจึงไดรับการบรรจุไวเปนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ 
2551 : 34) วาภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปน
เอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเคร่ืองมือ                           
ในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจ
ธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปน เคร่ืองมือในการ
แสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู พัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทาง
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วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ   
นอกจากน้ียังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม  ประเพณี และสุนทรียภาพ  เปน
สมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู อนุรักษ และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป   

กระทรวงศึกษาธิกา ร (กรมวิชาการ  2545 : 44) กลาววาภาษาไทยเปนวิชาทักษะท่ีตองการ
การฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การอานและการฟงเปนทักษะการรับรู
เร่ืองราว ความรูและประสบการณตางๆ การพูดและการเขยีนเปนทักษะของการแสดงออก สวน
การดูเปนการรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ  การเรียนภาษาไทยจึงตองเรียนเพื่อการสื่อสารให
สามารถรับรูขอมูลขาวสารอยางพินิจพิเคราะหเลือกใชคําเรียบเรียง ความคิด ความรูใหชัดเจน ใช
ภาษาไดถูกตองตามหลักภาษา ใชถอยคําตรงตามความหมาย ถูกตองตามฐานะของบุคคลและ
สถานการณอยางมีประสิทธิภาพ  การติดตามขอมูลขาวสารตางๆ จากสารสนเทศทุกประเภท มี
ความจําเปนอยางยิ่งเพื่อใหเปนคนทันสมัยและทันตอเหตุการณของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา  เพราะฉะน้ันภาษาไทยเปนวิชาทักษะจะตองฝกฝนทั้ง 4 ดาน ไดแก การฟง การพูด          
การอานและการเขียน ใหเกิดความชํานาญจนสามารถใชสื่อสารใหเกิดประโยชนแกผูเรียนในดาน
การเรียน ดังนั้นในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยไดกําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูใน 5 สาระ คือ 1. การอาน  2. การเขียน 3. การฟง การดูและ
การพูด 4. หลักการใชภาษาไทย 5. วรรณคดีและวรรณกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ  2551 : 9) 
 นอกจากน้ันการเขียนเปนทักษะการถายทอดความรูสึกนึกคิดและประสบการณตางๆ ของ
ผูเขียนเพื่อสื่อสารใหผูอ่ืนเกิดความเขาใจไดตรงตามท่ีผูเขียนตองการ ซึ่งตองอาศัยการนําถอยคํา
และความรูจากประสบการณตางๆ มาเรียบเรียงลําดับของความคิดใหตอเน่ืองกัน ดวยเหตุนี้การ
เขียนจึงเปนสวนหน่ึงที่จะแสดงถึงพฤติกรรมการสรางสรรคของผูเขียนดวย การเขียนเชิง
สรางสรรคเปนผลิตผลของความคิดริเร่ิมอยางหนึ่ง ซึ่งจะชวยใหผูเรียนตระหนักวาเขาไดผลิต
ผลงานซึ่งมีชิ้นเดียวในโลกดวยตัวเขาเอง ดังนั้นการสอนท่ีกระตุนใหเด็กไดแสดงออกทางดานการ
สรางสรรคจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง (อัจฉรา ชีวพันธ  2550 : 1 - 4) กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคดังจะเห็นไดชัดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกลาวถึงคุณภาพผูเรียนเมื่อจบช้ันประถมศึกษาปที่ 6 วาตองมี
ทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัด เขียนสะกดคํา แตงประโยคและเขียน
ขอความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใชถอยคําชัดเจนเหมาะสม ใชแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพ
ความคิดเพื่อพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ยอความ จดหมายสวนตัว กรอกแบบรายการตางๆ 
เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น เขียนเร่ืองตามจินตนาการอยางสรางสรรคและมีมารยาทใน
การเขียน (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 36) นอกจากน้ีไดอธิบายเพ่ิมเติมไววาภาษาไทยเปนทักษะท่ี
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ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและ
เพื่อนําไปใชในชีวิตจริงในสาระที่ 2 การเขียนไดแก การเขียนสะกดตามอักขรวิธ ีการเขียนสื่อสาร 
โดยใชถอยคําและรูปแบบตางๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการ เขียนเรียงความ  ยอความ  รายงานชนิด
ตางๆ  การเขียนตามจินตนาการ  วิเคราะหวิจารณและเขียนเชิงสรางสรรค  (กระทรวงศึกษาธิการ 
2551 : 34) 

อยางไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักวาการเขียนเชิงสรางสรรคเปนทักษะที่
ผูเรียนควรไดรับการฝกฝนและบรรจุในหลักสูตร แตจากสภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยในปจจุบันการสอนเขียนเชิงสรางสรรคไมคอยไดรับการสงเสริมเทาใดนัก ซึ่ง
อาจจะเปนเพราะวายังมีปญหาและอุปสรรคอยูมาก เน่ืองจากการฝกใหผูเรียนมีทักษะการเขียนเชิง
สรางสรรค ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่จะทําใหผูเขียนใชการรับรูดานตางๆ ของตนมาเรียบเรียงเปน
ถอยคําที่จะสื่อความหมายใหผูอานไดเขาใจทั้งดานความรูสึกตางๆ ของผูเขียน รวมถึงมีความเขาใจ
ในสาระตางๆ ตรงตามท่ีผูเขียนตองการน้ัน ( Murray 1973 : 523 - 525) เปนสิ่งที่ทําไดคอนขางยาก
เพราะผูเรียนขาดความมั่นใจในการเขียน และไมรูวาจะเขียนอะไร 

จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 
ศรีบุณยานุสสรณ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ปการศึกษา 2550 และ 2551 ในกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยพบวามีคาเฉลี่ยเพียงรอยละ  75.50 และ 77.11 ตามลําดับซึ่งพบวาทักษะท่ีได
คะแนนตํ่าที่สุดคือทักษะการเขียนคือรอยละ 64.50 และ 67.00 ตามลําดับ (โรงเรียนเทศบาลศรีบุณ
ยานุสสรณ 2550 : 51;โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ 2551 : 60) และจากรายงานผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชวงชั้นที่ 2 (ระดับประถมศึกษาปที่ 6) ปการศึกษา 
2550 และ 2551 ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณมีคาเฉลี่ย
รอยละ  36.58 และ 42.14 ตามลําดับ โดยเฉพาะในสาระท่ี 2.1 การเขียนมีคาเฉลี่ยระดับโรงเรียน
เพียงรอยละ 61.60 และ 43.20 ตามลําดับ ในระดับประเทศคาเฉลี่ยเพียงรอยละ 37.20 และ 40.80 

เทานั้น ( www.niets.or.th) ซึ่งอาจเปนเพราะนักเรียนไมมีแนวคิดที่จะเขียนจึงมักจะเขียนเปน
ขอความส้ันๆ ไมกี่ประโยคเทานั้นขาดจินตนาการและความคิดสรางสรรคซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการ
เขียนเร่ือง  อาจเน่ืองมาจากขาดการฝกคิดหรือขาดสื่อ กิจกรรมท่ีจะกระตุนใหนักเรียนเกิดการคิด
และจินตนาการ  ปญหาน้ีมีความจําเปนอยางมากท่ีตองไดรับการแกไขและสงเสริม ใหนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งเปนพื้นฐานในการเรียนรูในระดับชั้นอ่ืนๆ ตอไป 

ในการจัดการเรียนรูครูตองหมั่นศึกษาเทคนิค วิธีใหมๆ มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อเราใหนักเรียนเกิดการคิดและจินตนาการเพ่ือที่จะไดถายทอดออกมาเปนงานเขียนเชิง
สรางสรรคได การจัดสภาพแวดลอมหรือการสรางบรรยากาศในหองเรียนเปนวิธีการหน่ึงที่จะชวย
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ใหการสอนเขียนเชิงสรางสรรคประสบความสําเร็จเพราะชวยกระตุนความสนใจความอยากรูอยาก
เห็น ความถนัดของเด็กแตละระดับโดยคํานึงถึงองคประกอบ 3 ประการคือ 1. บรรยากาศดาน
กายภาพ เชน มีแหลงเรียนรูหลากหลาย  มีตนไมนานาชนิด สระน้ํา สนามหญา สัตวเลี้ยง เพื่อใหเด็ก
เรียนรูธรรมชาติ 2. บรรยากาศดานสมอง เชน มีกิจกรรมการเรียนการสอน หรือสื่อ นวัตกรรมท่ี   
ทาทายและกระตุนใหผูเรียนไดคิดในแบบตางๆ 3. บรรยากาศดานอารมณ ครูเปนบุคคลสําคัญที่สุด
เพราะครูเปนผูจัดบรรยากาศใหเหมาะสมกับการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนเชน ให
ความไววางใจ ใหคําชมเชย ใหนักเรียนมีสวนรวมและตองสนับสนุนความคิดของเด็ก (สุวิทย มูลคํา
, 2550 : 33-35)  

นวัตกรรมหน่ึงที่เขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนและมีการพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพตอการเรียนการสอนอยางมากคือ แบบฝก ซึ่งเปนนวัตกรรมท่ีชวยใหผูเรียนเขาใจ
บทเรียนไดดียิ่งข้ึน เปนการเนน ย้ํา ซ้ํา ทวน เน้ือหาและฝกฝนบทเรียนไดอีกดวยซึ่งสอดคลองกับ 
กฎแหงการฝกฝน ( Drill Theory) ซึ่งเชื่อวาเด็กจะเรียนรูโดยการฝกทําสิ่งนั้นซ้ําๆ หลายๆ ครั้ง จน
เกิดทักษะ  ผูสอนควรเร่ิมตนสอนจากการทําใหดูเปนตัวอยาง บอกสูตร หรือกฎเกณฑ แลวใหเด็ก
ทําแบบฝกหัดจนเกิดความชํานาญ (กระทรวงศึกษาธิการ ,กรมวิชาการ 2544 : 17) ซึ่งสอดคลองกับ
กฎการเรียนรูของธอรนไดค  ( www.ais.rtaf.mi.th) ขอ 2. กฎของการฝกหัด ( Law of Exercise) ซึ่งก็
คือ การที่ผูเรียนไดฝกหัดหรือกระทําซ้ําบอย ๆ ก็ยอมจะทําใหเกิดความสมบูรณถูกตอง ซึ่งกฎนี้เปน
การเนนความม่ันคงระหวางการเชื่อมโยงและการตอบสนองท่ีถูกตอง ยอมนํามาซึ่งความสมบูรณ
แหงการเรียนรู กฎของการฝกหัดแบงออกไดเปน 2.1 กฎแหงการใช ( Law of Use) หมายถึงการ
ฝกฝน การตอบสนองอยางใดอยางหนึ่งอยูเสมอ ยอมทําใหเกิดพันธะท่ีแนนแฟนระหวางสิ่งเรากับ
การตอบสนอง เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรูแลวไดนําเอาสิ่งที่ไดเรียนรูไปใชอยูเสมอ ก็ทําใหการเรียนรู
เกิดความม่ันคงถาวรไมลืม 2.2 กฎแหงการไมใช ( Law of Disuse) หมายถึง การไมไดฝกฝนหรือ
ไมไดใช ไมไดกระทําบอย ๆ ยอมทําใหความม่ันคงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองออนกําลังลง 
หรือลดความเขมลง หรือเมื่อบุคคลเกิดการเรียนรูแลวไมไดนําความรูไปใช หรือไมเคยใช ยอมทํา
ใหการทํากิจกรรมนั้นไมดีเทาที่ควรหรืออาจจะทําใหความรูน้ันลืมเลือนไปได  ซึ่งมีงานวิจัยหลาย
เร่ืองท่ีสอนโดยใหนักเรียนไดทําแบบฝกเชน งานวิจัยของ วรรณา แซตั้ง ( 2541 : 14) ไดศึกษาเร่ือง
การสรางแบบฝกการเขียนสะกดคําสําหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวาผลการเรียนรูทางการ
เขียนสะกดคําสูงกวากอนไดรับการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมณฑนกร เจริญ
รักษา (2552 : 120) ไดพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีระดับทักษะในการเขียนเชิงสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง  
สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับแบบฝกในภาพรวมมีความคิดเห็น อยูในระดับเห็นดวย
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มากท่ีสุด   นอกจากน้ีกัญญา ทิพยลาย ( 2545) และอนงค ดอนโคกสูง ( 2547) ที่ไดศึกษา
ความสามารถในการเขียนจากการใชแบบฝกของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาพบวา
ผลสัมฤทธิ์การเขียนหลังใชแบบฝกสูงกวากอนใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจะทําใหผูเรียน
เรียนรูไดดีขึ้น   

จากแนวคิดและผลการวิจัยดังกลาวขางตนผูวิจัยเห็นวาการเขียนเชิงสรางสรรคเปน
ทักษะท่ีสําคัญของการเรียนภาษาไทยทักษะหน่ึงเพราะเปนทกัษะที่เปดโอกาสใหผูเขียนไดแสดง
ความคิดเห็นไดอยางเสรี โดยผูเขียนจะไดใชจินตนาการทางภาษา ใชถอยคําสํานวนตางๆ อยาง
หลากหลายท่ีจะทําใหผูอานเขาใจขอความท่ีไดอาน สามารถมองเห็นภาพพจน เจตนารมณของ
ผูเขียนและเกิดความซาบซึ้งตอสุนทรียภาพของภาษาและสมควรที่จะไดรับการฝกฝน โดยแบบฝก
เปนสื่ออยางหนึ่งที่สามารถนําไปใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ชวยกระตุน
สงเสริมการใชทักษะทางภาษาและสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

นอกจากน้ีการสอนภาษาไทยยังสามารถสงเสริมคุณลัก ษณะรักความเปนไทย ตามตัวช้ีวัดที ่
7.2 เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดถูกตองเหมาะสม พฤติกรรมบงชี้ที่ 7.2.1 ใชภาษาไทย
และเลขไทยในการส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อใหสงเสริมใหผูเรียนใชภาษาไทยไดถูกตอง
อีกดวย 

ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใช      
ขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือสรางพื้นฐานการเขียนท่ีดี อันจะสงผลใหนักเรียนมีทักษะการ
เขียนไดดียิ่งขึ้นในระดับสูงตอไป 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาคนควา การพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดย

ใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 นั้นผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิดและงานวิจัย
ตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค โดยใช
ขอมูลทองถิ่นซึ่งมีนักการศึกษาไดเสนอขั้นตอนในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสรางสรรคดังนี้ ชโลบล ทัศวิล ( 2542 : 102) ศึกษาพัฒนารูปแบบและลักษณะของแบบฝกท่ี
สามารถใชฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งมีขั้นตอนในการพัฒนาแบบฝกดงันี้ 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ กับความคิดสรางสรรค  
ความคิดสรางสรรคทางภาษา และการเขียนเชิงสรางสรรค เอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ กับการ
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สรางและใชสื่อการเรียนการสอนประเภทแบบฝก 2. ออกแบบและกําหนดรูปแบบการฝก โดย
นําเอาจากทฤษฎีโครงสรางทางสมองของกิลฟอรด (Guilford) ดานความคิดสรางสรรคทางภาษามา
วิเคราะหเพื่อประยุกตใชเปนกรอบแนวทางในการสรางแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค 3. สราง
แบบฝกและคูมือการใช มี 2 สวนคือ คําชี้แจงและตัวแบบฝก พรอมทั้งคูมือการใชประกอบแบบฝก
ที่มีรายละเอียดประกอบดวย คําช้ีแจงการใชแบบฝก แผนการสอนสําหรับใชแบบฝกและแบบฝก
ทั้งหมด 4. ตรวจสอบคุณภาพของแบบฝกโดยการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและจากการนําไป
ทดลองใช แลวนําผลการทดลองมาวิเคราะหหาคุณภาพของแบบฝก 5. ประเมินผลการใชแบบฝก 
โดยการนําผลการเรียนของนักเรียนในการทดลองใชแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคมาเปรียบเทียบ
กับผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนตามแนวการสอนในคูมือครูของกรมวิชาการ เพ่ือประเมินผลหา
ประสิทธิภาพของการใชแบบฝก  และอรุณวรรณ  รัตนเดชกําจาย  (2547 : 6) ไดศึกษาผลการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม  พบวา
นักเรียนมีผลการเรียนรูวิชาภาษาไทย  รายวิชาการเขียนเชิงสรางสรรค  อยูในระดับไมนาพอใจ  คือ
รอยละ 70 เมือ่เทียบกับเกณฑที่ทางโรงเรียนกําหนดไวคือ รอยละ80 ขึ้นไป จึงไดพัฒนาแบบฝกการ
เขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 โดยมีการพัฒนา
แบบฝกเสริมทักษะ 4 ขั้นตอนคือ (1) การศึกษาความตองการและขอมูลพื้นฐาน  (2) การพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะ  (3) การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ  (4) การประเมินแบบฝก
เสริมทักษะ  

มณฑนกร เจริญรักษา ( 2552) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน                 
วัดทัพยายทาว จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2551 โดยมีขั้นตอนการพัฒนาแบบฝก ทักษะการเขียน
เชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
พัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 2) พัฒนาและการประสิทธิภาพของแบบฝก ทักษะการ
เขียนเชิงสรางสรรค แบบรายบุคคล  (Individual Tryout) แบบกลุมเล็ก  (Small Group Tryout) และ
แบบภาคสนาม  (Field Tryout) 3) ทดลองใชแบบฝก ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค และ 4) ประเมิน
และปรับปรุงแกไขแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค   
  อีกทั้ง ยังมีผูกําหนดหลักในการทําแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคในวิชาภาษาไทยไวหลาย
คน ซึ่งมีกระบวนการคลายคลึงกันประมวลไดดังนี้  กรรณิการ  พลยุทธ (2541 : 12) อธิบายหลักใน
การทําแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคไวดังนี้ 1. ครูควรจะจัดสิ่งแวดลอม  ใหสอดคลองกับหลัก
จิตวิทยา และพัฒนาการของนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนได  มีโอกาสท่ีจะสํารวจ  คนพบ และหาขอมูล
ตาง ๆ มาสนับสนุนเพื่อใหเกิดความม่ันใจในตนเอง 2. ใหมีจุดมุงหมายวา มุงฝกในดานใด  จัดลําดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 
 
ความยากงายของกิจกรรมใหเหมาะกับนักเรียนและแจงจุดประสงคของกิจกรรมใหนักเรียนทราบ   

3. ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลวานักเรียนแตละคนมี  ความรู ความถนัด  ความสามารถ
และความสนใจตางกันฉะนั้นการสรางแบบฝกจึงควรพิจารณาถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย   

4. ใชแบบฝกงายๆ  สั้นๆ เพื่อใหเด็กเขาใจงาย  ไมเกิดความเบ่ือหนาย  5. แบบฝกควรมีความถูกตอง  

ไมมีขอผิดพลาด  6. การใหทําแบบฝกตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความสนใจของนักเรียน         

7. ทําแบบฝกหลายๆ  แบบ เพื่อใหนักเรียนเรียนรูอยางกวางขวาง  เกิดความคิดสรางสรรค  กิลฟอรด
(Guilford) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันและคณะ (อางถึงใน สุวิทย มูลคํา 2550 : 13 - 20) ไดศึกษาวิจัย
การวิเคราะหตัวประกอบ ( Factor Analysis) ของสติปญญา โดยเนนศึกษาเร่ืองความคิดสรางสรรค 
ความมีเหตุผลและการแกปญหา กิลฟอรด ( Guilford) ไดพัฒนาความคิดเปน 2 ประเภทคือ 
Convergent Thinking และ Divergent Thinking ซึ่งทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรดได
อธิบายวาความคิดสรางสรรคคือ Divergent Thinking เปนความสามารถของสมองท่ีคิดไดกวางไกล
หลายทิศทาง ซึ่งประกอบดวย 1. ความคิดคลองแคลว คือคิดตอบสนองตอสิ่งเราใหไดมากที่สุด      
2. ความคิดยืดหยุน คือความสามารถในการปรับสภาพของความคิดในสถานการณตางๆ ได             

3. ความคิดริเร่ิม คือ ความสามารถคิดแปลกใหมแตกตางจากความคิดธรรมดา 4. คิดละเอียดลออ 
คือ ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดในสิ่งที่คนอื่นมองไมเห็นและยังรวมถึงการเชื่อมโยง
สัมพันธสิ่งตางๆ อยางมีความหมาย สุวิทย มูลคํา ( 2550 : 24 - 25) ไดสังเคราะหกระบวนการคิด
สรางสรรคจากผลงานของนักการศึกษาไดขั้นตอนดังน้ี 1. ขั้นพบปญหา 2. เตรียมการและรวบรวม
ขอมูล 3. วิเคราะห 4. ฟูมฟกความคิด 5. ความคิดกระจางชัด 6. ทดสอบความคิด 
 จากแนวคิดตางๆ ที่กลาวมา ผูวิจัยไดสังเคราะหกระบวนการพัฒนาเพื่อนํามาใชเปน
แนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบฝกการเขียนตามจินตนาการและสรางสรรค
โดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีกระบวนการในการพัฒนา
ดังตอไปน้ี คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่
6 1.1 การศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค 1.2 การศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และหลักสูตรสถานศึกษา  1.3 การศึกษาความตองการของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในดานรูปแบบของ
แบบฝก การจัดการเรียนรู  ขอมูลทองถิ่นที่ตองการเรียนและการแสดงออกหลังเรียน 1.4 การศึกษา
ความคิดเห็นดานเนื้อหาสาระ สวนประกอบ รูปแบบ กิจกรรมการเรียนรู วิธีการวัดและประเมินผล
การเรียนในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 
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สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและผูเชี่ยวชาญ
ดานแบบฝก 1.5 การศึกษาความคิดเห็นในการนําขอมูลทองถิ่นมาใชในการพัฒนาแบบฝกการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
จากผูรูทองถิ่น  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝก
การเขียนเร่ือง  2.1 พัฒนาแบบฝกการเขียน  (ฉบับราง ) ประกอบดวย  1. ชื่อแบบฝก  2. คํานํา               

3. ตัวชี้วัด 4. คําแนะนําการใช 5. แบบทดสอบกอนเรียน 6. แบบฝก 7. แบบทดสอบหลังเรียน  2.2 

ประเมินแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจิ นตนาการและสรางสรรค โดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยอาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย ตรวจสอบหาคาดัชนี 
ความสอดคลอง IOC 2.3 ปรับปรุงแกไข 2.4 หาคาประสิทธิภาพ E1/E2  แบบ Individual Try out 2.5 

ปรับปรุงแกไข  2.6 หาคาประสิทธิภาพ E1/E2 Small Group Try out 2.7 ปรับปรุงแกไข  ขั้นตอนที่ 3 

ทดลองใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นกับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 29 คน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ สังกัดเทศบาลเมือง      
กระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือหาคาประสิทธิภาพ  E1/E2 ภาคสนามแบบ  

Field Tryout ขั้นตอนที่ 4. ประเมินผลและปรับปรุงแบบฝก การเขียนเร่ืองตามจิ นตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยประเมิน 1. ผลสัมฤทธิ์
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค 2.ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มี
ตอแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นและ 3. คุณลักษณะรัก
ความเปนไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยกําหนด  กรอบแนวคิดในการวิจัย สรุปไดดัง
แผนภูมิที่ 1 (หนา 9) 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 

1.1 ศึกษาเอกสาร 
ตํารา งานวิจัยที่
เกี่ยวของกับแบบฝก
การเขียนเชิง
สรางสรรค 
 1.2 ศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยและ
หลักสูตรสถานศึกษา 
1.3 ศึกษาความ
ตองการของนักเรียน
ชั้นป. 6  เกี่ยวกับการ
พัฒนาแบบฝกในกลุม
สาระการเรียนรู
ภาษาไทย ในดาน
รูปแบบของแบบฝก, 
การจัดการเรียนรู, 
ขอมูลทองถิ่นที่
ตองการเรียนและการ
แสดงออกหลังเรียน 
1.4 ศ ึกษาความคิดเห็น
จากครูผูสอน
ภาษาไทย และ
ผูเชี่ยวชาญรวม 6 คน   

ดานเน้ือหาสาระ 
สวนประกอบ รูปแบบ 
กิจกรรมการเรียนรู 
วิธีการวัดและประเมิน 

ผลการเรียนในการ
พัฒนาแบบฝกการ
เขียนเรื่องตาม
จินตนาการและ
สรางสรรคโดยใช
ขอมูลทองถิ่น  
1.5 ศึกษาความคิดเห็น 
ในการนําขอมูล
ทองถิ่น มาใชในการ
เรียนการสอนจากผูรู
ทองถิ่นจํานวน 6 คน 

 

 

 

 
 

 

 

พัฒนาแบบฝกการเขียน
(ฉบับราง) ประกอบดวย   

1. ชื่อแบบฝก 2. คํานํา  
3. ตัวชี้วัด  4. คําแนะนํา
การใช 5. แบบทดสอบ
กอนเรียน 6. แบบฝก  
7. แบบทดสอบหลังเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ผลสัมฤทธิ์
การเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ
และสรางสรรค 
2. ความคิดเห็น
ที่มีตอแบบฝก
การเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ
และสรางสรรค
3. คุณลักษณะ
รักความเปน
ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ทดสอบกอน
การใชแบบฝก 
2. ทดลองสอนโดย
ใชแบบฝกการ
เขียนเรื่องตาม
จินตนาการและ
สรางสรรคกับ
นักเรียนชั้นป.6 

โรงเรียนเทศบาล
ศรีบุณยานุสสรณ 
จํานวน 29 คน    
ใชเวลา 3 สัปดาห 
3. ทดสอบหลังการ
ใชแบบฝก 

4.หาคา
ประสิทธิภาพแบบ 

Field Tryout 

1. ศึกษา 
ขอมูลพื้นฐาน 

3.ทดลองใช 
แบบฝกการ 

เขียนเรื่องตาม
จินตนาการและ
สรางสรรคโดยใช
ขอมูลทองถิ่น
สําหรับนักเรียน
ชั้นป. 6  

2.พัฒนาแบบฝกการเขียน
เรื่องตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใช 
ขอมูลทองถิ่น สําหรับ
นักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปที่6  

4. ประเมินและ
ปรับปรุง 

แบบฝกการ
เขียนเรื่องตาม
จินตนาการและ
สรางสรรคโดย
ใชขอมูล
ทองถิ่นสําหรับ
นักเรียนชั้นป. 6  

 
   ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบฝก โดยผูเชี่ยวชาญ
เพื่อหาคาดัชนีความ
สอดคลองIOC 

ปรับปรุงแกไข 

หาประสิทธิภาพกลุมยอย
(Small Group Tryout)
ทดลองกับนักเรียน 

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 9 คน   

หาประสิทธิภาพของ 
แบบฝกรายบุคคล (E1/E2) 
(Individual Tryout) 
ทดลองกับนักเรียนที่
ไมใชกลุมตัวอยาง 

จํานวน 3 คน        

ปรับปรุง 
ผลการ
ประเมิน 

ไมผาน 

ผาน 

แบบฝก 

ฉบับสมบูรณ 

ปรับปรุงแกไข 

ปรับปรุงแกไข 

   ส
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

2. เพื่อพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3. เพื่อทดลองใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

4. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคและความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และคุณลักษณะรักความเปนไทย 

คําถามการวิจัย 
1. ขอมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค

โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนอยางไร 

2. แบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หรือไม 

3. การทดลองใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนอยางไร 

4. ผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคจาก การใชแบบฝกการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค โดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กอนและหลังการใชแบบฝกแตกตางกันหรือไม  และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกการ
เขยีนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 เปนอยางไร และคุณลักษณะรักความเปนไทยของผูเรียนเปนอยางไร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. แบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

2. ผลสัมฤทธิ์ การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6   กอนและหลังการใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดย
ใชขอมูลทองถิ่น แตกตางกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียน
เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน  
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 5 หอง รวมท้ังสิ้น 161 คน 

 1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6/5 จํานวน  
29 คน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดเทศบาล
เมืองกระทุมแบน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ดวยการสุมอยางงาย ( Simple Random Sampling) 
โดยการจับสลากหองเรียน 

 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
2.1 ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables) ไดแก แบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรค โดยใชขอมูลทองถิ่น 

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)   ไดแก   
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค  
2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  
2.2.3 คุณลักษณะรักความเปนไทย 

3. เน้ือหาวิชา 
 เน้ือหาวิชาที่ใชในการทดลอง นํามาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ในสาระท่ี 2 มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ และ
เขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ  ตัวชี้วัด ท2.1ป.6/2 เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกต อง ชัดเจน และเหมาะสม            
ตัวชี้วัด ท2.1ป.6/8 เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค และตัวชี้วัด ท2.1ป.6/9 มีมารยาทใน
การเขียน วิชาภาษาไทย ท16101 หนวยการเรียนรูที่ 8 เร่ืองกระทุมแบนบานเรา 

4. ระยะเวลา    
ระยะเวลาในการดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ระหวางวันที่  

26 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ 2554 ใชเวลาในการทดลอง  3 สัปดาห  วันละ 1 ชั่วโมง รวม
ระยะเวลาท้ังสิ้น 12 ชั่วโมง 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การพัฒนาแบบฝกการเขียน  หมายถึง  กระบวนการสรางแบบฝกการเขียน เร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี  ขั้นศึกษาขอมูล
พื้นฐานและความตองการ ขั้นพัฒนาแบบฝก ขั้นทดลองใชกับนักเรียนและขั้นประเมินและปรับปรุง
แบบฝก 

 2. ขอมูลทองถิ่นหมายถึง เร่ืองราวท่ีเกี่ยวเน่ืองกับคําขวัญอําเภอกระทุมแบน คือ ทาจีนไหล
ผาน โรงงานมากมี ของดีเบญจรงค ดงกลวยไมงาม 
 3. การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค หมายถึง การถายทอดเร่ืองราวความรูสึก
นึกคิด จินตนาการโดยใชประสบการณของผูเขียนเชื่อมโยงความคิดและขอมูลทองถิ่นออกมาเปน
ความเรียง เลาเร่ือง 

 4. แบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น หมายถึงสื่อ
การเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น      
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี 4 ชุดไดแก ทาจีนไหลผาน โรงงานมากมี ของดีเบญจรงค
และดงกลวยไมงาม แตละชุดประกอบดวย 1. ชื่อแบบฝก  2. คํานํา  3. ตัวชี้วัด  4. คําชี้แจง                  

5. แบบทดสอบกอนเรียน 6. แบบฝก 7. แบบทดสอบหลังเรียน 

5. ประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียน หมายถึง ประสิทธิผลโดยรวมจากการใช แบบฝก   
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ 80/80 โดยกําหนดให 

80 ตัวแรก คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ หมายถึง คะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 ที่
นักเรียนสามารถทําแบบฝกการเขียนระหวางเรียนไดถูกตอง  

80 ตัวหลัง คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ หมายถึง คะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 ที่
นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนไดถูกตอง  
 6. ผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค หมายถึง คะแนน           
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนในการถายทอดเร่ืองราวความรูสึกนึกคิด จินตนาการโดยใช
ประสบการณของผูเขียนเชื่อมโยงความคิดและขอมูลทองถิ่นออกมาเปนความเรียง เลาเร่ืองโดย ใช
คําถูกตอง การใชภาษาสื่อความไดชัดเจนเห็นภาพ เกิดความรูสึก      คลอยตาม ลําดับเน้ือหา ได
ตอเน่ืองสอดคลองกันตลอดเร่ือง มีความคิดแปลกใหมไมซ้ําหรือเลียนแบบ เขียนหนังสือไดถูกตอง
ไมตกหลนและต้ังชื่อเร่ืองไดเหมาะสมซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบที่ผูวิจยัสรางขึ้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง การแสดงความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอแบบฝก
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นในดาน 1. รูปแบบของแบบฝก
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 2. เน้ือหาของขอมูลทองถิ่น       
3. ประโยชนของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นซึ่งวัดได
จากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 8. คุณลักษณะรักความเปนไทย หมายถึง พฤติกรรม การกระทําที่แสดงออกถึงการใช
ภาษาไทย เลขไทย ในการสื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม ซึ่งวัดไดจากแบบสังเกตท่ีผูวิจัย
สรางขึ้น 

9. นักเรียน หมายถึง ผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2             
ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน         
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

10. ผูรูทองถิ่น หมายถึง บุคคลท่ีมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองราวประวัตคิวามเปนมา ความเปนอยู
ของผูคนตลอดจนเหตุการณที่เกิดขึ้นในทองถิ่นกระทุมแบนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
บทท่ี 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝกการเขียน เร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล

ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรม เอกสาร ตํารา แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือเปนพื้นฐานสําหรับการดําเนินการวิจัยโดยเสนอเน้ือหา
สาระสําคัญตามลําดับตามน้ี 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 : กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
2. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรรณ : กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
3. การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค 
4. แบบฝก 

    5.ขอมูลทองถิ่น  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 : กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปน
มนุษยที่มีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็ม
ตามศักยภาพ 
หลักการ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการท่ีสําคัญ  ดังน้ี 

1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคณุธรรมบน
พื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ 

3. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 

4.  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัด 
การเรียนรู 

   ส
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5.  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ   
จุดหมาย 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

2.  มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา            
การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

4.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม  และอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข   
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการ
ใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมท้ังการเจรจา
ตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆการเลอืกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลัก
เหตุผลและความถูกตอง  ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด 
อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา  เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ              
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา
ใชในการปองกันและแกไขปญหา  และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
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 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ  ไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน  การเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูอยางตอเน่ือง  การทํางานและการอยู
รวมกันในสังคมดวยการ สรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและควา ม
ขัดแยงตางๆ  อยางเหมาะสม  การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม 
และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดาน
ตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู     
การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เพื่อใหสามารถ อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   
ดังนี ้

1. รักชาต ิ ศาสน กษัตริย 
2. ซื่อสัตยสุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝเรียนรู 
5. อยูอยางพอเพียง 

6. มุงมั่นในการทํางาน 

7. รักความเปนไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551: กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ

และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารเพื่อ
สรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิต
รวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปน เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู 
ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห 
วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  นอกจากน้ียังเปน
สื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี  และสุนทรียภาพ  เปนสมบัติล้ําคาควร
แกการเรียนรู อนุรักษ และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 
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คุณภาพผูเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถูกตอง  อธิบายความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัยของคํา ประโยค  ขอความ สํานวนโวหารจากเร่ืองที่อานเขาใจ
คําแนะนํา คําอธิบายในคูมือตางๆ  แยกแยะขอคิดเห็นและขอเท็จจริงรวมท้ังจับใจความสําคัญของ
เร่ืองท่ีอานและนําความรูความคิดจากเร่ืองที่อานไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตได  มี
มารยาทและมีนิสัยรักการอานและเห็นคุณคาสิ่งที่อาน 
 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัด เขยีนสะกดคํา แตงประโยคและ
เขียนขอความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใชถอยคําชัดเจนเหมาะสม ใชแผนภาพ โครงเร่ืองและ
แผนภาพความคิด เพื่อพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ  ยอความ จดหมายสวนตัว กรอกแบบรายการ
ตางๆ เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น เขียนเร่ืองตามจินตนาการอยางสรางสรรคและมี
มารยาทในการเขียน 
 พูดแสดงความรู ความคิดเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟงและดู  เลาเร่ืองยอหรือสรุปจากเร่ืองท่ีฟงและดู 
ตั้งคําถาม ตอบคําถามจากเร่ืองที่ฟงและดู รวมทั้งประเมินความนาเชื่อถือจากการฟงและดูโฆษณา
อยางมีเหตุผล พูดตามลําดับขั้นตอนเร่ืองตางๆ อยางชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นคนควาจากการ
ฟง การดู การสนทนา และพูดโนมนาวไดอยางมีเหตุผล รวมท้ังมีมารยาทในการดูและพูด  
 สะกดคําและเขาใจความหมายของคํา สํานวน  คําพังเพยและสุภาษิต รูและเขาใจ ชนิดและ
หนาที่ของคําในประโยค ชนิดของประโยค และคําภาษาตางประเทศในภาษาไท ย ใชคําราชาศัพท
และคําสุภาพไดอยางเหมาะสม แตงประโยค แตงบทรอยกรองประเภทกลอนส่ี  กลอนสุภาพและ
กาพยยานี 11 
 เขาใจและเห็นคุณคาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน เลานิทานพื้นบาน รองเพลงพื้นบาน
ของทองถิ่น นําขอคิดเห็นจากเร่ืองที่อานไปประยุกตใชในชีวิตจริงและทองจําบทอาขยานตามท่ี
กําหนดได 
สาระการเรียนรูภาษาไทยมี 5  สาระ  คือ 
สาระท่ี 1 การอาน  

 มาตรฐาน  ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ 
แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน      
สาระท่ี 2 การเขียน 

 มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความและเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยาง   มีประสิทธิภาพ                   
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สาระท่ี 3 การฟง การดู และการพูด 

 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด 
และ    ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
สาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย 

 มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                               
สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

  มาตรฐาน  ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยาง
เห็นคุณคาและนาํมาประยุกตใชในชีวิตจริง  
สาระ มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระท่ี 2    การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบตาง  ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยาง มีประสิทธิภาพ   
ตารางที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระท่ี 2 การเขียน 
    

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.6 1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  
และคร่ึงบรรทัด 

 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ 
 ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัว
อักษรไทย 

 2.  เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง
ชัดเจน และเหมาะสม 

 การเขียนสื่อสาร เชน  
- คําขวัญ  - คําอวยพร  - ประกาศ   

 3. เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและ
แผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางาน
เขียน          

การเขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพ
ความคิด 

 4. เขียนเรียงความ การเขียนเรียงความ 
 5. เขียนยอความจากเร่ืองที่อาน  การเขียนยอความจากสื่อตางๆ เชน นิทาน

ความเรียงประเภทตางๆ ประกาศ  
     แจงความ แถลงการณ  จดหมาย คําสอน 

โอวาท คําปราศรัย สุนทรพจน รายงาน 
ระเบียบ คําสั่ง    
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.6 6. เขียนจดหมายสวนตัว  การเขียนจดหมายสวนตัว 
- จดหมายขอโทษ 
- จดหมายแสดงความขอบคุณ 
- จดหมายแสดงความเห็นใจ 
- จดหมายแสดงความยินดี 

 7. กรอกแบบรายการตางๆ 
 

 การกรอกแบบรายการ 
- แบบคํารองตางๆ 
- ใบสมัครศึกษาตอ 
- แบบฝากสงพัสดุและไปรษณียภัณฑ 

 8. เขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรค 

การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรค 

 9. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 
 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนการประเมินคุณลักษณะที่ตองการใหเกิด
ขึ้นกับผูเรียน อันเปนคุณลักษณะที่สังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึก 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 คุณลักษณะ
คือ 1. รักชาต ิ ศาสน กษัตริย 2. ซื่อสัตยสุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝเรียนรู 5. อยูอยางพอเพียง  6. มุงมั่นใน
การทํางาน 7. รักความเปนไทย และ8. มีจิตสาธารณะ  ในการประเมินใหประเมินแตละคุณลักษณะ 
แลวรวบรวมผลการประเมินจากผูประเมินทุกฝายและแหลงขอมูลหลายแหลงเพื่อใหไดขอมูลนํามาสู
การสรุปผลเปนรายป/รายภาค และใชเปนขอมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นและการจบการศึกษาระดับ
ตางๆ ในงานวิจัยนี้จะนําเสนอคุณลักษณะขอที่ 7 รักความเปนไทย ซึ่งสอดคลองการนําแบบฝกการ
เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ซึ่งในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยควรพัฒนาคุณลักษณะรัก
ความเปนไทยดวยเพื่อให เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการ  ใชภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมซึ่งตรงกับ          
คุณลักษณะขอที่  7.  รักความเปนไทย  
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คุณลักษณะรักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา 
รวมอนุรักษ สืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ใชภาษาไทยใน
การสื่อสารไดอยางถูกตอง 

ผูที่รักความเปนไทย คือผูที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ชื่นชม มีสวนรวมในการอนุรักษ สืบ
ทอด เผยแพรภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย มีความกตัญูกตเวที 
ใชภาษาไทยในการส่ือสารไดถูกตองเหมาะสม 

ตัวชี้วัดท่ี 7.2 เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดถูกตองเหมาะสม 
พฤติกรรมบงชี้ท่ี  7.2.1 ใชภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ  
ขอมูลท่ัวไป 

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ  ตั้งอยูเลขที่  27 ถนนเจริญสวัสดิ์ ตําบลตลาด
กระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย  74110 ติดกับท่ีวาการอําเภอ
กระทุมแบนและสถานีตํารวจภูธรกระทุมแบน  ตําบลตลาดกระทุมแบน  อยูหางจากสํานักงาน
เทศบาลเมืองกระทุมแบน ประมาณ 1 กิโลเมตร และอยูหางจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ  15  

กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร 2 งาน หมายเลขโทรศัพท  0 – 3447 – 1685 โทรสาร 0 – 3447 – 

2987 e-mail tsk2school@hotmail.com Website : www.tsk2.ac.th สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เปดสอนต้ังแตระดับชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ปจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,800 คน ครู 90 คน 

ปรัชญา  เรียนดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม     

วิสัยทัศน  จัดการศึกษามุงพัฒนานักเรียนเปนคนดี มีความรู ความสามารถ ภูมิใจใน  ความเปนไทย    
ใสใจสุขภาพ กาวทันเทคโนโลยี มีชุมชนรวมพัฒนา 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  12  ป 
2. พัฒนางานตามโครงสรางใหมีประสิทธิภาพ 

3. ปลูกฝงนักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
4. สงเสริมใหนักเรียนเห็นคุณคา อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม  

ของไทย 

5. สงเสริมใหนักเรียนดูแลเอาใจใสสุขภาพของตนเอง และผูอื่น 

6. สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7. สรางโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 

เปาหมาย 
1.นักเรียนในชุมชนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางท่ัวถึง 

 2.งานตามโครงสรางงานมีประสิทธิภาพ 

2.1 งานวิชาการ  
 2.1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาและทองถิ่น 

 2.1.2 มีสื่อการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 2.1.3 นักเรียนมีความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพ  
 2.1.4 มีความคิดสรางสรรค คิดเปน ทําเปน แกปญหาได 

2.1.5 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองและพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง 

2.2 งานธุรการ เปนระบบถูกตองและเปนปจจุบัน 

2.3 งานบุคลากร มีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 2.3.1 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ                 
และเนนนักเรียนเปนสําคัญ 

2.3.2 ครูมีวุฒิทางการศึกษาตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 

2.3.3 ครูมีจรรยาบรรณครู มีคุณธรรม จริยธรรม  

2.4 งานอาคารสถานที่ อาคารสถานที่เพียงพอและสภาพแวดลอมเอ้ือตอ 

 การเรียนรู 
2.5 กิจการนักเรียน  

2.5.1 นักเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

2.5.2 นักเรียนมีสุนทรียภาพ ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี กีฬา  
2.5.3 นักเรียนมีความรูและปฏิบัติตนใหหางไกลจากสิ่งเสพติด            

สิ่งมอมเมา โรคเอดส และโรคติดตอรายแรง 

2.6 งานสัมพันธชุมชนมีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
4. นักเรียนเห็นคุณคา อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ

ไทย 

5. นักเรียนรูจักดูแลเอาใจใสสุขภาพของตนเอง และผูอื่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6. นักเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยี ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

7. ประชาชนในชุมชนไดรับโอกาสใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนา
โรงเรียน 

7.1 ผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 

7.2 โรงเรียนเปนแหลงการเรียนรูในชุมชน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อให

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี ้
1. รักชาต ิศาสน กษัตริย 
2. ซื่อสัตยสุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝเรียนรู 
5. อยูอยางพอเพียง 

6. มุงมั่นในการทํางาน 

7. รักความเปนไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

ตารางที่ 2 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน  
(ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน  

ภาษาไทย 160 

คณิตศาสตร 160 

วิทยาศาสตร 120 

สังคมศึกษา 80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศิลปศึกษา 80 

การงานและพ้ืนฐานอาชีพ 80 

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 40 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน  
(ชม./ป) 

รายวิชาเพิ่มเติม  

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 80 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 40 
ชมรม  ชุมนุม 40 

 * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน  

รวมเวลาเรียน 1,000 
ภาษาไทย 160 

คณิตศาสตร 160 

 
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
คําอธิบายรายวิชา ท16101 

ศึกษาและฝกทักษะการอานออกเสียงและบอกความหมายของบทรอยแกวและบทรอย
กรอง รวมท้ังอานจับใจความจากสื่อตางๆ ได แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเร่ืองที่อาน อานงาน
เขียนเชิงอธิบาย ขอมูลจากแผนผัง อานหนังสือตามความสนใจ เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ เขียน
ยอความจากสื่อตางๆ เขียนจดหมายสวนตัว กรอกแบบรายการ และเขียนเร่ืองตามจินตนาการได  
พูดแสดงความรู ความเขาใจ ในจุดประสงคของเร่ืองที่ฟงและดูจากสื่อตางๆ ตั้งคําถามและตอบ
คําถามเชิงเหตุผล วิเคราะหความนาเชื่อถือ พูดโนมนาวในสถานการณตางๆ รูถึงชนิดและหนาที่
ของคําทั้ง 7 ชนิดคือ คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ คําบุพบท คําสันธาน และคําอุทาน    
คําราชาศัพท คําที่มาจากภาษาตางประเทศ กลุมคําหรือวลี ประโยคสามัญ ประโยคความรวม  
ประโยคความซอน กลอนสุภาพ สํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต การแสดงความคิดเห็นถึง
วรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบานของตนเอง และทองถิ่นอ่ืน อธิบายคุณคาของวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอาน รวมทั้งทองจําบทอาขยาน และบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โดยใชกระบวนการกลุม การคิดวิเคราะห สืบคนขอมูล อธิบาย การสังเกต การสาธิต      
การเปรียบเทียบ ฝกปฏิบัติในการอาน การเขียน การฟง การดู การพูด การใชภาษาไทย และ
วรรณคดี วรรณกรรม เพื่อใหนักเรียนทุกคนเกิดการมุงมั่นในการทํางาน ใฝเรียนรู รักความเปนไทย 
ตระหนักถึงคุณคาของภาษาไทย มีระเบียบวินัย รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย สุจริต                       
มีจิตสาธารณะ อยูอยางพอเพียงในสังคมปจจุบัน  
รหัสตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท 1.1   ตัวช้ีวัด ป6/1, ป6/2, ป6/3, ป6/4, ป6/5, ป6/6, ป6/7, ป6/8, ป6/9     

มาตรฐาน ท 2.1  ตัวชี้วัด ป 6/1, ป6/2, ป6/3, ป6/4, ป6/5, ป6/6, ป6/7, ป6/8, ป6/9     

มาตรฐาน ท 3.1   ตัวช้ีวัด ป6/1, ป6/2, ป6/3, ป6/4, ป6/5, ป6/6  

มาตรฐาน ท 4.1   ตัวช้ีวัด ป6/1, ป6/2, ป6/3, ป6/4, ป6/5, ป6/6  

มาตรฐาน ท 5.1   ตัวช้ีวัด ป6/1, ป6/2, ป6/3, ป6/4 

รวม 34 ตัวช้ีวัด 
โครงสรางรายวิชาภาษาไทย 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เวลา 160 ช่ัวโมง 

     ตารางท่ี 3  โครงสรางรายวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

ลําดับ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก 
คะแนน 

1 คําและชนิดของคํา ท1.1ป.6/1, ท1.1ป.6/2, 

ท1.1ป.6/3, ท1.1ป.6/4, 

ท1.1ป.6/5, ท1.1ป.6/9, 

ท2.1ป.6/1, ท2.1ป.6/2, 

ท2.1ป.6/3, ท3.1ป.6/1, 

ท4.1ป.6/1, ท4.1ป.6/2, 

ท5.1ป.6/1, ท5.1ป.6/2, 

ท5.1ป.6/3 

การสรางพยางคและคํา 
หนาที่ของคําทั้ง 7 ชนิด 

บทอานเร่ือง  
ดูละครยอนคิด 

บทอาขยานเปนมนุษย
หรือเปนคน 

18 10 

2 กลุมคําและประโยค ท1.1ป.6/1, ท1.1ป.6/2, 

ท1.1ป.6/3, ท1.1ป.6/4, 

ท1.1ป.6/5, ท2.1ป.6/1, 
ท2.1ป.6/2, ท2.1ป.6/3, 
ท3.1ป.6/1, ท3.1ป.6/3, 

ท3.1ป.6/4, ท4.1ป.6/1, 
ท4.1ป.6/4, ท5.1ป.6/1, 
ท5.1ป.6/2, ท5.1ป.6/3 

การสราง วลี       
ประโยคความเดียว 

ประโยคความรวม            
ประโยคความซอน 

บทอานเร่ืองเศรษฐีเฒา
เจาปญญาและอานปาย
ไดสาระ 

18 10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 3 (ตอ)   

ลําดับ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก 
คะแนน 

3 ไตรยางค ท1.1ป.6/1, ท1.1ป.6/2, 

ท1.1ป.6/3, ท1.1ป.6/4, 

ท1.1ป.6/5, ท2.1ป.6/1, 
ท2.1ป.6/2, ท2.1ป.6/3, 
ท3.1ป.6/1, ท3.1ป.6/2, 

ท3.1ป.6/4, ท4.1ป.6/1, 
ท4.1ป.6/2, ท5.1ป.6/1, 
ท5.1ป.6/2, ท5.1ป.6/3 

ท5.1ป.6/4 

การจําแนกอักษร 

สามหมู 
การผันอักษร 

การจําแนกคําเปน  
คําตาย 

อานเสริมบทเรียนเรื่อง
เรื่องกลวยๆ และนิทาน
ทองอิน 

13 9 

4 คําควบกลํ้า 
อักษรนําและการ
สรางคํา 

ท1.1ป.6/1, ท1.1ป.6/2, 

ท1.1ป.6/3, ท1.1ป.6/4, 

ท1.1ป.6/5, ท1.1ป.6/6, 

ท2.1ป.6/1, ท2.1ป.6/2, 
ท2.1ป.6/3, ท3.1ป.6/1,  
ท4.1ป.6/1, ท5.1ป.6/1, 
ท5.1ป.6/2, ท5.1ป.6/3 

ท5.1ป.6/4 

 

การจําแนกคําควบแท   
 คําควบไมแท        
คําที่มีอักษรนํา         
คําประสม       
คําซอน        คําซํ้า 
อานเสริมบทเรียนเรื่อง
ภาษาทันสมัยใน
เทคโนโลยีและสาม
สถาบันหลักนครา 

15 9 

5 การใชพจนานุกรม
และคําราชาศัพท 

ท1.1ป.6/1, ท1.1ป.6/2, 

ท1.1ป.6/3, ท2.1ป.6/1, 
ท3.1ป.6/1, ท3.1ป.6/2,   
ท3.1ป.6/3, ท4.1ป.6/1, 
ท4.1ป.6/2, ท5.1ป.6/1, 
ท5.1ป.6/2, ท5.1ป.6/3 

การใชพจนานุกรม 

การใชคําราชาศัพท 
อานเสริมบทเรียนเรื่อง
ความฝนของขวัญและ
วรรณคดี 

ขุนชางขุนแผนตอน
กําเนิดพลายงาม 

12 9 
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       ตารางท่ี 3 (ตอ)  
 

ลําดับ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก 
คะแนน 

6 การพูด ท1.1ป.6/1, ท1.1ป.6/2, 

ท1.1ป.6/3, ท1.1ป.6/4, 

ท1.1ป.6/5,ท2.1ป.6/1, 

ท2.1ป.6/2, ท3.1ป.6/1, 
ท3.1ป.6/2,  ท3.1ป.6/3, 

ท3.1ป.6/4, ท3.1ป.6/5,  
ท3.1ป.6/6, ท3.1ป.6/7, 

ท4.1ป.6/1, ท4.1ป.6/2,  
ท5.1ป.6/1, ท5.1ป.6/2, 

ท5.1ป.6/3 

การพูดในโอกาสตางๆ 

อานเสริมบทเรียน 

เรื่องจากผาแตมสูอียิปต 
และนิทานแสนสนุก 

15 9 

7 สํานวนโวหาร ท1.1ป.6/1, ท1.1ป.6/2, 

ท1.1ป.6/3, ท1.1ป.6/4, 

ท1.1ป.6/5,ท2.1ป.6/1, 

ท2.1ป.6/2, ท2.1ป.6/3, 
ท3.1ป.6/1, ท3.1ป.6/2,   
ท3.1ป.6/3, ท3.1ป.6/4,  

ท4.1ป.6/1, ท4.1ป.6/2,  
ท4.1ป.6/3, ท5.1ป.6/1 

รูจักและเขาใจสํานวน 
สุภาษิต คําพังเพย 

จําแนกโวหารชนิด
ตางๆ 

อานเสริมบทเรียนเรื่อง
คร้ืนเครงเพลงพื้นบาน
และชอนกลางสราง
สุขภาพ 

12 9 

8 กระทุมแบนบานเรา ท2.1ป.6/2, 

ท2.1ป.6/8, 

ท2.1ป.6/9 

การเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและ
สรางสรรคโดยใช 
ขอมูลทองถ่ินเพื่อให
รูจักประวัติความเปนมา
ของโรงเรียน  ชุมชน 
และจังหวัดของตน  
อีกทั้งปญหาที่พบใน
ปจจุบันและหา 
แนวทางการแกไข 

12 9 
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      ตารางท่ี 3 (ตอ)  

ลําดับ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก 
คะแนน 

9 การเขียน ท1.1ป.6/1, ท1.1ป.6/2, 

ท1.1ป.6/3, ท1.1ป.6/4, 

ท1.1ป.6/5, ท1.1ป.6/6, 
ท1.1ป.6/7, ท1.1ป.6/8, 

ท2.1ป.6/1, ท2.1ป.6/2, 

ท2.1ป.6/3, ท2.1ป.6/4, 

ท2.1ป.6/5, ท2.1ป.6/6, 

ท2.1ป.6/7, ท2.1ป.6/9, 
ท3.1ป.6/1, ท3.1ป.6/2, 
ท3.1ป.6/3, ท3.1ป.6/4, 

ท4.1ป.6/2, ท5.1ป.6/1  

การเขียนจดหมาย 

การเขียนคําขวัญ 

การเขียนโฆษณา 
การเขียนเชิญชวน 

การเขียนปายประกาศ 

ทองบทอาขยาน ผูชนะ 
 

18 9 

10 ภาษาถ่ินและ
ภาษาตางประเทศ 

ท1.1ป.6/1, ท1.1ป.6/2, 

ท1.1ป.6/3, ท1.1ป.6/4, 

ท1.1ป.6/5, ท2.1ป.6/1, 
ท2.1ป.6/2, ท2.1ป.6/3, 
ท3.1ป.6/1, ท3.1ป.6/2, 
ท3.1ป.6/3, ท3.1ป.6/4, 

ท3.1ป.6/5, ท3.1ป.6/7,  

ท4.1ป.6/1, ท4.1ป.6/2, 

ท4.1ป.6/3, ท5.1ป.6/1 

การใชภาษาถ่ิน 

การอานและเขียนคํา
ที่มาจากภาษา 
ตางประเทศ 

อานเสริมบทเรียนเรื่อง
จดหมายจากตางแดน
และเสวนาพาทีเพื่อน 

ส่ีภาค 

12 8 

11 บทรอยกรอง ท1.1ป.6/1, ท1.1ป.6/2, 

ท1.1ป.6/3, ท1.1ป.6/4, 

ท1.1ป.6/5, ท2.1ป.6/1, 
ท2.1ป.6/2, ท2.1ป.6/3,  
ท2.1ป.6/4, ท2.1ป.6/5, 

ท2.1ป.6/6, ท3.1ป.6/1, 
ท3.1ป.6/2, ท3.1ป.6/3,  

ท5.1ป.6/1, ท5.1ป.6/3 

การแตงโคลงส่ีสุภาพ
และกลอนแปด 

อานเสริมบทเรียนเรื่อง
กลอนกานทจากบาน
สวนและวรรณคดีเรื่อง
รามเกียรติ์ตอนศึก
ไมยราพ 

15 9 

รวมตลอดป 160 100 
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 ซึ่งผูวิจัยทําวิจัยในหนวยที่ 8 กระทุมแบนบานเรา  เพื่อใหนักเรียนพัฒนาทักษะ      
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคอีกทั้งยังใหนักเรียนได รูจักประวัติความเปนมาของ
โรงเรียน ชุมชน และจังหวัดของตน รวมถึงปญหาที่พบในปจจุบันและหาแนวทางการแกไข  ซึ่งอยู
ในสาระท่ี 2 มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนกา รเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ  ตัวชี้วัด ท2.1ป.6/2 เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกต องชัดเจน และเหมาะสม            
ตัวชี้วัด ท2.1ป.6/8 เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค และตัวชี้วัด ท2.1ป.6/9 มีมารยาทใน
การเขียน 

การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค 
การเขียนเปนการถายทอดความคิด  ความรูสึกนึกคิดออกมาเปนคํา ขอความเร่ืองราวให

ผูอ่ืนรับรู ความคิดเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญของการเขียน ผูที่จะเขียนไดดีตองมีความคิดท่ีแปลก
ใหมมีคุณคาสรางสรรค ความคิดสรางสรรคนั้นเปนความสามารถทางสมองของบุคคลในการคิดได
กวางไกล คิดไดหลายทิศทาง คิดเชื่อมโยง คิดแปลกใหมไมซ้ําแบบใครและเปนประโยชน จาก
ทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด ( Guildford) (อางถึงใน สุวิทย มูลคํา 2550 : 19 - 20) 
ไดอธิบายวาความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองท่ีคิดไดกวางไกลหลายทิศทางซึ่ง
ประกอบดวย 1. ความคิดคลองแคลว คือคิดตอบสนองตอสิ่งเราใหไดมากที่สดุ 2. ความคิดยืดหยุน 
คือความสามารถในการปรับสภาพของความคิดในสถานการณตางๆได  3. ความคิดริเร่ิม คือ 
ความสามารถคิดแปลกใหมแตกตางจากความคิดธรรมดา 4. คิดละเอียดลออ คือ ความสามารถใน
การมองเห็นรายละเอียดในสิ่งที่คนอื่นมองไมเห็นและยังรวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธสิ่งตางๆ อยาง
มีความหมาย  ในการเขียนเชิงสรางสรรคนั้นผูเขียนตองมีความคิดสรางสรรค จินตนาการและ
ประสบการณในการเชื่อมโยงความคิดในการเขียน จะเห็นไดวาการคิดและการเขียนมีความสัมพันธ
กันจึงควรฝกฝนควบคูกันไป เพราะความคิดสรางสรรคจะทําใหเกิดการเขียนตามจินตนาการและ
สรางสรรค 
ความหมายของจินตนาการ 
 นักการศึกษาไดใหความหมายของจินตนาการไวหลายแนวดังนี้ หลวงวิจิตรวาทการ(2513 : 

123) กลาววา จินตนาการคือการมองเห็นรูปดวยใจ ผูที่สามารถเห็นรูปรางอันใดอันหน่ึงขึ้นไดใน
สมองของตนเอง ความสามารถมองเห็นภาพที่จะเปนในภายหนา หรือมองเห็นสิ่งทั้งหลายกอนที่สิ่ง
นั้นจะเปนขึ้นจริงซึ่งสอดคลองกับวิบูลย ลี้สุวรรณ ( 2537 : 54) และดวงมน จิตรจํานง ( 2536 : 41) 
ที่วา จินตนาการคือการนึกเห็นสรางมโนภาพขึ้น ( Product Imagination) เหมือนสิ่งที่ใหความ
บันดาลใจน้ันหรือสรางมโนภาพขึ้นเอง ( Creative Imagination) ซึ่งสอดคลองกับพีลิชีน ( Pylyshyn, 
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2003 : 2) และสุจริต เพียรชอบ ( 2540 : 155) ที่ใหความหมายของจินตนาการวาเปนอํานาจเปน
ความสามารถของการคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปนไปไดซึ่งการคิดน้ันเปนผลของจิต เปนแหลงการคิด
ประดิษฐสิ่งแปลกใหม อันเปนผลจากการรับรูและจากประสบการณแตหนหลัง อัญชลี     ทองเอม 
(2541 : 10) กลาวในทํานองเดียวกันวาจินตนาการเปนการสรางภาพขึ้นในใจของผูเขียนและผูอาน 
การสรางภาพตองประกอบดวยถอยคําที่ชัดเจน เรียบงาย ไพเราะ แมสิ่งที่เปนนามธรรมสัมผัสดวย
ประสาททั้งหาไมได ก็สามารถปรากฏเปนภาพนึกในใจได ซึ่งบล็อก ( Block, 1981 : 45) ไดให
ความหมายของจินตนาการไววาเปนการนึกภาพสรางภาพเคลื่อนไหวในใจ ที่ทําใหมองเห็นถึง 
สถานการณและสถานการณตางๆ เปนการสรางประสบการณการรับรูขึ้นมาใหมและเกิดจาก
ขาวสารที่เก็บไวในความทรงจํา จินตนาการจะปรากฏในรูปแบบของภาพและเสียงรวมไปถึง
ความรูสึกในการเคลื่อนไหวดวย และเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักด์ิ ( 2545 : 27) ไดอธิบายวา 
จินตนาการหรือภาพในความคิด เปนสิ่งที่สมองสรางขึ้น เมื่อประสาทสัมผัสรับขอมูลจะสง
สัญญาณสูสมอง แลวสมองจะนําขอมูลที่ไดรับไปเปรียบเทียบกับสิ่งของประเภทเดียวกันที่เก็บ
สะสมไวในความทรงจําโดยเช่ือมโยงขอมูล ความรู ประสบการณในอดีต ภาษาแลวแปรขอมูลเปน
ภาพตามที่ตนเองเขาใจอยางอัตโนมัติ 
 จากความหมายของจินตนาการท่ีนักการศึกษาทั้งหลายไดกลาวไวพอสรุปไดวา จินตนาการ
หมายถึง การวาดภาพข้ึนในใจ อันเปนผลมาจากประสบการณเดิม 

ความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค 
การเขียนเชิงสรางสรรค  เปนทักษะทางภาษาที่ใชในการสื่อสารถายทอดความรูสึกนึกคิด

จินตนาการของผูเขียนออกมาเปนลายลักษณอักษรซึ่งมีรูปแบบการเขียนท้ังรอยแกวและรอยกรอง  

จึงนับไดวาเปนทักษะท่ีคอนขางยากซึ่งมีผูใหความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค  ไวหลายทาน  

ประมวลความไดวาการเขียนเชิงสรางสรรคเปนการแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรคดวยภาษาท่ีขัด
เกลาอยางเหมาะสมถูกตองตามประเภทของเน้ือหาท่ีแสดงออก  แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับ   
ประภาศร ีสีหอําไพ (2531 : 1) ซึ่งกลาวไววาการเขียนแบบสรางสรรคเปนการเขียนที่ผูเขียนสรางคํา
และขอความจากจินตนาการของตนเอง  มิไดลอกเลียนแบบอยางผูอื่นมีอิสระที่จะเลือกรูปแบบการ
เขียน โดยไมอยูในกรอบของลักษณะคําประพันธมากนัก  ผลงานเชนน้ีจึงมีคุณคาทางความคิดริเร่ิม
อยางเดนชัด อีกทั้งอัจฉรา  ชีวพันธ (2533 : 2), ปราณี  สุรสิทธิ์ (2541), ประไพศรี  พุมจันทร (2542 : 

35), มาลียา ระวังวงศ (2542 : 21) และสิริพร กอบแกว (2543 : 39) การเขียนเชิงสรางสรรค  หมายถึง 

การเขียนเลาเร่ืองเลาประสบการณ  ที่ผูเขียนไดถายทอดจินตนาการ  อารมณ ความรูสึกนึกคิด  และ
ประสบการณออกมาเปนตัวหนังสือดวยถอยคําที่แสดงใหเห็นถึงความคิดหรือขอเสนอแนะท่ี
นาสนใจโดยมิไดเลียนแบบใคร ในลักษณะของการคิดริเร่ิม แปลกใหม 
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นอกจากน้ี อรรณพา รัตนวิจารณ  (2542 : 9) กลาววาการเขียนเชิงสรางสรรคนั้น  หมายถึง 

การเขียนแบบใดก็ไดที่เกิดจากความคิดและจินตนาการของผูเขียนเอง  โดยท่ีมิไดไปลอกเลียนแบบ  

ผูอ่ืนดังน้ัน  การเขียนเชิงสรางสรรคนั้นจะเปนการเขียนในลักษณะที่เปนการถา ยทอดจินตนาการท่ี
หลั่งไหลออกมาเปนภาษาเขียน  หากครูสามารถจัดกิจกรรมในลักษณะท่ีชวยกระตุนใหเด็กเกิด
จินตนาการ  และเกิดความสนุกสนานในการใชจินตนาการทางการเขียนแลว  ขอบเขตของการใช
ศัพทจะกวางขึ้นโดยเฉพาะเด็กที่มีทักษะทางภาษาไทยปานกลาง  จนถึงระดับต่ํา  หากเขารูจักนํา
คําศัพทที่รูจักมาผสมผสานหรือสรางขอความข้ึนมาจากคําที่เขามีอยูได  เขาก็สามารถใชจินตนาการ
ทางการเขียนได  จินตนาการน้ีเปนสิ่งที่มีคุณคาสําหรับเด็กมาก  และเด็กทุกคนก็สามารถถายทอด
จินตนาการน้ีออกมาไดถาไมถูกสกัดกั้นดวยการสอนที่เปนรูปแบบบังคับดานความคิด      

กองเทพ เคลือบพณิชกุล  (2542 : 22 - 23) แสดงความเห็นวา การเขียนเชิงสรางสรรคเปน
การถายทอดความรู  ความคิด อารมณ ความรูสึก  ลงเปนตัวหนังสืออยางมีจุดมุงหมาย  โดยผูเขียน
ตองอาศัยจินตนาการ  ความสามารถในการใชถอยคํา  สํานวนภาษาและประสบการณชีวิต  เพื่อให
ผลงานนั้นมีคุณคาในการสรางสรรคสิ่งที่ดีงามแกผูอานทั้งดานความรู  ความคิด  และจิตใจ ซึ่ง
สอดคลองกับถวัลย มาศจรัส ( 2545 : 4) กลาววาการเขียนเชิงสรางสรรคหมายถึง งานเขียนที่แสดง
ใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคของผูเขียนท่ีเขียนดวยสํานวนภาษาท่ีมีลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง 
หรือมีรูปแบบการเขียนที่มีความแปลกใหม มีคุณคาและเปนที่ยอมรับของสาธรณชน 

กระทรวงศึกษาธิการ  (2544 : 137) กลาวถึงการเขียนเชิงสรางสรรควาเปนการเขียนโดยใช
ความรูประสบการณและจินตนาการในการเขียนเรียงความ  นิทาน  เร่ืองสั้น  นวนิยาย  และ               
บทรอยกรอง  การเขียนเชิงสรางสรรค  ผูเขียนจะตองมีความคิดดี  มีจินตนาการดีมีการประมวลคํา
หลากหลายสามารถนําคํามาใชในการเขียน มีเทคนิคการเขียนและใชสํานวนสละสลวย 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการเขียนเชิงสรางสรรคนั้น  หมายถึง  การเขียนที่แสดงออกซึ่ง
อารมณ  ความรูสึกนึกคิด จินตนาการ ของผูเขียนและประสบการณที่ไดรับมาจากสิ่งที่ไดพบเห็น
เขียนถายทอดออกมาดวยภาษา ตามลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล โดยท่ีมิไดลอกเลียนแบบใคร
ผลงานจากการเขียนนั้นควรมีลักษณะใหมและนาสนใจ 

ลักษณะของการเขียนเชิงสรางสรรค 
ฉวีวรรณ จินดาพล (2528 : 60 - 61) ไดเสนอลักษณะของการเขียนเชิงสรางสรรค ไววา 
1. การเขียนเชิงสรางสรรค  มีอิสระในการเขียน  เด็กจะเขียนโดยไมอยูภายใตการบังคับชัก

นํา หรืออิทธิพลของใคร แตเด็กจะเขียนในสิ่งที่เขารูสึกวาตองการเขียน ครูอาจจะใหความชวยเหลือ  

เมื่อเด็กถามการสะกดคําบางคํา เปนตน 
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2. การเขียนจากความรูสึกที่แทจริงของเด็ก  เด็กจะถายทอดความรูสึกนึกคิดที่มีตอสิ่งที่เขา
พบเห็น ประทับใจ จินตนาการออกมา  โดยครูอาจจะใหหัวขอกระตุนใหเด็กคิดหรือจัดสถานการณ
เพื่อใหเด็กรูสึกจินตนาการมากพอท่ีจะเขียนได 

3. การเขียนที่มีลักษณะเฉพาะตนเด็กแตละคนจะมีรูปแบบในการเขียนแตกตางกันครู
อาจจะชวยแนะนําใหไดบางในการเขียนคร้ังตอๆ ไป 

4. การเขียนรอยกรอง จะเปนงานท่ีเด็กใชความคิดสรางสรรคไดมาก  เพราะจะตองเลือกใช
ถอยคําที่สื่อความหมาย มีเสียงคลองจอง  มีสัมผัส รัดกุม และเกิดภาพพจนตรงตามความคิดเด็กบาง
คนอาจติดรูปแบบรอยกรองอยางงายๆ  ขึ้นเองก็ไดแตไมไดหมายความวาการเขียนเชิงสรางสรรค
จะตองสรางรูปแบบการประพันธขึ้นใหมเสมอ 

ประภาศรี สีหอําไพ (2531 : 2 - 3) ไดเสนอลักษณะท่ัวไปของการเขียนเชิงสรางสรรคไววา 
1. มีแนวเขียนเปนจิตพิสัย  ผูเขียนมีขอสังเกต  ประสบการณ  ความนึกคิด  ความเห็นมี

จินตนาการของตนเองแลวจึงเขยีนรายงานประพันธชิ้นนั้นข้ึน 

2. มีความแปลกใหม และมีความสามารถในการแสดงออก 

3. โดยท่ัวไปไมไดเปนความเรียงเชิงศิลปที่เรียกวากวีนิพนธรอยแกวเสมอไป 

4. ผูเขียนนอกจากจะเสนอความคิดโครงเร่ืองที่แปลกใหมแลวอาจไมยึดเอาฉันทลักษณ
ตามแบบแผนที่กําหนดถือเปนการแหวกเกณฑลักษณะคําประพันธ 

5. งานเขียนจะตองมีวัตถุประสงค สรางคํา และสรางแนวคิดเพื่อใหงานเขียนเชิงสรางสรรค
บรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร 

กระทรวงศึกษาธิการ  (2534 : 7) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการเขียนเชิงสรางสรรควาควร
ประกอบไปดวย 

1. ใหความแปลกใหม  หมายถึง ความคิดที่ไมซ้ําแบบหรือไมไดลอกเลียนแบบผูอ่ืนมาเปน
ความคิดของผูเขียนเอง หรือดัดแปลงมาอยางแยบคายดวยภูมิปญญาของตน 

2. ใชภาษาคมคาย  กะทัดรัด ทั้งนี้เปนการใชภาษา  ที่ไมผิดแปลกไปจากระเบียบของภาษา
ซึ่งเปนที่ยอมรับกัน 

3. มีคุณคาทางดานจิตใจและสติปญญา 
4. เปนประโยชนไมทางตรงก็ทางออม เชน ใหขอคิดที่เปนคติตอการดํารงชีวิตชี้ใหเหน็คุณ  

โทษ แนะนําใหคนรูจักสังเกต  พิจารณาส่ิงตางๆ  โดยแยบคาย  กอใหเกิดจินตนาการในทางท่ีดีงาม  

หรือใหความเพลิดเพลินแกจิตใจ ในลักษณะของนันทนาการ 

สุวิทย มูลคํา (2550 : 9) อธิบายวาคุณลักษณะของความคิดสรางสรรคไววา  
1. ตองเปนสิ่งใหม เปนความคิดที่แปลกใหม ไมซ้ําใคร 
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2. ตองใชการได เปนความคิดที่สามารถนําไปใชไดจริงและดีกวาความคิดเดิม 

3. ตองมีความเหมาะสม เปนความคิดที่มีเหตุผล มีความเหมาะสมและมีคุณคา คนทั่วไป
ยอมรับรวมกันได 

จากลักษณะการการเขียนเชิงสรางสรรคดังกลาว  สรุปไดวา  การเขียนเชิงสรางสรรคจะตอง
เปนสิ่งใหม ตองใชการได ตองมีความเหมาะสม  เปนการเขียนจากขอสังเกตประสบการณ  

จินตนาการของผูเขียนโดยมิไดลอกเลียนแบบใครและใหสาระความรู  รวมถึงเราความสนใจของ
ผูอ่ืน 

องคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรค 
เวสท (West 1973 : 267 – 271, อางถึงใน  อุทัยวรรณ  ปนประชาสรร  2538 : 15 - 16) ได

กลาววาการเขียนทั้งหลายน้ันเปนการสรางสรรค  ถาหากวาเราจะรูจักเขียนส่ิงใดขึ้นมาแมวาสิ่งนั้น
จะเปนสิ่งเกา  ความคิดเกาแตถานํามาแสดงออกในรูปแบบใหมเสริมความคิดใหมเขาไปในการ
แสดงออกใหมๆ  ทางจินตนาการผลงานน้ันก็จะเปนผลงานเขียนใหมที่สมบูรณขอแตเพียงให
ผลงานนั้นมาจากตัวของเราเองดวยความชาญฉลาด มิไดเปนการลอกเลียนแบบใครและมิใชเพื่อการ
สื่อสารกันโดยทั่วไปเทานั้น  เวสทไดกลาวถึงองคประกอบของการเขียนสรางสรรค  ไดแกความ
จริงใจ อารมณ ความคิดริเร่ิม และการสรางประสบการณ 

ความจริงใจ  เปนสิ่งสําคัญอันดับแรกเพราะงานเขียนใดๆ  ถาขาดความจริงใจแลวทําใหคา
ของงานเขียนนั้นดอยลงไปมากผูเร่ิมฝกการเขียนหลายคนพยายามท่ีจะเขียนใหมีใจความสั้นๆ ลงมา
ใสสัมผัสและจังหวะวรรคตอนลงตามท่ีเห็นเหมาะสม  แตถาขาดความจริงใจขอเขียนนั้นจะดูขัด
รูปแบบก็ดูไมเหมาะสมกับขอเขียนนั้นสวนเนื้อความจะดูไมสมจริงขึ้นมาทันที  ผูเขียนเองจะสับสน
ในการเขียนทิ้งใจความสําคัญที่ควรจะกลาวถึงคงมีแตสวนประกอบยอยที่ไมสามารถทําใหอาน
ประทับใจได 

อารมณ การเขียนสรางสรรคที่ดีนั้นผูเขียนตองใหความสนใจในการเสนอขอเท็จจริงนอย
กวาการเสนอจินตนาการ  ทัศคติ และอารมณ  ความรูสึก  การบรรยายที่ใหขอมูลละเอียดลออแตเปน
ขอเท็จจริงมากกวาการพรรณนาจึงไมใชการเขียนสรางสรรค  เพราะเปนเร่ืองที่ทําใหผูอานคิดถึง
ความนาเชื่อถือและความสมจริง  แตการพรรณนาเปนการทําใหผูอานรูสึกดวยอารมณแลวพยายาม
จินตนาการใหกวางไกลออกไป  แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาการเขียนแบบบรรยายจะเปนการเขียน
สรางสรรคไมได ขึ้นอยูกับผูเขียนจะใชความสามารถทางศิลปะภาษาทําใหเปนไปมากนอยเพียงไร 

ความคิดริเร่ิม แตละคนจะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง  มีความนึกคิด  และความสามารถอยู
ในตนเองผิดแผกแตกตางกันออกไป  ตองพยายามคนพบความคิดผิดแปลกใหม  เพื่อสรางผลงาน
ใหมๆ ออกมา อยามัวแตไปคิดริษยาหรือพยายามลอกเลียนแบบผูอื่นเพราะ  “ความริษยาเปนความ
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เขลา และการลอกเลียนแบบ เปนการฆาตัวตาย” คนที่ประสบความสําเร็จคือคนท่ีนับถือตนเอง  รูจัก
คิด และรูจักสรางสรรคความแปลกใหมในทางท่ีเปนประโยชน 

การสรางประสบการณ  การเขียนเชิงสรางสรรค  ตองการประสบการณมากท่ีสุดเทาที่จะ
มากไดเพื่อนํามาเปนวัตถุดิบ  ในการเขียนถอยคําเปนสัญลักษณแทนเสียง  และเสียงน้ันจะใชแทน
ประสบการณตองไมใชคําที่เปนนามธรรมมากเกินไป  เพราะนามธรรมไมสามารถใหความรูสึกแก
ผูอานไดเทาที่ควร ผูเขียนจะเพิ่มเติมบทสนทนา  ใชภาษาและเสียงของภาษาถายทอดความรูสึก  นึก
คิดไปสูผูอานดวยวิธีใดก็ไดใหผูอานเกิดภาพขึ้นในความนึกคิด  และติดตามเร่ืองไปตลอด  เมื่อเขา
อานเร่ืองของเราตองใหรับสาระไปสรางประสบการณใหมได  ไมควรใชวิธีการจําเจอยูแตแบบเดิม
ใชความคิดเดิมแมจะเปนประสบการณเดิมของผูเขียนก็ตามเพราะสิ่งนั้นไมใชการเขียนสรางสรรค 
ประเภทของการเขียน     

ทักษะการเขียนเปนทักษะการสื่อความหมายโดยใชตัวหนังสือหรือสัญลักษณเปนสื่อ
ถายทอดความรู ความคิด และประสบการณ การเขียนจึงไมใชเปนเพียงทักษะหน่ึงที่มีประโยชนใน
ชีวิตเทานั้น แตยังเปนแหลงของความพึงพอใจสวนตัวของผูอานและผูเขียน  และเปนกระบวนการท่ี
จะพัฒนาความสามารถดานความคิดของผูเขียนดวยวลัยรัตน อติแพทย  (2532 : 3) กลาววา ตามหลัก
สากลน้ันไดแบงการเขียนออกเปนประเภทใหญๆ 2 ประเภท คือ 

1. การเขียนรอยแกวหรือความเรียง คือการเรียบเรียงถอยคําตามรูปประโยคธรรมดาใหเปน
เร่ืองราว  ไมมีกําหนดกฎเกณฑที่บังคับเปนแบบฉบับ  แตตองเปนไปตามระเบียบภาษาของชาติ  

รูปแบบของรอยแกว  ไดแก ยอความ บันทึกรายงาน  จดหมาย ประกาศเรียงความ  บทความ นิทาน 

หรือนิยาย ตํานาน ประวัต ิฯลฯ 

2. การเขียนรอยกรองหรือบทกวีนิพนธ  คือ การเรียบเรียงถอยคําตามแบบแผนที่บังคับ
โดยเฉพาะตองเลือกสรรถอยคําที่ไพเราะเหมาะสม  และมีความหมาย  ลึกซึ้งมาเรียบเรียงอยางมี
ศิลปะ รูปแบบของรอยกรองหรือกวีนิพนธไทยมีหลายแบบ คือ โคลง ฉันท กาพย กลอนเปนตน 

มณีปน พรหมสุทธิรักษ (2533 : 120) แบงการเขียนตามความมุงหมายของการเขียนไวดังนี้ 
1. การเขียนเพื่อเลาเร่ือง คือการเขียนเพ่ือถายทอดประสบการณความรู  สวนใหญใชในการ

เขียนชีวประวัติ  การเขียนขาว  การเขียนสารคดี  การเขียนแบบนี้ผูเขียนตองเลาเร่ืองตามลําดับ
เหตุการณ และใชขอมูลถูกตองตามความจริง 

 วิธีการเขียนเลาเร่ือง 
1. เตรียมเน้ือเร่ือง 

 1.1 เลือกเน้ือเร่ืองหรือเหตุการณที่นาสนใจ และประทับใจผูเลามากท่ีสุด 
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 1.2 เรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้ น ซึ่งอาจเร่ิมตั้งแตการนําเร่ืองไปสูเหตุการณที่นา
ประทับใจที่สุด แลวจบดวยการสรุปเปนขอคิด ขอเตือนใจ ขอเสนอแนะหรือทิ้งใหคิด 

 1.3 พิจารณาเน้ือเร่ืองที่จัดลําดับใหมีความสั้นยาวพอเหมาะกัน 

 1.4 เลือกใชสํานวนภาษาใหเหมาะสมกับเนื้อเร่ือง 

2. กําหนดโครงเร่ืองที่เตรียมไว โดยแยกเปนสวนคํานํา เน้ือเร่ือง สรุป 

การเตรียมโครงเร่ือง 
1. ที่มาของเร่ือง 

2. สถานที่และเวลาท่ีเกิดเร่ือง 

3. ผูเกี่ยวของหรือผูมีบทบาทสําคัญในเร่ือง 

4. เร่ืองหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นตามลําดับ 

5. ผลอันเนื่องมาจากเร่ืองหรือเหตุการณสําคัญ 

3. ลงมือเรียบเรียง ตามลักษณะตางๆ ดังนี้ 
 3.1 ตามลําดับเวลา เกิดกอนไปสูปจจุบันตามลําดับเวลา 
 3.2 ตามลําดับหัวขอ จากหัวขอสําคัญมากไปหาความสําคญันอย 

 3.3 โดยการอธิบาย วิเคราะหเร่ืองราวตามลําดับความสําคัญของเร่ือง 

4. ใชประโยคนําเร่ืองที่ชวนใหผูอานสนใจ เชน เร่ืองน้ีไมนาจะเกิดขึ้นได แตก็เกิดขึ้นแลวเมื่อวานน้ี
เอง กวาจะเกลี้ยกลอมใหคุณพอซื้อเคร่ืองรับโทรทัศนได จะตองใชความพยายามอยางมาก 

5. นําเร่ืองไปสูจุดสุดยอด ซึ่งไดแกจุดที่นาสนใจหรือซับซอนที่สุดของเร่ือง จุดสุดยอดเปนจุดท่ีเร่ือง
หรือเหตุการณทั้งหมดดําเนินไปสู   และตอจากจุดสุดยอดจะมีเร่ืองที่ตองกลาวอีกเพียงเล็กนอยก็จบ
เร่ือง 

6. จบเร่ืองในลักษณะท่ีชวนใหผูอานรูสึกวาขอขัดแยงหรือปญหาตางๆ ไดคลี่คลายไปแลว และรูชัด
แจงวาอะไรเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ   ผูอานควรจะรูสึกวาตนเขาใจเร่ืองทั้งหมดแจมแจงเมื่อได
อานเร่ืองจบลง 

7. ใชถอยคําสํานวนภาษาใหเหมาะสมแกเร่ืองและตัวละคร 

8. ลีลาการเขียน 

 8.1 การเลือกสรรคํา ควรใชคําธรรมดางายๆ กอใหเกิดความรูสึก ใชสํานวนไทย ใชคํา
กะทัดรัด ไมควรใชภาษาถิ่น คํายอ ตัวเลขที่ไมเปนทางการ 

 8.2 การใชโวหาร โวหารในการเขียนมี 5 ชนิด คือ 

 8.2.1 บรรยายโวหาร เปนการอธิบายอยางถี่ถวน  เปนการเลาเร่ืองหรืออธิบาย
เหตุการณ จุดประสงคเพื่อใหความรูแกผูอาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 
 
 8.2.2 พรรณนาโวหาร เปนโวหารที่สอดแทรกอารมณความรูสึกของผูเขียน  
เพื่อใหผูอานมองเห็นภาพ 

 8.2.3 เทศนาโวหาร เปนโวหารสั่งสอน ชักจูงใจ 

 8.2.4 อุปมาโวหาร เปนโวหารเปรียบเทียบ 

 8.2.5 สาธกโวหาร เปนโวหารแสดงเหตุผลและการยกตัวอยาง 

ลักษณะของการเลาเรื่องท่ีดี 
 1. มีการเร่ิมเร่ืองดี 
 2. มีรายละเอียดที่นาสนใจ 

 3. ประกอบดวยตัวละคร บุคคลหรือสิ่งที่นาสนใจ 

 4. เปนเร่ืองหรือเหตุการณที่ไมใชปกติธรรมดา  

 5. มีจุดสุดยอดท่ีต่ืนเตนเราใจ 

 6.แทรกความขบขัน 

 7. ทําใหเกิดความเขาใจใครติดตาม 

 8. จบเร่ืองเหมาะสม 

 2. การเขียนเพื่ออธิบาย  คือ การเขียนเพื่อบอกวิธีทําสิ่งหนึ่ง  ชี้แจงตอบปญหาผูเขียนตอง
ลําดับขั้นตอนของเร่ืองอยางดี และใชภาษาท่ีรัดกุม ชัดเจน เพื่อใหผูอานเขาใจงาย 

3. การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น  คือ การเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเขียน  ซึ่งอาจจะมี
ขอคิด คต ิหรือแนวคิดที่นาสนใจแทรกอยูดวย 

4. การเขียนเพื่อโฆษณา  คือการเขียนจูงใจ  เชิญชวนใหผูอานสนใจส่ิงท่ีเขียนแนะนํา  เชน 

การเขียนคําโฆษณา คําขวัญ คําที่ใชควรใหสั้น มีการเลนลีลาของคําเพื่อใหผูอานติดใจ 

5. การเขียนเพื่อสรางจินตนากา ร คือ การถายทอดความรูสึก  จินตนาการใหผูอานเกิด
ความรูสึกเห็นภาพตามผูเขียน  ตองใชคาํประณีต  มีความหมายแฝง  เชน การเขียนเร่ืองนวนิยาย      
เปนตน 

จากขอความขางตน สรุปประเภทของการเขียนได  2 ประเภท คือ ประเภทรอยแกวและรอย
กรอง ซึ่งการเขียนประเภทรอยแกวจะเปนลักษณะความเรียง และเขียนตามความมุงหมายวาตองการ
จะเขียนเพื่ออะไร สวนการเขียนรอยกรอง จะเปนลักษณะบทกวีนิพนธ ที่มีรูปแบบเฉพาะ 

การเขียนเร่ือง 
การเขียนเร่ืองอาจเปนการเขียนเกี่ยวกับประสบการณสวนตัวหรือเร่ืองที่นาสนใจ  การเขียน

ประเภทนี้สวนมากใชบรรยายโวหารและมีอธิบายโวหารประกอ บ การเขียนเร่ืองที่เกิดขึ้นจริงอาจ
ไมตองวางโครงเร่ืองอยางรัดกุมเชนเดียวกับการเขียนประเภทอื่น  อาจกําหนด  โครงเร่ืองอยางงายๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 
 
เร่ิมตนจากคํานํา หัวขอเร่ืองหรือลําดับเหตุการณ จนถึงบทสรุป  ขอสําคัญอยูที่วาจะเขียนอยางไรจึง
จะสามารถเลาสิ่งที่ตองการใหไดดีที่สุดเทานั้น 

การเขียนเร่ือง ตามจินตนาการและสรางสรรค  ในที่นี้ผูวิจัยหมายถึง การถายทอดเร่ืองราว
ความรูสึกนึกคิด จินตนาการโดยใชประสบการณของผูเขียนเชื่อมโยงความคิดและขอมูลทองถิ่น
ออกมาเปนความเรียง เลาเร่ืองโดย ใช คําถูกตอง การใชภาษาสื่อความไดชัดเจนเห็นภาพ               
เกิดความรูสึกคลอยตาม ลําดับเน้ือหา ไดตอเน่ืองสอดคลองกันตลอดเร่ือง  เขียนหนังสือไดถูกตอง
ไมตกหลนและต้ังชื่อเร่ืองไดเหมาะสม ซึ่งการเขียนความเรียงไดมีผูใหความหมายไวดังนี้วิจิตรา     

แสงพลสิทธิ์  (2522 : 335) กลาววา “ความเรียง  หมายถึง งานเขียนที่แตงหรือเรียบเรียงข้ึนโดยมี
จุดมุงหมายเพื่อถายทอดอารมณ  ความรูสึกนึกคิด  ทัศนคติ หรือความตองการใหผูอ่ืนทราบ  สวน
เรียงความจัดเปนความเรียงชนิดหน่ึงที่มีรูปแบบเฉพาะตัวตางจากงานเขียนประเภทอ่ืน ” ศักดิ์ศรี  

แยมนัดดา  (2527 : 1) และ ธวัช ปุณโณทก (2527 : 60, อางถึงใน  ธัญญะลักษณ  ปสนานนท  2540 : 

20) มีความเห็นตรงกันวา  ความเรียงมี  2 ชนิดคือ ความเรียงท่ีเปนแบบแผน  ตองเขียนตามรูปแบบ
เฉพาะของงานเขียนนั้ นๆ เชน การเขียนรายงาน  เขียนจดหมาย  อีกชนิดหน่ึงคือ  ความเรียงท่ีไมเปน
แบบแผน  การเขียนลักษณะนี้ไมจําเปนตองอาศัยแบบแผ น กฎเกณฑ  มุงใหผูอานสนใจและ
เพลิดเพลินเนื้อเร่ืองมากกวา  สวนประภาศรี  สีหอําไพ  (2533 : 73) แสดงความคิดเห็นถึง  ความ
สับสนในการใชคําวา “เรียงความ” และ “ความเรียง” วา “เรียงความ” เดิมเปนคําใชเรียก  วิชาหนึ่งที่
เกี่ยวกับการใชภาษา  สวนความเรียงจะหมายถึง  การนําถอยคํามาเรียบเรียงเปนขอความเพื่อแสดง
ความคิด  ความรูสึกความเขาใจของผูเรียบเรียงใหผูอื่นทราบ  ประโยคแตละประโยคที่มีขอความ
ติดตอกันเปนขอความใหญจะเรียกวา ความเรียงนอกจากน้ียังมีงานวิจัยและนักวิชาการอีกหลายทาน
ที่ไดสรุปความหมายของความเรียงไว ดังตอไปน้ี 

สนิท สัตโยภาส  (2533 : 89) ไดใหความหมายของความเรียงไววา  ความเรียงหมายถึง  การ
ถายทอด ความรู ความคิด ความเขาใจ  ออกมาเปนลายลักษณอักษรที่เปนเร่ืองราว  โดยใชถอยคําที่
ถูกตอง สละสลวย  และไดใจความชัดเจนอิงอร  อมาตยกุล  (2535 : 71) ไดสรุปความหมายขอ  ง 
ความเรียงไววา  ความเรียงคือ  การเขียนที่ตองอาศัยความรู  ความคิด  ความรูสึกเปนสําคัญ  แลว
ถายทอดออกมาเปนภาษาเขียนที่ถูกตองและมีแบบแผน  โดยอาศัยความสามารถทางการใชภาษา
ของผูเขียนอัครา  บุญทิพย (2535 : 134) ไดใหความหมายของความเรียงไววา  ความเรียงคือเร่ืองราว
ที่เขียนขึ้นดวยภาษารอยแกวอยางสละสลวย  โดยเนนคุณคาดานความคิด  และจินตนาการมากกวา
คุณคาดานความรู 

สายทิพย  นุกูลกิจ (2539 : 126) กลาวถึงความหมายของความเรียงไววา  เปนงานเขียนท่ีมุง
สื่อความคิดของผูเขียนเปนสําคัญ  โดยใหคุณคา  แงคิดเชิงปรัชญา  เกี่ยวกับโลกและชีวิต  ซึ่งผูเขียน
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อาจเขียนอยางตรงไปตรงมา  โดยนําภาพที่ผูเขียนพบเห็น  หรือนําเหตุการณในชีวิตประจําวัน          
มากลาว ซึ่งเร่ืองที่นํามาเขียนอาจไมใชเร่ืองสําคัญ  ในการเขียนอาจใชความรูทางวรรณศิลปมาชวย
ใหงานเขียนมีความนาสนใจย่ิงขึ้น 

จากความหมายของคําวา “ความเรียง” ดังกลาวสรุปไดวา ความเรียงเปนการเขียนดวยภาษา
รอยแกว  เพื่อถายทอดความรู  ความคิด  ความรูสึก  และทรรศนะของผูเขียน  ตามจุดมุงหมายท่ี
ตองการ โดยการนําถอยคํามาเรียบเรียงใหเปนประโยคและขอความท่ีสละสลวยสามารถสื่อสารได
ตรงกับความตองการ 

จากขอมูลขางตน  สรุปการเขียนเร่ือง ตามจินตนาการและสรางสรรค  ในที่นี้ผูวิจัยหมายถึง
การถายทอดเร่ืองราวความรูสึกนึกคิด จินตนาการโดยใชประสบการณของผูเขียนเชื่อมโยงความคิด
และขอมูลทองถิ่นออกมาเปนความเรียง เลาเร่ืองโดย ใชคําถูกตอง การใชภาษาสื่อความไดชัดเจน
เห็นภาพ เกิดความรูสึกคลอยตาม  ลําดับเน้ือหา ไดตอเน่ืองสอดคลองกันตลอดเร่ือง  เขียนหนังสือ
ไดถูกตองไมตกหลนและตั้งชื่อเร่ืองไดเหมาะสม  
การสอนเขียนภาษาไทย 

การเขียนเปนเคร่ืองมือถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญมาก  เพราะการเขียนเปน
หลักฐานท่ีชวยใหคนรุนหลังทราบความเปนมาของอดีตจนถึงปจจุบัน  การเขียนจึงเปนเคร่ืองมือ
อยางหนึ่งที่ชวยใหโลกเจริญกาวหนา ดังนั้น จึงควรมีการสงเสริมทักษะการเขียนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเขียนในระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อประโยชนในการพัฒนาทักษะทางภาษา 
จุดมุงหมายในการสอนเขียนภาษาไทย  
เน่ืองจากการเขียนมีความสําคัญ ดังนั้นการเขียนจึงมีจุดมุงหมายหลายประการดังน้ี 

1. เพื่อคัดลายมือหรือเขียนใหถูกตองตามลักษณะตัวอักษรใหเปนระเบียบชัดเจนและอาน
เขาใจงาย 

2. เพื่อเปนการฝกฝนทักษะการเขียนใหพัฒนางอกงามข้ึนตามวัย 

3. เพื่อใหมีทักษะการเขียนสะกดคําถูกตองตามอักขรวิธีเขียนวรรคตอนถูกตองและเขียนได
รวดเร็ว 

4. เพื่อใหรูจักเลือกภาษาเขียนที่ดี มีคุณภาพเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส 

5. เพื่อใหสามารถรวบรวมและลําดับความคิด  แลวจดบันทึก  สรุป และยอใจความที่อาน
หรือฟงได 

6. เพื่อถายทอดใหมีจินตนาการ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และความรูสึกนึกคิดเปนเร่ืองราว
ใหผูอื่นเขาใจความหมาย 
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7. เพื่อใหสามารถสังเกต จดจํา และเลือกเฟนถอยคําหรือสํานวนโวหารใหถูกตองตามหลัก
ภาษา และสื่อความหมายไดตรงตามท่ีตองการ 

8. เพื่อใหมีทักษะการเขียนประเภทตางๆ  และสามารถนําหลักการเขียนไปใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวัน 

9. เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการเขียนตามท่ีตนเองสนใจและมีความ
ถนัด 

10. เพื่อใหเห็นความสําคัญและคุณคาของการเขียนวามีประโยชนตอการประกอบอาชีพ  

การศึกษาหาความรู และอ่ืนๆ 

จุดประสงคในการเขียนเลาเร่ือง 
 1. เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน 

 2. เพื่อถายทอดความรู ประสบการณและขอคดิใหผูอื่นทราบ 

 3. เพื่อถายทอดความรูสึก อารมณ 
 4. เพื่อเปนคติสอนใจและเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  

การสอนทักษะการเขียน 
ในบรรดาทักษะทางภาษาทั้ง  4 ทักษะคือ ทักษะการฟง  การพูด การอาน และการเขียน  จะ

เห็นวาทักษะการเขียนเปนเร่ืองที่คอนขางยากที่สุ ด การสอนทักษะทางการเขียนในระดับ
ประถมศึกษามีอยูหลายประเภท  เชน การเขียนคดัลายมือ  การเขียนสะกดคํายากการเขียนเลาเร่ือง  

การเขียนสรุปความ  การเขียนบัตรเชิญ  การเขียนโฆษณา  การเขียนจดหมาย การเขียนคําขวัญ  คํา
สัมผัสคลองจอง  การเขียนบทรอยกรอง  การเขียนเร่ืองจากจินตนาการเปนตน  ทักษะการเขียนมี
ลักษณะที่สลับซับซอน บุคคลจะเขียนไดดีจะตองไดฟงมาก  ไดอานมาก  มีประสบการณกวางขวาง  

นอกจากน้ันยังปรากฏวานักเรียนที่เขียนไดดีมักมีทักษะการพูดดี  รูจักการใชภาษาอยางสละสลวยมี
หลักเกณฑ  ทักษะในการเขียนตองการเวลาและการฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ  รูจักใชความสังเกต  จํา 
ปรับความรูความคิดนําออกมาใชอยางเหมาะสมทันเหตุการณ  ผูสอนทักษะการเขียนนอกจาก
จะตองมีวิธีการแลวควรมีความมานะ พยายาม  อดทนเพราะการเขียนถือเปนความสุดยอดในบรรดา
ทักษะขางตนที่อธิบายมาแลว  ครูควรคํานึงถึงหลักสําคัญบางประการในการสอนทักษะการเขียน  

(ขจรศร ีชาติกานนท 2540 : 69) ดังนี ้
1. กอนลงมือสอนครูควรจะไดทดสอบความพรอม  ในการเขียนของนักเรียนดวยขอสอบ

มาตรฐานหรือขอสอบที่ครูไดสรางขึ้นมาเพ่ือวัดความสามารถในการสะกดคํา  การใชคําการผูก
ประโยค และการเรียบเรียงขอความเขาดวยกัน 
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2. ครูควรปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคาของการที่มีความสามารถในการเขียนพยายาม
ชี้ใหเห็นวาผูที่มีความสามารถดังกลาวก็อาจยึดเปนอาชีพได  นอกจากจะมีรายไดดีแลวมีเกียรติใน
สังคมดวย 

3. ครูควรใหนักเรียนไดทราบวัตถุประสงคในการเขียนแตละคร้ังอยางชัดเจน  พรอมทั้งการ
ฝกทักษะนั้น ๆ และถาเปนไปไดควรใหนักเรียนรวมต้ังวัตถุประสงคในการเขียนดวย 

4. การสอนทักษะการเขียนไมวาจะเปนการเขียนเร่ืองใดก็ตาม  ไมควรกําหนดหัวเร่ืองให
ตายตัว นักเรียนควรจะมีสวนรวมในการเสนอหัวเร่ืองหรือมีโอกาสเลือกเร่ืองท่ีจะเขียนดวย 

5. การสอนทักษะการเขียนไมควรจะแยกออกมาจากทักษะอื่นๆ ควรจะสอนใหสัมพันธกัน
ไปกับวิชาอื่นๆ 

6. เน่ืองจากทักษะการเขียนมีลักษณะคอนขางสลับซับซอน นักเรียนสวนใหญไมคอยสนใจ  

เกิดความทอแทและรูสึกวาไมคอยจะประสบความสําเร็จในการเรียน  ครูจึงพยายามใชกลวิธีจูงใจ
และการเสริมกําลังใจหลายๆ รูปแบบ และทําเปนระยะๆ ตลอดเวลาท่ีสอน 

7. ครูควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การจัดกิจกรรม  หรือการมอบหมายงานควร
พิจารณาถึงความสามารถของนักเรียนแตละคน 

8. เน่ืองจากทักษะการเขียนเปนเร่ืองคอนขางยาก นักเรียนไมคอยประสบความสําเร็จ  ทําให
เกิดอาการทอแทเบื่อหนาย  ดังนั้นเน้ือหาหรือกิจกรรมตางๆ  และงานท่ีครูมอบหมายใหทําจึงควรมี
ระดับความยากงาย  ความสั้น ยาว และความสลับซับซอนแตกตางกันไปในแตละคร้ัง  จะเปนการ
ชวยใหนักเรียนเกิดความรูสึกวาไดประสบความสําเร็จแมไมมาก แตเปนบางสวนก็ยังดี 

9. ครูควรพลิกแพลงการสอนทักษะโดย ใชวิธสีอนหลายๆ  แบบ เพื่อใหบรรยากาศในการ
เรียนการสอนนาสนใจมีชีวิตชีวา ทั้งยังเปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเขียน 

10. ครูควรจัดกิจกรรมประกอบการสอนหลายๆ  ประเภท นักเรียนควรมีสวนรวมในการ
วางแผน เพราะเปนกิจกรรมที่ใหประสบการณตรงที่นักเรียนควรไดฝกปฏิบัติดวยตนเองใหมาก 

11. ครูควรใชสื่อการสอนชวย  เพราะนอกจากจะเราความสนใจแลวยังทําใหนักเรียนเขาใจ
บทเรียนไดเร็วและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

12. ครูควรมีจุดประสงคทัว่ไปและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมอยางละเอียดเดนชัดเพื่อชวย
เร่ืองการนําเขาสูบทเรียน การดําเนินการสอน การจัดกิจกรรมใหสัมพันธกับทักษะอ่ืนๆ 

13. ครูควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการสรางเกณฑการเขียนประเภทตางๆ  ดวย เพื่อฝก   
การเขียนอยางมีหลักเกณฑและประเมินผลงาย 

14. กรณีนักเรียนมีปญหาในการเขียน  ครูอาจชวยโดยสรางสถานการณ  และจัดกิจกรรม
ชวย เพื่อใหเกิดความสําเร็จงายขึ้น 
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15. ควรรีบตรวจผลงานของนักเรียนที่เขียนตามท่ีครูมอบหมาย  แลวคืนใหนักเรียนพรอม
คําติชมที่ชัดเจนใหกําลังใจ 

16. นักเรียนควรมีสวนรวมในการวัดผล  และการสรางเกณฑในการประเมินผล  เพื่อให
ทราบแนวทางในการประเมินและรูจักใชเหตุผลและวิจารณญาณในขณะเดียวกัน 

17. นอกจากสอนเขียนในชั้นตามปกติแลว  ครูควรจะไดจัดกิจกรรมหรือมอบหมายงานให
นักเรียนไปทํานอกชั้นเรียน เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสเขียนอยางสมํ่าเสมอ 

สรุปไดวา  การสอนทักษะการเขียนตองคํานึงถึงความพรอมในการเขียนของนักเรียน  ให
นักเรียนทราบวัตถุประสงคอยางชัดเจน ไมควรกําหนดหัวเร่ืองตายตัวสอนใหสัมพันธกับวิชาอื่น  ๆ 

ใชกลวิธีจูงใจ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ใชวิธีสอนหลายๆ  แบบ จัดกิจกรรมใหนักเรียน
มีสวนรวม ใชสื่อการสอนชวย ใหนักเรียนรวมสรางเกณฑการประเมิน พรอมกับใหกําลังใจ 

แนวทางในการสอนเขียนเชิงสรางสรรค 
ครูควรมีแนวทางในการสอนเขียนภาษาไทยเชิงสรางสรรค  ซึ่งประกอบดวยสิ่งตางๆ

ดังตอไปน้ี (Hayden 1971, อางถึงใน อัจฉรา ชีวพันธ 2550 : 5 - 8 ) 
1. ครูมีบุคลิกที่สรางสรรค  เพื่อจูงใจและเปนแบบอยางที่ดีใหแกเด็ก  ลักษณะของครูที่มี

ความคิดสรางสรรคตองปฏิบัติดังน้ี 

1 จัดหากิจกรรมเราใจใหมๆ 

2 เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออก 

3 รับฟงความคิดเห็นของทุกคน 

4 ใชคําถามนําใหเกิดคําตอบหลายๆ อยาง 

5 กระตุนใหแสดงความคิดเห็น 

6 ชมเชยและใหกําลังใจ 

7 มีประชาธิปไตยในการสอน 

2. จัดบรรยากาศใหจูงใจ  ทําไดโดยไมใหบรรยากาศในการทํางานเครงเครียดเกินไปเชน  

แบบฝกหัดที่ใชควรมีลักษณะจูงใจใหอยากทํา ไมนาเบื่อ กิจกรรมท่ีใชควรใหเกิดความสนุกสนาน 

3. เร่ิมจากสิ่งใกลตัว  เปนจุดสําคัญอยางยิ่งในการสอนเขียนอยางสรางสรรคเพราะจะชวย
เราความสนใจของเด็กใหอยากเขียน  สิ่งที่ใกลตัวเด็กที่จะนํามาใชอาจเปนเหตุการณใน
ชีวิตประจําวัน  เร่ิมจากในครอบครัว  โรงเรียน  หรือสถานท่ีตางๆ  ที่เขามีประสบการณผานมา
ตัวอยาง เชน การเขียนบันทึกประจําวัน การเขียนเลาเร่ืองตนเอง 

4. ยั่วยุใหมีความคิดที่แตกฉาน  กิลฟอรด (Guilford 1967) กลาวไววา  ผูที่มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคจะตองมีบุคลิกที่มีความฉับไวที่จะรับรูปญหาตางๆ  สามารถมองเห็นปญหาและมีความ
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วองไวที่จะแสดงความคิดเห็นใหมๆ ดวยเหตุนี้ครูควรเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกไดอยางอิสระ
ดวยความคิดริเร่ิมของตน 

5. สนุกสนานในการคิด  ผูสอนควรจะจัดการเรียนการสอนที่มีชีวิตชีวา  โดยคํานึงถึง
ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลดวยเพื่อใหผูเรียนสนุกสนานไมนาเบื่อนอกจากน้ี
ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกทางความคิด  และประสบการณตางๆ  ของเขาไดอยางเต็มที่  
จะชวยใหเกิดแรงบันดาลใจใหรักการเขียน 

6. ฝกผูเรียนใหเกิดทักษะผูเรียนตองหม่ันฝกฝนตนเองใหเกิดความชํานิชํานาญซ่ึงจะตอง
อาศัยการฝกฝนบอยๆ พยายามแกไขขอบกพรองใหดีขึ้น ก็จะชวยใหผูนั้นพัฒนาการเขียนได 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา  แนวทางในการสอนเขียนภาษาไทยเชิงสรางสรรคนั้นจะตอง
ประกอบดวยสิ่งที่สําคัญคือ  ครูและผูเรียนตองใหความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนครู  ตอง
เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกไดอยางอิสระดวยความคิดริเร่ิมของตน  เพื่อใหผูเรียนสนุกสนาน
ไมนาเบื่อจะชวยใหเกิดแรงบันดาลใจใหรักการเขียน  และจะประสบความสําเร็จในการเขียนเชิง
สรางสรรค 
หลักในการจัดกิจกรรมการสอนการเขียนเชิงสรางสรรค 

อัจฉรา ชีวพันธ (2532 : 6 - 7) ไดกลาวไววาในการจัดกิจกรรมการสอนเขียนสรางสรรคนั้น  

ครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการจัดกิจกรรมแตละคร้ังดังนั้นครูควรไดคํานึงถึงสิ่งตางๆ  

ดังตอไปน้ี 

1. กําหนดกิจกรรมการเขียนสรางสรรคใหมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจนโดยจะตองคํานึงถึง
หลักสูตรในระดับชั้นตางๆ วามีจุดมุงหมายทําเพื่ออะไรกิจกรรมตางๆ  นั้นสนองวัตถุประสงคใดใน
หลักสูตร 

2. การจัดกิจกรรมการเขียนสรางสรรค  ควรไดมีการสัมพันธกับกลุมประสบการณตางๆ  

ดวย 

3. จัดลําดับความยากงายของกิจกรรมใหเหมาะกับผูเรียน 

4. ใชสื่อที่จูงใจเพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานใหม และรักในการเขียน 

5. ใหผูเรียนสามารถใชจินตนาการในการแสดงความรูสึกนึกคิดอยางอิสระเน่ืองจากเด็กใน
ระดับประถมศึกษามีลักษณะของความอยากรูอยากเห็น ชอบใชจินตนาการในการคิดฝนสรางสรรค
เร่ืองราวตางๆ การจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสรางสรรคก็จะเปนเคร่ืองชวยสงเสริมการพัฒนาการทาง
สติปญญาและความคิดนึกใหกับเด็กไดเปนอยางดี 
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แนวการสงเสริมการสอนการเขียนเชิงสรางสรรค 

บันลือ พฤกษะวัน  (2535 : 7 - 8) ไดกลาวถึงแนวการสงเสริมการเขียนสรางเสริมตามหลัก
ของ สตริกแลน (Strickland) ไวดังนี ้

1. ครูตองสรางบรรยากาศโดยเปนผูที่รัก  เมตตา  มีความสัมพันธกับผูเรียนอยางใกลชิด
เขาใจและใหความเห็นอกเห็นใจเด็กของตนโดยใหกําลังใจยกยองชมเชยใหมากและงดเวนการ
ตําหนิ 

2. ใหอิสระในการทํางานแกเด็กที่จะทําจะคิดและรูจักใชการยืดหยุนทั้งการใชเวลาและ
ระเบียบ หรือรูปแบบที่มักเคยกําหนดงานใหนอยลง ควรใหอิสระแกผูเรียน 

3. สงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณจริงจากการศึกษาสภาพแวดลอมและใหไดมีวัสดุการ
อานหนังสือเด็กหลายประเภทใหเลือกอานอยางอิสระ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณของเด็ก 

4. สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณโดยการเลาเร่ือง รายงาน อภิปราย
และสรุปผลเปนประจํา 

5. กระตุน ชี้แนะใหเกิดความอยากรู  อยากเห็น  สรางความแปลกใหมทั้งเคร่ืองเลนหนังสือ
เด็ก โดยการช้ีแนะและสงเสริมใหมีกิจกรรมตางๆ ที่สนุกสนาน  เพลิดเพลินอยูเสมอโดยครูตองเปน
คนที่ใหความสนใจในการแสดงออกของเด็ก และสงเสริมการแสดงออกอยางกวางขวาง 

ประโยชนของการสอนเขียนเชิงสรางสรรค 
การสอนเขียนเชิงสรางสรรคเปนการสงเสริมและเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกดานความ

ความคิดเห็นและจินตนาการ  อยางอิสระโดยไมลอกเลียนแบบใคร ประชุมพร  สุวรรณตรา          

(2528 : 9) ไดกลาวถึงประโยชนของการสอนเขียนเชิงสรางสรรคไวดังนี้ 
1. เปนการฝกทักษะและพัฒนาการใชภาษา  ในการถายทอดความรูสึกนึกคิดที่มีตอ

สิ่งแวดลอม ทําใหครูรูจักและเขาใจเด็กแตละคนมากข้ึน  นอกจากน้ียังฝกใหใชการสังเกตธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและความรูสึกที่มีตอสิ่งตางๆ  สิ่งเหลานี้กอใหเกิดปญญา  ความรูสึกอันดีงามความเห็น
อกเห็นใจ และความรักเพื่อนมนุษย สัตวและธรรมชาติ 

2. เปนการชวยใหเด็กรูจักวงศัพทมากข้ึนจึงสามารถเลือกใชถอยคํา  สํานวน วลีที่กอใหเกิด
ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินในการเขียน ทําใหเด็กรักการเขียน 

3. รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  และยังเปนการพัฒนาบุคลิกภาพของผูเขียนใหยอมรับ
นับถือตนเอง และรูจักยอมรับผูอ่ืน 

4. เปนการชวยใหครูรูจักและเขาใจเด็กแตละคนมากข้ึนจากการเขียนแสดงความรูสึกนึกคิด
และปญหาของเด็ก 
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5. ชวยใหเด็กเกิดความซาบซึ้งในวรรณคดีที่มีคุณคาซึ่งจะเปนประสบการณสะสมเพื่อ
นําไปใชในโอกาสตอไป 

6. เปนงานท่ีสนุกสนาน  ทาทายสําหรับครูเพราะมีการวางแผนหากลวิธีในการสอนซึ่งเปน
การใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคของผูสอน เปนงานท่ีสรางความสุขและกอใหเกิดความภาคภูมิใจใน
การสอน 

7. การสอนเขียนเชิงสรางสรรคจะเปนการฝกใหเด็กใชการสังเกตธรรมชาติ 

ปราโมทย  ขันติลาภาพันธ  (2530 : 18) ไดจําแนกประโยชนของการเขียนเชิงสรางสรรค
ออกเปน 3 ประการ คือ  

1. ชวยใหนักเรียนมีโอกาสเขียนแสดงความรูสึกนึกคิดของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตางๆ  ไดอยาง
อิสระ 

2. ชวยใหนักเรียนที่มีความถนัดทางดานภาษา มีพัฒนาการทางดานภาษาเพิ่มขึ้น 

3. ทําใหทราบถึงลักษณะนิสัย  คานิยม ความรูความสามารถ  ความคิดตลอดจนความเช่ือ
เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ของผูเขียน 

การประเมินผลทักษะการเขียน 
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  เปนมาตรการหน่ึงที่จะชวยใหไดขอมูลไปพัฒนา

ความรูความสามารถของนักเรียน  ใหมีคุณลักษณะตามเปาหมายของหลักสตูร  การวัดและ
ประเมินผลสามารถดําเนินการไดหลายวิธี  เชน การสังเกตพฤติกรรม  การสัมภาษณ  หรือการใช
แบบทดสอบ 

ดวงเดือน  แสงชัย  (2531 : 31) กลาววา  เน้ือหาท่ีจะใชวัดผลการเขียนของนักเรียน
ประถมศึกษาควรเร่ิมตั้งแตการคัดลายมือ  ความถูกตองของวิธีการเขียนตัวอักษร  การเขียนคํา        
การเขียนประโยค  การใชเคร่ืองหมายถูกตอง  การใชอักษรตัวใหญในที่เหมาะสม  การเขียนคําเต็ม
ของตัวยอ  การจัดลําดับคําใหเปนประโยคท่ีถูกตอง  การแตงประโยคจากคําท่ีกําหนดใหการเขียน
ประโยคจากรูปภาพ การแตงบทสนทนาส้ันๆ  งายๆ การเขียนเร่ืองสั้น  เกี่ยวกับเร่ืองของตนเอง  และ
สิ่งที่อยูใกลตัว  การเขียนตามคําบอกเปนคําๆ  เปนประโยค  การตอบคําถามและการเติมคําที่ขาด
หายไปในประโยค และในเร่ืองราวท่ีกําหนดให 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541 : 15) ไดกลาววาการประเมินผล
การเรียนของนักเรียนวัดไดจากการท่ีนักเรียนสามารถใชสถานการณตาง  ๆ ที่คลายกับสถานการณ
ในบทเรียน  วิธีการประเมินผลประเมินจากแฟมสะสมงาน  (portfolio) และการประเมินผลทั้ง
ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี 
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จากขอความขางตนกลาวไดวา  ในการวัดและประเมินผลทักษะการเขียนนั้น  จะประเมิน
จากการคัดลายมือ ความถูกตองของวิธีการเขียนอักษร การเขียนคํา เขียนประโยคการใชเคร่ืองหมาย
วรรคตอน  การจัดลําดับคําใหเปนประโยคท่ีถูกตอง  การแตงประโยคจากคําท่ีกําหนดให  การเขียน
ประโยคจากรูปภาพ การแตงบทสนทนาส้ัน ๆ การเขียนเร่ือง การเขียนตามคําบอก  และการเติมคําที่
ขาดหายไปประโยคและเร่ืองที่กําหนดให  โดยใชวิธีการประเมินผลจากแฟมสะสมงาน  (Portfolio) 

และการประเมินผลทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี 
การประเมินผลการสอนเขียนเชิงสรางสรรค 

การเขียนเชิงสรางสรรค  เปนการเรียบเรียงคํา  กลุมคํา และประโยชน  ใหตอเน่ืองสัมพันธ
กันเปนผลงานท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรค  แตละชิ้นมีคุณคาแตกตางกันออกไป  ดังนั้นการ
ประเมินผลการเขียนเชิงสรางสรรคจึงควรมีหลักเกณฑที่แนนอน  เที่ยงตรง  และครอบคลุมไปทุกๆ  

ดาน  และท่ีสําคัญครูไมควรนําผลงานของเด็กมาเปรียบเทียบกัน  เพราะจะทําใหเด็กไมกลา
แสดงออก  และไมกลาที่จะเขียน  เกิดความเบ่ือหนายโอแฮร  (O’Hare 1973 : 50) มีความเห็นวา
เกณฑในการพิจารณางานเขียนเชิงสรางสรรคควรจะพิจารณาในดานความคิด  จินตนาการ
ความสามารถในการเรียบเรียงเร่ืองและลีลาในการเขียน นอกจากน้ียังควรพิจารณาดานกลไกในการ
เขียนอีกดวยสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2539 : 212) ไดกลาวถึงหลักใน
การประเมินผลงานการเขียนเชิงสรางสรรค ดังนี ้

1. ใหความคิดแปลกใหม  หมายถึง  ความคิดที่ไมซ้ําหรือไมไดลอกเลียนเปนความคิดที่
ผูเขียนคิดขึ้นเองหรือดัดแปลงมาอยางแยบคายดวยภูมิปญญาของตน 

2. การใชภาษาคมคายก ะทัดรัด ทั้งนี้เปนการใชภาษาไมผิดแปลกไปจากระเบียบของภาษา
ซึ่งเปนที่ยอมรับกัน 

3. สามารถเราความรูสึกของผูรับสารอาจเปนความขบขัน  ความเศรา  ความปติยินดีความ
พิศวง ความสวยงาม  ความซาบซึ้ง  ความอาลัย  ความม่ันใจ  ฯลฯ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกันก็ได 

4. เปนประโยชนไมทางตรงก็ทางออม  เชน ใหขอคิดเปนคติในการดํารงชีวิตช้ีใหเห็นคุณ
โทษ แนะนําใหรูจักสังเกตพิจารณาสิ่งตางๆ  โดยแยบคายกอใหเกิดจินตนาการในทางท่ีดีงาม  หรือ
ใหความเพลิดเพลินแกจิตใจในลักษณะของนันทนาการ เปนตน 

วรรณา เครืองเนียม  (2531 : 38) ไดแสดงความคิดเห็นในการประเมินไววา  การเขียนเชิง
สรางสรรคเปนงานเขียนที่เกิดจากการถายทอดอารมณความรูสึกนึกคิดและจินตนาการท่ีแปลกใหม
ของแตละคน  ซึ่งจะมีความคิด  ความรูและประสบการณที่แตกตางกัน  เพราะฉะน้ันในการ
ประเมินผลงานของเด็ก  ครูจะตองพิถีพิถันและระมัดระวังเปนพิเศษ  ครูควรจะพิจารณาแนวคิด  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 
 
ความสามารถในการลําดับเร่ืองราว  ถายทอดความคิด  จินตนาการ  การใชถอยคําสํานวนภาษาท่ี
ไพเราะสละสลวย  เหมาะสมกับขอความหรือเร่ืองราวของแตละคนโดยครูจะตองมีหลักเกณฑการ
พิจารณาท่ีแนนอน  มิใชตามความคิดของครูเอง  และท่ีสําคัญครูไมควรนําผลงานของเด็กมา
เปรียบเทียบกัน เพราะจะทําใหเด็กบางคนหมดกําลังใจอับอายไมกลาแสดงออกและไมกลาเขียนอีก
ตอไป ดังนั้นการประเมินผลการเขียนเชิงสรางสรรคจึงควรมีหลักเกณฑที่เที่ยงธรรมและครอบคลุม
ไปถึงความสามารถทุกๆ  ดานของนักเรียนอีกดวยจากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาการประเมินผลการ
เขียนเชิงสรางสรรค  มีหลายวิธี  ครูควรพิจารณาแนวคิด  ความสามารถในการลําดับเร่ืองราว  

ถายทอดความคิดจินตนาการ การใชถอยคําสํานวนเหมาะสมกับขอความหรือเร่ืองราวและปรับปรุง
เกณฑการประเมินใหเหมาะสมกับเนื้อเร่ืองกอนท่ีจะนําไปใชเพื่อใหไดผลดีในการพัฒนาการเขียน
เชิงสรางสรรค 

พรทิพย มูลรัตน (2548 : 57 - 58)  กําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนการเขียนเร่ืองจากภาพ
ไว 10 คะแนนดังนี้ 1. การตั้งชื่อเร่ืองไดเหมาะสมกับเนื้อเร่ืองที่เขียน ( 2 คะแนน) 2. เน้ือเร่ือง เขียน
เร่ืองราวไดตอเน่ือง มีความสัมพันธกันตลอดเร่ือง มีความสอดคลองกับภาพ สามารถบอกไดวาใคร 
ทําอะไร ที่ไหน ( 2 คะแนน) 3. จินตนาการหรือแนวคิดที่มีประโยชน มีความคิดที่แสดงความคิด
แปลกใหม นอกเหนือจากภาพที่กําหนด แตมีความสอดคลองเหมาะสม และเปนขอความท่ีเปน
ประโยชนตอการดํารงชีวิต ( 3 คะแนน) 4. การใชภาษาและสื่อความหมาย เขียนสื่อความหมายโดย
ใชภาษาถอยคําสํานวนที่ถูกตอง ชัดเจน เหมาะสมกับตัวละคร สถานท่ี (2 คะแนน) 

กรรณิการ  พวงเกษม  (2534 : 160)ไดกําหนดเกณฑในการประเมินผลการเขียนเร่ืองเชิง
สรางสรรค มีดังนี้ 

1.ความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหา 
2.การเรียบเรียงความคิด 

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

นอกจากน้ี  กรม วิชาการ  สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  

กระทรวงศึกษาธิการ  (2540 : 200) ไดกําหนดเกณฑการประเมินทักษะการเขียนเร่ืองในระดับชั้น  

ป.1 - 2 ตามจุดประสงคการเรียนรูใน ป.02 ซึ่งยังไมเนนในเร่ืองของรูปแบบ ดังนี ้
1.การสื่อความตรงกับภาพ 

2.การใชภาษาไดเหมาะสม 

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

จากขอมูลดังกลาว  จะเห็นวาเกณฑการประเมินผลทักษะในการเขียนเร่ือง  มีความ
สอดคลองกัน  ทั้งดานเน้ือหา  การใชภาษา  และดานความคิด  ตลอดจนเกณฑระดับคะแนนแบงเปน  

3 ระดับ เหมือนกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชเกณฑระดับคะแนนไดดังนี้ 
1.ตั้งชื่อและสื่อความไดเหมาะสมกับเร่ือง 

2.ใชคําถูกตอง สื่อความไดชัดเจนเห็นภาพ เกิดความรูสึกคลอยตาม 
3. เน้ือเร่ืองเช่ือมโยงจากประสบการณและจินตนาการ 

4. เรียงลําดับเหตุการณไดตอเน่ืองสอดคลองกันตลอดเร่ือง 

5. การคิดริเร่ิม 

6. เขียนหนังสือไดถูกตอง 

โดยในแตละขอ  จะกําหนดเกณฑระดับคะแนน  เปน 3 ระดับ คือ 3 = ดี 2 = พอใช1 = ตอง
ปรับปรุง ซึ่งในแตละระดับจะมีคะแนนดังนี้  คือ ระดับ 3 มีคะแนนอยูระหวาง  15 - 11 คะแนน     

ระดับ 2 มีคะแนนระหวาง  10 - 6 คะแนน และระดับ 1 มีคะแนนระหวาง 5 - 1  คะแนน 

งานวิจัยเก่ียวกับการเขียนเชิงสรางสรรค    
วิภาฤดี วิภาวิน (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการสอนเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับ นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชสื่อประสม เปนการวิจัยเชิงทดลอง การเขียนเชิงสรางสรรคประกอบ
ไปดวย การสรางคํา การเขียนประโยค การเขียนขอความ และการเขียนเรียงความ โดยจะตองแสดง
องคประกอบเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคดังตอไปนี้  1. ความคิดคลอง ( Fluency) หมายถึง ความ
คลองแคลวในการคิดแลวเขียนคําตอบใหไดปริมาณมากที่สุดในเวลาที่จํากัด 2. ความคิดยืดหยุน
(Flexibility) หมายถึง ความคลองแคลวในการคิดแลวเขียนคําตอบใหไดหลายประเภท หลาย
ทิศทาง 3. ความคิดริเร่ิม ( Originality) หมายถึง ความคิดแลวเขียนในสิ่งแปลกใหม ไมซ้ํากับคนอื่น
และแตกตางไปจากความคิดธรรมดา 4. ความคิดละเอียดลออ ( Elaborational) หมายถึง ความคิด
แลวเขียนรายละเอียดเพื่อตกแตงหรือขยายความคิดหลักใหไดความสมบูรณยิ่งขึ้น  จากผลวิจัยพบวา 
นักเรียนที่ไดรับการสอนเขียนเชิงสรางสรรคโดยใชสื่อประสมมีความสามารถในการเขียนเชิง
สรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชสื่อประ สมพบวา นักเรียนรอยละ 96.35 มีความคิดเห็นที่ดีโดย
นักเรียนมีความรูสึกชอบและตองการใหนํากลับมาใชเปนสื่อการสอนอีก นักเรียนรูสึกสนุกสนาน
กับการเรียนการสอน นักเรียนสนใจและอยากเรียนรูตอไปมากข้ึนและนักเรียนเขาใจในบทเรียน
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มากข้ึน 

ณภัทร สระประเทศ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางชุดการสอนเพ่ือฝกทักษะ          
การเขียนเชิงสรางสรรค วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนเทศบาล
สามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางชุดการสอนเพ่ือฝก
ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค วิชาภาษาไทย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดการสอนที่สรางขึ้น 
กลุมตัวอยางท่ีใชไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม เทศบาลนคร
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน จํานวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ไดแก ชุดการ
สอนทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค โดยใหนักเรียน เขียนคําคม คําขวัญ เขียนบัตรอวยพรและ      
บัตรเชิญ เขียนบทสนทนาสั้นๆ เขียนเลาเร่ืองจากภาพ เลาประสบการณที่ประทับใจ เขียนเร่ืองการ
ขอความท่ีกําหนดให เขียนนิทานจากภาพ และเขียนเร่ืองจากจินตนาการ จํานวน 7 ชุด แผนการ
สอน จํานวน 14 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 ชุด ผลการศึกษาคนควาพบวา 
ชุดการสอนทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคมีประสิทธิภาพ 90.45/93.82 สูงกวามาตรฐานท่ีกําหนด
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดการสอนทักษะ
การเขียนเชิงสรางสรรค มีคะแนนการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

สุภา พิมพาแปน (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการสรางแบบฝกพัฒนา
ความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย ชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบฝกเพ่ือพัฒนา
ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคเปนเคร่ืองมือที่สรางขึ้นในรูปแบบของรอยแกวและรอย
กรองเพื่อฝกทักษะดานความคิด ความเขาใจตาง ๆในการเขียน ตามลําดับขั้นตอนในการฝกการ
เขียนเชิงสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีทั้งหมด 5 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 สรางแรงจูงใจ หมายถึง ผูเรียน
ศึกษาตัวอยางผลงานท่ีมีคุณคาและนาสนใจจากแบบฝกหัดที่กําหนดให เพื่อเปนแนวทางในการ
เขียน ขั้นที่ 2 สะทอนความรูสึก หมายถึง การใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นจากการรับรูผลงานหรือ
สื่อที่กําหนดให ขั้นที่ 3 สรางแรงบันดาลใจ หมายถึง การชี้ใหเห็นความสําคัญของผลงานหรือสิ่ง
ตาง เพ่ือเปนแรงผลักดัน ใหผูเรียนเขียนเร่ืองน้ัน ขั้นที่ 4 สรางสรรคผลงาน หมายถึง การสราง
ผลงานทางการเขียนโดยการนําความคิด ประสบการณและจินตนาการ จากมวลความรูเดิมมาสราง
องคความรูใหมในลักษณะท่ีแปลกใหม แตกตาง ไปจากเดิมไมซ้ําแบบใครตามความถนัดและ
ความสามารถของตน ขั้นที่ 5 นําเสนอผลงาน หมายถึง เปนกิจกรรมที่สรุปเนื้อหาจากผลงานที่ได
สรางขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม ผลการวิจัยพบวา 
การพัฒนาความสามารถในการเขียนแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคของผูเรียนมี
ประสิทธิภาพ 80.89/89.78 เปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ที่กําหนดให 
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ประทุม สอสะอาด  (2547 : บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ืองการพัฒนา ความสามารถในการเขียนเชิง
สรางสรรค ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  
5 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแหลง
เรียนรูในชุมชน ใหมี ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
เชิงสรางสรรค ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนกอนและหลังการจัดการเรียนรู
โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนซึ่งประกอบไปดวยการเขียนเร่ืองและการเขียนนิทาน โดยการเขียน
เร่ืองในลักษณะการเขียนเลาเร่ืองและการเขียนแสดงความรูสึกนึกคิด การเขียนนิทานในลักษณะช่ือ
เร่ืองกระชับนาสนใจสอดคลองกับเร่ือง เนื้อหามีสาระสนุกลําดับเหตุการณไดตอเน่ือง สรุปขอคิด
คติสอนใจสอดคลองกับเร่ือง ใชถอยคําเหมาะสมกับเร่ืองทําใหเกิดความรูสึกคลอยตามและเขียน
สะกดคําถูกตองและภาพประกอบสอดคลองกับเน้ือเร่ืองสีสันสวยงามเปนธรรมชาติ  3) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน  กลุมตัวอยางท่ีใช  คือ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/1 โรงเรียนชุมชนบานหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  

จํานวน 22 คน ปการศึกษา 2547 ผลการวิจัยพบวา 1) แผนการจัดการเรียนรูการเขียนเชิงสรางสรรค
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน มี ประสิทธิภาพ ตาม เกณฑ  80/80                         

2) ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนกอน
และหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค หลังการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูใน
ชุมชนสูงกวากอนการจัดการเรียนรูและนักเรียนมีความสามารถในการเขียนนิทานสูงกวาการเขียน
เร่ือง 3) ผูเรียนมีความคิดเห็นวาการเรียนโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปนประโยชน ทําใหไดรับ
ความรูเพิ่มข้ึนและมีความสนุกสนานในการเรียน 

พวงเพชร เอ่ียมภูงา (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคโดยโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา
แผนการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองการเขียนเชิงสรางสรรค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ใหมีคุณภาพเพื่อ
ประเมินความสามารถในการทําโครงงานภาษาไทย เร่ืองการเขียนเชิงสรางสรรคชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5  กลุมตัวอยางท่ีใช เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 หอง 3 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2546 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค อําเภอจอพระ จังหวัดสุรินทร จํานวน  29 คน ซึ่ง
ไดมาโดยการเลือกแบบสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
คือแผนการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองการเขียนเชิงสรางสรรค โดยโครงงานโดยใหเขียนนิทาน บทความ
และเร่ืองสั้นใน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 5 แผน แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานระหวาง
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เรียนแบบประเมินโครงงาน แบบประเมินผลงานการเขียนเชิงสรางสรรคและแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน ผลการศึกษาคนควาพบวา แผนการเรียนรูภาษาไทยเร่ืองการเขียนเชิงสรางสรรค
โดยโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด นักเรียนมีความสามารถในการ
ทําโครงงาน ดานทักษะการปฏิบัติโครงงานอยูในระดับดี คุณภาพดานการเขียนเชิงสรางสรรคอยูใน
ระดับดี คุณภาพดานการเขียนเชิงสรางสรรคอยูในระดับดีและมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยโครงงานอยูในระดับมากท่ีสุด 

ซิมเล (Simle 1993 : 422 - A) ไดใชรูปแบบเชิงการทดลองเพ่ือศึกษา (1) กิจกรรมการเขียน
เชิงสรางสรรคสงผลตอคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคําหรือไม และ (2) ผลของกิจกรรมการ
เขียนเชิงสรางสรรคมีอะไรบางที่มีตอเน้ือหาและจํานวนการสะกดคําผิด (กลไก) ของการเขียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 วิธีการศึกษาไดกําหนดกลุมการสอนตางกันเปน 3 กลุม คือ (1) กลุม
ควบคุมซึ่งสอนตามบทเรียนการสะกดคําสัปดาหละบทซึ่งออกแบบโดยชุดการสะกดคําที่กลุม
โรงเรียนใชอยูในปจจุบัน (2) กลุมทดลอง 1 ใชเวลาสะกดคําที่กําหนดไวเพียงเฉพาะในกิจกรรมการ
เขยีนเชิงสรางสรรคเทานั้น นัก เรียนกลุมนี้ไดรวมเอาคําจํานวน 3  – 8 คน ที่เลือกมาจากบทเรียน    
การสะกดคําประจําสัปดาหแตละสัปดาหในกิจกรรมการเขียนเชิงสรางสรรค คําที่นักเรียนเลือกมา
รวมไวนี้มาจากชุดการสะกดคําที่กลุมโรงเรียนใชอยูในปจจุบันและ (3) กลุมทดลองใชเวลาสะกด
คําที่กําหนดไวเพียงเฉพาะในกิจกรรมการเขียนเชิงสรางสรรคอยางเดียว คําที่ใชในแตละกิจกรรม
ไมไดผูกพันกับเงื่อนไขใดๆ ผลการศึกษาพบวา กลุมที่มีการแสดงออกตอตําราการสะกดคําและ
หรือรายการสะกดคํา (กลุมควบคุมและกลุมทดลอง 1) ทําคะแนนในการทดสอบตําราไดสูงกวา
กลุมที่ไมไดแสดงออกอยางเดียวกัน (กลุมทดลอง 2) ผลการศึกษาตอไปบงชี้วาในแบบทดสอบ
มาตรฐานเร่ืองคําที่ไมคุนเคยกับทั้ง 3 กลุมและในเนื้อหาและจํานวนคําที่สะกดคําผิดในโครงงาน                  
เชิงสรางสรรคครั้งสุดทายนักเรียนไมไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ไบเลย (Bailey 2000 : 220 – A) ศึกษาการสอนวิชาการเขียนและการเปลี่ยนแปลงในช้ัน
เรียนระดับประถมศึกษาเขตในเมืองที่มีนักเรียนจากหลายวัฒนธรรมการวิจัยครัง้นี้เปนการจัดทํา
เอกสารเกี่ยวกับการสงเสริมหลักสูตรดานการเขียนในรูปแบบใหมและเพื่อพัฒนาโครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสําหรับนักเรียนในชั้นเรียนเกรด 4 และเกรด 5 ของโรงเรียนในเขตเมืองที่มี
จากหลายวัฒนธรรมโดยมีผูวิจัยซึ่งอยูในฐานะครู-นักวิจัยทําการศึกษาวาครูมีวิธีการสรางบรรยากาศ
ในดานบวกเพื่อการเรียนรูอยางไร เพ่ือยกระดับความคาดหวังของเด็กและแกไขขอบกพรองที่เกิด
ในชั้นเรียนวิชาการเขียนของหลักสูตรแบบเกา การศึกษาเร่ิมตนขึ้นดวยการจัดงานชุมนุมดานการ
เขียนใหกับนักเรียน ใหกับนักเรียน ในชั้นเรียนเกรด 4 และเกรด 5 จํานวน 300 คน ซึ่งหลังจากจบ
งานเลี้ยงแลวผูปกครองและสมาชิกในครอบครัว จะไดถุงสําหรับการฝกเขียนกลับบานทุกคน 
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โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสําหรับนักเขียนในการวิจัยครั้งนี้ สงผลใหการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนมีการริเร่ิมและพัฒนาอยางรวดเร็ว การสรุปผลการวิจัย 7 ขอ ซึ่งถูกทําขึ้นโดยผาน
ทางการสงเสริมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสําหรับนักเขียนชั้นเรียนคือประการที่ 1 

ผลงานดานการเขียนของนักเรียนคือสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงบรรยากาศในดานบวกภายในชั้นเรียน
สําหรับทั้งครูและนักเรียนได เพราะบรรยากาศภายในช้ันเรียนและการบริหารชั้นเรียนสามารถมี
อิทธิพลตอความรูสึกถึงอํานาจการเปนเจาของช้ันเรียนของผูเรียนนั่นเอง ประการที่ 3 ผูเรียน
ตองการเคร่ืองมือที่ถูกตอง และตองการสื่อวัสดุเพื่อกระตุนพวกเขาในการสรางงานเขียนเชิง
สรางสรรค ประการที่ 4 ผูเรียนตองการไดรับการสนับสนุนเพื่อทํากาสํารวจวิธีการรูปแบบและ
จุดมุงหมายเพื่อการเขียนงานภายใตรูปแบบกระบวนการที่ถูกตอง ประการที่ 5 การจัดโครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสําหรับนักเขียน สามารถชวยใหเด็กเปนนักเขียนไดทุกคนอยางแนนอน
เพราะเด็กๆ ไดรูวา การเปนนักเขียนไดนั้นทุกคนตองผานข้ันตอนเดียวกัน เพื่อสรางสรรคงานเขียน
ที่ดี พวกเขาตางก็ไดรับประสบการณคลายกันในตอนท่ีพวกเขาพยายามคนหาคําที่ถูกตองเพ่ือเขียน
ในบทกลอนหรือตอนที่พวกเขาพยายามใชขอความที่เขาใจงายในงานเขียนของตน  ประการที่ 6  

คือการเปดโอกาสใหใชวิธีการเขียนแบบขามหลักสูตร เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหนักเรียนสามารถ
ขยายกรอบความคิดที่จะเขียนงานใชหัวเร่ืองเพ่ือการเขียนงานของตนเพิ่มข้ึนได การใชหนังสือ
การตูนเปนวิธีหนึ่งที่ชวยใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค โจทยหรือปญหาที่ไดพบเห็นใน
เหตุการณประจําวันได ประการที่ 7 เทคโนโลยีเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการสนับสนุนงานดานการ
เขียนและการตีพิมพ ดังนั้นภายในช้ันเรียนควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอรไวใหนักเรียนไดใชกันอยาง
นอย 5 เคร่ือง เพราะการเพ่ิมระดับความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและการเขาถึงอินเตอรเน็ต
นั้นจะมีผลตอการเพ่ิมจํานวนของผลงานการเขียนที่ถูตีพิมพจากเด็กที่มีความรูในการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปกลุมนี้เปนสวนใหญ 

แบบฝก 
             การเขียนภาษาไทยมีหลายรูปแบบ ผูเรียนจําเปนตองใชทักษะเฉพาะเปนสําคัญ การเขียน  
เชิงสรางสรรคตองอาศัยการฝกอยางถูกวิธี จึงจะทําใหเกิดความชํานาญ แบบฝกเปนสื่อหรือ
เคร่ืองมือประเภทหน่ึงที่สามารถนํามาเสริมทักษะการเขียนภาษาไทยได  
ความหมายของแบบฝก 
          แบบฝก แบบฝกหัด แบบฝกเสริมทักษะหรือแบบฝกทักษะลวนเปนสิ่งเดียวกัน เปนนวัตกรรม
ที่ครูนํามาใชในการฝก  หรือเสริมทักษะของผูเรียน  เพื่อใหเกิดรูปธรรมในการเรีย นการสอน และ
เพิ่มประสิทธิภาพมากข้ึน 
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กรรณิการ  ตะแสง, นฤดี ผิวงาม , นิตยาวดี คงไพฑูรย , ประไพศรี พุมจันทร , พรทิพย มูล
รัตน, รหัส ธรรมสอน , รุจิรัตน สระหอม , วงศเดือน  เปดทอง, สิริพร กอบแกว , อนงค ดอนโคกสูง
และอรุณวรรณ รัตนเดชกําจายไดกลาวถึงแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค คลายคลึงกันวา แบบฝก 
หมายถึง สื่อเอกสารประเภทหน่ึง ประกอบดวย คํานํา คําชี้แจง จุดประสงคการเรียนรู แบบฝกและ
แบบประเมินตนเอง ใชสําหรับฝกการเขียนอยางมีลําดับขั้นตอน โดยอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู
และหลักการสรางแบบฝกท่ีดี ฝกจากงายไปหายาก เหมาะสมกับวัย เราความสนใจ เพื่อเปนการ
กระตุนใหผูเรียน เรียนดวยตนเอง 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2531 : 167) ไดกลาวถึงแบบฝกวา  

แบบฝกหรือแบบฝกหัด  หรือแบบฝกเสริมทักษะเปนสื่อการเรียนประเภทหนึ่งสําหรับนักเรียนฝก
ปฏิบัต ิเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะระดับตางๆ  เพิ่มขึ้นสวนใหญหนังสือเรียนจะ
มีแบบฝกหัดอยูทายบทเรียน ในบางวิชาแบบฝกจะมีลักษณะเปนแบบฝกปฏิบัติ 

พรสวรรค  คําบุญ (2535 : 17) ไดใหความหมายวา  แบบฝกเปนกิจกรรมที่สําคัญที่ทําให
ผูเรียนมีความชํานาญ  แมนยําในบทเรียนนั้น  ๆ และกอใหเกิดการเรียนรูที่ดีแลวยังชวยใหผูฝกเกิด
ความคลองแคลว  สามารถทําไดดี  แลวยังทําใหจําไดแมนยํา  รวมท้ังสามารถนําไปประยุกตใช
ประโยชนไดดวย 

ชัยยงค พรหมวงศ  (2536 : 16) ไดใหความหมายของแบบฝกวา  หมายถึง สิ่งที่นักเรียนตอง
ใชควบคูกับการเรียน  มีลักษณะเปนแบบฝกหัดที่ครอบคลุมกิจกรรมที่นักเรียนพึงกระทํา  อาจ
กําหนดแยกเปนแตละหนวยหรืออาจรวมเลมก็ได 

สราวดี เพ็งศรีโคตร  (2539 : 29) และอารี บัวคุมภัย ( 2540 :18) ไดใหความหมายของแบบ
ฝกไวคลายคลึงกัน วา หมายถึง  เอกสารที่สรางขึ้นดวยลักษณะหรือรูปแบบที่หลากหลาย งาน
กิจกรรมหรือประสบการณที่ครูจัดใหนักเรียนไดฝกหัดกระทําเพื่อทบทวน  ฝกฝน เสริมทักษะตางๆ  

เน้ือความรูตางๆ ที่ไดเรียนไปแลว ใหเกิดเปนความจํา จนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
กันตดนัย  วรจิตติพล  (2542 : 34) ไดสรุปวา  แบบฝก คือ เคร่ืองมือทางการเรียนอยางหนึ่ง

ของนักเรียนที่มุงใหนักเรียนฝกทําดวยตนเอง เพื่อจะไดมีทักษะหรือความชํานาญเพิ่มขึ้น  หลังจากท่ี
ไดเรียนรูในภาคทฤษฎีหรือดานเนื้อหาแลว และในแบบฝกควรประกอบไปดวยคําแนะนําในการทํา
ขอคําถาม หรือกิจกรรมและชองวางใหนักเรียนตอบคําถาม 

ปยนาถ นวมทอง (2543 : 26) กลาวถึงความหมายของแบบฝกวา  แบบฝกหมายถึงสื่อการ
เรียนการสอนที่สรางขึ้น  เพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีกําหนดไว  สําหรับเปนการ
เพิ่มพูนความรูและทักษะ 
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สมเดช สีแสง และสุนันทา สุนทรประเสริฐ  (2543 : 94) กลาวถึงความหมายของแบบฝกวา  

แบบฝกหรือแบบฝกหัดหมายถึง สื่อการเรียนการสอนชนิดหน่ึงที่ใชฝกทักษะใหกับผูเรียนหลังจาก
เรียนจบเนื้อหาในชวงหนึ่งๆ  เพื่อฝกฝนใหเกิดความรูความเขาใจรวมท้ังเกิดความชํานาญในเร่ือง
นั้นๆ อยางกวางขวางมากข้ึน 

พจนานุกรม  เวบสเตอร  (Webster 1981 : 640, อางถึงใน  จุฬารัตน วงศศรีนาค  2537 : 13) 

ไดอธิบายวา  แบบฝกหมายถึง  โจทย ปญหา หรือตัวอยางท่ียกมาจากหนังสือเพื่อนํามาใชสอนหรือ
ใหผูเรียนฝกฝนทักษะตางๆ  ใหดีขึ้น หลังจากท่ีเรียนบทเรียนแลว  เชน การฝกทักษะการคํานวณ        
การทบทวนไวยากรณ 

จากความเห็นขางตนสรุปไดวา  แบบฝกหมายถึง  เคร่ืองมือที่สรางขึ้นดวยลักษณะหรือ
รูปแบบที่หลากหลาย  โดยมีจุดประสงคเพื่อมุง ทบทวน ฝกฝนและ เสริมทักษะตางๆ  ใหเกิดแก
ผูเรียนในขณะเรียนหรือหลังจากเรียนบทเรียนจบแลว  โดยฝกทําดวยตนเองจากงายไปยากและ
เหมาะสมกับวัย 

ความสําคัญของแบบฝก 
การเรียนการสอนทักษะวิชาภาษาไทย กิจกรรมสําคัญที่ตองจัดคือ การฝกใหผูเรียนมีทักษะ

ทั้ง 4 ดาน ไดแก ฟง พูด อาน และเขียน แบบฝกจัดเปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียน
มีทักษะดังกลาวได ซึ่งความสําคัญของแบบฝกน้ันมีผูใหความเห็นไวดังนี้ 

มาสวิมล  รักบานเกิด  (2526 : 27) มีความเห็นวา  แบบฝกชวยใหครูทราบพัฒนาการของ
ทักษะน้ันๆ  ของนักเรียนทําใหเห็นขอบกพรอง  ซึ่งจะไดแกไขถูกตองทันทีเปนการชวยใหนักเรียน
ประสบผลสําเร็จในการเรียน 

วีระ ไทยพาณิช  (2528 : 11) กลาววาแบบฝกทําใหเกิดการเรียนรูจากการกระทําจริง  เปน
ประสบการณตรงที่ผูเรียนมีจุดประสงคแนนอน ทําใหสามารถรูและจดจําสิ่งท่ีเรียนไดดีจนนําไปใช
ในสถานการณเชนเดียวกันได 

เชาวน ีเกิดเพทางค (2542 : 23) ไดกลาววา แบบฝกเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหเกิดการเรียนรู  ทํา
ใหนักเรียนเกิดความสนใจและชวยใหครูทราบผลการเรียนของนักเรียนไดทันที 

จากความเห็นดังกลาวสรุปไดวา  แบบฝกมีความสําคัญทั้งตอผูเรียนและผูสอน  เพราะเปน
เคร่ืองมือที่ผูเรียนสนใจ  ชวยใหเกิดการเรียนรูจากการกระทําจริง  ทําใหรูและจดจําไดดี  สามารถ
นําไปใชได ทําใหผูสอนไดทราบพัฒนาการและขอบกพรองของผูเรียน ในทักษะน้ันๆ โดยทันที ซึ่ง
จะไดแกไขไดถูกตอง เปนการชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน 
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ลักษณะท่ีดีของแบบฝก 

การสรางแบบฝกท่ีดีนั้น  ลําดับแรกตองทราบถึงลักษณะที่ดีของแบบฝก  เพื่อสงผลให
ผูเรียนมีความสามารถบรรลุตามจุดประสงคที่ตั้งไว  หลังจากท่ีไดใชแบบฝกแลว  มีผูเสนอแนะ
ลักษณะที่ดีของแบบฝก ไวดังนี้ 

นวลใย หนูมี (2529 : 16) เสนอวา แบบฝกท่ีดีตองสรางขึ้นตามหลักจิตวิทยา  มีภาษางาย  

นาสนใจ มีกิจกรรมหลาย ๆ แบบ เน้ือหาเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน 

สามารถ มีศร ี(2530 : 28) กลาววา แบบฝกท่ีดีตองเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียนมาแลวเหมาะสม
กับวัยของผูเรียน มีคําสั่งและคําอธิบาย มีคําแนะนําการใชแบบฝก  มีรูปแบบที่ควรเปนแบบฝกสั้นๆ  

ใชเวลาในการฝกไมนานเกินไป และมีหลายรูปแบบ 

โรจนา แสงรุงระวี (2531 : 22) กลาววา แบบฝกท่ีดีนอกจากมีคําอธิบายชัดเจนแลวควรเปน
แบบฝกสั้น ๆ ใชเวลาในการฝกไมนานเกินไป และมีหลายรูปแบบ 

ขันธชัย มหาโพธิ์ (2535 : 20) กลาววา ลักษณะของแบบฝกท่ีดีควรประกอบดวย 

1. มีเนื้อหาที่ตรงกับจุดประสงค 
2. กิจกรรมเหมาะสมกับระดับวัย หรือความสามารถของนักเรียน 

3. มีภาพประกอบ มีการวางฟอรมที่ดี 
4. ใชเวลาท่ีเหมาะสําหรับฝกเขียน 

5. ใชเวลาท่ีเหมาะสม 

6. ทาทายความสามารถของผูเรียนและสามารถนําไปฝกดวยตนเองได 
กรรณิการ  พลยุทธ (2541 : 20) เสนอแนะแนวทาง  ในการสรางแบบฝกสําหรับเด็ก ควร

องคประกอบหลายประการดังนี้ 
1. ใชหลักจิตวิทยา 
2. สํานวนภาษางาย 

3. ใหความหมายตอชีวิต 

4. คิดไดเร็วและสนุก 

5. ปลุกความสนใจ 

6. เหมาะกับวัยและความสามารถ 

7.อาจศึกษาดวยตนเอง 

บรูค (Brook 1960 : 97 - 105) และ บารเนทท  (Barnett 1969 : 155 - 157, อางถึงในอารี          
บัวคุมภัย  2540 : 26) ไดใหความเห็นไวคลายคลึงกันวา  แบบฝกท่ีดีควรจะมีหลายรูปแบบมีคําสั่ง
หรือตัวอยางท่ีเขาใจไดงาย  สามารถศึกษาไดดวยตนเอง  มีความทันตอเหตุการณ  และมีความหมาย
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ตอการนําไปใชในชีวิตประจําวันของผูฝกหัดอยูเสมอ  แมวาเวลาจะผานไปนานสักเทาใดก็ตาม  ทํา
ใหการเรียนรูยังคงอยูในความทรงจําของผูเรียนตลอดไป  อีกทั้ง บิลโลว ( Billow 1962 : 87) ได
กลาวถึงลักษณะที่ดีของแบบฝกไววา แบบฝกท่ีดีจะตองดึงดูดความสนใจและสมาธิของเด็ก 
เรียงลําดับจากงายไปหายาก เปดโอกาสใหเด็กฝกเฉพาะอยาง ใชภาษาเหมาะสมกับวัย วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิหลังทางภาษาของเด็ก แบบฝกท่ีดีควรจะเปนแบบฝกเสริมสําหรับเด็กเกงและซอม
เสริมสําหรับเด็กที่ออนไดในขณะเดียวกัน นอกจากน้ีควรใชหลายๆ ลักษณะและมีความหมายตอผู
ฝกอีกดวย 

ริเวอร (River 1970 : 103 - 104) ไดกลาววา ลักษณะแบบฝกควรประกอบดวย 

1. ตองมีการฝกนักเรียนมากพอควรในเร่ืองหน่ึงๆ กอนจะมีการฝกเร่ืองอื่นๆ ตอไป ทั้งนี้ทํา
ขึ้นเพื่อการสอนไมใชเพื่อการสอบ 

2. แตละบทควรฝกโดยใชเพียงแบบเดียวเทานั้น 

3. ฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนรูแลว 

4. ประโยคท่ีฝกควรเปนประโยคสั้นๆ  
5. ประโยคและคําศัพท ควรเปนแบบที่ใชพูดกันในชีวิตประจําวันที่นักเรียนรูจักดีแลว 

6. เปนแบบฝกท่ีนักเรียนใชความคิดดวย 

7. แบบฝกควรมีหลายๆ แบบ เพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย 

8. ควรฝกใหนักเรียนสามารถใชสิ่งที่เรียนไปแลวไปใชในชีวิตประจําวันได 
จากความเห็นดังกลาวสรุปไดวา ลักษณะของแบบฝกท่ีดี คือ 

1. สรางขึ้นตามหลักจิตวิทยา ใชภาษางายและนาสนใจ 

2. มีคําสั่ง คําอธิบาย และคําแนะนําการใชแบบฝกท่ีชัดเจนเขาใจงาย 

3. มีเนื้อหาสอดคลองกับเร่ืองที่เรียน มีกิจกรรมหลากหลายและมีรูปแบบที่นาสนใจ 

4. มีความยากงายเหมาะสมกับวัย และความสามารถของผูเรียน 

5. ใชเวลาในการฝกไมนานเกินไป 

หลักการสรางแบบฝก 
นักการศึกษาหลายทานกลาวถึงหลักและขั้นตอนในการสรางแบบฝกไวดังนี ้
ซีลและกลาสโกว (Seels and Glasgow 1990 : 4) ไดกลาวถึงหลักในการสรางแบบฝก สรุป

ไดวา หลักการสรางแบบฝกเสริมทักษะน้ันตองคํานึงถึงการจัดสถานการณทางการสอน สามารถ
กําหนดขอบเขตเนื้อหาของลักสูตรจากหนวยการเรียนระดับเล็กสูระดับใหญ จึงควรกําหนดหลักใน
การสรางดังนี้ 

1. เน้ือหาท่ีนํามาตองอิงจุดประสงครายวิชา 
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2. กลวิธีที่ใชในการสอนตองอิงทฤษฎีและผลงานทางการวิจัยที่ไดมีผูทําไว 
3. การวัดผลตองอิงพฤติกรรมการเรียนรู 
4. รูจักนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหแบบฝกมีประสิทธิภาพ 

รัชนี ศรีไพรวรรณ (2520 : 412) ใหขอคิดเกี่ยวกับหลักการสรางแบบฝกท่ีดีไววา 
1. สรางแบบฝกใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียนตามลําดับขั้นการ

เรียนรู แบบฝกตองอาศัยรูปภาพจูงใจผูเรียน  และควรจัดเรียงเน้ือหาตามลําดับจากงายไปยากเพื่อ
ชวยใหนักเรียนมีกําลังใจทําแบบฝกหัด 

2. มีจุดประสงคที่แนนอนวาจะฝกทักษะในดานใด  แลวจัดเน้ือหาใหตรงกับจุดประสงคที่
กําหนดไว 

3. ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน  ถาสามารถทําไดควรแบงนักเรียน
ออกเปนกลุมยอยตามความสามารถ แลวจึงจัดทําแบบฝก 

4. แบบฝกท่ีดีตองมีคําช้ีแจงงายๆ สั้นๆ ที่นักเรียนอานเขาใจ และทําแบบฝกไดดวยตนเอง 

5. แบบฝกตองมีความถูกตอง ครูตองพิจารณาใหรอบคอบ ทดลองทําดวยตนเองเสียกอน
อยาใหมีขอผิดพลาด 

6. ใหนักเรียนทําแบบฝกแตละคร้ังตองเหมาะสมกับเวลาและชวงความสนใจ 

7. ควรมีหลายรูปแบบเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง สงเสริมความคิดสรางสรรค 
มณฑา ธงอินเนตร (2524 : 144 - 145) กลาวถึงหลักในการทําแบบฝก ดังนี ้
1. ใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยา  และพัฒนาการของเด็กและลําดับขั้นของการเรียนรู  เด็ก

แรกเรียนยังมีประสบการณนอย  ยังไมสนใจตัวหนังสือ  แบบฝกเสริมทักษะจึงตองอาศัยรูปภาพ
สวยๆ จูงใจและตามลําดับความยากงายเพื่อใหมีกําลังใจ 

2. ใหมีจุดมุงหมายวา มุงจะฝกในดานใด แลวจัดเนื้อหาในแบบฝกใหตรงกับความมุงหมาย
ทีว่างไวครูจะตองจัดทําไวลวงหนา 

3. ในแบบฝกตองมีคําช้ีแจงงายๆสั้นๆเพื่อใหเด็กเขาใจ ถาเด็กยังอานไมได ครูจะตองช้ีแจง
ดวยคําพูดที่ใชภาษางายๆใหเด็กทําตามได 

4. แบบฝกจะตองเหมาะกับเวลา และความสนใจของเด็ก 

5. ควรทําแบบฝกหลายๆแบบเพื่อเด็กจะไดเรียนรูไดกวางขวางและสงเสริมใหเกิดความคิด 

ประชุมพร สุวรรณตรา (2528 : 86 ) กลาวถึงวิธีสรางแบบฝกดังนี้ 
1. ตั้งจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาเด็กในดานใดบาง 

2. เรียงลําดับทักษะ ความรูพื้นฐานท่ีเด็กจําเปนตองรูกอนหลัง 

3. กําหนด concept ที่จะพัฒนา 
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4. เลือกทักษะและงานใหสอดคลองกับ concept ที่เรียงลําดับไว 
5. สรางงานใหนาสนใจ จูงใจสําหรับเด็ก โดยการใชรูปภาพ และวิธีการที่นาสนใจ 

วรรณ แกวแพรก  (2526 : 87) กลาววาเพื่อใหเกิดผลตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวครูตองมี
หลักในการจัดทําแบบฝกดังนี้คือ 

1. มีความมุงหมายในการจัดอยางแนนอน  เชนถาเปนแบบฝกเกี่ยวกับการผูกประโยค  ครู
ตองกําหนดใหเปนที่แนชัดวา  แบบฝกหัดน้ันๆ  ตองการเสริมทักษะในเร่ืองใด  เปนตนวามุงเสริม
ทักษะในการกําหนดคําใหผูกประโยค เติมคําลงในชองวางของประโยค เรียงลําดับคําในประโยคให
ถูกตอง การใชคําขยาย ขยายคําในประโยค ฯลฯ 

2. ตองจัดจากงายไปหายาก และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

3. ตองจัดหลังจากสอนบทเรียน หรือเน้ือหาน้ันๆ แลว 

4. ตองจัดทําแบบฝกไวลวงหนา  โดยทําไวเปน  รายเน้ือหาหรือทําไวเปนบท  ตามบทเรียน
หรือหลายบทรวมกันคร้ังหนึ่ง พรอมกับทําเฉลยไวดวย 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ  ( 2533 : 28) ไดกําหนดรูปแบบการเรียนการออกแบบและพัฒนาการ
สอนที่สามารถนํามากําหนดเปนขั้นตอนในการสรางแบบฝกเปน 5 ขั้นตอนสําคัญดังนี้  

1. การวิเคราะห (Analyze) การวิเคราะหความจําเปนผูเรียน เนื้อหา ภารกิจ สภาพการณ 
2. การออกแบบ ( Design) จุดมุงหมายการสอน ทฤษฎีและรูปแบบการสอน สื่อการเรียน

การสอน 

3. การพัฒนา ( Develop) การพัฒนาวัสดุการเรียนการสอน การเลือกระบบการเรียนการ
สอน 

4. การนําไปใช (Implement) เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

5. การประเมินและการปรับปรุง (Evaluation) การประเมินการเรียน การประเมินโปรแกรม
การสอน 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ( 2540 : 145 - 146, อางถึงในวันเพ็ญ    
กุลสุวรรณ 2542 : 69 - 70) กลาวถึงขั้นตอนการสรางแบบฝกดังนี้ 

1. สํารวจปญหาและความตองการ เมื่อเร่ิมจัดกิจกรมการเรียนไปแลวครูผูสอนยอมทราบวา
บรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม รวบรวมปญหาและความตองการในการแกปญหาหรือความ
ตองการท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนในแตละจุดประสงค 

2. กําหนดจุดประสงคในการสรางแบบฝกใหชัดเจนเพื่อตอบคําถามวาสรางแบบฝกเพ่ือ
อะไร ตองการใหนักเรียนเปนอยางไร 
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3. วิเคราะหคําที่เรียนในแตละจุดประสงควาประกอบดวยคําและความหมายอยางไร คําใด
ที่มักจะมีปญหาในการอานและเขียน รวบรวมคําเหลานั้นไว 

4. ศึกษาจิตวิทยาในการเรียนรู จิตวิทยาการอานของนักเรียนในแตละชั้นวาเด็กแตละวัยมี
ความสนใจเร่ืองอะไร ตัวอยาง เชน จิตวิทยาการอานที่นํามาใชในการสรางแบบฝกการอานและ
เขียนประกอบดวย 

 4.1 ความใกลชิด คือถาใชสิ่งเราและการตอบสนองใหเกิดขึ้นในเวลาใกลเคียงกัน
จะสรางความพอใจใหกับนักเรียน 

 4.2 การฝกหัด คือการใหผูเรียนไดทําซ้ําๆ เพื่อชวยสรางความรูความเขาใจแมนยํา 
 4.3 กฎแหงผล คือ การที่ผูเรียนไดทราบถึงผลการทํางานของตนดวยการเฉลย

คําตอบ จะชวยใหผูเรียนทราบขอบกพรองเพ่ือปรับปรุงแกไขและเปนการสรางความพอใจใหแก
ผูเรียน 

 4.4 การจูงใจ คือการจัดทําแบบฝกท่ีเรียงลําดับจากงายไปหายากและยาวข้ึน ควรมี
ภาพประกอบและมีหลายรูปแบบ เปนตน 

5. กําหนดกรอบการสรางแบบฝกวาควรประกอบดวยเร่ืองอะไรบาง แตละเร่ืองควรมี
ลักษณะอยางไร มีกิจกรรมอะไรบาง มีความยาวเพียงใด จะนําเสนอโดยใชรูปภาพประกอบหรือไม 

6.  ลงมือเขียนแบบฝกแตละชุด 

7. นําแบบฝกน้ันไปใหผูชํานาญการตรวจสอบความถูกตอง ความตรงตามเน้ือหา เชน 
ครูผูสอนภาษาไทยที่มีประสบการณ ศึกษานิเทศกเปนตนหรือนําไปทดลองใชกับนักเรียนกับ
นักเรียน 1- 5 คนเพื่อรวบรวมขอมูลมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

8.  จัดพิมพหรืออัดสําเนาแบบฝก เพื่อนักเรียนนําไปใชเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย
จากแนวคิดดังกลาว  สรุปไดวาหลักการสรางแบบฝกจะตองตั้งจุดมุงหมายใหชัดเจนวาตองการ
พัฒนาในเร่ืองใด  เรียงลําดับจากงายไปหายาก  ชิ้นงานนาสนใจใชรูปภาพในการจูงใจ  ควรจัด
หลังจากสอนเน้ือหาน้ันๆ  แลว  ควรมีหลายรูปแบบและเหมาะสมกับเวลา  โดยดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหผลจากการสํารวจความตองการและขอมูลพื้นฐานในข้ันตอนที่ 1 

นํามาเปนแนวทางในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่น ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเน้ือหาเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการสรางแบบฝกการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 1. ชื่อแบบฝก             
2. คํานํา  3. ตัวชี้วัด  4. คําชี้แจ ง 5. แบบทดสอบกอนเรีย น 6. ขอมูลทองถิ่น  7. แบบฝ ก                      
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8. แบบทดสอบหลังเรียน  เมื่อไดองคประกอบของแบบฝกแลวจึงดําเนินการสรางแบบฝกการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   

ขั้นตอนที่ 4 นําแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นที่
สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข 

ขั้นตอนที่ 5 นําแบบฝกท่ีปรับปรุงแกไขแลวมาประเมินโดยอาจารยที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทยจํานวน 3 คน ประเมินเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม IOC (Index of Item Objective Congruence )  

ขั้นตอนที่ 6 การทดลองแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่น เพื่อหาประสิทธิภาพ การหาประสิทธิภาพของแบบฝก เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม ควรนําไป
ทดลองกลุมเล็กๆ ดูกอนเพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองและการแกไขปรับปรุงอยางดี แลวจึงนําไป
ทดลองกับเด็กทั้งชั้นหรือกลุมใหญ 
การประเมินผลแบบฝก 
 อธิพร ศรียมก (2542 : 879) การประเมินแบบฝกคือการตรวจสอบคุณภาพของแบบฝกวามี
คุณภาพดีเพียงใด ชวยใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคหรือไมถาไมเพราะเหตุใด  ขอมูลที่
จากการประเมินจะสามารถนํามาปรับปรุงแบบฝกซึ่งสวนใหญมักจะเปนครูลงทุนลงแรงสรางขึ้น
ใหมีคุณภาพเปนที่นาพอใจของครู ผูบริโภค (นักเรียน) ก็มีความยินดีและพอใจที่ครูเลือกใชแบบฝก
นั้น 

การหาคุณภาพของแบบฝก 
การหาคุณภาพของแบบฝก โดยนําแบบฝกที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญอยางนอย 3 คน 

ตรวจสอบ เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือ IOC (Index of Item Objective Congruence) 
ซึ่งแตละทานพิจารณาลงความเห็นและใหคะแนนดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 117) 

+ 1    เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมนั้น 

0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามน้ันเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมนั้นหรือไม 
-  1    เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นไมเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมนั้น 

นําคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตรดังนี้ 

 
 
 เมื่อ IOC   แทน ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม 
  ∑ R      แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
  N        แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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ถาคาดัชนี IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามน้ันก็เปนตัวแทน
ลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรมนั้น ถาขอคําถามใดมีคาดัชนีตํ่ากวา 0.5 ขอคําถามน้ันก็ถูกตัด
ออกไปหรือตองนําไปปรับปรุงแกไขใหมใหดีขึ้น (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 117) 
 
การหาประสิทธิภาพของแบบฝก 

ชัยยงค พรหมวงศ ( 2521 : 246, อางถึงใน อธิพร ศรียมก 2542 : 915) ไดกลาวถึงการหา
ประสิทธิภาพของแบบฝก (Developmental Testing) หมายถึงการนําแบบฝกไปทดลองใช ( Try out) 
คือการนําไปทดลองใชตามขั้นตอนท่ีกําหนดไวเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุง แลวนําไปทดลองสอนจริง 
ประสิทธิภาพของแบบฝกจะกําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเปน
ที่พึงพอใจ โดยกําหนดเปนเปอรเซ็นตผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางานและการประกอบกิจกรรมของ
ผูเรียนทั้งหมด ตอเปอรเซ็นตของผลการสอนหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด นั่น คือ E1/E2 หรือ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ หมายถึงการประเมินพฤติกรรมตอเน่ือง ( Transitional 

Behavior) ของผูเรียนไดแกการประกอบกิจกรรมกลุม งานที่ไดรับมอบหมายและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
ผูสอนกําหนดไว 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ  คือการประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทาย ( Terminal  Behavior) โดย
พิจารณาจากการสอบหลังเรียนและการสอบไล 

ระดับประสิทธิภาพของแบบฝกท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และเปนระดับที่ผูทํา    
แบบฝกพอใจวาหากแบบฝกมีประสิทธภิาพถึงระดับนั้นแลวแบบฝกนั้นก็มีคุณคานาพอใจเรียก
ระดับประสิทธิภาพที่นาพอใจนั้นวาเกณฑประสิทธิภาพ 

การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ 
 ชัยยงค พรหมวงศ ( 2525 : 247 - 248) เกณฑประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพ
ของแบบฝกที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู หากแบบฝกถึงระดับนั้นแลวแบบฝกนั้นจะมีคุณคาท่ี
จะนําไปสอนนักเรียน การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพกระทําไดโดยการประเมินผลพฤติกรรมของ
ผูเรียน 2 ประเภทคือพฤติกรรมตอเน่ืองและพฤติกรรมขั้นสุดทายโดยการกําหนดการหา
ประสิทธิภาพเปน E1 คือประสิทธิภาพของกระบวนการ E2 คือประสิทธิภาพของผลลัพธ ซึ่งคิดเปน
รอยละของผลเฉลี่ยของคะแนนที่ได ดังนั้น E1/ E2 คือประสิทธิภาพของกระบวนการ /ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ  เชน 80/80 หมายความวา เมื่อเรียนชุดกิจกรรมนี้แลวผูเรียนจะสามารถทําแบบฝกหรือ
งานที่ผลเฉลี่ยรอยละ 80 และทําแบบทดสอบหลังเรียนไดผลเฉลี่ยรอยละ 80 การกําหนดเกณฑ      
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E1/ E2 โดยปกติเน้ือหาท่ีเปนความรูความจํามักจะตั้งไว 80/80,85/85 หรือ 90/90 สวนเนื้อหาท่ีเปน
ทักษะมักจะตั้งต่ํากวานี้เชน 75/75 

 การทดลองหาประสิทธิภาพ (ชัยยงค พรหมวงศและรัชนี ศรีไพวรรณ 2525 : 249 - 250) 
เมื่อผลิตแบบฝกไดแลว ตองนําแบบฝกไปทดลองหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนดังน้ี 

 1. การทดลองแบบเด่ียว ( Individual tryout) หรือแบบหน่ึงตอหน่ึง ( 1 : 1) คือทดลองกับ
ผูเรียน 3 คน โดยใชเด็กที่มีระดับสติปญญาสูง ต่ําและปานกลาง ดําเนินตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1.1 ทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) 
  1.2 เรียนจากแบบฝก 

  1.3 ทําแบบฝกในบทเรียนไปพรอมกันในขณะที่เรียน 

  1.4 ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

  แลวนําผลที่ไดรับมาพิจารณาปรับปรุงสวนที่เห็นวาบกพรอง เชน เนื้อหา ภาษาท่ี
ใช รูปภาพ แบบทดสอบตางๆ ใหดียิ่งขึ้น นําผลท่ีไดคํานวณหาประสิทธิภาพกอนปรับปรุงใหดีขึ้น 
โดยปกติคะแนนที่ไดจากการทดลองแบบเด่ียวจะมีคาตํ่ากวาเกณฑในข้ันน้ี E1/ E2 ที่ไดมีคาประมาณ 
60/60 

 2. การทดลองแบบกลุมเล็ก ( Small Group Tryout 1 : 10) คือทดลองกับผูเรียน 6 - 10 คน 
(คละผูเรียนเกงกับออน) นําผลที่ไดมาคํานวณหาคาประสิทธิภาพ แลวปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
ในขั้นนี้ E1/ E2 ที่ไดมีคาประมาณ 70/70 

 3. การทดลองภาคสนาม หรือกลุมใหญ ( Field Tryout 1 : 100) คือทดลองกับผูเรียนทั้งช้ัน 
30-100 คน นําผลที่ไดคํานวณหาคาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหสมบูรณอีกครั้ง ผลลัพธที่ไดควร
ใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว หากตํ่ากวาเกณฑไมเกินรอยละ 2.5 ก็ยอมรับ แตถาแตกตางกันมาก ตอง
กําหนดเกณฑประสิทธิภาพของแบฝกใหมโดยยึดหลักความเปนจริง 
หลักจิตวิทยาท่ีนํามาใชในการสรางแบบฝก 

การสรางแบบฝกใหมีประสิทธิภาพ  สําหรับนําไปใชกับนักเรียนนั้น  ตองอาศัยหลัก
จิตวิทยาการเรียนรู และทฤษฎีที่ถือวาเปนแนวความคิดพื้นฐานของการสรางแบบฝกเขาชวย  เพื่อให
สอดคลองกับความสนใจ  และความสามารถของนักเรียน  ดังเชน กฎการเรียนรูของธอรนไดค  
(www.ais.rtaf.mi.th) สรุป 3 ประการ ดังนี้1. กฎแหงความพรอม  (Law of Readiness) หมายถึง 
สภาพความพรอม หรือความมีวุฒิภาวะของผูเรียน  ทั้งทางดานรางกาย อวัยวะตาง ๆ ในการเรียนรู 
และจิตใจ  รวมท้ังพื้นฐานประสบการณเดิม สภาพความพรอมของหู ตา ประสาท สมอง กลามเนื้อ  

ประสบการณเดิมที่เชื่อมโยงกับความรูหรือสิ่งใหม ตลอดจนความสนใจ  ความเขาใจตอสิ่งที่เรียน 
ถาผูเรียนเกิดมีความพรอมตามองคประกอบดังกลาว  ก็ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี  2. กฎของการ
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ฝกหัด (Law of Exercise) หมายถึง การที่ผูเรียนไดฝกหัดหรือกระทําซ้ําบอยๆ ก็ยอมจะทําใหเกิด
ความสมบูรณถูกตอง  ซึ่งกฎนี้เปนการเนนความม่ันคงระหวางการเช่ือมโยงและการตอบสนองท่ี
ถูกตอง ยอมนํามาซึ่งความสมบูรณแหงการเรียนรู กฎของการฝกหัดแบงออกไดเปน  2.1 กฎแหง
การใช (Law of Use) หมายถึงการฝกฝน การตอบสนองอยางใดอยางหนึ่งอยูเสมอ  ยอมทําใหเกิด
พันธะที่แนนแฟนระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง  เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรูแลวไดนําเอาสิ่งที่ได
เรียนรูไปใชอยูเสมอ  ก็ทําใหการเรียนรูเกิดความมั่นคงถาวรไมลืม  2.2 กฎแหงการไมใช ( Law of 

Disuse) หมายถึง การไมไดฝกฝน หรือไมไดใช ไมไดกระทําบอยๆ  ยอมทําใหความม่ันคงระหวาง
สิ่งเรากับการตอบสนองออนกําลังลง หรือลดความเขมลง หรือเมื่อบุคคลเกิดการเรียนรูแลวไมไดนํา
ความรูไปใช หรือไมเคยใช  ยอมทําใหการทํากิจกรรมนั้นไมดีเทาที่ควรหรืออาจจะทําใหความรูน้ัน
ลืมเลือนไปได 3. กฎแหงความเปนผล (Law of Effect) กฎน้ีเปนผลท่ีทําใหเกิดความพอใจ กลาวคือ  

เมื่ออินทรียไดรับความพอใจ  จะทําใหพันธะหรือสิ่งที่เชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองมี
ความเขมแข็งมั่นคง  หรือเกิดความอยากจะเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน  แตถาอินทรียไดรับผลที่ไมพอใจก็จะ
ทําใหไมอยากเรียน หรือเกิดความเบ่ือหนายเปนผลเสียตอการเรียนรูการนํา 

กรมวิชาการ  (2542 : 29 - 30) ไดกลาวถึงหลักทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยาใน  การสราง
แบบฝกดังนี ้

1. การฝกหัด  การใหผูเรียนไดกระทํากิจกรรมซ้ําๆ  ยอมทําใหผูเรียนมีความรูและความ
เขาใจที่แมนยํา 

2. ความแตกตางระหวางบุคคลในการสรางแบบฝก  ควรคํานึงวา  ผูเรียนแตละคนมีความรู  
ความถนัด  ความสามารถ  และความสนใจตางกัน  ดังนั้น ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมคือไมยาก
หรืองายเกินไป และควรมีหลายๆ แบบ 

3. การจูงใจใหผูเรียนโดยการจัดแบบฝกจากงายไปหายาก  เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจ
ของผูเรียน 

4. การใหผูเรียนทราบผลการทํางานของตน  การเฉลยคําตอบใหทราบ  เพื่อใหผูเรียนทราบ
ผลงานของตนวาตองปรับปรุง  แกไขหรือกาวหนาเพียงใด  และในสวนตัวของผูสอนเอง  ก็จะทราบ
ไดวาผูเรียนคนใดควรจะไดรับความชวยเหลืออยางไรนอกจากน้ี  พรรณี ชูทัย (2528 : 167 - 168) ได
กลาววา หลักจิตวิทยาที่ควรนํามาใชในการสรางแบบฝกคือ ทฤษฎีการเรียนรูไดแก 

1. หลักความใกลชิด  (Contiguity) คือ การใชสิ่งเราและการตอบสนองท่ีเกดิขึ้นในเวลา
ใกลเคียงกัน จะสรางความพึงพอใจใหแกนักเรียน 

2. หลักการฝกหัด  (Practice) คือ การใหผูเรียนไดทํากิจกรรมซ้ํา  ๆ เพื่อชวยสรางความรู
ความเขาใจที่แมนยํา 
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3. กฎแหงผ ล (Law of Effect) คือการใหนักเรียนทราบผลการทํางานของต น ไดแก           
การเฉลยคําตอบใหนักเรียนทราบผลการทํางานอยางรวดเร็ว  ซึ่งเปนการสรางความพอใจแก
นักเรียน 

4. การจูงใจผูเรียน  (Motivation) ไดแก การเรียงลําดับแบบฝกหัดจากงายไปยากและเน้ือ
เร่ืองท่ีนํามาสรางเปนแบบฝกควรมีหลายรูปแบบ  และควรมีภาพประกอบเพื่อเราความสนใจของ
นักเรียนมากขึ้น 

สุจริต เพียรชอบ  (2530 : 137 - 138) ไดเสนอแนะหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  

ซึ่งสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบฝก ดังนี ้
1. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual differences) ครูควรคํานึงอยูเสมอวานักเรียนแต

ละคนมีความรู  ความถนัด  ความสามารถและความสนใจทางภาษาแตกตางกันดังนั้น  จึงไมควร
คาดหวังที่จะใหนักเรียนทุกคนทําใหเหมือนกันหมด  แตก็ควรพยายามจัดระบบการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู เกิดความเจริญงอกงามใหมากท่ีสุดเทาที่จะมากได 

2. การเรียนรูโดยการฝกฝนตามกฎการเรียนรู  (Law of Exercise) ของธอรนไดค
(Thorndike) เกี่ยวกับกฎแหงการฝกหัด การเรียนจะเกิดขึ้นไดดีตอเมื่อใหมีการฝกฝนหรือกระทําซ้ํา  

ถาผูเรียนไดฝกฝนไดทําแบบฝกหัด  ไดใชทักษะทางภาษามากเทาใดก็จะชวยใหมีทักษะดีมากขึ้น
เทานั้น 

3. การเสริมกําลังใจ  (Reinforcement) การเสริมกําลังใจทางบวกจะเปนสื่อชวยใหนักเรียน
ทราบวาสิ่งที่ตนแสดงออกไปน้ันถูกตอง  เมื่อนักเรียนทราบวาตนทําไดถูกตองก็จะเกดิความ
ภาคภูมิใจและพยายามกระทํากิจกรรมตางๆ ใหดียิ่งข้ึน 

จากความเห็นขางตนสรุปไดวา  หลักจิตวิทยาที่นํามาใชในการสรางแบบฝกน้ั น ไดแก  
จิตวิทยาการเรียนรู  จติวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาพัฒนาการ  เพราะหลักจิตวิทยาทั้งสามนี้มีความ
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน  และเปนพื้นฐานสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียน       
การสอน 

ประโยชนของแบบฝก 

แบบเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง  ซึ่งเปนการฝกดวยการกระทํา
จริง จึงทําใหจดจําสิ่งท่ีเรียนรูไดดี  และนําไปแกไขปญหาในสถานการณเดียวกันได  เพราะไดรับ
ประสบการณตรงมาแลวจากการทําแบบฝก 

ยุพา ยิ้มพงษ (2523 : 15) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไว ดังนี้ 
1. เปนสวนที่เพิ่มเติม หรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 
 

2. ชวยเสริมทักษะการใชภาษาใหดีขึ้น แตทั้งนี้จะตองอาศัยการสงเสริม  และความเอาใจใส
จากครูผูสอนดวย 

3. ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล เพราะการใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะท่ีเหมาะ
กับความสามารถของเขา จะชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จทางดานจิตใจมากข้ึน 

4. แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน  ลักษณะการฝกที่จะชวยใหเกิดผลดังกลาว  

ไดแก ฝกทันทีหลังจากไดเรียนรูในเร่ืองนั้น ฝกซ้ํากันหลายๆ คร้ัง และเนนเฉพาะในเร่ืองที่ฝก 

5. การใหนักเรียนทําแบบฝก  ชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือจุดบกพรองของนักเรียนได
ชัดเจน ซึ่งจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาน้ันๆ ไดทันทวงที 

6. แบบฝกท่ีจัดพิมพไวเรียบรอยแลว  จะชวยใหครูประหยัดแรงงานและเวลาในการท่ีจะ
เตรียมแบบฝก ในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาในการลอกแบบฝก  ทําใหไดมีเวลาและโอกาสฝกฝน
ทักษะดานตางๆ ไดมากข้ึน 

ขันธชัย มหาโพธิ์ (2535 : 25) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกวาแบบฝกชวยในการฝกหรือ
เสริมทักษะทางภาษาและการใชภาษาของผูเรียน  สามารถนํามาฝกซ้ําทบทวนบทเรียน  ผูเรียน
สามารถนําไปทบทวนดวยตนเองได  ในสวนของครูสามารถนํามาทดสอบความรู  วัดผลการเรียนรู
ไดเปนอยางดี  ทําใหครูทราบปญหาขอบกพรองของผูเรียนไดถูกจุด  ผูเรียนสามารถทราบ
ความกาวหนาของตนเอง ครูประหยัดเวลา คาใชจายและลดภาระไดมาก 

ยุพาภรณ ชาวเชียงขวาง  (2537 : 16) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกวาเปนสวนเพิ่มหรือ
เสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนท่ีชวยลดภาระของครูไดมาก  เพราะแบบ
ฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยางมีระบบระเบียบ  แบบฝกชวยเสริมทักษะทางการใชภาษาเปนเคร่ืองมือที่
ชวยใหเด็กฝกทักษะการใชภาษาไดดีขึ้น  ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล  แบบฝกท่ี
เหมาะสมกับความสามารถจะชวยใหเด็กประสบผลสําเร็จ นอกจากน้ีแบบฝกชวยเสริมใหทักษะทาง
ภาษาคงทน โดยฝกทันทีหลังจากที่เด็กไดเรียนรูในเร่ืองน้ันๆ ฝกซ้ําหลายๆ คร้ัง และเนนเฉพาะเร่ือง
ที่ตองการฝก 

กรีน และเพ็ตต้ี  (Green and Petty 1971 : 469, อางถึงใน  จุฬารัตน วงศศรีนาค2537 : 18) 

กลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้ 
1. เปนอุปกรณการสอนท่ีชวยลดภาระของครู 

2. ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะในการใชภาษาใหดีขึ้น 

3. ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในทางจิตใจ
มากข้ึน 

4. ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน 
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5. เปนเคร่ืองมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียนบทเรียนแลว  

6. ชวยใหเด็กสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเอง 

7. ชวยใหครูมองเห็นปญหาตางๆ ของนักเรียน 

8. ชวยใหนักเรียนฝกฝนไดเต็มที่ นอกเหนือจากที่เรียนในบทเรียน 

9. ชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนเอง 

10. ชวยใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน 

ประทีป แสงเปยมสุข  (2538 : 53) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้  เปนอุปกรณชวย
ลดภาระของครู  ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะในการใชภาษาใหดีขึ้น  ชวยในเร่ืองความแตกตาง
ระหวางบุคคล  ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน   เปนเคร่ืองมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียน
บทเรียน  ชวยใหครูมองเห็นปญหาตางๆ  ของนักเรียนไดชัดเจน  ชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนา
ของตนเองและอดุลย ภูปลื้ม (2539 : 24 - 25) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้ 

1. ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียน 

2. ชวยใหจดจําเน้ือหา และคําศัพทตางๆ ไดคงทน 

3. ทําใหทราบความกาวหนาของตนเอง 

4. ทําใหครูประหยัดเวลา 
5. ทําใหนักเรียนสามารถนําภาษาไปใชสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อีกทั้งกรมวิชาการ (2542 : 30 - 31) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้ 
1. เปนอุปกรณการสอนท่ีชวยลดภาระของผูเรียน 

2. เปนแบบฝกท่ีจัดทําขึ้นอยางมีระบบ 

3. เปนเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากจบเนื้อหาแตละเร่ือง 

4. แบบฝกท่ีจัดทําเปนรูปแบบ จะอํานวยความสะดวกแกผูเรียนในการใชและเก็บรักษา 

5. การที่ใหผูเรียนทําแบบฝกชวยใหผูสอนมองเห็นจุดเดน  หรือปญหาตางๆ  ของผูเรียน
ชัดเจน 

6. ชวยประหยัดแรงงานและเวลา 
จากความเห็นขางตนกลาวไดวา แบบฝกมีประโยชนทั้งในสวนของครูและนักเรียนในสวน

ของครูแบบฝกจะเปนเคร่ืองมือที่ชวยลดภาระการสอนของครูและทําใหครูทราบปญหา  

ขอบกพรองของผูเรียนในสวนของผูเรียน  แบบฝกเสริมทักษะชวยในการฝกทักษะทางภาษาของ
ผูเรียน  รวมท้ังทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองดังนั้นแบบฝกทักษะจึงเปนเคร่ืองมือที่ใช
ประกอบการเรียนการสอนที่ดีไดอยางหนึ่ง  การจัดการเรียนการสอนวิชาในกลุมทักษะจึงควรจะมี
การสรางแบบฝกเพื่อใชฝกหรือชวยแกไขปญหาใหนักเรียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งหากครูเปนผูสราง
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แบบฝกขึ้นเองจะกอใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น  เพราะครูยอมรูปญหาของตนและของนักเรียนได
ดีกวาผูอื่น 

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับแบบฝกการเขียน 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝกไดมีผูศึกษาไวมาก แตในที่นี้จะขอสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับแบบฝกการเขียน ดังนี้ 
ประทุม วิชาโคตร (2544 : บทคัดยอ, 43)  ศึกษาเร่ืองผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสรางสรรค

วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ฝกโดยวิธีการเขียนแผนที่ความคิดเปนงานวิจัย
แบบกึ่งทดลอง ซึ่งการเขียนเชิงสรางสรรค ประกอบไปดวย การเขียนคํา การเขียนประโยค          
การเขียนขอความและการเขียนเร่ือง จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสรางสรรค
วิชาภาษาไทยของนักเรียนที่ฝกโดยวิธีเขียนแผนที่ความคิด กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสําหรับความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิง
สรางสรรควิชาภาษาไทยของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลางและต่ํา ที่ไดรับ
การฝกโดยวิธีการเขียนแผนที่ความคิดนั้นไมแตกตางกัน 

พิณเพชร บูรณภิญโญ (2545 : บทคัดยอ, 70)  ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบความสามารถดาน
การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชแบบฝกภาพถายและแบบ
ฝกภาพการตูน เปนการวิจัยเชิงทดลอง ในการเขียนเชิงสรางสรรคประกอบไปดวย การเขียนคํา การ
เขียนประโยค การเขียนขอความและการเขียนเรียงความ จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดย
ใชแบบฝกภาพการตูนและไมใชแบบฝก มีความสามารถดานการเขียนเชิงสรางสรรคแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกภาพการตูนมีคะแนนเฉล่ีย
สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกภาพถายและไมใชแบบฝก 

อรุณวรรณ รัตนเดชกําจาย (2547) ศึกษาการพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกว วิชาภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร  จังหวัดสมุทรสงคราม  มีผลการเรียนรู
วิชาภาษาไทย  รายวิชาการเขียนเชิงสรางสรรค  อยูในระดับไมนาพอใจ  คือรอยละ  70 เมื่อเทียบกับ
เกณฑที่ทางโรงเรียนกําหนดไวคือ  รอยละ  80 ขึ้นไป จึงไดพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิง
สรางสรรควิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 โดยมีการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ  

4 ขั้นตอนคือ (1) การศึกษาความตองการและขอมูลพื้นฐาน  (2) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
แบบฝกเสริมทักษะ  (3)การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ  (4) การประเมินแบบฝกเสริมทักษะ  โดย
แบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 ซึ่งประกอบดวย       
ชื่อเร่ือง คําชี้แจง จุดประสงคการเรียนรู ใบความรู กิจกรรมฝกทักษะ  แบบฝกหัด   ซึ่งแบบฝกทักษะ
การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคมีจํานวน  4 ชุดไดแก (1) ริเร่ิมเพิ่มคํา  (2) สรางสรรคประโยค  (3) 
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เปดโลกวลี  (4) เลนวจีความเรียง  และในแตละชุดประกอบดวย  วัตถุประสงคคําชี้แจง  และ
แบบฝกหัด  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ในการทดลองใชแบบฝกประกอบดวยกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบไดแก กิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมรายคู  และกิจกรรมกลุมยอย  พบวา นักเรียนมี
ความต้ังใจและสนใจทํากิจกรรมอยางสนุกสนาน  ผลการเรียนรูการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค
กอนและหลังใชแบบฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยพบวาหลังเรียน  

นักเรียนมีผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียน โดยทําคะแนนไดดีที่สุดในแบบฝกชุดริเร่ิมเพิ่มคํา  นักเรียน
มีความคิดเห็นที่ดีตอการใชแบบฝก เน่ืองจากมีเน้ือหาเร่ืองราวท่ีตรงกับความสนใจของนักเรียนและ
มีเร่ืองราวเก่ียวกับชุมชนและทองถิ่นสมุทรสงคราม 

 วันเพ็ญ  คุณพิริยะทวี  (2548) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชขอมูลทองถิ่น มี วัตถุประสงคเพื่อ  1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความ  2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  3) เพื่อทดลองใชแบบฝก 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝก
การอานจับใจความและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกการอานจับใจความ  กลุม
ตัวอยางท่ีใช  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2 โรงเรียนวัดนวมกานนท  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสมุทรสาคร  จํานวน  15 คนที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา  2548 ซึ่งมี
องคประกอบของแบบฝก การอานจับใจความประกอบดวย  คํานํา  ขั้นตอนการใชแบบฝก   

วัตถุประสงคแบบฝก  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดยมีขั้นตอนการพัฒนาแบบฝกการ
อานจับใจความ 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความ  

2) พัฒนาและการประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความแบบรายบุคคล  (Individual Tryout) 

แบบกลุมเล็ก  (Small Group Tryout) และแบบภาคสนาม  (Field Tryout) 3) ทดลองใชแบบฝกการ
อานจับใจความ และ 4) ประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกการอานจับใจความ  เพื่อใหไดแบบฝกที่
ดีมีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา  1. นักเรียน และผูที่เกี่ยวของตองการใหแบบฝกมีรูปแบบที่หลากหลาย  มีเนื้อหา
นาสนใจ  เขาใจงาย  ใชขอมูลทองถิ่นที่เปนเร่ืองใกลตัวนักเรียน  มีรูปภาพประกอบเหมาะสม
สอดคลองกับเน้ือหา มีการฝกจากงายไปหายากและเนนการฝกเปนรายบุคคล 2. แบบฝกการอานจับ
ใจความ ประกอบดวย  คํานํา วัตถุประสงค  ขั้นตอนการใชแบบฝก  คําชี้แจง แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน  แบบฝกมี 3 ชุด ไดแก 1) เลาเร่ืองเมืองสาครบุรี  จับใจความเกี่ยวกับความเปนมาของ
ชุมชนและทองถิ่น  2) มั่งมีสินทรัพยอุดม  จับใจความเกี่ยวกับทรัพยากรและการประกอบอาชีพใน
ชุมชน  3) ชื่นชมประเพณีดีงาม  จับใจความเกี่ยวกับประเพณีที่สําคัญของชุมชน  ซึ่งแบบฝกมี
ประสิทธิภาพ 81.68/80.85  3. ระหวางทดลองใชแบบฝก  นักเรียนมีความสนใจกระตือรือรนในการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67 
 
เรียน สามารถทําแบบฝกไดถูกตอง  เสร็จตามกําหนดเวลา  ใหความสนใจกับเร่ืองท่ีอานและแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากเร่ืองที่อานได  4. นักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความกอนเรียน
และหลังเรียนดวยแบบฝกการอานจับใจความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดย
คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและนักเรียนพึงพอใจกับการเรียนดวยแบบฝก  โดยมีความเห็นวา
แบบฝกมีเนื้อหานาสนใจ  เขาใจงาย  และแบบฝกชวยใหนักเรียนรักและภูมิใจในชุมชนและทองถิ่น
มากข้ึน 

 มณฑนกร เจริญรักษา ( 2552) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6  ซึ่งศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดทัพยาย
ทาว จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 2) เพื่อพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75 โดยมีแบบฝกการสรางคํา การเขียนประโยค การเขียนเปนขอความ
สั้นๆ และการเขียนเปนเร่ืองราว   3) เพื่อทดลองใชแบบฝก ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝก ทักษะการเขียนเชิง
สรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝก
ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีขั้นตอนการพัฒนาแบบฝก
ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค   2) พัฒนาและการประสิทธิภาพ
ของแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค แบบรายบุคคล  (Individual Tryout) แบบกลุมเล็ก  (Small 

Group Tryout) และแบบภาคสนาม  (Field Tryout) 3) ทดลองใชแบบฝก ทักษะการเขียนเชิง
สรางสรรคและ 4) ประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝก ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค   ซึ่งแบบฝก
ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 1. วัตถุประสงค  2. คูมือครูไดแก
คําแนะนํา จุดประสงค บทบาทครู แผนการจัดการเรียนรู บทอานขอมูลทองถิ่น แบบฝกและ
แบบทดสอบ  3. คูมือนักเรียน ไดแก คําชี้แจง บทบาทนักเรียน บทอานขอมูลทองถิ่น แบบฝกและ
แบบทดสอบ 4.สื่อ อุปกรณประกอบ  ซึ่งผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความสามารถในการ เขียนเชิง
สรางสรรค กอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝก ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและนักเรียนพึงพอใจกับการ
เรียนดวยแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 
งานวิจัยตางประเทศ  
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ชเวนดินเจอร  (Schwendinger 1977 : 51, อางถึงใน  อารี บัวคุมภัย  2540 : 15)ไดศึกษาผล
การเขียนสะกดคําของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่  6 จํานวน 503 คน โดยใชแบบฝกท่ีมีรูปภาพ
ของจริง และแบบเขียนตามคําบอก  ผลการวิจัยปรากฏวา  นักเรียนที่เรียนโดยการใชแบบฝกหัดที่มี
รูปภาพของจริง มีผลการเขียนสะกดคําสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยไมใชรูปภาพของจริง 

ลอเรย (Lowrey 1978 : 817 - A, อางถึงใน จุฬารัตน วงศศรีนาค  2537 : 23) ไดศึกษาผลการ
ใชแบบฝกทักษะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 - 3 จํานวน  87 คน ผลการวิจยัปรากฏวา  

แบบฝกหัดเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหเกิดการเรียนรู  ซึ่งนักเรียนที่ไดใชแบบฝกทักษะมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน  โดยสามารถทําคะแนนเฉล่ียไดรอยละ  98.80 หลังจากไดทําแบบฝกและยัง
พบวาแบบฝกชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลอีกดวย  เน่ืองจากนักเรียนแตละคนมี
ความสามารถดานภาษาแตกตางกัน 

เฮิรสซ (Hirsch 1980 : 291 - A, อางถึงใน  อารี บัวคุมภัย  2540 : 16) ไดศึกษาวิธีการสอน
บนพื้นฐานผลสัมฤทธิ์การสะกดคําและทัศนคติของครู โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาวิธีสอนสะกดคํา
สองวิธี  คือ วิธีที่ 1 ครูเปนผูเลือกคํามาใหนักเรียนเขียนทุกวัน  วิธีที่ 2 เนนหนังสือทั่วไปท่ีมี
แบบฝกหัด  สวนคําศัพทที่นํามาสรางแบบทดสอบจะเลือกจากหนังสือคูมือ  หลักสูตรที่ใชเปน
ตัวอยางศึกษาอยูในระดับ  2 ถึง 8 ผลการวิจัยปรากฏวา  วิธีสอนทั้งสองวิธีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และครูมีทัศนคติตอวิธีสอนท้ังสองวิธีนี้ไมแตกตางกัน 

ไมซ (Mize 1982 : 386 - A, อางถึงใน  อารี บัวคุมภัย  2540 : 17) ไดศึกษาเร่ืองผลของ
คุณภาพการเขียนของนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง เกรด 5 เมื่อใหเลือกหัวขอเร่ืองเองหรือหัวขอที่
ครูกําหนดใหโดยใชเวลาเขียน  30 นาที ผลการวิจัยพบวา  1. หัวขอเร่ืองที่เลือกเองมีผลอยางมี
นัยสําคัญตอคุณภาพของการเขียนเรียงความเรียงความท่ีเขียนโดยครูกําหนดเร่ืองใหจะไดรับการ
ประเมินคาสูง  อยางมีนัยสําคัญกวาเรียงความท่ีเลือกหัวขอเร่ืองเอง   2. ความยาวของแตละยอหนา
และคะแนนของประโยคที่ผิด ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในการวัดคุณภาพของการเขียน  3. เพศ
ของผูเขียนเรียงความไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญของผลการวัดคุณภาพของการเขียน
เรียงความ 

หวอง (Hwang 1991 : 381 - A, อางถึงใน  กันตดนัย วรจิตติพล  2542 : 44) ไดทําการศึกษา
พัฒนาการทางความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชาวเกาหลีระดับเกรด  9 ถึง
ระดับอุดมศึกษาปที่  3 ที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  โดยการวิเคราะหเรียงความของ
นักเรียนเกรด  9, 10 และ 11 และเรียงความของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปที่  3 เพื่อศึกษา
พัฒนาการของความสามารถทางการเขียนโดยทั่วไป  และรูปแบบของขอผิดพลาดทางโครงสราง  

(syntactic) และความหมาย  (semantic) ผลการศึกษาพบวานักเรียนไดคะแนนรวมของเรียงความ
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สูงขึ้นเมื่ออยูในระดับชั้นสูงข้ึน และเมื่อไดรับการฝกฝนมากขึ้น และเมื่อความสามารถทางการเขียน
ของนักเรียนเพิ่มขึ้น  ความยาวของที -ยูนิต (T-unit) จะเพิ่มขึ้นดวย  ในขณะท่ีอัตราของขอผิดพลาด
ทางไวยากรณและความหมายลดลง  ขอผิดพลาดทางไวยากรณประเภทที่พบบอยที่สุดคือ  การใช
นามวลี (noun phrase) เน่ืองจากการละคํานําหนานาม  (articles) รองลงมาคือ  การใชกริยาวลี  (verb 

phrase) เน่ืองจากการใชกริยาผิดขอผิดพลาดทางไวยากรณประเภทที่พบบอยที่สุดในทุกระดับชั้น
คือ ขอผิดพลาดที่เกิดจากการละเวน  (omission) และการใชผิด  (wrong usage) สวนขอผิดพลาดทาง
ไวยากรณประเภทที่พบนอยที่สุดคือ ขอผิดพลาดที่เกิดจากการเรียงคํา  (word order) และการเพิ่มเขา
ไป (insertion) ตามลําดับ  สวนขอผิดพลาดทางความหมายประเภทท่ีพบบอยที่สุดคือ  ขอผิดพลาด
ทางคําศัพท (lexical) เน่ืองจากการเลือกใชคําศัพทผิด  หรือการเลือกใชคําศัพทรวมกัน  (collocation) 

ผิดรองลงมาคือ  ขอผิดลาดในการนําเสนอความคิด  (idea presentation) เน่ืองจากการนําเสนอ
ความคิดที่ไมสมบูรณหรือไมชัดเจน  ดังนั้นขอผิดพลาดทางความหมายท่ีเปนปญหาท่ีสุดสําหรับ
นักเรียนชาวเกาหลีคือ  การใชคําศัพทที่เหมาะสมท้ังในการเลือกใชคาํศัพทคําเดียวโดดๆ  และการ
เลือกใชคําศัพทรวมกัน (collocation) 

เอล-ซินดี (Al-Sindy 1994 : 154A, อางถึงใน  กันตดนัย วรจิตติพล  2542 : 45) ไดศึกษา
โครงสราง  syntactic interference errors ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวซาอุดิอาระเบีย  

วัตถุประสงคในการวิจัยคือ  เพื่อศึกษาวาผูเรียนชาวซาอุดิอาระเบียที่เรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศใชโครงสรางของภาษาแม  (ภาษาอารบิค ) ในการเขียนภาษาอังกฤษหรือไม  และ
ศึกษาวาระหวางการแทรกแซงระหวางภาษา  (interlingual interference)และการแทรกแซงภายใน
ภาษา  (intralingual interference) การแทรกแซงประเภทใดจะปรากฏขึ้นบอยกวากัน  และ
ขอผิดพลาดทางไวยากรณของนักศึกษาสวนใหญเปนอยางไร  กลุมตัวอยางคือ  นักศึกษาชาว
ซาอุดิอาระเบีย  ชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ  จํานวน  40 คน ผูวิจัยเก็บขอมูลจากเรียงความ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  จํานวน  40 ชุด แลวนํามาทําการวิเคราะห  ผลการศึกษาพบวา  การ
แทรกแซงทางโครงสรางของภาษาอารบิคมีบทบาทสําคัญในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ชาวซาอุดิอาระเบีย  ขอผิดพลาดที่เกิดจากการแทรกแซงของภาษาแม  (อารบิค) ปรากฏขึ้นบอยกวา
ขอผิดพลาดที่เกิดจากการแทรกแซงภายในภาษา  (intralingual interference) และขอผิดพลาดทาง
ไวยากรณที่พบมากที่สุดไดแก  การใชกาล  (tense) การลําดับกาล  (tense sequence) การใชบุพบท  

(prepositions) คํานําหนานาม (articles) และกริยาชนิดที่นําหนาสวนเติมเต็ม (copula) 

แฮก (Hag 1996 : 155A, อางถึงใน  กันตดนัย  วรจิตติพล  2542 : 43) ไดวิเคราะห
ความสามารถในการเขียนแบบบรรยาย  (narrative writing) ของนักเรียนระดับมัธยมท่ีใช  2 ภาษาใน
มาเลเซีย  วัตถุประสงคในการวิจัยคือ  เพื่อศึกษาวาภาษาท่ีนักเรียนใชในการเขียนเรียงความมีผลกับ
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ความสามารถในการเขียนของนักเรียนที่ใชและไมใชภาษาบาฮาซามาเลเซีย  (Bahasa Malaysia) เปน
ภาษาแมหรือไม และนักเรียนทั้ง 2 กลุม มีคะแนนในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษตํ่ากวาคะแนน
ในการเขียนเรียงความภาษาบาฮาซาหรือไม  ตลอดจนวิเคราะหและเปรียบเทียบขอผิดพลาดในการ
เขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้ง  2 กลุม กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  4 

และ 5 (form 4 and 5) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตชนบท  ประเทศมาเลเซีย  ที่ใชและไมใชภาษาบา
ฮาซาเปนภาษาแมจํานวน  150 คน เกณฑในการวิเคราะหเรียงความของนักเรียนมี  6 เกณฑ ไดแก 
มาตราสวนคุณภาพของเร่ือง  (story quality scale) เกณฑการประเมินการเขียนของรัฐออริกัน  

(OregonStatewide Writing Assessment) จํานวนคําที่เขียนท้ังหมด  (total words written) ที-ยูนิค    
(T-units) โครงสรางประโยคที่มีความถี่ต่ํา  (low frequency syntactic structures) และโครงสราง
ไวยากรณที่เพิ่มเติม  (additional grammatical structures) ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถในการ
เขียนของกลุมขึ้นอยูกับภาษาท่ีใชในการเขียนเรียงความ  กลุมที่ไมใชภาษาบาฮาซาเปนภาษาแมมี
คะแนนในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และเรียงความภาษาบาฮาซาตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และผลการวิจัยที่ไมคาดคิดคือ  กลุมที่ไมใชภาษาบาฮาซาเปนภาษาแมไดคะแนนในการเขียน
เรียงความภาษาอังกฤษสูงกวากลุมที่ใชภาษาบาฮาซาเปนภาษาแมในดานจํานวนคําที่เขียนท้ังหมด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากน้ียังพบวานักเรียนแตละกลุมไดคะแนนเรียงความภาษาอังกฤษ
ต่ํากวาคะแนนเรียงความภาษาบาฮาซาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และจากการวิเคราะหเรียงความ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใชเกณฑทั้ง  6 ขางตนพบวานักเรียนทั้ง  2 กลุม มีขอบกพรองในการ
เขียนคลายคลึงกัน 

ขอมูลทองถิ่น 
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ 

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ เดิมชื่อ “โรงเรียนประสานราษฎร ” ตั้งอยูตําบล
ตลาดกระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดําเนินการจัดสรางโดย รองอํามาตยโทขุน
ประสารศิริราษฎร ปลูกสรางเปน “อาคารไมยกพื้นสูง  1 เมตร” หลังคามุงจาก ขนาด 6 X 12 เมตร 
จํานวน 2 หลัง ทําพิธีเปดปายเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2465  

ตอมาทายาทตระกูลสีบุญเรือง  ไดจัดสรางอาคารเรียนหลังใหมเพื่อเปนอนสุรณ                                    
แดนายเซียวซองอวน  สีบุญเรือง คหบดี ผูเปนที่รักใครและนับถือของประชาชนในตําบลตลาด
กระทุมแบน โดยรื้ออาคารหลังเดิมที่กอสรางเมื่อ ป พ .ศ.2465 กอสรางเปนอาคาร 2 ชั้น (ใตถุนสูง) 

ทรงปนหยา จํานวน 5 หองเรียน เมื่อสรางเสร็จเปลี่ยนชื่อใหมเปน “โรงเรียนศรีบุณยานุสสรณ ” โดยมี
เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เปนประธานในพิธีเปดปายอาคารเรียน เมื่อ
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ได ทรงพระกรุณาโปรด
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เกลาพระราชทานรูปปนหลอดวยทองเหลืองรูป  นายเซียวซองอวน  สีบุญเรือง  มาประดิษฐานไวเปน
อนุสาวรียหนาโรงเรียน 

ปจจุบันโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ ตั้งอยู เลขที่ 27 ถนนเจริญสวัสดิ์ ตําบลตลาด
กระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ต้ังอยูติดกับที่วาการอําเภอกระทุมแบนและ
สถานีตํารวจภูธร  อําเภอกระทุมแบน ตําบลตลาดกระทุมแบน  อยูหางจากสํานักงานเทศบาลเมือง
กระทุมแบน ประมาณ  1 กิโลเมตร และอยูหางจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ  15 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ทั้งหมด 5 ไร 2 งาน สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปดทําการสอนต้ังแตระดับกอนประถมศึกษา  ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยรองรับผูเรียนที่อยูในบริเวณชุมชนเทศบาลตลาดกระทุมแบน  อําเภอกระทุม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร  

สภาพท่ัวไปของโรงเรียน 
ดานบุคลากรประกอบดวยครูประจําการ จํานวน 96 คน 

ดานนักเรียน มีนักเรียนประมาณ 1,890 คน จัดเปน 53 หองเรียน โดยแบงเปนระดับกอน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
 ดานอาคารสถานที่ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณมีเน้ือที่ทั้งหมด 5 ไร 2 งาน มีอาคาร
เรียน 5 หลัง เปนหองเรียน 53 หองเรียน และจัดเปนหองพิเศษตางๆ เชนหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษา หองดนตรีไทย หองดนตรีพื้นบาน หองดนตรีสากล หอง
นาฏศิลป หองศิลปะ หอง e-Learning หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและหอง funny world 

 ดานการศึกษา เด็กนักเรียนทุกคนจะตองไดรับความรูพื้นฐานตามเกณฑมาตรฐานของ
สถานศึกษากําหนด โดยผานเกณฑการประเมินการวัดผลในทุกกลุมสาระการเรียนรูที่กําหนดต้ังแต
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมุงเนนคุณภาพตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา คือ  
จัดการศึกษา มุงพัฒนานักเรียนเปนคนดี มีความรู  ความสามารถ ภูมิใจในความเปนไทย                  
ใสใจสุขภาพ กาวทันเทคโนโลยี มีชุมชนรวมพัฒนา 
ปรัชญา  คําขวัญ สัญลักษณและสีประจําโรงเรียน 

ปรัชญาของสถานศึกษา  : เรียนดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม 
คําขวัญของโรงเรียน : อุนใจ ใกลบาน ลูกหลานปลอดภัย 

  สัญลักษณของโรงเรียน : นางฟาโปรยดอกไม 
  สีประจําโรงเรียน  : สีเขียวและสีขาว 
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ขอมูลทองถิ่น : อําเภอกระทุมแบน 
ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 อําเภอกระทุมแบนมีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอสามพราน (จังหวัดนครปฐม) ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตหนองแขมและ
เขตบางบอน (กรุงเทพมหานคร) ทิศใต ติดตอกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร ทิศตะวันตก  ติดตอกับ
อําเภอบานแพว 

ประวัติศาสตร 
 อําเภอกระทุมแบนต้ังอยูริมคลองภาษีเจริญตามประวัติศาสตรอําเภอกระทุมแบนไดจัดต้ัง
ขึ้นตาม พ .ร.บ. ลักษณะปกครองหัวเมือง รศ. 116 ตรงกับป พ.ศ.  2440 ประกอบดวยตําบลตางๆ 
รวม 7 ตําบล ดังนี้ตําบลกระทุมแบน ตําบลปลายคลองกระทุมแบน (ปจจุบันเรียกวาตําบลแคราย) 
ตําบลคลองกระทุม (ปจจุบันเรียกวาตําบลคลองมะเด่ือ) ตําบลดอนไกดี ตําบลทาเสา ตําบล          
หนองแขม (ปจจุบันเรียกวาตําบลสวนหลวง) ตําบลดําเนินสะดวก ทั้ง 7 ตําบล ไดจัดต้ังขึ้นเปน
อําเภอกระทุมแบนขึ้นตรงตอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว ร.6 ไดโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนคําวา  “เมือง ” เปน  “ จังหวัด ” ทั่วทุกแหงใน
ราชอาณาจักร ขึ้นตรงตอมณฑลนครชัยศรีในป พ.ศ. 2469 ทางราชการไดมีคําสั่งโอนตําบลดําเนิน
สะดวกไปขึ้นกับอําเภอบานแพว ซึ่งตั้งขึ้นใหมในจังหวัดสมุทรสาคร และในปเดียวกันนี้ไดมีคําสั่ง
โอนตําบลทาไม ตําบลบางยาง ตําบลซูกั้ง (หนองนกไข) ตําบลออมนอย รวม 4 ตําบล ซึ่งอยูใน
ความปกครองของอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มาขึ้นกับอําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาครในป พ.ศ. 2486 สมัยพลโท หลวงพรหมโยธี ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสาคร ไดถูกยุบรวมกับจังหวัดธนบุรี ซึ่งมีผลใหอําเภอกระทุม
แบน ขึ้นกับจังหวัดธนบุรีไปดวย ในระยะน้ันรัฐบาลมีนโยบายจัดต้ังปลัดตําบล จึงไดยุบตําบล 
ดังตอไปน้ีตําบลดอนไกดี กับตําบลทาเสา เรียกวาตําบลทาเสา ตําบลแครายกับตําบลสวนหลวง 
เรียกวาตําบลสวนหลวง ตําบลอ่ืนๆ ยังคงสถานะเดิม พ.ศ. 2489 ไดประกาศยกฐานะจังหวัด
สมุทรสาคร ขึ้นใหม ซึ่งอําเภอกระทุมแบนก็ไดกลับเขามาอยูในการปกครองของจังหวัด
สมุทรสาครพรอมทั้งไดมีการประกาศแยกตําบลท่ีรวมกันขางตนเปนตําบลเหมือนเดิมที่เปนอยูกอน 
พ.ศ. 2486 และยกฐานะตําบลกระทุมแบน เปนเทศบาลตําบลกระทุมแบน 
การปกครองสวนภูมิภาค 
 อําเภอกระทุมแบนแบงเขตการปกครองออกเปน 10 ตําบล 76 หมูบาน ไดแก 
1. ตลาดกระทุมแบน 2. ออมนอย 3. ทาไม 4. สวนหลวง 5. บางยาง 6. คลองมะเด่ือ 7. หนองนกไข 
8. ดอนไกดี 9. แคราย และ10. ทาเสา 
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การปกครองสวนทองถ่ิน 

 ทองที่อําเภอกระทุมแบนประกอบดวยองคการปกครองสวนทองถิ่น 10 แหง ไดแก             
 1. เทศบาลเมืองกระทุมแบน ครอบคลุมพื้นที่ตําบลตลาดกระทุมแบนทั้งตําบล  
 2. เทศบาลเมืองออมนอย ครอบคลุมพื้นที่ตําบลออมนอยทั้งตําบล  
 3. เทศบาลตําบลสวนหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลสวนหลวงทั้งตําบล  
 4. องคการบริหารสวนตําบลทาไม ครอบคลุมพื้นที่ตําบลทาไมทั้งตําบล  
 5. องคการบริหารสวนตําบลบางยาง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางยางท้ังตําบล  
 6. องคการบริหารสวนตําบลคลองมะเด่ือ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลคลองมะเด่ือท้ังตําบล                

 7. องคการบริหารสวนตําบลหนองนกไข ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองนกไขทั้งตําบล           

 8. องคการบริหารสวนตําบลดอนไกดี ครอบคลุมพื้นที่ตําบลดอนไกดีทั้งตําบล  
 9. องคการบริหารสวนตําบลแคราย ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแครายทั้งตําบล  
 10. องคการบริหารสวนตําบลทาเสา ครอบคลุมพื้นที่ตําบลทาเสาทั้งตาํบล 

เทศบาลเมืองกระทุมแบน 

ประชากร  
ตามสถิติทะเบียนราษฎร (เดือนพฤษภาคม 2553) ประชากรภายในเขต เทศบาลมี

จํานวน ทั้งสิ้น 18,609 คน โดยแยกเปนชาย 8,773 คน หญิง  9,836 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 
2,794 ครัวเรือน จํานวนบาน 5,687 หลัง  

สภาพเศรษฐกิจ 
โครงสรางทางเศรษฐกิจ   ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ  
 1. คาขาย 

 2. รับราชการและทํางานหางราน, บริษัท 

 3. ทํางานในโรงงานตางๆ 

การเกษตรกรรม 

1. ลักษณะการประกอบการเกษตรในเขตเทศบาลสวนใหญเปนการปลูกเพาะไม
ดอก – ไมประดับไวจําหนาย 

2. ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ไมดอก – ไมประดับชนิดตางๆ เชน 
กลวยไม 

การพาณิชยกรรมและบริการ 
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1. สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม 

1.1 สถานีบริการน้ํามัน 1 แหง 

1.2 ตลาดสด 1 แหง 
1.3 รานคาทั่วไป 400 แหง 

2.    สถานประกอบการเทศพาณิชย 
2.1 สถานธนานุบาล 1 แหง 

2.2 โรงฆาสัตว 1 แหง 
3.   สถานประกอบการดานบริการ 

3.1 โรงแรม 1 แหง หองพักรวมประมาณ 30 หอง 

3.2 ธนาคาร 7 แหง 
3.3 สถานท่ีจําหนายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 39 แหง 

การอุตสาหกรรม 

1.ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล เปนโรงงานขนาดเล็กและ         
ขนาดกลาง ผลิตสินคาประเภท ยอมผา ทอผา ทอเสื่อ เซรามิค เบญจรงค เคร่ืองลายคราม โรงกลึง 
เปนตน 

2. จํานวน โรงงาน 26 แหง 

สังคมและวัฒนธรรม 
ดานสังคม สภาพสังคมของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระทุมแบนมีลักษณะเปนชุมชน

เมืองกลาวคือ สภาพชุมชนแออัดอันเน่ืองจากการอพยพของคนจากถิ่นอ่ืนมาประกอบอาชีพ   สภาพ
การจราจรติดขัด อันเนื่องมาจากเปนเขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร มีสถานประกอบการ  โรงงาน 
รานคา  และดําเนินธุรกิจติดตอคาขายมากมาย  มีนักเรียนที่ตองเดินทางไปเรียนและประชาชนที่ไป
ทํางานในกรุงเทพมหานคร  บริเวณใกลเคียง  ทําใหการดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชนจะตองเรง
รีบและตองแขงขันกันทั้งในเร่ืองเวลา  และการทํามาหากิน อันเน่ืองจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่
กดดัน  จึงไมคอยมีเวลาใหแกครอบครัว ทําใหเกิดปญหาครอบครัวแตกแยก บุตรหลานไมไดรับ
ความอบอุนและความสนใจเทาที่ควร  สงผลตออารมณ ความประพฤติ และการเรียนของนักเรียน  
ประกอบกับมีสิ่งยั่วยุและมอมเมาเยาวชนในสังคมมากมาย  กอใหเกิดปญหาสังคมตามมา 

ดานวัฒนธรรมมีลักษณะผสมผสานระหวางวัฒนธรรมแบบจีน    วัฒนธรรมไทย   และ
วัฒนธรรมพื้นบานภาคอ่ืน ๆ เน่ืองจากประชาชนในชุมชนมีทั้งสวนที่มีเชื้อสายจีน  คนไทยแท และ
คนไทยพื้นบานเพราะมีแรงงานจากตางถิ่นมาประกอบอาชีพลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรม 
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ศาสนาและความเชื่อ 

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระทุมแบนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และมีความเชื่อ
ตามวิถีของชาวพุทธ มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามแบบของชาวพุทธและยังอนุรักษ
ประเพณีดั้งเดิมของไทยไว 

การศึกษา 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระทุมแบนในวัยที่เปนผูสูงอายุสวนใหญจะจบการศึกษาใน

ระดับประถมศึกษา  สวนวัยกลางคนและเยาวชนรุนหลังจะไดรับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาข้ึน
ไป  จนถึงปริญญาตรี เน่ืองจากเห็นความสําคัญของการศึกษาตอ วาจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูใหดีขึ้นได  ประชาชนสวนใหญจึงสงเสรมิบุตรหลานของตนใหศกึษาตอในระดับ สูงๆ 
ขึน้ 

สถานท่ีสําคัญ 
แมน้ําทาจีน 

แมน้ําทาจีนเปนแมน้ําสําคัญสายหนึ่งของประเทศแยกมาจากแมน้ําเจาพระยาท่ีอําเภอสิงห  

จังหวัดชัยนาท ไหลผานจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี  นครปฐมและไหลออกสูอาวไทยที่ตําบลบาง
หญาแพรก อําเภอเมือง สมุทรสาคร มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 325 กิโลเมตรและมีชื่อเรียกแตกตาง
กันไปตามพื้นที่ที่แมน้ําไหลผาน  ถาไหลผานจังหวัดชัยนาทเรียกวาแมน้ํามะขามเฒา  ไหลผาน
จังหวัดสุพรรณบุรีเรียกวาแมน้ําสุพรรณบุรี  ไหลผานจังหวัดนครปฐมเรียกวาแมน้ํานครชัยศรีและ
ไหลผานจังหวัดสมุทรสาครเรียกวาแมน้ําทาจีนแมนํ้าทาจีนไดอํานวยประโยชนกับประชาชนทั้งใน
ดานการเพาะปลูก  การประมง การเลี้ยงสัตวและอุตสาหกรรม  แตในชวงไมกี่ปมานี้ไดมีปญหาการ
เนาเสียของแมนํ้าเกิดขึ้นจนทําใหบางพื้นที่ไมสามารถนําน้ําไปใชอุปโภคบริโภคได  กอใหเกิดความ
เดือดรอนตอประชาชนอยางมาก  รวมท้ังเปนการทําลายแหลงของสัตวน้ําที่สงผลกระทบตอการ
ประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ําไปดวยรัฐบาลไดจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือแกไขปญหาของ
แมน้ําทาจีน  เรียกวา คณะอนุกรรมการลุมน้ําทาจีน  มีคณะอนุกรรมการประกอบดวยผูแทนจาก
กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงอุตสาหกรรมและผูแทนจังหวัดที่แมน้ําทาจีนไหลผาน  ไดแก 
ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐมและสมุทรสาคร คณะอนุกรรมการไดมีการประชุมครั้งที่ 1/2545 และ
สรุปผลรายงานคุณภาพน้ําของแมน้ําทาจีนในป พ.ศ. 2544 ดังนี้  1. แมน้ําทาจีนตอนบน ต้ังแต
ชัยนาทถึงอําเภอเมืองสุพรรณบุร ีระยะทาง 123 กิโลเมตร กําหนดนํ้าเปนประเภทที่ 2 คุณภาพน้ํา
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โดยรวมพอใช  2. แมน้ําทาจีนตอนกลาง  ตั้งแตอําเภอเมืองสุพรรณบุรีถึงอําเภอนครชัยศรี นครปฐม 
ระยะทาง 120 กิโลเมตร  กําหนดนํ้าเปนประเภทที่ 3 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑต่ําที่ไมเหมาะตอการ
ดํารงชีวิตของสัตว น้ํา 3. แมน้ําทาจีนตอนลาง ตั้งแตอําเภอนครชัยศรี นครปฐมถึงปากแมน้ําอําเภอ
เมือง สมุทรสาคร ระยะทาง 82 กิโลเมตร กําหนดนํ้าเปนประเภทที่ 3 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑต่ํามาก  

มีปริมาณแอมโมเนีย ไนโตรเจนโดยเฉล่ีย 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร  เกินกวามาตรฐานท่ีกําหนดไวใหไม
เกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร จึงอาจเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในแหลงนํ้าได 

การที่แมน้ําทาจีนมีคุณภาพตํ่าหรือมีความเสื่อมโทรมเน่ืองมาจากมีการปลอยน้ําเสียจาก
แหลงอุตสาหกรรม  แหลงเกษตรกรรมและชุมชนลงสูแมน้ํา  ในขณะน้ีกรมควบคุมมลพิษไดจัดทํา
โครงการขอความรวมมือจากองคการพิทักษสิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริกาเพื่อนํามาใชในการ
ปองกันและแกไขปญหามลพิษของแมน้ําทาจีนแลว  ในระยะแรกนี้ไดรับความชวยเหลือเปนเงิน 
2,000,000 บาท เพื่อใชจัดประชุมและฝกอบรมเจาหนาที่และผูนําชุมชนเพื่อนําไปสูการปองกันและ
การแกไขปญหาการเนาเสียของแมน้ําทาจีนตอไปอยางไรก็ตาม  เน่ืองจากมีผูใชประโยชนมากแม
น้ําทาจีนจํานวนมาก ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและชุมชน ฝายตางๆ  จะตองใหความรวมมือ
อยางจริงจังในการดูแลรักษาแมน้ําใหมีคุณภาพดี เชน  ไมทิ้งขยะหรือของเสียที่ยังไมไดผานการ
บําบัดลงสูแหลงน้ําและทางราชการจะตองใชมาตรการทางกฎหมายและทางสังคมอยางจริงจังตอผู
ที่กอใหเกิดมลพิษของแหลงน้ํา  ถาทุกฝายรูจักหนาที่ของตนเองและใหความรวมมือกันดวยดีก็จะ      
สามารถแกไขปญหาความเส่ือมโทรมของแมน้ําทาจีนได 
หมูบานเบญจรงค 
 เคร่ืองเบญจรงคนั้นเปนศิลปะท่ีนิยมในหมูชาวราชสํานักมาเน่ินนาน  เปนเคร่ืองใชที่สั่งทํา
จากประเทศจีน ลักษณะชามเปนรูปทรงบัว นํามาตกแตงเขียนลายไทย  อยางเชนลายเทพพนม  ใน
สมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีการสงชางไทยไปดูเรียนรูการทําเคร่ืองเบญจรงคยังประเทศจีนเพื่อ
นํามาผลิตในประเทศไทย 

“เบญจรงค” แปลวา หาสี ชามเบญจรงค จึงหมายถึง ชามท่ีเขียนดวยสีหาสี แตที่ปราก ฏใช 
มีสีตั้งแต 3 สี ขึ้นไปจนถึง 8 สี สีหลักไดแก แดง เหลือง ขาว ดํา เขียว  หรือน้ําเงิน และสีอ่ืนๆ ไดแก 
มวง แสด น้ําตาล ฯลฯ  เคร่ืองเบญจรงคมกีารพัฒนาดานลวดลายอยางเชน ลายนํ้าทอง  ซึ่งเปน
เอกลักษณเฉพาะของเคร่ืองเบญจรงคไทยท่ีใชสีทองนํามาตัดเสนกอใหเกิดลวดลาย  

  หมูบานเบญจรงค  หนึ่ง ในหมูบานทองเที่ยว   OTOP  ตั้งอยูที่  ต. ดอนไกดี อ.กระทุมแบน 
จ.สมุทรสาคร  เปนกลุมอาชีพที่ทําเคร่ืองเบญจรงคคณุภาพดี ที่นี่มีจุดกําเนิดมาจาก 2 กลุมใหญ คือ 
กลุมดั้งเดิมที่เปนตระกูลเกาแกเชื้อสายจีนอยูในเขตพื้นที่ ต. คลองมะเด่ือ  ซึ่งทําเคร่ืองลายครามอยู
กอนแลว มาเร่ิมเขียนเปนลวดลายเบญจรงคในคราวหลัง  และมีการแตกแขนงออกมาเปนอีกหลาย
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กลุมยอย   สวนอีกกลุมคือบรรดาลูกจางที่เคยทํางานอยูในโรงชาม  หรือโรงงานเสถียรภาพ หรือ
โรงงานชามไก ซึ่งเปนโรงงานผลิตถวยชามขนาดใหญ  ซึ่งในปจจุบันไดเลิกกิจการไปแลว  ลูกจางที่
มีฝมือในการทําถวยชามเหลานี้จึงรวมตัวกันเปนกลุมธุรกิจขนาดเล็กผลิตเคร่ืองถวยชามเขียนลาย
แบบอยางเบญจรงคพัฒนาฝมือขึ้นมาเร่ือยๆ และตั้งตัวเปนกลุมหมูบานเบญจรงค ต. ดอนไกดี  ซึ่ง
ไดเปดเปนศูนยสาธิตเยี่ยมชมการผลิต 

หมูบานเบญจรงคที่นี่เคยไดรับรางวัล  สินคา OTOP ระดับ 5 ดาว ในป พ.ศ. 2546 ดวย
ผลงานการผลิตที่หลากหลายไมวาจะเปน  ลายพุมขาวบิณฑ ลายไมเลื้อย ลายจักรี ลายประเพณีไทย 
ประเพณีสงกรานต  ลายตลาดน้ําดําเนิน ลายดอกพิกุล ลายกานแยง และลวดลายดอกไมจีนตางๆ 
ฯลฯ  สีแบบตางๆเชน แบบดาน แบบมัน แบบดานนูนซึ่งหาไดยากในปจจุบันที่นี่ก็นํามาฟนฟู  

สามารถหาไดจากท่ีนี่แทบทั้งสิ้น 

นอกเหนือจากเคร่ืองเบญจรงคในขนาดมาตรฐานแลวก็ยังมีการผลิตเคร่ืองเบญจรงคขนาด
จิ๋วออกมาเพื่อเปนการเอาใจลูกคาอีกดวยท่ีหมูบานแหงนี้นักทองเที่ยวและลูกคาท่ีสนใจสามารถ  

เลือกชมเลือกซื้อเคร่ืองเบญจรงคได ตามบานท่ีเปดเปนรานคาอยูตลอดสองขางทาง  สวนใหญ
คุณภาพจะอยูในระดับเดียวกันเนื้อดีฝมือประณีต  และยังมีการแสดงโชวกรรมวิธีการผลิตสินคาให
นักทองเที่ยวไดชมราคาก็ขึ้นอยูกับความยากงายของชิ้นงาน  เพราะเคร่ืองเบญจรงคเปนการเขียน
ลวดลายที่เรียกวาเขียนบนเคลือบ  คือการนําเอาตัววัตถุดิบของขาวไปชุบน้ําเคลือบแลวเผาเพื่อให
พื้นผิวที่มีความมันวาว  แลวจึงนํามาเขียนลวดลาย  แตกตางจากเคร่ืองลายครามเพราะการเขียนลาย
ครามเปนการเขียนใตเคลือบ คือ  เขียนลวดลายดวยสีครามแลวจึงนําไปชุบนํ้าเคลือบแลวเผาจะได
เคร่ืองลายครามที่มีผิวมันวาวกลืนไปกับสีครามท่ีเขียนลวดลายไวแลวยังมีขั้นตอนที่คอนขาง
ซับซอนพอสมควร  การอบก็ตองอบที่อุณหภูมิ 800-1,200 องศา หรือใชเวลาประมาณคร่ึงวัน  การ
อบสีหลังจากเขียนลวดลายแลวจะนําเขาเตาอบท่ีอุณหภูมิ 800  ํC ใชเวลาประมาณ 3 ชม. ซึ่งถา
อุณหภูมิแรง และใชเวลานานกวานี้จะทําใหสีไมสดอาจละลายได  จึงมีขอหามวากอนจะนําเขาเตา
อบหามนํามือไปแตะตองสีที่เขียนเคลือบไวเด็ดขาด 

ประวัติกลวยไม 
 กลวยไมเปนพืชใบเลี้ยงเด่ียว ในวงศ Orchidaceae เปนไมตัดดอกยอดนิยม  เน่ืองจากมี
ลักษณะดอกและสีสันลวดลายสวยงาม  เปนไมตัดดอกที่มีอายุการใชงานไดนาน  กลวยไมเปนพืช
เศรษฐกิจที่มีความสําคัญของไทย  เพราะเปนไมสงออกขายตางประเทศทํารายไดเขา ประเทศปละ
หลายรอยลานบาท  มีการปลูกเลี้ยงอยางครบวงจร ตั้งแตการผสมเกสร เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  เลี้ยงลูก
กลายไม เลี้ยงตนกลายไมจน กระทั่งใหดอก ตัดดอกบรรจุหีบหอและสงออกเอง 
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 แหลงกําเนิดกลวยไมปาที่สําคัญของโลกมี 2 แหลงใหญๆ ดวยกันคือ  ลาตินอเมริกา กับ
เอเชียแปซิฟค สําหรับในลาตินอเมริกาเปน  อาณาบริเวณอเมริกากลางติดตอกับเขตเหนือของ
อเมริกาใต  สวนแหลงกําเนิดกลวยไมปาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค  มีประเทศไทยเปนศูนยกลาง  

จากการคนพบประเทศไทยมีพันธุกลวยไมปาเปนจํานวนมาก  แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมี
สภาพแวดลอมเอ้ืออํานวยตอการเจริญงอกงามของ กลวยไมมาก และกลวยไมปาที่ในพบในภูมิภาค
แถบนี้มีลักษณะเดนที่เปนเอกลักษณของตนเอง แตกตางจากกลวยไมในภูมิภาคลาตินอเมริกา 
 การปลูกเลี้ยงกลวยไมในประเทศไทย  จากการสํารวจในอดีตพบวาประเทศไทยเปน
ประเทศที่มีกลวยไมอยูในปาธรรมขาติ  ไมต่ํากวา 1,000 ชนิด ทั้งประเภทที่พบอยูบนตนไม  บน
พื้นผิวของภูเขาและบนพ้ืนดิน  สรุปไดวาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของประเทศไทยเอ้ืออํานวย
แกการเจริญงอกงาม  ของกลวยไมเปนอยางมาก  ในอดีตชาวชนบทของไทย  โดยเฉพาะในแหลงท่ี
เคยมีกลวยไมปาอุดมสมบูรณ  ไดนํากลายไมปามาปลูกเลี้ยงโดยเลียนแบบธรรมชาติ  โดยนํา
กลวยไมมาปลูกไวกับตนไมที่ขึ้นอยูใกลๆ บานเรือน  การเล้ียงกลวยไมเร่ิมเปลี่ยนมาเปนการปลูก
เลี้ยงอยางจริงจังโดยชาวตะวัน ตกผูหนึ่ง ที่เขามาทําธุรกิจในประเทศไทย เห็นวาสภาพแวดลอมของ
ประเทศไทยเหมาะสมสําหรับการปลูกเลี้ยงกลวยไม จึงไดสรางเรือนกลวยไมอยางงายๆ  และนําเอา
กลวยไมปาจากเขตรอนของอเมริกา  ซึ่งเปนแหลงกําเนิดกลวยไมปาแหลงใหญแหลงหนึ่งของโลก  

ซึ่งมีลักษณะแตกตางจากกลวยไมในเอเชียและเอเซียแปซิฟค  โดยนํามาปลูกเลี้ยงเปนงานอดิเรกใน
ขณะเดียวกันก็มีเจานายช้ันสูงและบรรดา  ขาราชการที่ใกลชิด ใหความสนใจเลี้ยงกลวยไมเปนงาน
อดิเรกเชนกัน  นอกจากน้ันก็ยังมีกลุมบุคคลสูงอายุซึ่งเลี้ยงกลวยไมเพื่อความสุขทางใจ  การปลูก
เลี้ยงกลวยไม อยางไรก็ตามการปลูกเล้ียงกลวยไมยังคงจํากัดอยูในวงแคบ คือ  ในกลุมผูสูงอายุและ
กลุมผูมีเงินในยุคน้ัน  และเปนการปลูกเลี้ยงท่ีนิยมกลวยไมพันธุตางประเทศ  สวนกลวยไมที่มีถิ่น
กําเนิดในปาของประเทศไทยจะนิยมและยกยองเฉพาะพันธุ  ที่หายากและมีราคาแพง  หลังการ
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในป 2475 สภาพการเลี้ยงก็ยังคงจํากัดอยูในวงแคบเชนเดิม  แต
ผลงานเกี่ยวกับการผสมพันธุกลวยไมในตางประเทศเร่ิมมีอิทธิพลกระตุน  ใหผูเกี่ยวของกับวงการ
กลวยไมในประเทศไทยสนใจกลวยไมลูกผสมมากข้ึน  มีการสั่งกลวยไมลูกผสมจากประเทศใน
ทวีปยุโรป สิงคโปร และอินโดนีเซีย เพื่อนําเขามาปลูกเลี้ยงในประเทศไทย การพัฒนาการปลูกเลี้ยง
กลวยไม เปนไปอยางจริงจัง เมื่อประมาณป 2493 โดยไดมีการวิจัย  นับตั้งแตการรวบรวมปลูกใน
ระดับพื้นฐาน ตอมาในป 2497 ไดเร่ิมเปดการฝกอบรมการเลี้ยงกลวยไมใหแกประชาชนผูสนใจ
ทั่วไป และมีการจัดต้ังชมรมกลวยไมขึ้นในป 2498 ซึ่งตอมาไดรับการสถาปนาเปนสมาคมกลวยไม
เมื่อป 2500 และในปเดียวกันนี้  ไดเร่ิมมีการนําเอาความรูในเร่ืองกลวยไมและแนวความคิดในการ
พัฒนาวงการ กลวยไมออกเผยแพรทั้งทางโทรทัศนและวิทยุ และมีการผลิตเอกสารสิ่งพิมพเผยแพร 
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ทําใหวงการกลวยไมของประเทศไทย ขยายตัวออกไปอยางกวางขวาง จนกระทั่งมีการจัดต้ังสมาคม
และสโมสรเก่ียวกับกลวยไมขึ้นในภาคและจังหวัด  ตางๆ ในป 2501 ไดมีการเปดการสอนวิชา
กลวยไมขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนคร้ังแรก  เพื่อผลิตนักวิชาการและพัฒนางานวิจัย
กลวยไมของประเทศ และเปนจุดเร่ิมตนที่ทําใหการปลูกเล้ียงกลวยไมไมไดจํากัดอยูภายในวง  แคบ
อีกตอไป จากการสงเสริมดังกลาว  ทําใหมีการนําเขากลวยไมลูกผสมจากตางประเทศ เชน  จาก
ฮาวายและสิงคโปรจํานวนมากย่ิงข้ึน  ทําใหผูที่มีความรูหันมารวบรวมพันธุผสมและเพาะพันธุจาก
พอแมพันธุใน  ประเทศ ทั้งที่เปนพอแมพันธุจากปา และลูกผสมท่ีสั่งเขามาแลวในอดีต ป  2506 

วงการกลวยไมของไทยไดเร่ิมมีแผนในการขยายขายงานออกไปประสานกับวงการกลวย  ไมสากล 
เพื่อยกระดับวงการกลวยไมในประเทศใหทัดเทียมกับตางประเทศ ป  2509 เร่ิมการทําสวนกลวยไม
ตัดดอกอยางจริงจัง  เมื่อไทยเร่ิมสงออกกลวยไมไปสูตลาดตางประเทศในยุโรปตะวันตก เชน  

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เนเธอรแลนด และอิตาลี  ตอมาจึงขยายตลาดไปสูประเทศญ่ีปุน 
แคนาดา และบางรัฐของสหรัฐอเมริกา 
ลักษณะท่ัวไปของกลวยไม 
 กลวยไมเปนพืชที่มีรากกึ่งอากาศ ลําตนท่ีเห็นโผลพนจากเคร่ืองปลูกแยกไดเปน 2 ประเภท 
คือ ลําตนแทจริง มีขอ ปลอง เหมือนพืชทั่ว ๆ ไป ที่ขอมีตาซึ่ง สามารถเจริญเปนหนอใหมหรือชอ
ดอก กลวยไมประเภทนี้ไดแก สกุลแวนดา แมลงปอ อีกประเภทหน่ึงเปนลําตนเทียม เรียกวา ลําลูก
กลวย (pseudobulbs) ทําหนาที่สะสมอาหาร ตาที่อยูตามขอบน ๆ ของลําลูกกลวยสามารถแตกเปน
หนอหรือชอดอกได ลําตนที่แทจริงของกลวยไมประเภทนี้ คือ เหงา (rhizome) ซึ่งเจริญในแนวนอน
ไปตามผิวของเคร่ืองปลูก ลักษณะของเหงามีขอและปลองถี่ กลวยไมในกลุมนี้ไดแก สกุลหวาย ใบ
กลวยไมมีหลายลักษณะ ไดแก ใบ แบน , ใบกลม และใบรอง สําหรับดอกกลวยไมประกอบดวย 
กลีบดอก 6 กลีบ โดยเปนกลีบดอกชั้นนอก 3 กลีบ และกลีบดอกชั้นใน 3 กลีบ กลีบชั้นนอก 2 กลีบ
ที่อยูดานขางหรือดานลาง มีลักษณะเหมือนกันอีก 1 กลีบ อยูดานบน อาจมีลักษณะแตกตางออกไป 
สวนกลีบชั้นในที่อยูดานขาง 2 กลีบ มีลักษณะ เหมือนกันอีก 1 กลีบ ที่อยูดานลางมีลักษณะแตกตาง
ไปเรียกวาปากหรือกระเปา ( lip) ซึ่งมีประโยชนสําหรับลอเมลงเพ่ือชวยผสมพันธุ ดอก  กลวยไม
เปนดอก สมบูรณเพศ มีสวนของกานเกสรตัวผู กานและยอดเกสรตัวเมียรวมเปนอวัยวะเดียวกัน
เรียกวา เสาเกสร โดยอับเกสรตัวผูอยูที่สวนปลายเสาเกสรและยอด เกสรตัวเมียอยูใตอับเรณู 
ลักษณะเปนแองตื้น ๆ ภายในมีเมือกเหนียวเพื่อชวยในการผสมพันธุ สําหรับรังไขของดอกกลวยไม
อยูตรงสวนของกานดอก 
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1. กลีบชั้นนอกกลีบบน - dosal sepa 2. กลีบชั้นนอกคูลาง - lateral sepal 
3. กลีบชั้นใน - petal  4. ปาก - labelum 
5. เสาเกสร - column  6. หูกระเปา - side lobe 
7. ปลายปาก - midlobe  8. ฐานเสาเกสร - column foot 
9. เดือยดอก - mentum  10. รังไข - ovary 
11. ไขออน - ovule  12. กานดอก - pedicel 
13. กอนเรณู - pollinia  

ประเภทของกลวยไม 
ลักษณะการเจริญเติบโตได 2 ประเภทคือ  
 1. ประเภทแตกกอ ( Sympodial) ไดแก กลวยไมในสกุลหวาย แคทลียา และรองเทานารี 
กลวยไมประเภทนี้มีสวนของเหงาเจริญ ไปตามแนวนอนของ เคร่ืองปลูก และที่โคนลําลูกกลวยติด
กับเหงาจะมีตาที่สมบูรณ 2 ตา เม่ือลําลูกกลวยเจริญจนสุดลําตาที่โคนตาหน่ึงจะแตกออกมาเปน  ลํา
ใหม สวนตาอีกขางหนึ่งพักตัว ลําที่เกิดกอนซึ่งเปนลําที่มีอายุมากเรียกวาลําหลัง สวนลําที่แตกใหม
มีอายุนอยกวาเรียกวาลําหนา สําหรับตาที่อยูบนลําที่เจริญเต็มที่ก็จะเปลี่ยนเปนตาดอก  
 2. ประเภทแวนดา ( Monopodial) เปนกลวยไมที่มีการเจริญเติบโตข้ึนไปทางสวนยอด คือ 
ตาที่ยอดจะแตกใบใหมเจริญขึ้นเร่ือย ๆ สวนโคนตนจะออก รากไลตามยอดข้ึนไป ไดแก กลวยไม
สกุลแวนดา ชาง กุหลาบ เข็ม และแมลงปอ  
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 กลวยไมที่เหมาะสําหรับปลูกเปนไมตัดดอกควรมีจุดเดนทั้งในดานดอกและการ
เจริญเติบโต คือ เปนตนท่ีปลูกเลี้ยงงาย ตานทานโรค เจริญเติบโตเร็ว รูปทรง ตนแข็งแรง ใหดอก
ดก ดอกขนาดใหญ สีสด กลีบดอกหนา รูปทรงดอกสมบูรณ กานชอแข็งแรง กานยาวตรง ดอกเรียง
บนชอไดระเบียบสวยงามและบานไดทน  

 พันธุกลวยไมที่นิยมปลูกเปนการคา ไดแก  
สกุลหวาย (Dendrobium sp.) : สีมวง – พันธุมาดามปอมปาดัวร, สีขาว - พันธุวอลเตอรโอมาย, แจก
เกอลีนโทมัส, สีชมพู - พันธุอินทุวงศ, แพนดา, ซีซาร และซอนเนีย, สีเหลือง – พันธิ์เกษมโกลด 
สกุลอะแรนดา (Aranda sp.) : พันธุคริสติน  

สกุลอะแรนเธอรา (Aranthera sp.) : พันธุเจมสสตอริไอ  

สกุลอะแรคนิส (Arachnis sp.) : พันธุแม็กกี้อุย  

สกุลออนซิเดียม (Oncidium sp.) : พันธุโกลเดนโชวเวอร, โกรเวอรแรมเซย  
สกุลแวนดา (Vanda sp.) :พันธุรอทไซลเดียนา, แซนเดอรานา, วิรัตน  
สกุลม็อคคารา (Mokara sp.) : พันธุจักกวน, พรรณี  
สกุลซิมบิเดียม (Cymbidium sp.) : พันธุ Valley Knight “Vanessa”, Floripink ‘Feline’  
 อุตสาหกรรมกลวยไมของประเทศไดเจริญกาวหนาอยางมาก และทํารายไดเขาสูประเทศ
เปนอับดับหนึ่งในจํานวนไมดอกไมประดับทั้งหมดท่ีมีการสงออก ซึ่งการสงออกดอกกลวยไม และ
ตนกลวยไมมีปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นโดยตลอด ในป 2535 กรมเศรษฐกิจการพาณิชยรายงาน
ปริมาณการสงดอกกลวยไม 11,142 ตัน เปนมูลคา 701.3 ลานบาท และสงออกตนกลวยไมปริมาณ 
939 ตัน มูลคา 86.5 ลานบาท สําหรับพื้นที่ปลูกกลวยไมทั่วประเทศตั้งแตป 2530-31 จนถึงปจจุบัน
คอนขางคงท่ีโดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 12,000 ไร สวนใหญอยูในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัด
ใกลเคียง ไดแก นครปฐม , สมุทรสาคร , ราชบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา เน่ืองจากสภาพ
ภูมิอากาศเหมาะกับการเจริญเติบโตของกลวยไม ใกลแหลงน้ํา ตลาด และมีการคมนาคมขนสงท่ี
สะดวก และปจจุบันพื้นที่ปลูกกลวยไมมีแนวโนมที่จะยายจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดใกลเคียงมากขึ้น 
เน่ืองจาก ที่ดินมีราคาสูงและมีปญหามลภาวะของนํ้าและอากาศ ซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตและ
คุณภาพของกลวยไม  
 พื้นที่  อ.กระทุมแบน นับ  วาเปนพื้นที่ปลูกเลี้ยงกลวยไมจํานวนมากแหงหน่ึงในจังหวัด
สมุทรสาคร  โดยเปนพื้นที่ปลูกถึง 550 ไร ขณะที่ทั้งจังหวัดเลี้ยงกลวยไมประมาณ  4,110 ไร 
กลวยไมหลากสีนานาพันธุของ “สยามไทโยฟารม ” อวดชูชอ  ไสวใหผูสนใจไดเขาไปศึกษาหา
ความรูกันไดโดยไมคิดมูลคา ดีกรีรับประกันความสําเร็จของฟารมแหงนี้ อยูที่การเปนสวนกลวยไม
สงออกใหญอันดับสองของประเทศ มีมูลคาสงออกปละเกือบรอยลานบาท ปริมาณสงออกประมาณ 
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9.5 ลานชอตอป  เฉลี่ยเดือนละ 8 แสนชอ วาท่ีรอยตรีชัชวาลย เกตุแกว ประธานบริษัทสยามไทโย 
ฟารม จํากัด  กลาววา กลวยไมที่สงออกไปยังตลาดหลัก คือ ญี่ปุน อิตาลี สหรัฐอเมริกา  กลวยไมที่
สงออกไปญี่ปุนมักจะเปนพันธุหวาย 

โรงงานอุตสาหกรรม 
 จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร  ที่ไดรับผลกระทบ  โดยตรง
จากการเจริญเติบโตและการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร  ประกอบกับจังหวัดมีโครงสรางพื้นฐาน  

และปจจัยการผลิตที่เหมาะสมตอการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม  จึงมีผูสนใจมาลงทุนตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครเปนจํานวนมาก  ในปจจุบันจังหวัดสมุทรสาครมีโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดจํานวน  3,329 โรงงาน เงินลงทุน 132,674 ลานบาท ลูกจางใน
โรงงานอุตสาหกรรม 62,715 คน 

 โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง  และอําเภอกระทุมแบน ประกอบ
กิจการประเภทอุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปอาหาร (357 โรง) อุตสาหกรรมพลาสติก ( 427 โรง) 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ( 392 โรง) อุตสาหกรรมโลหะ ( 283 โรง) และผลิตภัณฑโลหะ ( 379 โรง) การ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร  มีแนวโนมเพิ่มขึ้น  เน่ืองจากยังคงมีการลงทุนอยู
อยางตอเน่ือง  จังหวัดสมุทรสาคร มีสถานประกอบการในพ้ืนที่ จํานวน 5,249 แหง มีผูใชแรงงาน
จํานวนท้ังสิ้น 316,473 คน รอยละ 30 ของแรงงานมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด สวนที่เหลือรอยละ 70 

เปนแรงงานท่ีมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง  แรงงานประมาณ 200,000 

กวาคน อยูในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหาร  เคร่ืองด่ืม เคร่ืองแตงกายเคร่ืองหนัง สิ่งทอ  และ
ยังมีแรงงานตางดาวที่เขาทํางานในสถานประกอบการ  ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ภายใตการ
สงเสริมการลงทุน ไดแกชาวญ่ีปุน ไตหวัน ซึ่งสวนใหญจะทํางานในกิจการตอเน่ืองจากการประมง 
หองเย็น และทอผา  จากการที่จังหวัดสมุทรสาครเปนแหลงธุรกิจประมงท่ีสําคัญของประเทศ  และ
เปนศูนยกลางการซ้ือขายสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ํา  ทําใหภาคการประมงมีความตองการ
แรงงานจํานวนมาก  แตเน่ืองจากแรงงานไทยไมนิยม ทํางานในกิจการประมง  และตอเน่ืองจาก
ประมงทะเล จึงเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการดังกลาว 

 จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีการใชแรงงานตางดาวเปนจํานวนมากในป  2545 มี
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ขอขึ้นทะเบียน  และขออนุญาตทํางาน จํานวน 37,047 คน แยก
เปนสัญชาติพมา 35,644 คน (96.2%) สัญชาติลาว 1,221 คน (3.4%) และสัญชาติกัมพูชา 182 คน 

(0.4%) และเปนแรงงานท่ีอยูในกิจการประมง จํานวน 25,848 คน โดยประมาณวามีแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมืองท้ังหมด 6 ถึง 7 เทาของจํานวนแรงงานตางดาวที่มาขอขึ้นทะเบียน หรือประมาณ  
2 แสนกวาคน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 2547) 
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 จังหวัดสมุทรสาครตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว  ไดดําเนินการแกไขปญหา
โดยนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน  (กรอ.จังหวัด) พิจารณากําหนด
แนวทางในการแกไขปญหาอยางเปนระบบ  โดยตรวจสอบแรงงานตางดาวที่ไมไดจดทะเบียนวามี
จํานวนเทาใด  อยูที่ไหนรวมทั้งครอบครัว และสํารวจความตองการแรงงานตางดาว  กรณีงานที่คน
ไทยไมนิยมทําในภาพรวม ทั้งกลุมประมง อุตสาหกรรม  และเกษตรกรรม รวมทั้งกําหนดแนวทาง
ในการจัดโซนนิ่งแรงงานตางดาว  ซึ่งจากการสํารวจความตองการแรงงานกลุมประมง  พบวามี
องคกรและผูประกอบการรวม 7 แหง แจงความตองการแรงงานตางดาว รวม 17,818 คน และ
ขณะน้ีอยูระหวางการสํารวจความตองการแรงงานตางดาวในกลุมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  

เมื่อไดจํานวนรวมทุกกลุมแลว  จะไดเสนอตัวเลขความตองการแรงงานตางดาว  พรอมแนวทาง
แกไขไปยังรัฐบาล เพื่อพิจารณากําหนดนโยบายในการแกไขปญหาใหจังหวัดสมุทรสาครตอไป 

 จังหวัดสมุทรสาคร เปน จังหวัดที่มีการพัฒนารวดเร็วมาก  เน่ืองจากเปนจังหวัดท่ีรองรับ
ความเจริญและการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
มีอัตราการขยายตัวท่ีสูงมาก  มีการอพยพยายถิ่นของประชากรจากจังหวัดตางๆ  เขามาประกอบ
อาชีพเปนจํานวนมาก ปรากฏการณดังกลาวกอใหเกิดปญหาดานมลภาวะตางๆ  และทวีความรุนแรง
ขึ้น จนเกือบถึงขั้นวิกฤติ ปญหาดานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มีดังนี้ 
 ปญหาขยะมูลฝอย  เร่ิมจะกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมมากข้ึน และคาดวา  ใน
อนาคตจะเปนปญหาที่สําคัญของจังหวัด ที่จะตองเรงดําเนินการปองกันแกไข  เน่ืองจากขยะมูลฝอย
ทั้งจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณสูงถึง  2 แสนตันตอป การดูแลเก็บขนขยะมูล
ฝอยในพื้นที่จังหวัด สวนใหญอยูในความ รับผิดชอบของหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น  ซึ่ง
การบริการเก็บขนขยะ  มูลฝอยยังไมสามารถกระทําไดอยางทั่วถึง  ทําใหมีปริมาณขยะตกคางในแต 
ละวันจํานวนมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพ้ืนที่ที่เปนชุมชนขนาดใหญ  มีประชากรอาศัยอยู
หนาแนน นอกจากน้ีวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่  ดําเนินการอยู ในปจจุบัน  ก็ยังไมถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาลเน่ืองจากยังใชวิธีเทกองกลางแจง และเผาทิ้งบางสวน 

 จังหวัดสมุทรสาครไดดําเนินการแกไขปญหาในเร่ืองขยะมูลฝอย  ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ภายใตพระราชบัญญัติ  สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวของ รวมท้ังระดมความรวมมือจากทุกฝาย  ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและประชาชน  โดย
เนนใหหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นในพื้นที่  สนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน ประสาน
การปฏิบัติ  ภายใตสภาวะดานเคร่ืองมือและอุปกรณที่มีอยูอยางจํากัด โดย บูรณาการแผนงาน  

โครงการและงบประมาณ ของทองถิ่นเพ่ือการกําจัดขยะอยางถูกวิธี  ดวยการจัดหาสถานท่ีกําจัดขยะ
รวมกันระหวางเขตปกครองทองถิ่นตาง ๆ รวมท้ังขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการแกปญหา
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จากกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัด  เปน
เจาภาพนอกจากน้ียังใหความสําคัญตอความรวมมือของประชาชน  โดยเนนการปลูกจิตสํานึก ให
ประชาชนตระหนักในประโยชนของการ Recycle ขยะเพื่อผลในระยะยาวดวย 

 ปญหานํ้าเสีย  จากการที่ไดมีการทํากิจกรมทางดานเศรษฐกิจหลายอยางริมฝงแมน้ําทาจีน  

ไดแกการเพาะปลูก การทํานากุง บอเลี้ยงปลา การทําฟารมสุกร  และการอุตสาหกรรม  น้ําเสียจาก
การทํากิจกรรมดังกลาวที่ยังขาดการควบคุม  และนํ้าเสียจากชุมชน อาคาร บานเรือน รานอาหาร  ได
ถูกปลอยลงสูแมน้ําลําคลองสายตาง ๆ  รวมท้ังน้ําเสียจากกรุงเทพมหานครที่เคลื่อนตัวผานเขามา
ตามคลองสายสําคัญ  เชน คลองภาษีเจริญ คลองทวีวัฒนา ไหลลงมาสูแมน้ําทาจีน  และอาวไทย ทํา
ใหน้ําแมน้ําทาจีนมีคา BOD เกินเกณฑมาตรฐานกําหนด มีสารปนเปอนของโลหะหนัก ไดแก  สาร
ตะกั่วเฉลี่ย 0.19 มิลลิกรัมตอลิตร  สูงกวาเกณฑมาตรฐานถึง 3 เทา และยังมีแบคทีเรียเกินมาตรฐาน
ดวย ทําใหคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีนเส่ือมลงและอาจเกิดมลภาวะจนถึงขั้นวิกฤต  ซึ่งขณะน้ีคุณภาพ
น้ํา อยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 5 ซึ่งใชประโยชนไดเพื่อการคมนาคมเทานั้น  

ไมปลอดภัยสําหรับการอุปโภคบริโภค  โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพน้ําในแมน้ําทาจีน  ตอนลางบริเวณ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองออมนอย-ออมใหญ  ถือวาเปนพื้นที่มีปญหาวิกฤตขั้นรุนแรง  เน่ืองจากมี
โรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยูมากถึง 966 โรง ปริมาณน้ําเสียจากภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอยูใน
อัตรา 69:31 

 ดังนั้น เพื่อลดภาวะมลพิษลงสูแมน้ําทาจีนตอนลางวันละ 12,812 กิโลกรัมบีโอดี 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบใหองคการจัดการนํ้าเสีย  ดําเนินการโครงการบําบัดน้ําเสียรวมออม
นอย-ออมใหญ ครอบคลุมพื้นที่  61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,000 ไร ในเขตเทศบาลเมือง
ออมนอย จังหวัดสมุทรสาคร และเทศบาลตําบลออมใหญ  องคการบริหารสวนตําบลไรขิง  องคการ
บริหารสวนตําบลยายชาองคการบริหารสวนตําบลสามพราน  จังหวัดนครปฐม โดยโครงการบําบัด
น้ําเสียดังกลาวตั้งอยูบนพ้ืนที่ 61 ไรในซอยวิรุณราษฎร เทศบาลเมืองออมนอย  เปนระบบบําบัด
แบบตะกอนเรง ระยะเวลาดําเนินโครงการ 26 ป (2544-2569) แบงเปนระยะเวลากอสราง 8 ป 
(2544-2557)และระยะเวลาเดินระบบ 24 ป(2546-2569)โดยในป 2546 ระบบและโรงบําบัด 
บางสวนจะเร่ิมใชงานได  หากโครงการแลวเสร็จจะสามารถบําบัดน้ําเสียได 91,000 ลูกบาศกเมตร
ตอวัน โดยมีคาใชจายโครงการ 5,236 ลานบาท  เปนเงินลงทุน 3,329.12 ลานบาทเงินคาใชจาย
หมุนเวียน  (บริษัทรวมทุน) 1,906.90 ลานบาท  ซึ่งเปนเงินที่บริษัทรวมทุนจะจัดเก็บจากคาบริการ
บําบัดน้ําเสียประเภทบานเรือน  3.50 บาท ตอ 1 ลูกบาศกเมตร โรงงานอุตสาหกรรม 19 บาทตอ 1 

ลบ.ม.ระยะเวลาคืนทุน 7 ป 
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 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจ
อยางแทจริง ผูวิจัยไดศึกษาเก่ียวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของ
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร หลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบฝกจะเห็นไดวาแบบฝกเปนนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
ที่สามารถนําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือกระตุนใหผูเรียนไดใชความสามารถของตนได
อยางเต็มศักยภาพเพราะแบบฝกเปนสื่อการเรียนการสอนที่สรางขึ้นอยางเปนระบบข้ันตอนทําให
ผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูเปนไปตามธรรมชาติการเรียนรู คือจากงายไปยาก และฝกฝนทักษะตางๆ
ทั้งนี้ยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวในทองถิ่นของตนซึ่งเปนเร่ืองราวขอมูลที่ใกลตัว
ผูเรียนเองเพื่อนําขอมูลมาสรางสรรคงานเขียนของตนเอง 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้นผูวิจัยไดศึกษาเก่ียวกับความหมายของแบบฝก การพัฒนา   
แบบฝก ขั้นตอนการสรางและการหาประสิทธิภาพของแบบฝกท้ังนี้เพื่อใหครอบคลุมเกี่ยวกับการ
สรางแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น ผูวิจัยไดศึกษา
เกี่ยวกับเร่ืองราวขอมูลทองถิ่นกระทุมแบนตามคําขวัญของอําเภอกระทุมแบน คือทาจีนไหลผาน 
โรงงานมากมี ของดีเบญจรงค ดงกลวยไมงามเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นตอไป 
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บทท่ี 3 
การดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่  6 เปนการวิจัยและพัฒนา  (Research & Development) 

โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ  อําเภอกระทุมแบน  จังหวัด
สมุทรสาคร เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการวิจัย
ดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนที่  1 การวิจัย  (Research) : การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก        
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่  
6 

ขั้นตอนที่  2 การพัฒนา  (Development) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝก       
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่  
6  

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) : การทดลองใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา  (Development) : การประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6  
ขั้นตอนท่ี 1  การวิจัย (Research)  

การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6  

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ือง               
ตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6  

วิธีดําเนินการ 
1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค 
2. วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 สาระการเรียนรู

ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ 
3. ศึกษาความตองการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก           

ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในดานรูปแบบของแบบฝก , ลักษณะของการเรียน , การใชขอมูล
ทองถิ่น, ขอมูลทองถิ่นที่ตองการใหมีในบทเรียนและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดวยการใชแบบสอบถาม 
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4. ศึกษาความคิดเห็นจากครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและผูเชี่ยวชาญดาน
แบบฝก ดานเนื้อหาสาระ รูปแบบ การวัดประเมินผลและการนําไปใชที่เหมาะสมของแบบฝก     
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นดวยการสัมภาษณ 

5. ศึกษาความคิดเห็นจากผูรูทองถิ่นเก่ียวกับขอมูลทองถิ่นดวยการสัมภาษณ 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาขอมูลพื้นฐานความตองการในการใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม

จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น คร้ังนี้มีดังนี ้
1. แบบวิเคราะหเอกสาร 

2. แบบสอบถามความตองการของนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชบทอานขอมูลทองถิ่น เกี่ยวกับรูปแบบของแบบฝกและลักษณะ
ของการเรียนดวยแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นและ
ขอมูลทองถิ่นที่ตองการใหมีในบทเรียนจํานวน 1 ฉบับ 

3.แบบสัมภาษณความคิดเห็นจากครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและ
ผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก ดานเนื้อหาสาระ รูปแบบ การวัดประเมินผลและการนําไปใชที่เหมาะสม
ของแบบฝก การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 ฉบับ 

4. แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูรูทองถิ่นเกี่ยวกับขอมูลทองถิ่นจํานวน 1 ฉบับ 
ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 
แบบสอบถามความตองการของนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม

จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น ในการวิจัยคร้ังนี้  สรางขึ้นโดยมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการดังนี ้

1.ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางแบบสอบถาม  หลักการสรางแบบฝก
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

2. กําหนดวัตถุประสงคในการสรางแบบสอบถาม โดยต้ังวัตถุประสงคของการศึกษาวาเพื่อ
ศึกษาความตองการเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใช
ขอมูลทองถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

3. สรางแบบสอบถามความตองการ โดยมีโครงสรางของแบบสอบถาม 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่  1 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 3 ขอ 

ไดแก เพศ อายุ ประสบการณการเรียนดวยแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค
โดยใชขอมูลทองถิ่นซึ่งเปนแบบปลายเปด 
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 ตอนที่  2 เปนคําถามเกี่ยวกับความตองการเรียนโดยใชแบบฝกการเขียน              
เร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น จํานวน  5 ขอ ชนิดของแบบสอบถามเปน
แบบตรวจสอบรายการและปลายเปด เปนคําถามเก่ียวกับรูปแบบของแบบฝก, ลักษณะของการเรียน
ดวยแบบฝก , การใชขอมูลทองถิ่น , ขอมูลทองถิ่นที่ตองการใหมีในบทเรียนและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

4. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบการใชภาษา
และความเที่ยงตรงของเนื้อหา  

5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ  3 คน เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของ เน้ือหา ( Content Validity) ภาษาท่ีใชและนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของ
เคร่ืองมือ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑ การพิจารณา คือ  

 เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนน  +1 

 ไมแนใจ  ใหคะแนน   0 

 เห็นวาไมสอดคลอง ใหคะแนน  -1 

การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลองขององคประกอบแบบสอบถาม โดยใชดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) คํานวณคาตามสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 117) 

 

 
 
 เมื่อ IOC   แทน ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค 
  ∑ R      แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N        แทน  แทนจํานวนผูเช่ียวชาญ 
 

นําขอมูลท่ีรวบรวมไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา  IOC (Index of Item 

Objective Congruence) ไดคาเทากับ 0.96  (ดังตารางท่ี 4 ภาคผนวกหนา  158)  โดยปรับปรุงแกไข
จํานวนขอ ตัดขออายุของนักเรียน เพิ่มขอคําถามวานักเรียนคิดวาการเรียนดวยแบบฝกนี้จะชวยให
เรียนรูภาษาไทยมากขึ้นหรือไมเพราะเหตุใด  นักเรียนอยากทําอะไรหลังจากท่ีเรียนแลวและขอมูล
ทองถิ่นเร่ืองใดท่ีนักเรียนตองการใหอยูในแบบฝกนี้ 
 6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญแลวไปสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่  6 ภาคเรียนที่  2               

ปการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ จํานวน 29 คนที่เปนกลุมตัวอยาง 
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 จากขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความตองการใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นของนักเรียนสามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขอความอนุเคราะหจาก
ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ  จังหวัดสมุทรสาคร  ในการเก็บขอมูล
จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ จังหวัดสมุทรสาคร       
จํานวน 29 คน ซึ่งกําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  

2. ผูวิจัยเปนผูสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
นําขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามความตองการในการเรียนโดยใชแบบฝกการเขียน

เร่ืองตามจินตนาการ และสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6          

ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางแบบสอบถาม 

กําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาแบบสอบถาม 

สรางแบบสอบถามความตองการในการเรียนโดยใชแบบฝกการเขียน
เรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค โดยใชขอมูลทองถิ่น 

เสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยหาคา IOC และนํามาปรับปรุงแกไขขอคําถาม 

นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับนักเรียนชั้น ป.6 

นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
แลวปรับปรุงแกไข  
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มาวิเคราะหขอมูล โดยใชคารอยละ ( %) และการวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis) แลวนําเสนอ
ในรูปแบบพรรณนาความ 

ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ 
แบบสัมภาษณความคิดเห็นจากครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและผูเชี่ยวชาญ

ดานแบบฝก ดานเนื้อหาสาระ รูปแบบ การวัดประเมินผลและการนําไปใชที่เหมาะสมของแบบฝก     
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี ้
 1. ศึกษาเอกสาร ตําราเกี่ยวกับการสรางแบบสัมภาษณ หลักการสรางแบบฝกและเอกสาร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

 2. สรางแบบสัมภาษณ 
 แบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเปนแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง ( Structured Interview)      
แบงออกเปน 2 ตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ 
อายุ ตําแหนง วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน ประสบการณในการฝกอบรมในหัวขอท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก 

 ตอนที่ 2  เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นจํานวน  5 ขอ ไดแก (1) ขอบขาย
เน้ือหาท่ีใชในการพัฒนาแบบการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น    
(2) รูปแบบของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นที่
เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (3) วิธีการวัดผลและประเมินผลการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคที่เหมาะสมกับการใชแบบฝก ( 4) การนําแบบฝกไปใชเพื่อใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูไดดีที่สุด (5) ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 3. นําแบบสัมภาษณ ที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบการใชภาษา
และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

4. นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาท่ีใช นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมา
คํานวณหาคา  IOC (Index of Item Objective Congruence ) ไดคาระหวาง 0.67 - 1.00 (ดังตารางท่ี 5 

ภาคผนวกหนา  160) โดยปรับปรุงขอมูลทั่วไปของผูไดรับการสัมภาษณคือ ประสบการณสอนกี่ป  
ปรับขอคําถามใหครอบคลุมถามความคิดเห็นตอการเรียนการสอนดวยแบบฝกนี้ ประโยชนของการ
ใชแบบฝกน้ี เน้ือหา สวนประกอบ รูปแบบ กิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีวัดผลประเมินผล 
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 5. นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
เชี่ยวชาญแลวไปสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และ
ผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก 

 จากขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณความตองการใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นของครูผูสอนและผูเชี่ยวชาญสามารถ 

สรุปไดดังแผนภูมิที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่3 สรุปขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณ มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล    
ศรีบุณยานุสสรณ  จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อขอความรวมมือในการสัมภาษณครูผูสอนกลุมสาระ    
การเรียนรูภาษาไทยและผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก 

 2. ประสานงาน ขอนัดเวลาและสถานท่ีสัมภาษณ 
 3. ผูวิจัยสัมภาษณดวยตัวเอง ซึ่งมีขั้นตอนในการสัมภาษณ ดังนี้ 

ศึกษาเอกสาร ตําราเก่ียวกับการสรางแบบสัมภาษณ 

สรางแบบสัมภาษณ 

นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
และนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณครูผูสอนและผูเชี่ยวชาญ 

นําแบบสัมภาษณใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ  
ความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคา IOC 

 และนํามาปรับปรุงแกไข 
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  3.1 ขั้นเตรียมตัวกอนไปสัมภาษณ เตรียมแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นพรอมท้ังเตรียม
อุปการณหรือเคร่ืองมือในการบันทึกการสัมภาษณ  ไดแก กระดาษโนต  ปากกา พรอมทั้งซักซอม
การสัมภาษณตามแบบสัมภาษณที่สรางไวและวิธีการบันทึกการสัมภาษณ 
  3.2 ขั้นดําเนินการสัมภาษณ  1) ผูวิจัยแนะนําตนเองและบอกจุดมุงหมายของการ
สัมภาษณ 2) บันทึกชื่อผูใหสัมภาษณ ตําแหนง วัน เวลา สถานท่ีในการสัมภาษณ 3) สัมภาษณตาม
ประเด็นและขอเสนอแนะโดยสัมภาษณในระหวางวันที่ 21 กันยายนถึง 7 ตุลาคม พ.ศ.2553 

  3.3 ขั้นบันทึกผลการสัมภาษณ  ผูวิจัยบันทึกผลการสัมภาษณทันทีและบันทึกผล
การสัมภาษณตามความเปนจริง 

  3.4 ขั้นปดการสัมภาษณ  เมื่อผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเรียบรอยแลวกลาวคํา
ขอบคุณผูที่ใหการสัมภาษณ 
 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ  

 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับแบบฝก จากครูผูสอนใน   
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก  มาวิเคราะหขอมูลโดยการใช คารอยละ  
(%) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอในรูปแบบพรรณนาความ   
แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูรูทองถ่ินเก่ียวกับขอมูลทองถิ่น 

ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ 
แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูรูทองถิ่นเกี่ยวกับขอมูลทองถิ่นในการวิจัยคร้ังนี้ สรางขึ้น

โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร ตําราที่เก่ียวกับการสรางแบบ สัมภาษณ ขอมูลทองถิ่นและเอกสารอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวของ 

2. สรางแบบสัมภาษณ 
แบบสัมภาษณค วามคิดเห็น ที่สรางขึ้นเปน แบบสัมภาษณชนิ ดมีโครงสราง  (Structured 

Interview) แบงออกเปน 2 ตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบ สัมภาษณ  จํานวน 3 ขอ 
ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง 

 ตอนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ในการนําขอมูลทองถิ่นมาใชในการ
เรียนการสอน จํานวน 3 ขอ แบบปลายเปดเกี่ยวกับเน้ือหาเร่ืองราวทองถิ่นเร่ืองใดท่ีควรจะนํามา ไว
ในบทเรียน และมีประวัติเร่ืองราวความเปนมาอยางไร และ คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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4. นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบการใชภาษา
และความเที่ยงตรงของเนื้อหา  แลวปรับปรุงแกไข 

5. นําแบบสัมภาษณ เสนอผูเชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) ภาษาท่ีใชและนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือ  (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) นําขอมูลที่รวบรวมไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหา
คา IOC (Index of Item Objective Congruence )ไดคาระหวาง 0.67 - 1.00 (ดังตารางท่ี 6 ภาคผนวก
หนา 162)  โดยปรับปรุงขอคําถามใหครอบคลุมโดยถามความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน
ดวยแบบฝก ประโยชน เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 

 6. นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญ ไป สัมภาษณ ความคิดเห็น ในการนําขอมูลทองถิ่นไปใชในการเรียนการสอนจากผูรู
ทองถิ่นจํานวน 6 คน 
 จากขั้นตอนการสรางแบบ สัมภาษณความคิดเห็นในการนําขอมูลทองถิ่นมาใชในการเรียน
การสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่4  ขั้นตอนในการสรางแบบสัมภาษณ 
 
 
 

ศึกษาเอกสาร ตําราที่เก่ียวกับการสรางแบบสัมภาษณ 

สรางแบบสัมภาษณความความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลทองถ่ิน 

นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
ปรับปรุงแกไข  

นําแบบสัมภาษณไปเก็บขอมูลกับผูรูทองถิ่น 

นําแบบสัมภาษณที่ ปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

 โดยหาคา  IOC และนํามาปรับปรุงแกไขขอคําถาม 
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การเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1.ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขอความรวมมือในการ
สัมภาษณ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระทุมแบน ผูอํานวยการกองการศึกษาและผูรูทองถิ่น 

2. ผูวิจัยเปนผูสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ 
นําขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณความคิดเห็นในการนําขอมูลทองถิ่นมาใชในการเรียนการ

สอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มาวิเคราะหขอมูล  โดยใชคารอยละ (%) และการวิเคราะห
เน้ือหา (Content Analysis) แลวนําเสนอในรูปแบบพรรณนาความ     จากขั้นตอนการศึกษาขอมูล
พื้นฐานสามารถนํามาสรุปเปนขั้นตอนไดดังตารางท่ี 7 

ตารางที่  7 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่  1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาแบบฝก               
    การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 

วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร เครื่องมือ/การ 
วิเคราะหขอมูล 

เพื่อศึกษาเอกสาร ตํารา
งานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบฝก
การเขียนเชิงสรางสรรค 

ศึกษาเอกสาร - แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
ฉบับท่ี 10 

- พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 
- แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการสรางแบบฝก 

แบบวิเคราะหเอกสาร/ 

การวิเคราะหเนื้อหา  
(Content Analysis) 

เพื่อวิเคราะหหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

สาระการเรียนรูภาษาไทย  

และหลักสูตรสถานศึกษา 

วิเคราะห
หลักสูตร 

 

 

เอกสารหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  
สาระการเรียนรูภาษาไทย และ
หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยา
นุสสรณ 

การวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 

 

 

เพื่อศึกษาความตองการใน
การเรียนโดยใชแบบฝกการ
เขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสรางสรรคโดยใช 
ขอมูลทองถ่ิน 

การสอบถาม นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที ่6 โรงเรียนเทศบาล 

ศรีบุณยานุสสรณ  
จํานวน 29 คน 
 

แบบสอบถามความคิดเห็น/

การวิเคราะหขอมูลโดยใช
คารอยละ (%) และการ
วิเคราะห  เนื้อหา (Content 

Analysis) 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร เครื่องมือ/การ 
วิเคราะหขอมูล 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นดาน
เนื้อหาสาระ รูปแบบ  การ
วัดผลและประเมินผล วิธีการ
นําไปใชของแบบฝกการ
เขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสรางสรรคโดยใช 
ขอมูลทองถ่ิน 

การสัมภาษณ ครูผูสอนภาษาไทยและ 
ผูเช่ียวชาญดานแบบฝกการ
เขียน 

รวม  6  คน 
 

แบบสัมภาษณ/ 
การวิเคราะหขอมูลโดยใช
คารอยละ (%) และการ
วิเคราะหเนื้อหา   (Content 

Analysis) 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการ
นําขอมูลทองถิ่นมาใชในการ
เรียนการสอนของนักเรียน
ขั้นประถมศึกษาปที่ 6 

การสัมภาษณ ผูรูทองถิ่น จํานวน 6 คน 
 

แบบสัมภาษณความคิด
เห็น/การวิเคราะหขอมูล
โดยใชคารอยละ (%) และ
การวิเคราะห  เนื้อหา 
(Content Analysis) 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development) 
 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค

โดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 
วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ

และสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 

ขั้นตอนของการสรางแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่น  สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่  6 การวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา
ขอมูลพื้นฐานในข้ันตอนที่  1 มาสังเคราะหแลวนํามาเปนโครงรางแบบฝกและดําเนินการสรางตาม
ขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาคนควาเอกสารตาง  ๆ เกี่ยวของกับเน้ือหาวิชา  หลักสูตรและการสรางแบบฝกการ
เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 

2. สังเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานในข้ันตอนที่  1 เพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 
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3. ระบุตัวชี้วัด เพื่อเปนแนวทางในการจัดสรางแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 

4. กําหนดขอบขายเนื้อหาท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดของสาระท่ี 2 การเขียน 

5. วางแผนการจัดการเรียนรู  และสื่ออุปกรณตางๆ ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูใน
หนวยที่ 8 กระทุมแบนบานเรา ซึ่งมี 4 แผน รวม 12 ชั่วโมง  

6. สรางแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปที่  6 ประกอบดวย 1. ชื่อแบบฝก   2. คํานํา  3. ตัวช้ีวัด  4. คําชี้แจง                  
5. แบบทดสอบกอนเรียน 6. แบบฝก 7. แบบทดสอบหลังเรียน   แผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย  
สาระสําคัญ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนและการวัดประเมินผล  

7. นําแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปที่  6 ที่สรางขึ้นไปเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองและความสอดคลองของเนื้อหาและวัตถุประสงค 

8. นําแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปที่  6 ที่ปรับปรุงแลว  ไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน  3 คน ดานเนื้อหา                  
ดานนวัตกรรมและดานวัดประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  เพื่อหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางแบบฝกกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  IOC (Index of Item Objective 

Congruence)  

9. นําแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 9.1 แบบรายบุคคล  (Individual Tryout) นําแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่  6 ไปใชกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ  อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  ที่
ไมใชกลุมตัวอยางโดยเลือกคละจากระดับการเรียนเกง  ปานกลางและออน  ระดับละ  1 คน รวม
จํานวน 3 คน ซึ่งดูจากคะแนนวิชาภาษาไทยในภาคเรียนที่  1  เพื่อดูความเหมาะสมของเนื้อหา     
ความยากงายของภาษา  และนําไปหาประสิทธิภาพเทียบกับเกณฑ  60/60 และดําเนินการปรับปรุง
แกไข 

 9.2 แบบกลุมยอย  (Small Group Tryout) นําแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดปรับปรุงแลวไปใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ  อําเภอเมืองกระทุมแบน  จังหวัด
สมุทรสาคร  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  โดยเลือกคละจากระดับการเรียนเกง  ปานกลาง  และออนระดับ
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ละ 3 คน รวมจํานวน  9 คนซึ่งดูจากคะแนนวิชาภาษาไทยในภาคเรียนที่  1 เพื่อดูความเหมาะสม
ของเนื้อหาสาระ  เวลา และนําไปหาประสิทธิภาพเทียบกับเกณฑ  70/70 และดําเนินการปรับปรุง
แกไข โดยมีการคํานวณคาสถิติ (ชัยยงค พรหมวงศและรัชนี ศรีไพวรรณ 2525 : 249 - 250) ดังนี ้
1.ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)   

    
N

X
 

    

 
 เมื่อ        E1    คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

      X  คือ   คะแนนรวมของแบบฝกตางๆ  
  A คือ คะแนนเต็มของแบบฝกทั้งหมด 

  N คือ จํานวนผูเรียน  

2. ประสิทธิภาพของผลผลิต  (E2 )    
 

 

    

 เมื่อ        E2    คือ  ประสิทธิภาพของผลผลิต 
      X  คือ   คะแนนรวมของการทดสอบหลังเรียน  
  B คือ คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียน 

   N คือ จํานวนผูเรียน 

นําผลการคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว 
สูงกวาเกณฑ  เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวมีคาเกิน 2.5% ขึ้นไป 

 เทากับเกณฑ   เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกสูงเทากับหรือต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวแตไม
เกิน 2.5% 

 ต่ํากวาเกณฑ  เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกตํ่ากวาเกณฑที่ตั้งไว แตไมต่ํากวา 2.5% ถือ
วาประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับได 
ขั้นที ่7 ปรับปรุงแกไขแบบฝกใหมีความถูกตองสมบูรณที่สุดกอนนําไปทดลองจริง 

การสรางแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  

สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อใชในการวิจัยมีขั้นตอนการพัฒนาดังแสดงในแผนภูมิ ที่  5 

(หนา 98) 

 
E1  =    

A 
    100 

 
E2  =    

B 
N

Y

    100 
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แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสรางแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  

สังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในขั้นตอนที ่1 เพื่อนํามาเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  

สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที ่6 

กําหนดขอบขายเนื้อหาที่สอดคลองกับตัวช้ีวัดของสาระที่ 2 การเขียน 

สรางแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  

เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

เสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบ ความเที่ยงตรงของเน้ือหา ภาษาท่ีใช 
และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ( IOC) 

นําแบบฝกไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางโดยมีลําดับขั้นตอนดังนี ้
1. หาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล  (Individual Tryout) ทดลองกับนักเรียนจํานวน 3 คน เพื่อดูความ
เหมาะสมของเน้ือหา    ความยากงายของภาษา และนําไปหาประสิทธิภาพเทียบกับเกณฑ 60/60    
และดําเนินการปรับปรุงแกไข 

2. แบบกลุมยอย (Small Group Tryout) ทดลองกับนักเรียนจํานวน 9 คน เพื่อดูความเหมาะสมของเน้ือหา
สาระ เวลา และนําไปหาประสิทธิภาพเทียบกับเกณฑ 70/70 และดําเนินการปรับปรุงแกไข  

ปรับปรุงแกไขแบบฝกเพื่อตรวจสอบความถูกตองสมบูรณที่สุดกอนนําไปใชจริง 

ปรับปรุงแกไขแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใช 
ขอมูลทองถ่ินตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ 

ระบุตัวช้ีวัด 

วางแผนการจัดการเรียนรูและส่ืออุปกรณ 
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การสรางแผนการจัดการเรียนรู  
การสรางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือใชในการสอนการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ

สรางสรรค  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ซึ่งแตละแผนจะประกอบดวย  หัวเร่ือง  กําหนดเวลา
เรียน เน้ือหา สาระสําคัญ ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  สื่อการเรียนและการวัดผล
ประเมินผล  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 สาระการเรียนรู
ภาษาไทย  สาระท่ี  2 การเขียน  มาตรฐาน  ท2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 และหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ 

2. ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
3. วิเคราะหเนื้อหา ตัวชี้วัดและมาตรฐานตางๆ เพื่อเขียนตัวชี้วัดการเรียนรู 
4. สรางแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการเขียนเร่ืองในช้ันประถมศึกษาปที่  6 จํานวน 4 แผน

คือ ทาจีนไหลผาน โรงงานมากมี ของดีเบญจรงคและดงกลวยไมงาม ซึ่งแตละแผน ประกอบดวย 
สาระสําคัญ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนและการวัดประเมินผล 

5. นําแผนการจัดการเรียนรูใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง การใช
ภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

6. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผล ดานการ
เรียนการสอนภาษาไทยและดานขอมูลทองถิ่น ตรวจสอบความถูกตองนํามาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง  IOC (Index of Item Objective Congruence) ไดคา
ระหวาง 0.67 - 1.00 และปรับปรุงแกไข  

7. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยางจริง   

การสรางแผนการจัดการเรียนรูดังกลาว สรุปไดดังแผนภูมิที่ 6 (หนา 100) 
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แผนภูมิที่ 6  สรุปขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู  
  

 ผูวิจัยไดสรุปวิธีการดําเนินการขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development) การพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ดังตารางท่ี 8 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  

สาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน ช้ันประถมศึกษาปที ่6  

และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ 

ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

วิเคราะหเนื้อหา ตัวช้ีวัดและมาตรฐานตางๆเพื่อเขียนตัวช้ีวัดการเรียนรู 

สรางแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการเขียนเร่ือง ช้ันประถมศึกษาปที ่6 

นําแผนการจัดการเรียนรูเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองโดยหาคา  IOC 

แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
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ตารางที่ 8 สรุปวิธีดําเนินการขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม 
    จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6   
 

วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการ กลุมเปาหมาย/
เอกสาร 

เครื่องมือ/การ 
วิเคราะหขอมูล 

เพื่อพัฒนาแบบฝก 

การเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและ
สรางสรรคโดยใช
ขอมูลทองถ่ิน 

สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6   

(ฉบับราง) 
 

พัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใช
ขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 (ฉบับราง)   
ประกอบดวย  

1. ช่ือแบบฝก  
2. คํานํา  
3. ตัวช้ีวัด   

4. คําช้ีแจง    
5. แบบทดสอบกอนเรียน  
6. แบบฝก 

7. แบบทดสอบหลังเรียน 

 

เอกสาร เอกสาร 

 
 
 
 
 
 

 

เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของ     
แบบฝกการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและ
สรางสรรค  
โดยใชขอมูลทองถิ่น 

 

การตรวจสอบแบบฝกการเขียน
เรื่องตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น
จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ทั้ง 3 คนและผูเช่ียวชาญจํานวน 
3 คน 

การตรวจสอบ 

แบบฝกการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใช
ขอมูลทองถ่ินจาก
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  
จํานวน 3 คน และ
ผูเช่ียวชาญจํานวน  
3 คน 
 

แบบประเมิน 
แบบฝกการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใช
ขอมูลทองถ่ิน/

วิเคราะหขอมูลโดย
การวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 

และหาคาดัชนี 
ความสอดคลอง  

ของแบบฝก ( IOC) 
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ตารางที่ 8   (ตอ) 

วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร เครื่องมือ/การ 
วิเคราะหขอมูล 

เพื่อหาประสิทธิภาพของ 

แบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดย
ใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที ่6 

นําแบบฝกการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถ่ินไปทดลองกับ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 

ศรีบุณยานุสสรณ  
อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที ่6   โรงเรียนเทศบาล 

ศรีบุณยานุสสรณ จํานวน   
3 คน ประสิทธิภาพเทียบ
กับเกณฑ 60/60 และ
ดําเนินการปรับปรุงแกไข
แลวนําไปใชกับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที ่6   โรงเรียนเทศบาล 

ศรีบุณยานุสสรณ จํานวน 9 

คน ประสิทธิภาพเทียบกับ
เกณฑ 70/70 และ
ดําเนินการปรับปรุงแกไข 

แบบทดสอบ 

แบบฝกการเขียนเร่ือง 
ตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถ่ิน 
/วิเคราะหโดยใชรอยละ
และ E1/ E2 

เพื่อปรับปรุงแกไขแบบฝก ปรับปรุงแกไขแบบฝก แบบฝก แบบฝก 

 
ขั้นตอนท่ี  3 การวิจัย  (Research) การทดลองใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 

วัตถุประสงค  เพื่อทดลองใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดย
ใชขอมูลทองถิ่นกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ  อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยา
นุสสรณจํานวน 5 หอง มีนักเรียน 161 คน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนเทศบาล        
ศรีบุณยานุสสรณ  ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา  2553 จํานวน 1 หองเรียน คือหอง
ประถมศึกษาปที่  6/5 มีนักเรียนจํานวน  29 คน  ไดมาโดยการจับสลากหองเรียนดวยการสุมอยาง
งาย (Simple Random Sampling)  
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แบบแผนการวิจัย  

แบบแผนการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบแผน  Pre Experimental Designs ใชแบบ  One Group 

Pretest - Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ, 2549 : 144) ดังนี ้
 

 รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design 

  T1   X     T2 
 

เมื่อ  T1 หมายถึง   การทดสอบผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ            
สรางสรรคกอนเรียนดวยแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใช 
ขอมูลทองถิ่น 

 X หมายถึง   การเรียนดวยแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 

T2 หมายถึง   การทดสอบผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ            
สรางสรรคหลังเรียนดวยแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใช 
ขอมูลทองถิ่น 

ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง  
 ผูวิจัยไดนําแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นไปใช
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา  2553 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยา
นุสสรณ จังหวัดสมุทรสาคร ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 29 คน โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 

1. ทดสอบผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคกอนเรียนโดยใช
แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคกอนเรียน (Pretest)  

2. ดําเนินการทดลอง  โดยผูวิจัยเปนผูสอนตามแผนการสอนดวยตนเอง  พรอมกับสังเกต
พฤติกรรมของกลุมตัวอยาง  ทดลอง รวม 3 สัปดาห โดยสอนสัปดาหละ 4 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวม
ระยะเวลาท้ังสิ้น  12 ชั่วโมง ไมนับวันที่สอบ  ซึ่งผูวิจัยไดทดลองสอนโดยใชแบบฝกการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  โดยประยุกตใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
 ขั้นประมวลความรูเดิม 

 2.1 จัดกลุมผูเรียนออกเปน  5 กลุม กลุมละ 5-6 คน โดยคละความสามารถ เกง      
ปานกลางและออน  แตละกลุมดูภาพ เกี่ยวกับทองถิ่น ที่ติดบนกระดานแลวนึกถึงอะไร เขียนมาให
ไดมากท่ีสุด 

2.2 แตละกลุมนําคําที่ครูกําหนดใหจัดเขาหมวดหมูใหเหมาะสม 
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ขั้นสรางความรูใหม    
2.3 ครูอธิบายความรูเกี่ยวกับการอาน  วิธีอาน  ความสําคัญของการอานเพื่อความ

เขาใจพอสังเขป อธิบายความสําคัญของการเขียน ความเกี่ยวของสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางการ
อานและการเขียน และวิธีการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค 

2.4 นักเรียนแตละคูอาน สารคดีเกี่ยวกับ ขอมูลทองถิ่น หรือผูรูทองถิ่นหรือสถานท่ี
จริงแลวตอบคําถามจากเร่ือง  

2.5 อภิปรายสรุปรวมกันเก่ียวกับเร่ืองที่เรียนรูแลวทําเปนแผนผังมโนคติ 

2.6 นักเรียนซักถามขอสงสัย 

 ขั้นสรุปใชและสรางสรรค 
2.7 นักเรียนทําแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค 

3. ทดสอบผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคหลังเรียน  (Posttest) 

โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคหลังเรียน  ซึ่งเปน
แบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน  

4. นําแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มาหาคาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม ( Field tryout) กับนักเรียน 29 

คน  
จากขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใช

ขอมูลทองถิ่น ผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนการวิจัย ดังตารางท่ี 9 (หนา 105) 
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ตารางที่ 9 สรุปวิธีดําเนินการขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
      สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  
 

วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการ กลุมเปาหมาย/
เอกสาร 

เครื่องมือ/การ 
วิเคราะหขอมูล 

เพื่อทดลองใช 
แบบฝกการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใช
ขอมูลทองถ่ินของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่6 

 

1. ทดสอบผลสัมฤทธ์ิการ
เขียนเร่ืองกอนเรียน (Pretest) 
2. ดําเนินการทดลองใชแบบ
ฝกจนครบ ใชเวลาทดลอง 3 
สัปดาห สัปดาหละ 4 ช่ัวโมง   
3. ทดสอบผลสัมฤทธ์ิการ
เขียนเร่ืองหลังเรียน (Posttest) 
4. หาประสิทธิภาพแบบฝก
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถ่ินภาคสนาม 

(Field tryout)  

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปที ่6 

โรงเรียนเทศบาล 
ศรีบุณยานุสสรณ  
จํานวน 29 คน 

ที่เปนกลุม
ตัวอยาง 

แบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดย
ใชขอมูลทองถิ่น 

แผนการจัดการเรียนรู 
แบบทดสอบ/  
วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ
และประสิทธิภาพของคา 
 E1 / E2 ใชเกณฑ 80/80  

 
ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนา  (Development) การประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 

วัตถุประสงค เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคของ
นักเรียนและความคิดเห็นที่มีตอการเรียนดวยแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค
โดยใชขอมูลทองถิ่นและคุณลักษณะรักความเปนไทยและปรับปรุงแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 

1. ประเมินผลสัมฤทธ์ิการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคกอนและหลังการใชแบบฝกการ
เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น ดังนี้ 

1.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคกอนและหลังการใช
แบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นของนักเรียน  ดวยการใช
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค 

 1.2 นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบความแตกตาง  

โดยใชคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล ประกอบดวย 

 1. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคกอนเรียนและ
หลังเรียนซึ่งเปนขอสอบชุดเดียวกันเปนแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 2 ขอ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

2. แบบสอบถามความคิดเห็น  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียน
โดยใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะรักความเปนไทย 
ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบ 

ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค
กอนเรียนและหลังเรียนเปนแบบทดสอบแบบอัตนัย  จํานวน 2 ขอ ซึ่งผูวิจัยดําเนินการสรางตาม
ขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 : สาระการเรียนรู
ภาษาไทย  

2. ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางเคร่ืองมือวัดผลทางการศึกษา 
3. วิเคราะหเนื้อหาและตัวชี้วัดเน้ือหา ในคําอธิบายเพ่ือเขียนตัวชี้วัดเน้ือหา 
4. สรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคกอนและหลัง

เรียน จํานวน 1 ขอ 
5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล

ทองถิ่นที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบการใชภาษาและความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา แลวปรับปรุงแกไข 

6. นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่นที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา  
(Content Validity) ภาษาท่ีใชและนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือ (IOC)  

7. นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคกอนเรียนและ
หลังเรียน  ซึ่งเปนแบบทดสอบอัตนัย  จํานวน 1 ขอไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 

โรงเรียนเทศบาลศรีบณุยานุสสรณ  อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน 29 คนที่ไมใช
กลุมตัวอยาง  ตรวจใหคะแนนโดยใชแบบจัดอันดับคุณภาพ  3, 2, 1 ระดับ 3 = ดี (คะแนน 11 – 15 

คะแนน) ระดับ 2 = พอใช (คะแนน 10 – 6 คะแนน) ระดับ 1 = ตองปรับปรุง  (คะแนน 1 – 5 

คะแนน) ซึ่งจะมีเกณฑการตรวจ  5 รายการ คือ 1. การตั้งชื่อเร่ือง  2. การใชภาษาสื่อความไดชัดเจน
เห็นภาพ เกิดความรูสึกคลอยตาม  3. เน้ือเร่ือง  4. ลําดับเน้ือหาไดตอเน่ืองสอดคลองกันตลอดเร่ือง    
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5. การคิดริเร่ิม 6. การสะกดคําโดยที่ผูเขียนจะตองใชจินตนาการและประสบการณของตนมา
เชื่อมโยงความคิดในการเขียน ซึ่งมีรายละเอียดของเกณฑการใหคะแนน ดังแสดงในตารางท่ี 10 

ตารางที่ 10 เกณฑการใหคะแนนการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

1  =  ตองปรับปรุง 2  =  พอใช 3  =  ดี 
การตั้งชื่อเรื่อง ตั้งชื่อเรื่องไดเหมาะสมกับ

ภาพหรือเรื่อง  กระชับ แต
ไมนาสนใจ 

ตั้งชื่อเรื่องไดเหมาะสม
กับภาพหรือเรื่อง กระชับ 
นาสนใจ 

- 

การใชภาษาส่ือความได
ชัดเจนเห็นภาพ เกิด
ความรูสึกคลอยตาม 

ใชคําไมถูกตอง   
ส่ือความหมายไมชัดเจนไม
ทําใหเห็นภาพและเกิด
ความรูสึกคลอยตาม 

ใชคําถูกตอง ส่ือความได
ชัดเจนแตไมเห็นภาพ
และไมเกิดความรูสึก
คลอยตาม 

ใชคําถูกตอง ส่ือความได
ชัดเจนเห็นภาพ ทําใหเกิด
ความรูสึกคลอยตาม 

เนื้อเรื่อง เนื้อหาถูกตองไมสอดคลอง
กับขอมูลทองถ่ินและไม
ครบถวน 

เนื้อหาถูกตองสอดคลอง
กับขอมูลทองถ่ินแตไม
ครบถวน 

เนื้อหา  ( ถูกตอ ง)
สอดคลองกับขอมูล
ทองถ่ินและครบถวน  

ลําดับเนื้อหาไดตอเนื่อง
สอดคลองกันตลอดเร่ือง 

ลําดับเนื้อหาไดตอเนื่องแต
บางชวงไมสอดคลองกัน 

ลําดับเนื้อหา 
ไดตอเนื่องสอดคลองกัน
ตลอดเรื่อง 

- 

การคิดริเร่ิม ความคิดในการเขียนไม
แปลกใหมและเลียนแบบ
ความคิดของคนอื่น 

มีความคิดในการเขียน
แปลกใหมแตดัดแปลง
มาจากของคนอ่ืน 

มีความคิดในการเขียน
แปลกใหมไมซํ้าหรือ
เลียนแบบ 

 
การสะกดคํา 
 

เขียนหนังสือตกหลนผิด  
1 - 5 คํา 

เขียนหนังสือไมตกหลน  

ถูกตองทุกคํา 
 

- 

 

กําหนดเกณฑการประเมินจากคะแนน ดังนี ้
คะแนน 1-7 คะแนน = ระดับ 1 หมายถึง ตองปรับปรุง 

คะแนน 8-10 คะแนน = ระดับ 2 หมายถึง พอใช 
คะแนน 11-15 คะแนน = ระดับ 3 หมายถึง ดี 

7. หาความเชื่อมั่นแบบทดสอบโดยใชแบบสัมประสิทธิ์อัลฟาของ  Cronbach (มาเรียม     
นิลพันธุ 2549 : 183) เกณฑการหาความเชื่อมั่นของขอสอบกําหนดไว  0.80 ขึ้นไป ไดคาเทากับ 
1.00 
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8. นําแบบทดสอบที่ผานเกณฑแลว  ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางช้ันประถมศึกษาปที่  6 

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 29 คน  
 ผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนดังแผนภูมิที่ 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 7 สรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค 
 
 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 : สาระการเรียนรูภาษาไทย 

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางเคร่ืองมือวัดผลทางการศึกษา 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไข  
เสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช

และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC)  

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค 

วิเคราะหเนื้อหา และตัวช้ีวัด 

หาความเชื่อม่ันแบบทดสอบโดยใชแบบสัมประสิทธิ์อัลฟาของ  Cronbach 

นําแบบทดสอบที่ผานเกณฑแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางช้ันประถมศึกษาปที่ 6  

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 29 คน 

นําไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณจํานวน 29 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
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การวิเคราะหขอมูล  

นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอมูล  โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน  
โดยใชคาเฉลี่ย  ( x ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และนําคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ  โดยการทดสอบคาที             
(t – test) แบบ Dependent 
2. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นในดานรูปแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น, เน้ือหาของขอมูลทองถิ่นและประโยชนของแบบฝกการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชบทอานขอมูลทองถิ่น ซึ่งมีขั้นตอนการสราง
แบบสอบถามความคิดเห็น ดังนี้ 

1.ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถาม และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

2. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนโดยใชแบบฝกการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นแยกเปน 3 ดานคือ รูปแบบของแบบฝก 
กิจกรรมการเรียนรู และประโยชนในการเรียนรูดวยแบบฝก มีลักษณะเปน Rating 5 Scale 

3. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบการใชภาษา
และความเที่ยงตรงของเนื้อหา แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบสอบถามที่แกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ  3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เน้ือหา (Content Validity) ภาษาท่ีใชและนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือ  (Index of 

Item Objective Congruence: IOC)  

 5. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ            
จํานวน 29 คนที่เปนกลุมตัวอยาง 

 จากขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นขางตนมาสรุป  ขั้นตอนการสรางไดดัง
แผนภูมิที ่8 (หนา 110) 
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แผนภูมิที ่8  ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  ดวยวิธีการใชแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค  จากนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ  จํานวน  29 คน ที่เปนกลุมตัวอยาง           
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

 1. หาคาความถี่และคารอยละ (%) ของขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1 

 2. วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในแบบสอบถามตอนท่ี 2 

3. ประเมินคุณลักษณะรักความเปนไทย โดยการใชแบบสังเกตพฤติกรรมแบบมาตราสวนประมาณ
คา ซึ่งมีขั้นตอนการทําดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางแบบสังเกตพฤติกรรม 

ขั้นที่  2 ศึกษาคุณลักษณะรักความเปนไทยจากเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

 ขั้นที่ 3 สรางแบบสังเกตพฤติกรรมตามขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่  1 และ 2 โดยนํามาเปน
ประเด็นในการเขียนขอสังเกต 

ศึกษาเอกสารการสรางแบบสอบถาม 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกการเขียน
เรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค โดยใชขอมูลทองถิ่น 

นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน 

 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  

นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับนักเรียนชั้น ป.6 

นํามาปรับปรุงแกไขขอคําถาม 

นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ปรับปรุงแกไข  
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ขั้นที่ 4 นําแบบสังเกตท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบการใชภาษา
และความเที่ยงตรงของเชิงเนื้อหาแลว ปรับปรุงแกไข  

ขั้นที่ 5 นําแบบสังเกตท่ีแกไขแลวเสนอผูเช่ียวชาญในดานเน้ือหา ดานภาษาและดานขอมูล
ทองถิ่น จํานวน 3 คน ตรวจสอบเพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) และหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC)  

ขั้นที่  6 ปรับปรุงแกไขแลวนําแบบสังเกตพฤติกรรมไปเก็บขอมูลกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6 ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา  2553 ในโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ  อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 9  ขั้นตอนในการสรางแบบสังเกต 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําแบบสังเกตไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 

ขั้นตอนในการสังเกต 

1. นําแบบสังเกตพฤติกรรมมาสังเกตพฤติกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6     โรงเรียนเทศบาล
ศรีบุณยานุสสรณ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาครจํานวน 29 คนที่เปนกลุมตัวอยาง  

สรางแบบสังเกตพฤติกรรม 

นําแบบสังเกตเสนอผูเช่ียวชาญในดานเน้ือหา ดานภาษาและดานทองถิ่น 

ตรวจสอบเพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และหาคา IOC 

ปรับปรุงแกไขแลวนําแบบสังเกตพฤติกรรมไปเก็บขอมูลกับนักเรียนชั้น ป.6 

ศึกษาคุณลักษณะรักความเปนไทยจากเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลาง 

ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางแบบสังเกตพฤติกรรม 

นําแบบสังเกตเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ปรับปรุงแกไข  
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2. เก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรม  นํามาวิเคราะห โดยใชสถิติคารอยละ  นําเสนอแบบ
พรรณนาความซึ่งรายละเอียดของเกณฑการใหคะแนน ดังตารางท่ี 11 

 

ตารางที ่11 เกณฑการใหคะแนนคุณลักษณะรักความเปนไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 181) 
พฤติกรรมบงช้ี ผาน  (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม (3) 

7.2.1 ใชภาษาไทยและ
เลขไทยในการสื่อสารได
อยางถูกตองเหมาะสม 
 

ใชภาษาไทย   
เลขไทย  ในการ
สื่อสาร  ไดถูกตอง  
ไมใชหรือใชผิด 4 - 6 
คร้ัง 

ใชภาษาไทย  เลขไทย  
ในการสื่อสารได
ถูกตองเหมาะสม  
ไมใชหรือใชผิด  
1 - 3 คร้ัง 

ใชภาษาไทย   
เลขไทย  ในการ
สื่อสารไดถูกตอง
เหมาะสม ทุกคร้ัง 

 

กําหนดเกณฑจากการประเมินคะแนนดังนี้  
1 คะแนน หมายถึง ใชภาษาไทย เลขไทย ในการสื่อสาร ไดถูกตอง ไมใชหรือใชผิด   4-6 คร้ัง 
2 คะแนน หมายถึง ใชภาษาไทย  เลขไทย ในการสื่อสารไดถูกตองเหมาะสม  ไมใชหรือใชผิด1-3 

คร้ัง 
3 คะแนน หมายถึง ใชภาษาไทย เลขไทย ในการสื่อสารไดถูกตองเหมาะสม ทุกคร้ัง 
การเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง โดยใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทําแบบทดสอบทักษะการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคพรอมทั้งเก็บขอมูลแบบทดสอบกลับมาเพ่ือตรวจคะแนน 

1. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ตั้งไว 
2. นําคะแนนที่ไดมาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
จากขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ

สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัย ดังตารางท่ี 12 (หนา 113) 
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ตารางที่ 12 สรุปวิธีดําเนินการขั้นตอนท่ี 4 การประเมินและปรับปรุงแบบฝก 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร 
เครื่องมือ/การ 
วิเคราะหขอมูล 

เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิการเขียนเร่ือง
กอนและหลังเรียน 

 

 

 

ท ด ส อ บผลสัมฤทธ์ิ 

การเขียนเร่ือง 
กอนและหลังการใช
แบบฝก 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที ่6 โรงเรียนเทศบาล 

ศรีบุณยานุสสรณ  
จํานวน 29 คน 

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
การเขียนเร่ือง โดยหา 
คาเฉลี่ย ( x ) 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

และคาที ( t-test)  
แบบ Dependent 

เพื่อศึกษาความ 

คิดเห็นของนักเรียน 

 

สอบถาม 

ความคิดเห็น 

 

นักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปที ่6 

โรงเรียนเทศบาล 

ศรีบุณยานุสสรณ  
จํานวน 29 คน 

แบบสอบถาม 

ความคิดเห็น / 

รอยละ (%) และการ 
วิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 

เพื่อศึกษาคุณลักษณะ 

รักความเปนไทยของ
นักเรียน 

สังเกตพฤติกรรม นักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปที ่6 โรงเรียน
เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ  
จํานวน 29 คน 

แบบสังเกตพฤติกรรม  

รอยละ (%) 

คาเฉลี่ย ( x  ) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
เพื่อปรับปรุงแกไข 

แบบฝกการเขียนเร่ือง 
ปรับปรุงแกไข 

 
แบบฝกการเขียนเร่ือง 
 

แบบฝกการเขียนเร่ือง 
 

 

 จากการดําเนินการวิจัยดังกลาวขางตน  สรุปไดวา การวิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝกการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คร้ัง
นี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีขั้นตอนการทําวิจัย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอน
ที่ 1 การวิจัย  (Research) : การศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น ขั้นตอนที่  2 การพัฒนา  (Development) : การ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่น ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) : การทดลองใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น ขั้นตอนที่  4 การพัฒนา  (Development) : การประเมินและ
ปรับปรุงแกไขแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นโดยมี
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ  จังหวัดสมุทรสาคร  ภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา  2553 เปนหนวยการวิเคราะห  (Unit of Analysis) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  
ไดแกแบบสอบถามนักเรียน  แบบสัมภาษณครูผูสอนและผูเชี่ยวชาญดานแบบฝกเกี่ยวกับความ
ตองการในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น   

แบบสอบถามการนําขอมูลทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน  แผนการจัดการเรียนรูและ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค  แบบสังเกตพฤติกรรม   
แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนเกี่ยวกับวิธีสอนโดยใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นและประโยชนของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น การศึกษาทักษะการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและสรางสรรค คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และ
คาที ( t-test) แบบ Dependent และความคิดเห็นท่ีมีตอแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใช
ขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่น เพื่อทดลองใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 
และเพื่อประเมินและปรับปรุงแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่น กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ จํานวน 29 คน ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรตน ไดแก แบบฝกการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น ตัวแปรตามไดแก ผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและสรางสรรค  และความคิดเห็นท่ีมีตอแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นและคุณลักษณะรักความเปนไทย เน้ือหาท่ีใชในการทดลองคือ
เน้ือหาตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนส่ือสาร เขียน
เรียงความ ยอความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ  ตัวช้ีวัด ท2.1ป.6/2 เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกต องชัดเจน 
และเหมาะสม ตัวชี้วัด ท2.1ป.6/8 เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค และตัวชี้วัด ท2.1ป.6/9 
มีมารยาทในการเขียน  วิชาภาษาไทย      ท 16101 หนวยการเรียนรูที่ 8 เร่ืองกระทุมแบนบานเรา  
ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ระหวางวันที่   26 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ 2554 ใช
เวลาในการทดลอง  3 สัปดาห  สัปดาหละ 4 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใช
ขอมูลทองถิ่น แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ือง และแบบสอบถามความคิดเห็น รอยละ  (%) 
คาเฉลี่ย  ( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  คาที ( t-test) แบบ Dependent และการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) เพื่อการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามในการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอการวิเคราะห
ขอมูลโดยแบงเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  
 2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  
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 3. ผลการทดลองใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่น  
 4. ผลการประเมินและปรับปรุงแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดย
ใชขอมูลทองถิ่น 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 
 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แบงออกเปน 5 สวนคือ 1) 
ผลการศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค 2) ผลการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และหลักสูตรสถานศึกษา  3) การศึกษาความตองการของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในดานรูปแบบของ
แบบฝก การจัดการเรียนรู ขอมูลทองถิ่นที่ตองการเรียนและการแสดงออกหลังเรียน 4) ผลการศึกษา
ความคิดเห็นดานเนื้อหาสาระ สวนประกอบ รูปแบบ กิจกรรมการเรียนรู วิธีการวัดและประเมินผล
การเรียนในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและผูเชี่ยวชาญ
ดานแบบฝก  5) ผลการศึกษาความคิดเห็นในการนําขอมูลทองถิ่นมาใชในการพัฒนาแบบฝกการ
เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 จากผูรูทองถิ่น  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผลมีรายละเอียดดังน้ี 

 1) ผลการศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค 
     ผลการศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค  พบวา
แบบฝกชวยเสริมสรางทักษะใหกับผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและเขาใจไดเร็วขึ้นชัดเจนข้ึน เปนการ
เนนย้ําซ้ําทวนเน้ือหาน้ัน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเกิดความคลอง เกิด
ทักษะในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แบบฝกมีสวนชวยลดความแตกตางระหวางบุคคล ชวยใหครูเขาใจ
ผูเรียนวาควรจะเพ่ิมเติมอะไร ปรับปรุงสิ่งใด ผลการศึกษารูปแบบและแนวทางการสรางแบบฝก
การเขียนเชิงสรางสรรค พบวา แบบฝกท่ีสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค
ตองเปนแบบฝกที่มีรูปภาพ และมีเน้ือหาท่ีนาสนใจเหมาะสมกับวัยของผูเรียน จํานวนขอของแบบ
ฝกไมมากเกินไปใน 1 ชุด เพื่อใหผูเรียนไดรูสึกวาทํางานไมมากเกินไป มีความสุขในการเรียน 
ประสบความสําเร็จในการทําแบบฝก 
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 2) ผลการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนา
ผูเรียนใหเปนคนดีมีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  มุงเนนพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  5 ประการคือ 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแกปญหา 4. 

ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และมุงพัฒนาผูเรียนให
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะ
พลเมืองไทยและพลโลกคือ 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย  2. ซื่อสัตยสุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝเรียนรู 5. อยู
อยางพอเพียง 6. มุงมั่นในการทํางาน 7. รักความเปนไทย 8. มีจิตสาธารณะ ในสวนของสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ประกอบดวย  5 สาระคือ สาระท่ี 1 การอาน สาระท่ี 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟง 
การดูและการพูด สาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 ผลการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ สาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา หลักสูตรสถานศึกษาไดกําหนด สาระการเรียนรูรายป สาระ
ที่ 2 : การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน สื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ                             
 3) ศึกษาความตองการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกใน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ในดานรูปแบบของแบบฝก  การจัดการเรียนรู  ขอมูลทองถิ่นที่
ตองการเรียนและการแสดงออกหลังเรียน 

จากการสํารวจความตองการของนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 29 
คน โดยการวิเคราะหขอมูลจาก 1) ขอมูลทั่วไป 2) ความตองการเรียนดวยแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น ปรากฏผลดังนี้  

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศและอายุ วิเคราะหขอมูลโดย
ใชคาสถิติรอยละ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 13 (หนา 118) 
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ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1. เพศ 

   ชาย 

   หญิง 

 

15 

14 

 

51.72 

48.28 

รวม 29 100.00 

2. อาย ุ

   11 ป 
   12 ป 
   13 ป 

 

13 

15 

1 

 

44.83 

51.72 

3.45 

รวม 29 100.00 

 

 จากตารางท่ี 13 พบวา นักเรียนสวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนนักเรียนชาย จํานวน 15 

คน คิดเปนรอยละ 51.72 และนักเรียนหญิงจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 48.28 ดานอายุ สวนใหญ
ผูตอบแบบสอบถาม  อายุ 12 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 51.72 รองลงมาอายุ 11 ป จํานวน 13 

คน คิดเปนรอยละ 44.83 และอายุ 13 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.45 ตามลําดับ 

ตอนที่ 2 ความตองการของนักเรียนในการเรียนดวยแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาสถิติรอยละ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 14 

 

ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละของความตองการในการเรียนดวยแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม     
      จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  
 

ความตองการ จํานวน รอยละ 
1. นักเรียนคิดวาการเรียนดวยแบบฝกที่มีเร่ืองราวขอมูลใน
ทองถิ่น จะชวยใหนักเรียนเรียนรูในการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคภาษาไทยไดดีขึ้น 

   1. มาก 

   2. ปานกลาง 

 

 

 

24 

5 

 

 

 

82.76 

17.24 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

ความตองการ จํานวน รอยละ 
2. นักเรียนตองการใหรูปแบบของแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นมีลักษณะอยางไร 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   1.มีภาพถายประกอบ 

   2. มีภาพวาดประกอบ 

   3. มีภาพไวใหนักเรียนระบายสี 
   4.ใหนักเรียนวาดภาพประกอบพรอมระบายสี 

   5. มีกิจกรรมใหตอบคําถามหลากหลายรูปแบบ 

   6. มีกิจกรรมการฝกดวยเกม 

 

 

 

22 

15 

16 

15 

18 

24 

 

 

 

75.86 

51.72 

55.17 

51.72 

62.07 

82.76 

3.นักเรียนตองการใหจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นอยางไร 

   1. ศึกษาจากสถานท่ีจริง 

   2. เชิญวิทยากรมาบรรยาย 

   3. ศึกษาจากใบงาน 

   4. ศึกษาจากใบความรู 
   5. คนควาขอมูลจากหอง e – Learning 

   6. ศึกษาจากวิดีโอ 

   7. ศึกษาจากแผนพับ 

 

 

28 

10 

3 

3 

29 

14 

6 

 

 

96.55 

34.48 

10.34 

10.34 

100 

42.28 

20.69 

4.นักเรียนตองการขอมูลอะไรบางที่เกี่ยวกับทองถิ่นที่จะใช
ประกอบแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   1. ประวัติความเปนมาของโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ  
   2. ประวัติความเปนมาของกระทุมแบน 

   3. การดําเนินงานของเทศบาลเมืองกระทุมแบน 

   4. การทําเบญจรงค 
   5. การทําสวนกลวยไม 
   6. ประวัติความเปนมาและสิ่งกอสรางของวัดนางสาว 

   7. ประวัติความเปนมา ปญหาและแนวทางอนุรักษแมน้ําทาจีน   

 

 

 

20 

17 

12 

24 

21 

15 

29 

 

 

 

68.97 

48.28 

41.38 

82.76 

72.41 

51.72 

100 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

ความตองการ จํานวน รอยละ 
4. (ตอ) 
   8. ประวัติความเปนมา ปญหาและแนวทางอนุรักษคลองภาษี
เจริญ 

 
 

26 

 
 

89.66 
5.นักเรียนตองการทําอะไรบางหลังจากที่นักเรียนเรียนดวยแบบ
ฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคแลวที่แสดงออก
วานักเรียนเกิดการเรียนรู (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   1. ทําโครงงาน 

   2. ทํารายงาน 

   3. ทําแบบทดสอบ 

   4. จัดปายนิทรรศการ 

   5. ทําหนังสือเลมเล็ก 

   6. ทําแผนพับ 

   7. ทําหนังสือนิทาน 

   8.  แสดงละคร 

 

 

 

20 

14 

15 

28 

12 

6 

17 

28 

 

 

 

68.97 

48.28 

51.73 

96.55 

41.48 

20.69 

58.62 

96.55 

 

 จากตารางท่ี 14 พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความคิดวาการเรียนดวยแบบฝกที่มี
เร่ืองราวขอมูลในทองถิ่น จะชวยใหนักเรียนเรียนรูในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค
ภาษาไทยไดดีขึ้นระดับมาก มากท่ีสุดจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 82.76 รองลงมาคือระดับ      
ปานกลาง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.24  ในดานรูปแบบนักเรียนตองการใหรูปแบบของแบบ
ฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นมีลักษณะเปนกิจกรรมการฝก
ดวยเกมจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 82.76 รองลงมาคือใหมภีาพประกอบ จํานวน 22 คน คิดเปน
รอยละ 75.86  ใหมีกิจกรรมตอบคําถามหลากหลายรูปแบบจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 62.07 มี
ภาพไวใหนักเรียนระบายสี จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 55.17 มีภาพวาดประกอบและใหนักเรียน
วาดภาพประกอบพรอมระบายสี จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 51.72 ตามลําดับ ดานการจัดการ
เรียนรู นักเรียนตองการใหจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค
โดยใชขอมูลทองถิ่นโดยการคนควาขอมูลจากหอง e – Learning จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 100 

ศึกษาจากสถานท่ีจริงจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 96.55 ศึกษาจากวิดีโอ จํานวน 14 คน คิดเปน
รอยละ 48.28 เชิญวิทยากรมาบรรยายจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 34.48 ศึกษาจากแผนพับจํานวน 

   ส
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6 คน คิดเปนรอยละ 20.69 ศึกษาจากใบงานและใบความรูจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.34 ดาน
ขอมูลทองถิ่นที่นักเรียนตองการใชประกอบแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค
มากท่ีสุดคือประวัติความเปนมา ปญหาและแนวทางอนุรักษแมน้ําทาจีน จํานวน 29 คน คิดเปนรอย
ละ 100 รองลงมาคือประวัติความเปนมา ปญหาและแนวทางอนุรักษคลองภาษีเจริญจํานวน 26 คน 
คิดเปนรอยละ 89.66 การทําเบญจรงคจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 82.76 การทําสวนกลวยไม
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 72.41 ประวัติความเปนมาของโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 68.97 ประวัติความเปนมาของอําเภอกระทุมแบนจํานวน 17 คน คิด
เปนรอยละ 48.28 ประวัติความเปนมาและสิ่งกอสรางของวัดนางสาวจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 
51.72 การดําเนินงานของเทศบาลเมืองกระทุมแบนจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 41.38 ดานการ
แสดงออกหลังการเรียนรูแลวสิ่งท่ีนักเรียนตองการทํามากท่ีสุดคือแสดงละครและจัดปาย
นิทรรศการจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 96.55 ทําโครงงานจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 68.97 ทํา
หนังสือนิทานจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 58.62 ทําแบบทดสอบจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ  

51.73 ทํารายงานจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 48.28 ทําหนังสือเลมเล็กจํานวน 12 คน คิดเปน    
รอยละ 41.38 ทําแผนพับจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20.69 

 4) ผลการศึกษาความคิดเห็นดานเนื้อหาสาระ สวนประกอบ รูปแบบ กิจกรรมการเรียนรู 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยและผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและผูเชี่ยวชาญดาน
แบบฝกเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ
ครูผูสอนภาษาไทยและผูเชี่ยวชาญดานแบบฝกรวมจํานวน 6 คน และวิเคราะหขอมูลจาก 1) 
สถานภาพและขอมูลท่ัวไป 2) ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสรางสรรค 
 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ  

 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก ครูผูสอนสาระการ
เรียนรูภาษาไทยและผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก โดยจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงการ
ทํางานปจจุบัน ประสบการณการสอน ประสบการณในการฝกอบรมในหัวขอเก่ียวกับการพัฒนา
แบบฝก วิเคราะหขอมูลดังตารางท่ี 15 (หนา 122) 
 

   ส
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ตารางที่ 15 จํานวนรอยละของผูใหสัมภาษณ 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ 

   ชาย 

   หญิง 

 

0 

6 

 

0.00 

100.00 

รวม 6 100.00 

2. อาย ุ

   20 – 30 ป 
   31 – 40 ป 
   41 – 50 ป 
   51 – 60  ป 

 

1 

2 

0 

3 

 

16.67 

33.33 

0.00 

50.00 

รวม 6 100.00 

3. วุฒิการศึกษา 
   ปริญญาโท 

   ปริญญาตรี 

 

3 

3 

 

50.00 

50.00 

รวม 6 100.00 

4. ตําแหนงการทํางานปจจุบัน 

   ผูชวยฝายวิชาการ 

   ครู คศ.1 

   ครู คศ.2 

   ครู คศ.3 

 

1 

3 

0 

2 

 

16.67 

50.00 

0.00 

33.33 

รวม 6 100.00 

5. ประสบการณการสอน 

   1 – 10 ป 
   11 – 20 ป 
   21 – 30 ป 
   31 – 40 ป 

 

2 

1 

0 

3 

 

33.33 

16.67 

0.00 

50.00 

รวม 6 100.00 

6. ประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก 

เคยเขารับการฝกอบรม 

ไมเคยเขารับการฝกอบรม 

 

6 

0 

 

100.00 

0 

รวม 6 100.00 
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 จากตารางท่ี 15 ครูผูสอนและผูเชี่ยวชาญดานแบบฝกทุกคนที่ใหสัมภาษณเปนเพศหญิง 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 100 ดานอายุ ผูใหสัมภาษณมีอายุระหวาง 51 – 60 ป มากที่สุดจํานวน 3 

คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาอายุระหวาง 31- 40 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 33.33 สุดทาย
อายุระหวาง 21 – 30 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ดานวุฒิการศึกษาผูใหสัมภาษณจบ
การศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และระดับปริญญาตรี จํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 50.00 ดานตําแหนงการทํางานปจจุบันผูใหสัมภาษณสวนใหญตําแหนงครู คศ .1 

จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาเปนตําแหนงครู คศ .3 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
33.33 ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการสถานศึกษาฝายวิชาการจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ดาน
ประสบการสอนผูใหสัมภาษณมีประสบการณสอนมากที่สุดคือชวงเวลา 31 – 40 ป จํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาชวงเวลา  1 – 10 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และชวงเวลา 
11 – 20 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ดานประสบการณการฝกอบรมเก่ียวกับการพัฒนา
แบบฝกผูใหสัมภาษณทุกคนเคยเขารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 100 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการสัมภาษณครูผูสอน
สาระการเรียนรูภาษาไทยและผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก วิเคราะหขอมูลโดยการใชการวิเคราะห
เน้ือหา (Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ 

 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการสัมภาษณครูผูสอน
สาระการเรียนรูภาษาไทยและผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก สรุปไดดังตอไปน้ีดานความคิดเห็น ตอการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่นในดานประวัติความเปนมา สถานที่สําคัญ อาชีพที่สําคัญ ฯลฯ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6 โดยภาพรวม พบวา เห็นดวยกับการจัดกิจกรรมดังกลาวเพราะจะทําใหนักเรียน
ไดรูจักความเปนมาในทองถิ่นของตน เกิดความรักและหวงแหนทองถิ่นของตน 
 ดานประโยชน ของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่นในดานประวัติความเปนมา สถานที่สําคัญ อาชีพที่สําคัญ ฯลฯ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ตอนักเรียนโดยภาพรวม พบวา มีประโยชนตอผูเรียนอยางมากเพราะนอกจากจะ
ไดรูจักทองถิ่นของตนแลวยังชวยใหนักเรียนไดฝกฝนการใชภาษาไทยอีกดวย 

 ดานเนื้อหาของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น
ในดานประวัติความเปนมา สถานท่ีสําคัญ อาชีพที่สําคัญ ฯลฯ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
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6 โดยภาพรวม พบวา เนื้อหาที่ควรรูมีเร่ืองประวัติโรงเรียน คลองภาษีเจริญและคําขวัญประจํา
อําเภอคือ ทาจีนไหลผาน โรงงานมากมี ของดีเบญจรงค ดงกลวยไมงาม 
 ดานสวนประกอบของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่นในดานประวัติความเปนมา สถานที่สําคัญ อาชีพที่สําคัญ ฯลฯ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวม พบวา แบบฝกควรประกอบดวยชื่อแบบฝก คํานํา คําแนะนําการใช  
กิจกรรมและแบบทดสอบ 
 ดานรูปแบบของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมลูทองถิ่น
ในดานประวัติความเปนมา สถานท่ีสําคัญ อาชีพที่สําคัญ ฯลฯ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 โดยภาพรวม พบวา รูปแบบของแบบฝกควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  มีภาพประกอบและมีคําถาม
ทบทวน 
 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จัดโดยใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นในดานประวัติความเปนมา สถานที่สําคัญ อาชีพที่สําคัญ ฯลฯ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวม พบวา ควรจัดดวยวิธีการที่หลากหลายเพราะ
นักเรียนจะไดรูสึกสนุกกับการเรียนไมเกิดความเบ่ือหนาย ใหนักเรียนไดไปศึกษาจากสถานท่ีจริง
และการคนควาหาขอมูลดวยตนเอง 
 ดานการวัดและประเมินผลการเรียนโดยแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นในดานประวัติความเปนมา สถานที่สําคัญ อาชีพที่สําคัญ ฯลฯ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวม พบวา ควรใชวิธีการประเมินผลหลายๆ แบบ 
ผสมผสานกันเชน การสังเกต การทดสอบ ฯลฯ และควรนําเอาหลักการของการประเมินผลตาม
สภาพจริงมาใชดวย เชน ควรประเมินการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและความประพฤติโดย
ประเมินใหครอบคลุมทุกดานทั้งในสวนของกระบวนการและผลงาน  

5) ผลการศึกษาความคิดเห็นในการนําขอมูลทองถิ่นมาใชในการพัฒนาแบบฝกการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
จากผูรูทองถิ่น 

 จากการศึกษาความคิดเห็นในการนําขอมูลทองถิ่นมาใชในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยได
เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณผูรูทองถิ่นจํานวน 6 คน โดยการวิเคราะหขอมูลจาก 1) 
สถานภาพและขอมูลท่ัวไป 2) ความคิดเห็นในการนําขอมูลทองถิ่นมาใชในการพัฒนาแบบฝกการ
เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค 
 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ  
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 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก ผูรูทองถิ่น โดย
จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนงการทํางานปจจุบัน พบวาผูรูทองถิ่นที่ใหสัมภาษณเปนเพศหญิงและ
เพศชายเทากัน จํานวน  3 คน คิดเปนรอยละ 50 ดานอายุ ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 
41 – 50 ป  จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 50  รองลงมาชวงอายุ 51 – 60 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอย
ละ 33.33 รองลงมาชวงอายุ 71 – 80 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ดานตําแหนงการทํางาน
ปจจุบันผูใหสัมภาษณสวนใหญเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระทุมแบน จํานวน 2 คน คิดเปนรอย
ละ 50.00 รองลงมาเปนผูอํานวยการกองศึกษา แมคา พนักงานเทศบาลและชาวบานจํานวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 16.67 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการนําขอมูลทองถิ่นมาใชในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จนิตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการ
สัมภาษณผูรูทองถิ่น วิเคราะหขอมูลโดยการใชการวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis) แลว
นําเสนอแบบพรรณนาความ 

 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นในการนําขอมูลทองถิ่นมาใชในการพัฒนาแบบฝกการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

จากการสัมภาษณผูรูทองถิ่น สรุปไดดังตอไปนี้ดานความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนโดยใช
แบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6 โดยภาพรวม พบวา เห็นดวยกับการจัดกิจกรรมดังกลาวเพราะจะทําใหนักเรียน
ไดรูจักความเปนมาในทองถิ่นของตน เกิดความรักและหวงแหนทองถิ่นของตน 
 ดานประโยชน ของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตอนักเรียน โดยภาพรวม พบวา มีประโยชนตอ
ผูเรียนอยางมากเพราะนอกจากจะไดรูจักทองถิ่นของตนแลวยังชวยใหนักเรียนไดฝกฝนการใช
ภาษาไทยอีกดวย 

 ดานเนื้อหาของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น
ในดานประวัติความเปนมา สถานท่ีสําคัญ อาชีพที่สําคัญ ฯลฯ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 โดยภาพรม พบวา เนื้อหาที่ควรรูตามคําขวัญของอําเภอกระทุมแบนคือ ทาจีนไหลผาน โรงงาน
มากมี ของดีเบญจรงค ดงกลวยไมงาม 

 ดานกิจกรรมของการเรียนการสอนที่จดัโดยใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นในดานประวัติความเปนมา สถานที่สําคัญ อาชีพที่สําคัญ ฯลฯ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวม พบวา ควรจัดดวยวิธีการที่หลากหลายเชน พา
ไปสถานที่จริง เชิญวิทยากรมาบรรยาย 
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 ดานการแสดงผลงานหลังจากการเรียนโดยแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นในดานประวัติความเปนมา สถานที่สําคัญ อาชีพที่สําคัญ ฯลฯ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวม พบวา ควรแสดงออกโดยการจัดปาย
นิทรรศการ แสดงละคร ทํารายงาน ทําโครงงาน 

 โดยสรุปแลวพบวาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นใหกับผูเรียนเพราะไดพัฒนาการเขียน ฝกฝนการใช
ภาษาไทยแลวยังทําใหผูเรียนไดรูจักความเปนมาในทองถิ่นตน เกิดความรัก หวงแหนทองถิ่นตนเอง
ซึ่งเน้ือหาควรเปนคําขวัญประจําอําเภอกระทุมแบนคือ ทาจีนไหลผาน โรงงานมากมี ของดีเบญจ
รงค ดงกลวยไมงาม ซึ่งแบบฝกควรประดกอบดวยชื่อแบบฝก คํานํา คําแนะนําการใช กิจกรรมและ
แบบทดสอบโดยมีรูปแบบที่หลากหลาย มีภาพประกอบ มีคําถามทบทวนและควรจัดกิจกรรมการ
เรียนรูดวยวิธีที่หลากหลายเชน ศึกษาจากสถานท่ีจริง ถามผูรูหรือศึกษาคนควาดวยตนเองเพ่ือให
ผูเรียนรูสึกสนุกกับการเรียนไมเกดิการเบื่อหนาย และควรมีการประเมินหลายๆ แบบ ผสมผสานกัน
เชน การสังเกต การทดสอบและควรนําหลักการของการประเมินผลตามสภาพจริงมาใชดวย 
ตอนท่ี 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค
โดยใชขอมูลทองถ่ิน 
 จากการศึกษาในข้ันตอนที่ 2 ผูวิจัยไดขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาแบบฝกการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น โดยมี ขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 1) การ
พัฒนาการแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น (ฉบับราง) 2) 
การตรวจสอบแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 3) การหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 4) การ
ปรับปรุงแกไขแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 
 1. ผลการสรางแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 
ไดแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 
 2. ผลการประเมินและตรวจสอบแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดย
ใชขอมูลทองถิ่น 

    2.1 ผลการประเมินและตรวจสอบแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค
โดยใชขอมูลทองถิ่นของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
          ผูวิจัยไดนําแบบฝกผลการประเมินและตรวจสอบแบบฝกการเขยีนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแบบฝกผล
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การประเมินและตรวจสอบแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่นใหถูกตองและสมบูรณ โดยผลจากการตรวจสอบคือ เปลี่ยนคําวาหนวยการเรียนรูยอยเปน
ชุดที่ 1 แกไขคําถามเพราะบางคําถามยังไมชัดเจน ในดานแผนการจัดการเรียนรูควรเพิ่มกิจกรรม
การสอนกอนใหทําใบกิจกรรม และเพ่ิมกิจกรรมในข้ันนําทุกช่ัวโมง 

    2.2 ผลการประเมินและตรวจสอบแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค
โดยใชขอมูลทองถิ่นของผูเช่ียวชาญ 

          จากผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้ง 3 คน 
ผูวิจัยไดนํามาดําเนินการปรับปรุงแกไขใหถูกตองและเหมาะสมตามคําแนะนําแลวมาใหผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบและประเมินความถูกตองและเหมาะสมของแบบฝก โดยผลจากการตรวจสอบคือแกไข
คําถามบางขอที่เปนการชี้นําคําตอบใหกับนักเรียน  สวนคําถามท่ีตองการคําตอบหลายจํานวนใหใส
หมายเลขลําดับไวดวย แกไขคําถามที่ถามกวางไปใหถามเฉพาะในเขตกระทุมแบน ผูวิจัยไดแกไข
แลวนําผลการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 0.98 (รายละเอียดดัง
ตารางที่ 16 ภาคผนวก ข หนา 174) 
 3. ผลการหาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบรายบุคคล (Individual Tryout) และผลการปรับปรุง
แกไข 
    ผูวิจัยไดนําแบบฝกการเขยีนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นที่
ไดผานการปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ  E1/E2 แบบรายบุคคล ( Individual Tryout) กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ จังหวัด
สมุทรสาคร โดยมีผลการเรียนเกง ปานกลาง ออนอยางละ 1 คน รวม 3 คน เพ่ือดูความเหมาะสม
ของภาษาและความยากงายของแตละแบบฝกตามเกณฑประสิทธิภาพ 60/60 ที่กําหนดไว ดังตาราง
ที่ 17  

ตารางที่ 17 ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใช
      ขอมูลทองถิ่นแบบรายบุคคล  

 

คนที ่ ชุดที่ 1 

คะแนนเต็ม 15 
ชุดที่ 2 

คะแนนเต็ม 15 

ชุดที่ 3  

คะแนนเต็ม 15 

ชุดที่ 4 

คะแนนเต็ม 15 

รวม หลังเรียน 

1 11 10 11 11 43 11 

2 9 9 11 11 40 10 

3 7 8 9 9 33 10 

E1     64.44  

E2  68.89 
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 จากตารางท่ี 17 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นแบบรายบุคคล พบวา รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ทําแบบฝกระหวาง
เรียนมีคาเทากับ 64.44 และรอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนถูกตอง มีคา
เทากับ 68.89   แสดงวาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดย
ใชขอมูลทองถิ่น มีคาเทากับ 64.44/68.89    เมื่อเทียบกับเกณฑ 60/60 ปรากฏวาแบบฝกการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว และนักเรียนไดใหขอคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของภาษาที่ใช  คําศัพทในบาง
กิจกรรมเกิดการฉีกคําจึงทําใหเขาใจความหมายผิด และรูปภาพบางรูปไมชัดเจนทําใหเขียนเร่ือง
ไมได ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขโดยการตรวจสอบการพิมพและแกไขรูปภาพใหชัดเจนข้ึน 
 4. ผลการหาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) และผลการปรับปรุง
แกไข 

    ผูวิจัยไดนําแบบฝกการเขยีนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นที่
ไดผานการปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผลการ
เรียนเกง ปานกลางและออน อยางละ 3 คน รวม 9 คน เพ่ือดูความเหมาะสมของเวลาท่ีใชของแตละ
แบบฝก โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ 70/70 ที่กําหนดไวดังตารางท่ี 18  
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ตารางที่ 18 ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใช
     ขอมูลทองถิ่นแบบกลุมเล็ก  

คน
ที่ 

ชุดที่ 1  

คะแนนเต็ม 

15 

ชุดที่ 2  
คะแนนเต็ม 

15 

ชุดที่ 3  

คะแนนเต็ม 

15 

ชุดที่ 4 

คะแนนเต็ม 

15 

รวม
คะแนน
เต็ม 60 

หลังเรียน
คะแนนเต็ม 

15 

1 13 12 12 12 49 13 

2 13 12 11 12 48 13 

3 12 12 11 12 47 12 

4 12 11 12 11 46 11 

5 11 12 12 11 46 11 

6 12 11 11 12 46 11 

7 12 12 11 10 45 11 

8 11 11 10 10 42 10 

9 11 10 10 10 41 10 

E1     75.93  

E2  76.30 

 

 จากตารางท่ี 18 ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นแบบกลุมเล็ก พบวา รอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีทําแบบฝกระหวาง
เรียนมีคาเทากับ 75.93 และรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนถูกตอง มีคา
เทากับ 76.30 แสดงวาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดย
ใชขอมูลทองถิ่นมีคาเทากับ 75.93/76.30 เมื่อเทียบกับเกณฑ 70/70 ปรากฏวาแบบฝกการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว และนักเรียนไดใหขอคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของเวลาท่ีใชไมพอ รูปภาพบางภาพ
ไมชัดเจน  
ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  
 ผูวิจัยไดนําแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นที่ได
ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ  E1/E2 แบบกลุมใหญ ( Field Tryout) กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดย
มีผลการเรียนเกง ปานกลางและออน รวม 29 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ตั้งแตวันที่ 25 
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มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ 2554 รวมเวลาในการดําเนินการทดลองใชแบบฝก 3 สัปดาห สัปดาหละ 
4 ชั่วโมง ใชเวลารวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ในการทดลองคร้ังนั้นผูวิจัยไดทดลองใชตามระยะเวลาและ
แผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไวขั้นตอนในการดําเนินการใชแบบฝก ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 1. นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ขอ ทดสอบกอนเรียน        
(pre test) 
 2. ดําเนินการใชแผนการจัดการเรียนรูควบคูไปกับแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 โดยมี 3 ขั้นตอนคือขั้น
ประมวลความรูเดิม ขั้นสรางความรูใหมและขั้นสรุปใชและสรางสรรค โดยมี 5 กิจกรรมยอยดังนี้  

1) ดูภาพ เขียนคํา ใหนักเรียนดูภาพแลวนึกถึงสิ่งใดบางใหเขียนออกมาใหมากท่ีสุด 2) จัดหมวดหมู
คํา ใหนักเรียนจําแนกคําที่ครูใหมาใหสอดคลองกับหัวขอที่กําหนดไว 3) ตอบคําถาม ตอบคําถาม
หลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนรูแลว 4) แผนผังความคิด หลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนรูแลวเกิดความรู
ความคิดอะไรบาง ใหสรุปเปนแผนผังความคิด 5) การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ สอนขั้นตอนการ
เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคจากนั้นใหนักเรียนนําขอมูลที่มีมาเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคดวยภาษาของตนเองพรอมทั้งตั้งชื่อเร่ือง 

 3. ทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังการใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 ขอ (post test) โดย
เปนขอสอบชุดเดียวกับขอสอบกอนเรียน 
 รายละเอียดของระยะเวลาการทดลองใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สรุปไดดังตารางท่ี 19 

ตารางที่ 19 กําหนดระยะเวลาในการทดลองใชแบบฝก 

สัปดาหท่ี ชื่อหนวย ชื่อแบบฝก เวลา/ชั่วโมง 

  ทดสอบกอนเรียน (pre test) 1 

1 กระทุมแบนบานเรา ชุดที่ 1 ทาจีนไหลผาน 3 

2 กระทุมแบนบานเรา ชุดที่ 2 โรงงานมากมี 3 

3 กระทุมแบนบานเรา ชุดที่ 3 ของดีเบญจรงค 3 

4 กระทุมแบนบานเรา ชุดที่ 4 ดงกลวยไมงาม 3 

  ทดสอบหลังเรียน (post test) 1 
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 จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มาหาคาประสิทธิภาพแบบกลุมใหญ ( Field tryout) 
กับนักเรียน 29 คน ไดคาประสิทธิภาพ 84.66/86.67 รายละเอียดดังตารางท่ี 20 

ตารางที่ 20 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค
      โดยใชขอมูลทองถิ่นแบบกลุมใหญ  

ประสิทธิภาพแบบฝก 
เกณฑการหาประสิทธิภาพ 

E1 E2 

84.66 86.67 80/80 

 จากตารางท่ี 20 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นแบบกลุมใหญ  พบวา รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ทํา
แบบทดสอบระหวางเรียนมีคาเทากับ 84.66 และรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทําแบบทดสอบ
หลังเรียนถูกตองมีคาเทากับ 86.67 แสดงวาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น มีคาเทากับ 84.66/86.67 เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80 ปรากฏวา
แบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว แสดงวาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดย
ใชขอมูลทองถิ่นมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชในการสอน ซึ่งยอมรับกับสมมติฐานการวิจัย 

 
ตอนท่ี 4 ผลการประเมินและปรับปรุงแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใช
ขอมูลทองถิ่น 
 ผูวิจัยไดประเมินผลและปรับปรุงแกไขแบบฝก โดยวิเคราะหขอมูลเปน 2 ตอน คือ 1) การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค หลังเรียนดวยแบบฝกการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6     

2) การปรับปรุงแกไขแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหสมบูรณ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. ผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค กอนเรียนดวยแบบฝกการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ จํานวน 29 คน ดวยแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 1 ขอ คะแนน
เต็ม 15 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย ( x ) เทากับ 9.76 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) เทากับ  1.766 

(รายละเอียดดังตารางท่ี 21 ภาคผนวก ค หนา 178) 
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 ผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค หลังเรียนดวยแบบฝกการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ จํานวน 29 คน ดวยแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 1 ขอ คะแนน
เต็ม 15 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย ( x ) เทากับ 13 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) เทากับ 0.373 

(รายละเอียดดังตารางท่ี 22 ภาคผนวก ค หนา 180) และนําคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทดสอบ          
วัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองกอนและหลังเรียนดวยแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มาเปรียบเทียบโดยใชคา ที   
(t - test) ดังตารางท่ี 23 
ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองกอนและหลังเรียนดวยแบบฝก 
      การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียน     
      ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x  S.D. ความหมาย t 
ทดสอบกอน
เรียน(Pre test) 

29 15 9.76 1.77 พอใช 
11.608 

ทดสอบหลังเรียน
(Post test) 

29 15 13.00 1.00 ดี 

* มีระดับนัยสําคัญที่ 0.01 

t (0.01, df = 28) = 11.608 

 จากตารางท่ี 23 พบวาการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองกอนและหลัง
เรียนดวยแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองกอนและหลังเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งยอมรับกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว โดยคาเฉลี่ย
( x = 9.76, S.D. = 1.77) ซึ่งมีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเร่ืองหลังเรียนดวยแบบฝก   
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 สูงกวากอนเรียนดวยแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาคะแนนเฉลี่ย ( x = 13, S.D. = 1.00) ซึ่งอยูใน
ระดับดี 
 การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  
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 ผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน จํานวน 29 คน เกี่ยวกับการเรียนดวยแบบฝก
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โดยการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห (Content 

Analysis) รายละเอียดดังตารางท่ี 24 

ตารางที่ 24 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม   
      จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  

ขอคําถาม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

x  S.D. แปล
ความ 

ลําดับ 

ที ่
รูปแบบของแบบฝก 

1. นักเรียนเขาใจใน
การใชแบบฝกเปน

อยางดี 

 

 

 

51.70 

 

 

 

41.40 

 

 

 

6.90 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

4.45 

 

 

 

0.63 

 

 

 

มาก 

 

 

 

4 
2. รูปแบบของแบบ

ฝกนาเรียนรู 
 

72.40 

 

21.10 

 

3.40 

 

- 

 

- 

 

4.69 

 

0.54 

 

มากท่ีสุด 
 

2 
3. เนื้อหาของแบบฝก
มีความเหมาะสมและ

เขาใจงาย 

 

 

72.40 

 

 

27.60 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4.72 

 

 

0.46 

 

 

มากท่ีสุด 

 

 

1 
4. แบบฝกมีความ

สวยงามและนาสนใจ 

 

62.10 

 

34.50 

 

3.40 

 

- 

 

- 

 

4.59 

 

0.57 

 

มากท่ีสุด 

 

3 
รวมเฉล่ียรูปแบบของแบบฝก 4.61 0.55 มากท่ีสุด  

กิจกรรมการเรียนรู 
5. คําช้ีแจงของครู
อธิบายเขาใจงาย 

 

 

79.30 

 

 

17.20 

 

 

3.40 

 

 

- 

  

 

- 

 

 

4.76 

 

 

0.511 

 

มาก
ที่สุด 

 

 

3 
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ตารางที่ 24 (ตอ) 
 

ขอคําถาม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

x  S.D. แปลความ ลําดับ
ที ่

6. ขั้นตอนกิจกรรม
ของแบบฝกไมยุงยาก 
ซับซอน 

79.30 20.70 - - - 4.79 0.41 มากท่ีสุด 2 

7. ครูมีการติดตามดูแล
ในการใชแบบฝกอยาง
ตอเนื่อง 

75.90  

 

20.70 

 

 

3.40 

- - 4.72 0.53 มากท่ีสุด 4 

8. ครูมีการเสริมแรง
ใหกําลังใจนักเรียน
สมํ่าเสมอ 

 

 

79.30 

 

 

20.70 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4.79 

 

 

0.41 

 

 

มากท่ีสุด 

 

 

2 
9. ครูไดมีการเตรียม
ความพรอมในการใช
แบบฝกเปนอยางดี 

 

 

79.30 

 

 

20.70 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4.79 

 

 

0.41 

 

 

มากท่ีสุด 

 

 

2 
10. ครูมีความ
กระตือรือรนในการ
จัดกิจกรรม 

 

 

89.70 

 

 

10.30 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4.90 

 

 

0.31 

 

 

มากท่ีสุด 

 

 

1 
รวมเฉล่ียดานกิจกรรมการเรียนรู 4.79 0.37 มากท่ีสุด  

ประโยชนในการ
เรียนรูดวยแบบฝก 

11. แบบฝกชวยให
นักเรียนเรียน
ภาษาไทยเรื่องขอมูล
ทองถ่ินงายขึ้น 

 

 

 

 

 

75.90 

 

 

 

 

 

17.20 

 

 

 

 

 

6.90 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

4.69 

 

 

 

 

 

0.60 

 

 

 

 

 

มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

2 
12. แบบฝกชวยให
นักเรียนมีจินตนาการ
และความคิด
สรางสรรคเพิ่มขึ้น
กวาเดิม 

 

 

 

 

93.10 

 

 

 

 

3.40 

 

 

 

 

3.40 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

4.90 

 

 

 

 

0.41 

 

 

 

 

มากท่ีสุด 

 

 

 

 

1 
รวมเฉล่ียดานประโยชน 4.80 0.50 มากท่ีสุด  

รวม 4.73 0.47 มากท่ีสุด  
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 จากตารางท่ี 24 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแบบฝกการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.73, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาความคิดเห็นของนักเรียนดาน
ประโยชนในการเรียนรูดวยแบบฝกมีคาเฉลี่ยรวมมากท่ีสุด ( x = 4.80, S.D. = 0.50) โดยนักเรียนมี
ความคิดเห็นวา แบบฝกชวยใหนักเรียนมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นกวาเดิม         
( x = 4.90, S.D. = 0.41) อยูในระดับมากท่ีสุด รองมาเปนดานแบบฝกชวยใหนักเรียนเรียนภาษาไทย
เร่ืองขอมูลทองถิ่นงายข้ึน ( x = 4.69, S.D. = 0.60) คาเฉลี่ยรวมรองลงมาเปนดานกิจกรรมการเรียนรู          
( x = 4.79, S.D. = 0.37) อยูในระดับมากท่ีสุด  โดยนักเรียนมีความคิดเห็นวาครู มีความกระตือรือรน
ในการจัดกิจกรรม  ( x = 4.90, S.D. = 0.31) รองมาคือ ขั้นตอนกิจกรรมของแบบฝกไมยุงยาก 
ซับซอน ( x = 4.79, S.D. = 0.41) ครูมีการเสริมแรงใหกําลังใจนักเรียนสมํ่าเสมอ  ( x = 4.79, S.D. = 

0.41) และครูไดมีการเตรียมความพรอมในการใชแบบฝกเปนอยางดี  ( x = 4.79, S.D. = 0.41) รอง
มาเปนคําชี้แจงของครูอธิบายเขาใจงาย ( x = 4.76, S.D. = 0.51) รองลงมาคือครูมีการติดตามดูแลใน
การใชแบบฝกอยางตอเน่ือง  ( x = 4.72, S.D. = 0.53) คาเฉลี่ยรวมดานที่นอยที่สุดคือรูปแบบของ
แบบฝก ( x = 4.61, S.D. = 0.55) อยูในระดับมากท่ีสุด โดยนักเรียนมีความคิดเห็นวาดาน เน้ือหาของ
แบบฝกมีความเหมาะสมและเขาใจงาย  ( x = 4.72, S.D. = 0.46) รองลงมาเปน รูปแบบของแบบฝก
นาเรียนรู  ( x = 4.69, S.D. = 0.54) รองลงมาเปน แบบฝกมีความสวยงามและนาสนใจ  ( x = 4.59, 

S.D. = 0.57) สุดทายคือดานนักเรียนเขาใจในการใชแบบฝกเปนอยางดี  ( x = 4.45, S.D. = 0.63) 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา แบบฝกชวยใหนักเรียนเขาใจ
เน้ือหามากขึ้นและการไปเรียนรูจากสถานที่จริงชวยใหนักเรียนมีจินตนาการในการเขียนเร่ืองมาก
ขึ้นและใหเพิ่มเวลาในการทํากิจกรรมอีก 

 การประเมินคุณลักษณะรักความเปนไทย โดยการใชแบบสังเกตพฤติกรรมแบบมาตราสวน
ประมาณคา 
 ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน จํานวน 29 คน ตลอดการเรียนดวยแบบฝกการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โดยการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางท่ี 25 (หนา 136) 
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ตารางที่ 25 สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะรักความเปนไทย 
พฤติกรรมบงช้ี จํานวน รอยละ 

ระดับ 3 ดีเยี่ยม 

ใชภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมทุกครั้ง 
 

8 27.59 

ระดับ 2 ดี 
ใชภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม  
ไมใชหรือใชผิด 1-3 คร้ัง 

13 44.83 

ระดับ 1 ผาน 

ใชภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม  
ไมใชหรือใชผิด 4-6 คร้ัง 
 

8 27.59 

รวม N = 29 x  = 2                S.D. = 0.74 

 

 จากตารางท่ี  25 พบวาคุณลักษณะรักความเปนไทยของนักเรียนอยูในระดับ ดีมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 44.83 คือนักเรียนใชภาษาไทย เลขไทยในการสื่อสารไดถูกตองเหมาะสม ไมใชหรือใชผิด 1-3 

คร้ัง รองมาเปนระดับดีเยี่ยมและผานรอยละ 27.59  
2. การปรับปรุงแกไขแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล

ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหมีความสมบูรณ 
 ผูวิจัยไดนําแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไปใชจริงแลวไดพบขอควรปรับปรุงแกไขเพื่อใหแบบฝกมี
ความสมบูรณมากขึ้น ซึ่งขอควรปรับปรุงไดแก  
 1. กิจกรรมการเรียนรูแตละกิจกรรมผูสอนตองกระชับเวลาใหมากข้ึน เพื่อจะใหมีเวลาใน
การเขียนงานมากขึ้นเพราะนักเรียนบางคนไมสามารถทําแบบฝกใหเสร็จทันเวลาได 
 2. การจัดรูปแบบของหนากระดาษใหเหมาะสม การเวนวรรคตอนใหพอเหมาะ เพิ่มพื้นที่
ในการตอบคําถามใหเพียงพอ และภาพประกอบบางภาพยังไมชัดเจน 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใช
ขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่น เพื่อทดลองใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 
และเพื่อประเมินและปรับปรุงแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่น กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/5 โรงเรียน
เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ จํานวน 29 คน ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรตน ไดแก แบบฝกการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น ตัวแปรตามไดแก ผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและสรางสรรค  ความคิดเห็นท่ีมีตอแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นและคุณลักษณะรักความเปนไทย เน้ือหาท่ีใชในการทดลองนํามา
จากกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ
ความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
คนควาอยางมีประสิทธิภาพ  ตัวชี้วัด ท2.1ป.6/2 เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกต องชัดเจน และ
เหมาะสม ตัวชี้วัด ท2.1ป.6/8 เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค และตัวชี้วัด ท2.1ป.6/9 มี
มารยาทในการเขียน  วิชาภาษาไทย ท 16101 หนวยการเรียนรูที่ 8 เร่ืองกระทุมแบนบานเรา  ทดลอง
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ระหวางวันที่  26 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ 2554 ใชเวลาในการ
ทดลอง 3 สัปดาห  สัปดาหละ 4 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง เคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมลูทองถิ่น 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ือง และแบบสอบถามความคิดเห็น รอยละ  (%) คาเฉลี่ย  ( x ) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) คาที ( t-test)   แบบ Dependent และการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) เพื่อการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามในการวิจัย ผูวิจัยสรุปผล อภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะดังนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาแบบฝก การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ พบวา  แบบฝกชวยเสริมสรางทักษะใหแก
ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและเขาใจไดเร็วขึ้นชัดเจนข้ึน เปนการเนนย้ําซ้ําทวนเน้ือหาน้ัน สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเกิดความคลอง เกิดทักษะในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แบบฝกมี
สวนชวยลดความแตกตางระหวางบุคคล ชวยใหครูเขาใจผูเรียนวาควรจะเพ่ิมเติมอะไร ปรับปรุงสิ่ง
ใด ผลการศึกษารูปแบบและแนวทางการสรางแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค พบวา แบบฝกท่ี
สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคตองเปนแบบฝกที่มีรูปภาพ และมีเน้ือหาท่ี
นาสนใจเหมาะสมกับวัยของผูเรียน จํานวนขอของแบบฝกไมมากเกินไปใน 1 ชุด เพื่อใหผูเรียนได
รูสึกวาทํางานไมมากเกินไป มีความสุขในการเรียน ประสบความสําเร็จในการทําแบบฝก 

 2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา แบบฝกการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น ประกอบดวย 1. ชื่อแบบฝก 2. คํานํา 3. ตัวช้ีวัด 
4. คําชี้แจง  5. แบบทดสอบกอนเรียน 6. แบบฝก 7. แบบทดสอบหลังเรียน  ประสิทธิภาพของ     
แบบฝกเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นรายบุคคล ( Individual 

Tryout) มีคาเทากับ 64.44/68.89 ประสิทธิภาพของแบบฝกเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นกลุมเล็ก ( Small Group Tryout) มีคาเทากับ  75.93/76.30 
ประสิทธิภาพภาคสนาม ( Field Tryout) พบวา มีคาเทากับ 84.66/86.67 ปรากฏวาแบบฝกการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 
80/80 ที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย       
 3. ผลการทดลองใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ดําเนินการโดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเองใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โดยใชควบคูกับแผนการจัดการเรียนรู พรอมสังเกตพฤติกรรมของ
กลุมตัวอยาง ทดลองเปนเวลา 3 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง พบวานักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์การเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นอยูในระดับดีและมี
ความสุข สนุกสนานกับการเรียน 
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 4. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกการ
เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 กอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผลการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน นักเรียนคิดเห็นเก่ียวกับแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใช
ขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับมากท่ีสุดโดยเห็นวาแบบฝกชวย
ใหนักเรียนมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นกวาเดิม กิจกรรมของแบบฝกไมยุงยาก 
ซับซอน ขอเสนอแนะอื่นๆ พบวา นักเรียนอยากทําอีกโดยใหเปลี่ยนเปนสถานที่สําคัญอ่ืนๆ และ
เพิ่มเวลาใหมากข้ึน จากการประเมินผลการเรียนรูโดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการรูของ
นักเรียน พบวา นักเรียนมีความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม มีความกระตือรือรน เพลิดเพลินกับการ
เรียนรู สามารถเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคไดมากข้ึน มีมารยาทในการเขียน กลา
ซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางสุภาพอีกทั้งคุณลักษณะรักความเปนไทยของนักเรียนอยูใน
ระดับดี นักเรียนใชภาษาไทย เลขไทยในการสื่อสารไดถูกตองเหมาะสมแตมีไมใชหรือใชผิด 1-3 คร้ัง 
 

อภิปรายผล 
 

 การวิจัยพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ พบวา  แบบฝกชวยเสริมสราง
ทักษะใหกับผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและเขาใจไดเร็วขึ้นชัดเจนข้ึน เปนการเนนย้ําซ้ําทวนเน้ือหาน้ัน 
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเกิดความคลอง เกิดทักษะในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
แบบฝกมีสวนชวยลดความแตกตางระหวางบุคคล ชวยใหครูเขาใจผูเรียนวาควรจะเพ่ิมเติมอะไร 
ปรับปรุงสิ่งใด ผลการศึกษารูปแบบและแนวทางการสรางแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค พบวา 
แบบฝกที่สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคตองเปนแบบฝกที่มีรูปภาพ และมี
เน้ือหาท่ีนาสนใจเหมาะสมกับวัยของผูเรียน จํานวนขอของแบบฝกไมมากเกินไปใน 1 ชุด เพื่อให
ผูเรียนไดรูสึกวาทํางานไมมากเกินไป มีความสุขในการเรียน ประสบความสําเร็จในการทําแบบฝก  

ทั้งนี้เน่ืองมาจากการพัฒนาพื้นฐานของคนตองพัฒนาการศึกษา สิ่งหนึ่งที่เปนพื้นฐานสําคัญของ
การศึกษา คือ ภาษา โดยเฉพาะการอานและการเขียน ซึ่งทักษะการเขียนเปนทักษะท่ียากและ
ซับซอนมากที่สุด ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนทางดานทักษะการเขียนจึงจําเปนตองมีการฝก
ซ้ําๆ บอยๆ เพื่อใหเกิดความชํานาญ สื่อการสอนประเภทหน่ึงที่สามารถนํามาพัฒนาทักษะทางดาน
การเขียนไดดีและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ก็คือ แบบฝก ซึ่งทุกฝายมีความตองการใหพัฒนาแบบ
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ฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยให
ตระหนักถึงความถนัดและความแตกตางระหวางบุคคล มีรูปแบบที่หลากหลาย นาสนใจ เนื้อหา
หรือคําที่ใชควรเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและมีกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2545 : 10) ในมาตราท่ี 24 ระบุวา กระบวนการเรียนรูตองจัด
เน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความแตกตางของผูเรียน     
ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและประยุกตใช คิดเปน ทําเปน เกิดการ 
ใฝรูอยางตอเน่ือง มีการผสมผสานความรูดานตางๆ อยางสมดุล ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อการเรียน อํานวยความสะดวกแกผูเรียนใหเกิดการเรียนรู สอดคลองกับแนว
ดําเนินการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ มุงพัฒนาผูเรียนทุก
คน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกใน
ความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ  
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดย มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวา 
ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ซึ่งการท่ีนักเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวใน
ทองถิ่นของตนเองเพ่ือรูจักและเขาใจในความเปนตัวตนของตัวเองและชุมชนมากข้ึนซึ่งยัง
สอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ : 8) ที่ตองการใหนักเรียนจิตสํานึกใน
การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทํา
ประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 จากการศึกษาความตองการของครูผูสอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่  6โรงเรียนเทศบาล
ศรีบุณยานุสสรณ  ทุกคนตองการใหมีการพัฒนาแบบฝก  เพราะเห็นวาแบบฝกมีความสําคัญตอ    
การเรียนการสอนภาษาไทยซึ่งเปนวิชาทักษะเปนอยางมาก  เน่ืองจากทําใหนักเรียนไดเรียนรู  ไดฝก
ตามขั้นตอน นักเรียนไดมีประสบการณเพิ่มขึ้น นักเรียนไดฝกใชจินตนาการของตน  และสะดวกตอ
การเรียนการสอน  ซึ่งสอดคลองกับคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2531 : 167, อางถึงใน นฤดี         
ผิวงาม, 2545 : 105) ไดกลาวถึงแบบฝกวา  แบบฝกหรือแบบฝกหัดหรือแบบฝกเสริมทักษะเปนสื่อ
การเรียนประเภทหนึ่งสําหรับนักเรียนฝกปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะ
ระดับตางๆ เพิ่มขึ้น  

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา แบบฝกการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นประกอบดวย 1. ชื่อแบบฝก 2. คํานํา 3. ตัวช้ีวัด 
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4. คําชี้แจง  5. แบบทดสอบกอนเรียน 6. แบบฝก 7. แบบทดสอบหลังเรียน  ดานการทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาการทดสอบแบบรายบุคคล ( Individual Tryout) ได   
คาประสิทธิภาพ 64.44/68.89 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 60/60 ที่กําหนด เน่ืองจากนําแบบฝกไปทดลองใช
คร้ังแรกจําเปนตองกําหนดเกณฑขั้นตํ่าไวเพื่อนําผลที่ไดไปแกไขสําหรับการทดลองคร้ังตอไป สวน
การหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) ไดคาประสิทธิภาพ  75.93/76.30ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 70/70 ที่กําหนด เนื่องจากการนําผลการทดลองใชในคร้ังแรกมาปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
และเหมาะสมกับความสนใจของผูเรียน หลังจากน้ันจึงนําแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อหาคา 
ประสิทธิภาพแบบภาคสนาม ( Field Tryout) พบวา ไดคาประสิทธิภาพ 84.66/86.67 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 80/80 ที่กําหนด จากการท่ีแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่นําไปทดลองใช ไดคาประสิทธิภาพเปนไปตาม
เกณฑนั้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูวิจัยไดสรางแบบฝกโดยผานการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ศึกษาความตองการของ
ครูผูสอนภาษาไทยและผูเชี่ยวชาญแลวจึงนํามาสรางแบบฝกตามกระบวนการสรางตาม
องคประกอบและความคิดเห็นทําใหแบบฝกที่สรางขึ้นตอบสนองความตองการของนักเรียน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสุรียมาศ บุญฤทธิ์รุงโรจน ( 2544 : 87) สาวิตรี ประวัติ ( 2548 : 85) และ 
นฤดี ผิวงาม (2545 : 82) พบวา แบบฝกที่สรางขึ้นอยางเปนระบบตามข้ันตอนโดยการศึกษาความ
ตองการและขอมูลพ้ืนฐาน พัฒนาและหาประสิทธิภาพ นําไปทดลองใชและประเมินผลพรอมกับ
ปรับปรุงแกไข จึงสงผลใหแบบฝกที่สรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล ( Individual Tryout) 
และคาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก ( Small Group Tryout) เปนไปตามเกณฑซึ่งทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก
แบบฝกไดผานการตรวจสอบจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ แลว
นํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมณฑนกร เจริญรักษา ( 2552 : 

119) ที่ศึกษาเร่ืองการพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 พบวาการทดลองใชแบบฝกรายบุคคลไดคาประสิทธิภาพ 67.71/68.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑ  60/60 

และการทดลองหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็กไดคาประสิทธิภาพ 72.78/73.89 ซึ่งสูงกวาเกณฑ  
70/70 ที่กําหนดไว และสอดคลองกับสุรียมาศ บุญฤทธิ์รุงโรจน ( 2544: 96) ที่ศึกษาเร่ืองการพัฒนา
แบบฝกการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาการทดลองใชแบบฝก
รายบุคคลไดคาประสิทธิภาพ 68.56/62.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑ  60/60 และการทดลองหาประสิทธิภาพ
แบบกลุมเล็กไดคาประสิทธิภาพ 71.62/72.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑ  70/70 ที่กําหนดไว  และสอดคลอง
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กับนฤดี ผิวงาม  (2545 : 92-93) ที่ศึกษาเร่ืองการพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนเร่ืองวิชาภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวาการทดลองใชแบบฝกรายบุคคลไดคาประสิทธิภาพ 
84.03/80.55 ซึ่งสูงกวาเกณฑ  60/60 และการทดลองหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็กไดคา
ประสิทธิภาพ 88.43/89.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑ  70/70 ที่กําหนดไวเชนกัน จะเห็นไดวาในการ
ดําเนินการใหไดแบบฝกที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองมีการพัฒนาตามลําดับ มีการประเมินผลการใช
และปรบัปรุงแกไขเพื่อใหเกิดความสมบูรณ 

3. ผลการทดลองใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวานักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคอยูในระดับดี สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกการ
เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก
ที่สุดและรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด เชน แบบฝกชวยใหนักเรียน
มีจินตนาการและความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นกวาเดิม ขั้นตอนกิจกรรมของแบบฝกไมยุงยากซับซอน 
นอกจากน้ี พบวา นักเรียนชื่นชอบกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ใหความสนใจ กระตือรือรน 
รวมมือปฏิบัติกิจกรรม กลาซักถาม กลาแสดงความคิดเห็นอยางสุภาพ สวนการปรับปรุงแบบฝก
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 เพื่อเปนแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ฉบับสมบูรณ โดยการปรับปรงุกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระมัดระวังการฉีกคํา ภาพประกอบ คําสั่งที่ชัดเจนและควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีความถูกตอง
ตามหลักวิชาการ สอดคลองกับตัวชี้วัด มีความสัมพันธตอเน่ืองของความยากงายเหมาะสมกับ
ผูเรียน ไมขัดตอความม่ันคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม ตองใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสมกับ
วัยของผูเรียนสงเสริมการพัฒนาการเขียนเร่ืองใหมีความยดืหยุน สนองความแตกตางระหวางบุคคล
และเขียนเร่ืองอยางสรางสรรค อีกทั้งยังสงเสริมใหนักเรียนรูจักและเขาใจในทองถิ่นของตนเองมาก
ขึ้นเพื่อใหเกิดความรักและความหวงแหนในทองถิ่นของตนดวย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาผูวิจัย
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตัวเองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โดยใชควบคูกับ
แผนการจัดการเรียนรู พรอมสังเกตพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง ทดลองเปนเวลา 3 สัปดาห สัปดาห
ละ 4 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ซึ่งมีทั้งการศึกษาคนควาหาขอมูลจากหอง e-Learning และศึกษาจาก
สถานท่ีจริงในทองถิ่นของตนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบังอร แกนจันทร ( 2544: 135) ที่ศึกษา
เร่ืองการสรางแบบฝกหนังสือและแบบฝกทักษะประกอบการเรียนภาษาไทยแบบมุงประสบการณ
ภาษา เร่ืองเท่ียวงานพนมรุง ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลาววาหนังสือและแบบฝกทักษะท่ีสรางขึ้น
เปนเร่ืองที่เด็กชอบเพราะเปนเร่ืองที่อยูใกลตัว ตรงกับความสนใจและผูเรียนไดประโยชนโดยตรง
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กับชีวิตจริงของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทัศนีย ศุภเมธี ( 2542: 67)ที่กลาววาการเรียน         
การสอนวิชาภาษาไทยตองมุงใหผูเรียนนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันไดจริง ฉะน้ัน
ควรสอนใหเกี่ยวพันธกับชีวิติของเด็กซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสงัด อุทรานันท ( 2532: 50) ที่วา
หากครูผูสอนไดนําเอาความรูหรือประสบการณใหมที่มีความสัมพันธตอเน่ืองจากความรูหรือ
ประสบการณเดิม ทําใหเด็กเรียนรูไดดีและเร็วขึ้น เกิดความเขาใจแจมแจงขึ้น เน่ืองจากเห็น
ความสัมพันธของความรูเดิมกับความรูใหม 

4. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกการ
เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น พบวาคะแนนเฉลี่ยของผล      การ
เรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 โดยผลการเรียนรู
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค
ที่สรางขึ้นเนนใหผูเรียนไดมีการฝกกระทําซ้ําๆ บอยๆ มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ สงเสริมการ
คิด เรียงลําดับเน้ือหาจากงายไปยากทําใหนักเรียนฝกจนเกิดความชํานาญกอเกิดความคิดสรางสรรค
และจินตนาการซ่ึงสอดคลองกับกอ สวัสดิพาณิชย ( 2541 : 1-2 อางถึงใน  มณฑนกร เจริญรักษา ,  
2552 : 125) ที่กลาววา แบบฝกควรสรางหลายๆ แบบเพื่อฝกฝนทักษะอันเดียวกันนั้นจนเกิดความ
แมนยํา จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีและมีความคงทนในการเรียนรูสอดคลอง กับหลักการ
สรางแบบฝกของริเวอร ( Rivers 1970) วาการสรางแบบฝกควรสรางหลายๆ แบบและควรมี
ภาพประกอบเพื่อชวยดึงดูดความสนใจของเด็กตามวัย ทําใหเด็กมีความกระตือรือรนที่จะทํา
กิจกรรมมากข้ึน เกิดการเรียนรูไดเร็วและคงทนถาวร และ ประทีป  แสงเปยมสุข  (2538 : 53) ที่
กลาวถึงแบบฝกวาเปนอุปกรณชวยลดภาระของครู  ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะในการใชภาษาใหดี
ขึ้น ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล  ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน   เปนเคร่ืองมือ
วัดผลการเรียนหลังจากเรียนบทเรียน ชวยใหครูมองเห็นปญหาตางๆ  ของนักเรียนไดชัดเจน  ชวยให
ผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนเอง  อดุลย ภูปลื้ม (2539 : 24 - 25) ไดกลาวถึงแบบฝกไว วาแบบฝก
ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรีย น ชวยใหจดจําเน้ือหา  และคําศัพทตางๆ  ไดคงทน  ทําใหทราบ
ความกาวหนาของตนเอง ทําใหครูประหยัดเวลาและทําใหนักเรียนสามารถนําภาษาไปใชสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ อีกดวยอีกทั้งกรมวิชาการ  (2542 : 30 - 31) กลาวถึงแบบฝกไว วา เปนอุปกรณ
การสอนท่ีชวยลดภาระของผูเรียน  เปนแบบฝกที่จัดทําขึ้นอยางมีระบบ  เปนเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  หลังจากจบเนื้อหาแตละเร่ือง  แบบฝกท่ีจัดทําเปนรูปแบบ  จะอํานวยความสะดวกแก
ผูเรียนในการใชและเก็บรักษา  การที่ใหผูเรียนทําแบบฝกชวยใหผูสอนมองเห็นจุดเดน  หรือปญหา
ตางๆ ของผูเรียนชัดเจนและชวยประหยัดแรงงานและเวลาดวย สอดคลองกับผลการวิจัยของทรงศรี 
สดคมขํา (2547 : 119) ที่ศึกษาเร่ืองการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและเขียนโดยใชขอมูลทองถิ่น 
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สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวาผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 โดยผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของอรุณวรรณ รัตนเดชกําจาย ( 2547 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองการพัฒนาแบบฝกการ
เขียนรอยแกว วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวาผลการเรียนรูกอนเรียนและ
หลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 โดยผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน วันเพ็ญ คุณพิริยะทวีกําจาย ( 2548 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองการพัฒนาแบบฝกการเขียนรอย
แกว วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวาผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผลคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ผลการประเมินดานความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จนิตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
มากท่ีสุด โดยเฉพาะประเด็นความคิดเห็นดานประโยชนในการเรียนรูดวยแบบฝกคือแบบฝกชวย
ใหนักเรียนมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคมากข้ึนกวาเดิม ทั้งนี้อาจเปนเพราะการไดศึกษา
ขอมูลหรือไปสถานที่จริงทําใหมีขอมูลตางๆ ที่จะเขียนจะสามารถสงเสริมจินตนาการและความคิด
สรางสรรคตอไปอีกดวยซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของประเวศ วะสี ( 2546 : 1) ที่กลาววาการให
นักเรียนไดเรียนรูจากครูในชุมชน จะทําใหการเรียนรูเขาไปเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริง การเรียนรู
จะสนุกไมเบื่อหนาย เปนการยกระดับคุณคาศักด์ิศรีและความภาคภูมิใจของชุมชน เปนการถักทอ
ทางสังคมอีกทั้งกิตติคม คาวีรัตน ( 2545 : 31) กลาววาการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปน
สําคัญจะชวยใหการเรียนมีชีวิตชีวา สนุกสนาน มีกิจกรรมเคล่ือนไหวตลอดเวลา ทําใหครูและ
นักเรียนไมเบื่อหนายตอการเรียน อีกทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของสัทธา สืบดา ( 2545 : 146) ศึกษา
เร่ืองการพัฒนาชุดการสอนเร่ืองโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 นักเรียนมีความกระตือรือรนและต้ังใจทํางาน มีความสุขจากการทํากิจกรรม ได
ปฏิบัติจริงมีอิสระในการคิด ไดศึกษาจากแหลงเรียนรูในทองถิ่นของตน มีความคิดทีดีตอทองถิ่น
เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเตอืนใจ ศุภมาส ( 2542 : 124) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาหนังสือ
เรียนภาษาไทยเร่ืองชีวิตของพลายนอยและแบบฝกเสริมทักษะการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 พบวานักเรียนมีผลการเรียนรูสูงกวากลุมควบคุมท่ีเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ
เร่ืองไปทะเล ทั้งน้ีเปนเพราะหนังสือเรียนเร่ืองชีวิตพลายนอยที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนเร่ืองที่เด็กให
ความสนใจเพราะในจังหวัดสุรินทรมีการเลี้ยงชางไวใชงานมาก คนพื้นเมืองคลุกคลีและผูกพันอยู
กับชางเด็กจึงสนใจเน้ือเร่ืองซึ่งเปนเร่ืองใกลตัว 

ผลการประเมินคุณลักษณะรักความเปนไทย ผูเรียนเห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการ
สื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยพฤติกรรมบงชี้ระดับ ดี คือใชภาษาไทย เลขไทยในการสื่อสาร
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และบอกใหผูอื่นใชภาษาไทยที่ถูกตอง ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ ( 2545 : 3-7) ใหความสําคัญของ
ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสาร   เปนเคร่ืองมือในการเรียนรู  เปนเคร่ืองมือใน            
การเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน เปนเคร่ืองมือสรางเอกภาพของชาติและเปนเคร่ืองมือชวย     
จรรโลงใจ อีกทั้งอัจฉรา ชีวพันธ ( 2550 : 2 ) กลาววาเราตองพิทักษรักษาและสืบสานภาษาไทยไว
ในฐานะท่ีภาษาไทยเปนเอกลักษณและแสดงถึงความเปนเอกราชของชาติไทย 

ผลการปรับปรุงแกไขแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีการแกไขปรับปรุงดานกิจกรรมการเรียนรู โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เนนการจัดการเรียนรูจากงายไปยาก ปรับภาพประกอบให
ชัดเจน ตรวจสอบการพิมพและปรับคําสั่งใหชัดเจนท้ังนี้อาจเปนเพราะวาแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนแบบฝก
ที่พัฒนาข้ึนตามความตองการของนักเรียน ครู และผูเกี่ยวของโดยใชขอมูลทองถิ่นซึ่งเปนขอมูลที่
ไดจากการไปศึกษาจากสถานท่ีจริงและจากการคนควาจากหอง e-Learning ของโรงเรียนซึ่งตองมี
การพัฒนาปรับปรุงแบบฝกตอไป ประเด็นสอดคลองกับแนวคิดของฮุสตันและโฮวแซม ( Houston 

and Howsam 1927 : 72, อางถึงใน สาวิตรี  ประวัติ  2545 : 113) ที่วาไมมีชุดการเรียนรูใดเหมาะสม
ในตัวเอง จึงควรมีการประเมินผลการใชและปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดความสมบูรณตลอดเวลา 

 
ขอเสนอแนะ 

จากการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยไดทําการสรุปแนวคดิและขอเสนอแนะดังตอไปนี้ คือ 
ขอเสนอแนะเพ่ือการนําแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 
ไปใช และขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 จากขอคนพบของการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไปใช ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัย พบวา ผลการใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค
โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนสวนใหญเขาใจเร่ืองราวใน
ทองถิ่นของตนเพิ่มมากข้ึนเกิดความรักและหวงแหนทองถิ่นของตน เพราะฉะน้ันควรสงเสริม
การศึกษาขอมูลทองถิ่นในดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากคําขวัญของอําเภอ 
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 2. ในการฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ควรใหนักเรียนฝกเขียนบอยๆ และมีอิสระในการเขียน  ทํางานอยาง
มีความสุข ผูสอนควรใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดและใหกําลังใจกับนักเรียนในขณะฝกดวย 
 3. แบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นี้ใชประกอบกับการศึกษานอกสถานที่เพราะฉะน้ันควรมีทีมงาน
หลายคนเพ่ือกันชวยดูแลนักเรียนไดอยางท่ัวถึง อีกทั้งใชประกอบกับการศึกษาหาขอมูลจาก
อินเทอรเน็ตดวยตนเองจากหอง e-Learning เพราะฉะน้ันทางโรงเรียนควรมีจํานวนเคร่ืองเพียงพอ
กับนักเรียนดวย 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 การพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ดังนั้นในการพัฒนาแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติมและทําการวิจัยในประเด็นตอไปน้ี 

 1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนประเภทอื่น เชนการเขียนบันทึก         
การเขียนสรุปความ การเขียนเรียงความสําหรับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในระดับชั้นตางๆ 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใช
วิธีสอนท่ีหลากหลาย เชนการใชวิธีสอนแบบ Constructivism และวิธีสอนแบบ Story Line เปนตน 

 3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคดานอ่ืนๆ เชน รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ความซื่อสัตย การมีวินัย การอยูอยางพอเพียง เปนตน 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร .” วิทยานิพนธ  การศึกษามหาบัณฑิต  

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2538. 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและหนังสือราชการ 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยชมนาด เชื้อสุวรรณทวี อาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
      ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
      (ฝายมัธยม)  
        ผูเชี่ยวชาญดานวัดประเมินผล 
 
2. อาจารยดวงหทัย โฮมไชยะวงศ    อาจารยประจําสาขาวิชาการประถมศึกษา  
      ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
        คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
         ผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรม 
 
3. นางนิธิกานต ขวัญบุญ     ศึกษานิเทศกชํานาญการ  
         สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน  
         ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและขอมูลทองถิ่น 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
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ตารางที่ 4 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินแบบสอบถามความตองการของนักเรียนเก่ียวกับแบบฝก
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค 

ประเด็น 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญคนที ่

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
IOC 

ความหมาย 

1 2 3 
1. นักเรียนคิดวาการเรียนดวยแบบฝกที่มีเร่ืองราว
ขอมูลในทองถ่ิน จะชวยใหนักเรียนเรียนรูในการ
เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคภาษาไทย
ไดดีขึ้น 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

0 

 
 
 

0.67 

 
 
 
มีความสอดคลอง 

2. นักเรียนตองการใหรูปแบบของแบบฝกการเขียน
เรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูล
ทองถ่ินมีลักษณะอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
- มีภาพสีประกอบ 
- มีภาพไวใหนักเรียนระบายสี 
- ใหนักเรียนวาดภาพประกอบพรอมระบายสี 
- มีกิจกรรมใหตอบคําถามหลากหลายรูปแบบ 
- มีกิจกรรมการฝกดวยเกม 
- อื่นๆ (ระบุ) 

 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 

3.นักเรียนตองการใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นอยางไร 
- ศึกษาจากสถานที่จริง 
- เชิญวิทยากรมาบรรยาย 
- ศึกษาจากใบงาน 
- คนควาขอมูลจากหอง e – Learning 
- ศึกษาจากวิดีโอ 
- ศึกษาจากแผนพับ 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 
 
 

 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

ประเด็น 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญคนที ่

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
IOC 

ความหมาย 

1 2 3 
4.นักเรียนตองการขอมูลอะไรบางที่เก่ียวกับทองถิ่น
ที่จะใชประกอบแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคในเรื่องใดบาง(ตอบได
มากกวา 1 ขอ)     
 - ประวัติความเปนมาของโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยา 
นุสสรณ 
 - ประวัติความเปนมาของกระทุมแบน 
- การทําเบญจรงค 
- การทําสวนกลวยไม                    
- ประวัติความเปนมาและส่ิงกอสรางของวัดนางสาว    
- ประวัติความเปนมาปญหาและแนวทางอนุรักษแม
น้ําทาจีน 
- ประวัติความเปนมาปญหาและแนวทางอนุรักษ
คลองภาษีเจริญ 
- อื่นๆ (ระบุ) 

 
 
 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 

 
 
 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 

 
 
 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 

 
 
 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
 
 
 
 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

5.นักเรียนอยากทําอะไรบางหลังจากที่นักเรียนเรียน
ดวยแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคแลวท่ีแสดงออกวานักเรียนเกิดการเรียนรู 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
- ทําโครงงาน                 
- ทํารายงาน 
- ทําแบบทดสอบ 
- จัดปายนิทรรศการ                 
- ทําหนังสือเลมเล็ก 
- ทําแผนพับ 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

 
 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 

6.ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแบบฝกการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น 

1 1 0 0.67 มีความสอดคลอง 

       169 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 5 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินแบบสัมภาษณครูผูสอนภาษาไทยและผูเช่ียวชาญ            
ดานแบบฝก 

ประเด็น 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญคนที ่

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
IOC 

ความหมาย 

1 2 3 
1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรบางตอการจัดการเรียน
การสอนโดยใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นใน
ดานประวัติความเปนมา สถานที่สําคัญ อาชีพท่ี
สําคัญ ฯลฯ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0.67 

 
 
 
 
มีความสอดคลอง 

2. ทานคิดวาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นในดานประวัติ
ความเปนมา สถานที่สําคัญ อาชีพท่ีสําคัญ ฯลฯ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จะมี
ประโยชนตอนักเรียนอยางไร 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 
มีความสอดคลอง 

3. ทานคิดวาเนื้อหาของแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นใน
ดานประวัติความเปนมา สถานที่สําคัญ อาชีพท่ี
สําคัญ ฯลฯ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่
ควรรูมีอะไรบาง 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 
มีความสอดคลอง 

4. ทานคิดวาสวนประกอบของแบบฝกการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น
ในดานประวัติความเปนมา สถานที่สําคัญ อาชีพท่ี
สําคัญ ฯลฯ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่
ควรประกอบดวยอะไรบาง 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

1,00 

 
 
 
 
มีความสอดคลอง 

5. ทานคิดวารูปแบบของแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นใน
ดานประวัติความเปนมา สถานที่สําคัญ อาชีพท่ี
สําคัญ ฯลฯ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่
ควรมีลักษณะอยางไร 
 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 
มีความสอดคลอง 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

ประเด็น 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญคนที ่

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
IOC 

ความหมาย 

1 2 3 
6. ทานคิดวากิจกรรมของการเรียนการสอนที่จัดโดย
ใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นในดานประวัติความ
เปนมา สถานที่สําคัญ อาชีพท่ีสําคัญ ฯลฯ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ควรจัดดวยวิธีการ
ใดบาง 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 
มีความสอดคลอง 

7. ทานคิดวาการวัดและประเมินผลการเรียนโดย
แบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นในดานประวัติความ
เปนมา สถานที่สําคัญ อาชีพท่ีสําคัญ ฯลฯ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ควรใชวิธีการใด 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0.67 

 
 
 
 
มีความสอดคลอง 

8. ขอเสนอแนะ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
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ตารางที่ 6  คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินแบบสัมภาษณผูรูทองถิ่น 

ประเด็น 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญคนที ่

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
IOC 

ความหมาย 

1 2 3 
1.ทานมีความคิดเห็นอยางไรบางตอการจัดการเรียน
การสอนโดยใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นใน
ดานประวัติความเปนมา สถานที่สําคัญ อาชีพท่ี
สําคัญ ฯลฯ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
มีความสอดคลอง 

2. ทานคิดวาแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นในดานประวัติ
ความเปนมา สถานที่สําคัญ อาชีพท่ีสําคัญ ฯลฯ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 จะมี
ประโยชนตอนักเรียนอยางไร 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
มีความสอดคลอง 

3. ทานคิดวาเนื้อหาของแบบฝกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นใน
ดานประวัติความเปนมา สถานที่สําคัญ อาชีพท่ี
สําคัญ ฯลฯ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่
ควรรูมีอะไรบาง 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
มีความสอดคลอง 

4. ทานคิดวากิจกรรมของการเรียนการสอนที่จัดโดย
ใชแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นในดานประวัติความ
เปนมา สถานที่สําคัญ อาชีพท่ีสําคัญ ฯลฯ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ควรจัดดวยวิธีการ
ใดบาง 
 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

0.67 

 
 
 
 
 
มีความสอดคลอง 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 

ประเด็น 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญคนที ่

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
IOC 

ความหมาย 

1 2 3 
5. ทานคิดวาหลังจากที่นักเรียนไดเรียนโดยแบบฝก
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใช
ขอมูลทองถ่ินในดานประวัติความเปนมา สถานที่
สําคัญ อาชีพท่ีสําคัญ ฯลฯ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 แลวจะใหนักเรียนแสดงผลงาน
อยางไร 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0.67 

 
  
 
 
 
 
มีความสอดคลอง 

6. ขอเสนอแนะ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
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ตารางที่ 16 ผลการประเมินความสอดคลองของแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ    
      สรางสรรค 

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญคนที่ รวม แปลความ 

1 2 3 
1. สวนนําของแบบฝก 
   เราความสนใจ ใหขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปน 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
มีความสอดคลอง 

2. เนื้อหาของแบบฝก 
   2.1 โครงสรางของเน้ือหาชัดเจน เชื่อมโยง
ความรูเดิมกับความรูใหม 
   2.2 มีความถูกตองตามหลักวิชา 
   2.3 สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการ
นําเสนอ 
   2.4 สอดคลองกับการประยุกตใชในการเรียน
การสอนมีความสัมพันธตอเนื่อง 
   2.5 ความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 
   2.6 ไมขัดตอความมั่นคงของชาติและ
คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 

 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 

 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 

 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 

 
 

มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 

 
มีความสอดคลอง 

 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 

 
มีความสอดคลอง 

3. การใชภาษา 
   ใชภาษาถูกตองเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
ส่ือความหมายไดชัดเจน เหมาะสมกับผูเรียน 

 
 
1.00 

 
 
1.00 

 
 
1.00 

 
 

1.00 

 
 

มีความสอดคลอง 
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ตารางที่ 16 (ตอ) 

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญคนที่ รวม แปลความ 

1 2 3 
4. การออกแบบแบบฝก 
   4.1 ออกแบบดวยระบบตรรกะที่ดี เนื้อหามี
ความสัมพันธตอเนื่อง 
   4.2 สงเสริมการพัฒนาการเขียนสรางสรรค 
   4.3 มีความยืดหยุน สนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลควบคุมลําดับการเรียนและแบบ
ฝกได 
   4.4 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย / 
ตอนเหมาะสม 
   4.5 กลยุทธในการถายทอดเน้ือหานาสนใจ 
   4.6 มีกลยุทธประเมินผลใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสม มีความหลากหลาย
และเพียงพอที่สามารถตรวจสอบความเขาใจ
แบบฝกดวยตนเองได 

 
 
1.00 
1.00 
 
 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
 
 
1.00 

 
 
1.00 
1.00 
 
 
1.00 
 
1.00 
0.00 
 
 
 
1.00 

 
 
1.00 
1.00 
 
 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
 
 
1.00 

 
 
1.00 
1.00 
 
 
1.00 
 
1.00 
0.67 
 
 
 
1.00 

 
 

มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 

 
 

มีความสอดคลอง 
 

มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 

 
 
 

มีความสอดคลอง 
5. สวนประกอบกราฟฟก 
   5.1 ออกแบบงายตอการใช สัดสวนเหมาะสม
สวยงาม 
   5.2 ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษรชัดเจน 
สวยงาม อานงายเหมาะสมกับระดับผูเรียน 
   5.3 ภาพประกอบเหมาะสม ชัดเจน 
สอดคลองกับเนื้อหา 

 
 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 

 
 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 

 
 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 

 
 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 

 
 

มีความสอดคลอง 
 

มีความสอดคลอง 
 

มีความสอดคลอง 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเร่ืองกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกการเขียนเร่ือง  
ตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
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ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนดวยแบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ  

และสรางสรรค โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
ตารางที่ 21 คะแนนผลสัมฤทธิ์การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค กอนเรียนดวยแบบฝก
       การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้น
       ประถมศึกษาปที่ 6  

คน
ที ่

การ
ตั้ง
ชื่อ

เรื่อ
ง 

การ
ใช
ภา
ษา
สื่อ

คว
าม
ได
ชัด

เจน
เห็น

ภา
พเกิ

ด
คว
าม
รูส

ึก
คล

อย
ตา
ม 

เนื้อ
เรื่อ

ง 

ลําดั
บเน

ื้อห
าได


ตอ

เนื่อ
ง

สอ
ดค

ลอ
งกั
น

ตล
อด

เรื่อ
ง 

การ
คิด

ริเริ่
ม  

กา
รส

ะก
ดค

ํา 

รว
ม 

1. 2 1 1 1 1 1 7 
2. 2 2 2 2 2 2 12 
3. 1 2 2 1 1 1 8 
4. 2 2 2 1 2 1 10 
5. 1 2 2 1 1 1 8 
6. 2 2 2 2 2 2 12 
7. 1 1 1 1 1 1 6 
8. 2 2 2 2 1 2 11 
9. 1 2 2 1 1 1 8 
10. 2 2 2 1 1 1 9 
11. 2 2 2 1 1 1 9 
12. 2 2 2 1 2 1 10 
13. 2 2 2 1 1 1 9 
14. 2 1 2 1 1 1 8 
15. 2 1 2 1 1 1 8 
16. 2 2 2 1 1 1 9 
17. 2 2 2 2 2 2 12 
18. 2 2 2 1 2 1 10 
19. 2 2 2 1 1 1 9 
20. 2 2 2 2 2 2 12 
21. 2 2 2 1 1 2 10 
22. 2 3 2 2 2 2 13 
23. 2 2 2 2 1 2 11 
24. 2 2 2 1 1 1 9 
25. 2 2 2 2 1 2 11 
26. 2 2 2 1 1 1 9 
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ตารางที่ 21 (ตอ) 

คน
ที ่

การ
ตั้ง
ชื่อ

เรื่อ
ง 

การ
ใช
ภา
ษา
สื่อ

คว
าม
ได
ชัด

เจน
เห็น

ภา
พเกิ

ด
คว
าม
รูส

ึก
คล

อย
ตา
ม 

เนื้อ
เรื่อ

ง 

ลําดั
บเน

ื้อห
าได


ตอ

เนื่อ
ง

สอ
ดค

ลอ
งกั
น

ตล
อด

เรื่อ
ง 

การ
คิด

ริเริ่
ม  

กา
รส

ะก
ดค

ํา 

รว
ม 

27. 2 3 2 2 2 2 13 
28. 2 2 2 1 2 1 10 
29. 2 2 2 1 2 1 10 
รวม 54 56 56 38 40 39 283 
x  1.86 1.93 1.93 1.31 1.38 1.34 9.76 

S.D. 0.351 0.458 0.258 0.471 0.494 0.484 1.766 
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ตารางที่ 22 คะแนนผลสัมฤทธ์ิการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค หลังเรียนดวยแบบฝกการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

คน
ที ่

การ
ตั้ง
ชื่อ

เรื่อ
ง 

การ
ใช
ภา
ษา
สื่อ

คว
าม
ได
ชัด

เจน
เห็น

ภา
พเกิ

ด
คว
าม
รูส

ึก
คล

อย
ตา
ม 

เนื้อ
เรื่อ

ง 

ลําดั
บเน

ื้อห
าได


ตอ

เนื่อ
ง

สอ
ดค

ลอ
งกั
น

การ
คิด

ริเริ่
ม 

กา
รส

ะก
ดค

ํา 

รว
ม 

1. 2 2 2 2 2 1 11 
2. 2 3 3 2 3 1 14 
3. 2 2 3 2 3 1 14 
4. 1 3 3 2 3 2 14 
5. 2 2 2 2 3 1 12 
6. 2 2 3 2 3 1 13 
7. 2 2 3 2 3 1 13 
8. 2 3 3 2 3 2 15 
9. 2 2 2 2 3 1 12 
10. 2 2 2 2 3 1 12 
11. 2 2 3 2 3 1 13 
12. 2 2 3 2 3 2 14 
13. 2 2 2 2 3 1 12 
14. 2 2 3 2 3 1 13 
15. 2 2 2 2 2 1 11 
16. 2 2 3 2 3 1 13 
17. 2 3 3 2 3 2 15 
18. 2 2 3 2 3 1 13 
19. 2 2 2 2 3 1 12 
20. 2 3 3 2 3 1 14 
21. 2 2 3 2 3 1 13 
22. 2 3 3 2 3 2 15 
23. 2 2 3 2 3 1 13 
24. 2 2 2 2 2 1 11 
25. 2 2 3 2 3 1 13 
26. 2 2 3 2 3 1 13 
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ตารางที ่22 (ตอ)  

คน
ที ่

การ
ตั้ง
ชื่อ

เรื่อ
ง 

การ
ใช
ภา
ษา
สื่อ

คว
าม
ได
ชัด

เจน
เห็น

ภา
พเกิ

ด
คว
าม
รูส

ึก
คล

อย
ตา
ม 

เนื้อ
เรื่อ

ง 

ลําดั
บเน

ื้อห
าได


ตอ

เนื่อ
ง

สอ
ดค

ลอ
งกั
น

การ
คิด

ริเริ่
ม 

กา
รส

ะก
ดค

ํา 

รว
ม 

27. 1 3 3 2 3 2 14 
28. 2 3 2 1 3 2 13 
29. 2 3 2 1 3 2 13 
รวม 56 67 77 56 84 37 377 
x  1.93 2.31 2.66 1.93 2.90 1.28 13 

S.D. 0.258 0.471 0.484 0.258 0.310 0.455 0.373 
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ภาคผนวก ง 

แผนการจัดการเรียนรู 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1.1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                             ภาคเรียนท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8   เร่ือง กระทุ่มแบนบ้านเรา                             จ านวนเวลา      12       ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ย่อย  ท่าจีนไหลผ่าน                              จ านวนเวลา        3       ชั่วโมง
สอนวันท่ี 26 - 31 เดือน มกราคม   พ.ศ. 2554                                       เวลา   8.30 – 9.30 น.  
 
  

1.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวใน

รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่าง มีประสิทธิภาพ                 

ตัวชี้วัดที่  ท2.1ป.6/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม            
                 ท2.1ป.6/8 เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 
                 ท2.1ป.6/9 มีมารยาทในการเขียน 

 

2. สาระส าคัญ 
 การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนใน
การเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งด้านเนื้อหาและความรู้สึกนึกคิด จินตนาการโดยน าประสบการณ์ของตน
มาเชื่อมโยงความคิดและข้อมูลท้องถิ่น ล าดับเน้ือหา ได้ต่อเน่ืองสอดคล้องกันตลอดเร่ือง เรียบเรียง
ถ้อยค าให้สื่อความได้ชัดเจนเห็นภาพ เกิดความรู้สึกคล้อยตาม เขียนหนังสือได้ถูกต้องไม่ตกหล่น
และตั้งชื่อเร่ืองได้เหมาะสม 
 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 รักความเป็นไทย 

 

4.จุดประสงค์ 
1. นักเรียนสามารถเขียนค าที่เกี่ยวเนื่องกับภาพได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถจัดหมวดหมู่กลุ่มค าที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบของการเขียนเร่ืองได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนสามารถจัดล าดับเน้ือหาได้เหมาะสม 
6. นักเรียนสามารถใช้ค าในการเขียนเร่ืองได้ถูกต้องเหมาะสมและสื่อความชัดเจน 

   ส
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7. นักเรียนสามารถเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ได้ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ต้องมี 
 1. องค์ประกอบของการเขียนเร่ืองครบถ้วนคือ ค าน า เนื้อเร่ืองและสรุป 
 2. การใช้ถ้อยค า ส านวน ภาษาต้องถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล สถานที่และกาลเทศะ 
 3. การเขียนล าดับเหตุการณ์มีความสอดคล้องกันตลอดเร่ือง     
 4. การให้ข้อคิด หรือการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 

6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ใบกิจกรรมที่ 1 ดูภาพ เขียนค า 
 ใบกิจกรรมที่ 2 จัดหมวดหมู่ค า 
 ใบกิจกรรมที่ 3 ตอบค าถาม 
 ใบกิจกรรมที่ 4 แผนผังความคิด 
 ใบกิจกรรมที่ 5 เขียนเร่ือง 
  

7. การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

1  =  ต้องปรับปรุง 2  =  พอใช้ 3  =  ดี 
การตั้งชื่อเร่ือง ตั้งชื่อเร่ืองได้เหมาะสม

กับภาพหรือเร่ือง  

กระชับ แต่ไม่น่าสนใจ 

ตั้งชื่อเร่ืองได้
เหมาะสมกับภาพ
หรือเร่ือง  กระชับ  

น่าสนใจ 

- 

การใช้ภาษาสื่อความ
ได้ชัดเจนเห็นภาพ 

เกิดความรู้สึกคล้อย
ตาม 

ใช้ค าไม่ถูกต้อง   
สื่อความหมายไม่ชัดเจน
ไม่เห็นภาพและไม่เกิด
ความรู้สึกคล้อยตาม 

ใช้ค าถูกต้อง สื่อ
ความได้ชัดเจนแต่ไม่
เห็นภาพและไม่เกิด
ความรู้สึกคล้อยตาม 

ใช้ค าถูกต้อง สื่อความ
ได้ชัดเจนเห็นภาพ 

เกิดความรู้สึกคล้อย
ตาม 

เน้ือเร่ือง เน้ือหาถูกต้องไม่
สอดคล้องกับข้อมูล
ท้องถิ่นและไม่ครบถ้วน 

เน้ือหาถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อมูล
ท้องถิ่นแต่ไม่
ครบถ้วน 

เน้ือหาถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อมูล
ท้องถิ่นและครบถ้วน 
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รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

1  =  ต้องปรับปรุง 2  =  พอใช้ 3  =  ดี 
ล าดับเน้ือหาได้
ต่อเน่ืองสอดคล้องกัน
ตลอดเร่ือง 

ล าดับเน้ือหาได้ต่อเน่ือง
แต่บางช่วงไม่
สอดคล้องกัน 

ล าดับเน้ือหา 

ได้ต่อเน่ืองสอดคล้อง
กันตลอดเร่ือง 

- 

การคิดริเร่ิม ความคิดในการเขียนไม่
แปลกใหม่และ
เลียนแบบข้อความของ
คนอ่ืน 

มีความคิดในการ
เขียนแปลกใหม่แต่
ดัดแปลงมาจากของ
คนอ่ืน 

มีความคิดในการเขียน
แปลกใหม่ไม่ซ้ าหรือ
เลียนแบบ 

 
การสะกดค า 

 
เขียนหนังสือตกหล่นผิด 
1 - 5 ค า 

เขียนหนังสือไม่ตก
หล่น  ถูกต้องทุกค า 
 

- 

 

8. กระบวนการจัดการเรียนรู้  
ขั้นประมวลความรู้เดิม 
 1. ผู้สอนติดแผ่นป้ายบนกระดาน 
 2. ผู้เรียนเลือกแผ่นป้ายซึ่งด้านหลังจะมีบัตรค าศัพท์ติดอยู่แล้วอ่านให้เพื่อนๆ ฟัง

ถ้าอ่านถูกจะได้ 1 คะแนน 
 3 ผู้เรียนอ่านค าศัพท์ทั้งหมดพร้อมกับสนทนาซักถาม 
  

 ขั้นสร้างเสริมความรู้ใหม่ 
 ชั่วโมงที่ 1 
 1.ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กันตามกลุ่มที่ผู้เรียนนั่ง แล้วให้
เล่นเกม “ภาพปริศนา” โดยผู้สอนติดภาพปริศนาไว้บนกระดาน 
 2. เมื่อผู้สอนให้สัญญาณแต่ละกลุ่มต้องแสดงรหัสความพร้อม กลุ่มที่แสดงรหัส
ได้พร้อมกันจะได้เป็นผู้เลือกเปิดภาพปริศนาได้  1 ช่องและมีสิทธิตอบว่าเป็นภาพเกี่ยวกับ
อะไร ถ้าตอบถูกได้ 5 คะแนน (10 นาที) 
 3. ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนสังเกตรายละเอียดของภาพปริศนาน้ัน  
(ภาพแม่น้ าท่าจีน) 
 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าใบกิจกรรมที่ 1 ดูภาพ เขียนค า (10 นาที) 
 5. สุ่มผู้เรียนน าเสนอผลงานจากใบกิจกรรมที่ 1 
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 6. ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย ผู้สอนตอบข้อสงสัยและอธิบายเพิ่มเติม 
 7. ผู้สอนติดบัตรค าศัพท์ต่างๆ บนกระดานและใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเลือก
ค าศัพท์ที่เป็นประเภทเดียวกันไว้กลุ่มเดียวกัน 
 8. ผู้เรียนท าใบกิจกรรมที่ 2 จัดหมวดหมู่ค า (10 นาที) 
 9. สุ่มผู้เรียนน าเสนอผลงานจากใบกิจกรรมที่ 2 
 10. ผู้สอนรวบรวมงานเพื่อตรวจสอบ 
 ชั่วโมงที่ 2 
 1. ผู้สอนสุ่มแจกลูกโป่งให้นักเรียน 5 ใบเมื่อได้ยินเสียงเพลงให้ผู้เรียนส่งลูกโป่ง

นั้นไปเร่ือยๆ ถ้าเพลงให้หยุดการส่ง คนที่ถือลูกโป่งอยู่ให้ออกมารับปากกาเคมีเพื่อเขียนค าศัพท์ที่
เรียนเมื่อคร้ังที่แล้วบนลูกโป่ง จ านวน 1 ค า 

 2. ผู้สอนเปิดเพลงเพื่อส่งลูกโป่งต่อไป เมื่อเพลงหยุดให้คนที่ถือลูกโป่งอยู่อ่าน
ค าศัพท์นั้นให้เพื่อนๆ ฟัง พร้อมทั้งตรวจสอบว่าเพื่อเขียนค าศัพท์นั้นถูกต้องหรือไม่ (5 นาที) 
  3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการใช้ห้อง e – Learning 
  4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับ แม่น้ าท่าจีนและมอบหมาย
ภาระงานให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากห้อง e – Learning (20 นาที) 
  5. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าใบกิจกรรมที่ 3 ตอบค าถาม (10 นาที) 

 6. สุ่มผู้เรียนน าเสนอผลงานจากใบกิจกรรมที่ 3 
 7. ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย ผู้สอนตอบข้อสงสัยและอธิบายเพิ่มเติม 
 8. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าใบกิจกรรมที่ 4  แผนผังความคิด (10 นาที) 
 9. สุ่มผู้เรียนน าเสนอผลงานจากใบกิจกรรมที่ 4 
 10. ผู้สอนรวบรวมงานเพื่อตรวจสอบ  
 ชั่วโมงที่ 3  
 1. ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติตามค าสั่ง เช่น ปรบมือ 3 คร้ัง พยักหน้า 2 ครั้ง เพื่อให้

ผู้เรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียน (5 นาที) 
  2. ผู้เรียนอ่านเร่ืองตัวอย่างแล้วสังเกตการเขียนค าน า เน้ือเร่ือง การล าดับเน้ือเร่ือง 
สรุปและการใช้ภาษา (5 นาที) 
  3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับการเขียนเร่ือง คือต้องมี 
   3.1 องค์ประกอบของการเขียนเร่ืองครบถ้วนคือ ค าน า เนื้อเร่ืองและสรุป 
   3.2 การใช้ถ้อยค า ส านวน ภาษาต้องถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล สถานที่
และกาลเทศะ 
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   3.3 การเขียนล าดับเหตุการณ์มีความสอดคล้องกันตลอดเร่ือง 
   3.4 การให้ข้อคิด หรือการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
  4. ผู้สอนให้ใบกิจกรรมที่ 1 – 4 คืนแก่ผู้เรียน  ผู้เรียนตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่อง
ใดบ้างเพื่อน าไปปรับปรุงและแก้ไขและใช้ประกอบในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สร้างสรรค์ในกิจกรรมที่ 5 
 ขั้นสรุปใช้และสร้างสรรค์ 
  5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาประโยชน์และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาเร่ือง
แม่น้ าท่าจีนและให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 5 เขียนเร่ือง (40 นาที) 

 
  

9. สื่อการเรียนรู้ 
1. แผ่นป้ายโฆษณา   2. บัตรค า 
3. ภาพปริศนา (แม่น้ าท่าจีน)  4. ลูกโป่ง 
5. ห้อง e – Learning   6. ใบกิจกรรมที่ 1 ดูภาพ เขียนค า   
7. ใบกิจกรรมที่ 2 จัดหมวดหมู่ค า  8. ใบกิจกรรมที่ 3 ตอบค าถาม   
9. ใบกิจกรรมที่ 4 แผนผังความคิด  10. ใบกิจกรรมที่ 5 เขียนเร่ือง 
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ใบความรู้ 
แม่น้ าท่าจีน 

แม่น้ าท่าจีนเป็นแม่น้ าส าคัญสายหนึ่งของประเทศแยกมาจากแม่น้ าเจ้าพระยาที่อ าเภอสิงห์  
จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี  นครปฐมและไหลออกสู่อ่าวไทยที่ต าบลบาง
หญ้าแพรก อ าเภอเมือง สมุทรสาคร มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 325 กิโลเมตรและมีชื่อเรียกแตกต่าง
กันไปตามพื้นที่ที่แม่น้ าไหลผ่าน  ถ้าไหลผ่านจังหวัดชัยนาทเรียกว่าแม่น้ ามะขามเฒ่า  ไหลผ่าน
จังหวัดสุพรรณบุรีเรียกว่าแม่น้ าสุพรรณบุรี  ไหลผ่านจังหวัดนครปฐมเรียกว่าแม่น้ านครชัยศรีและ
ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาครเรียกว่าแม่น้ าท่าจีนแม่น้ าท่าจีนได้อ านวยประโยชน์กับประชาชนทั้งใน
ด้านการเพาะปลูก  การประมง การเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรม  แต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ได้มีปัญหาการ
เน่าเสียของแม่น้ าเกิดขึ้นจนท าให้บางพื้นที่ไม่สามารถน าน้ าไปใช้อุปโภคบริโภคได้  ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนต่อประชาชนอย่างมาก  รวมทั้งเป็นการท าลายแหล่งของสัตว์น้ าที่ส่งผลกระทบต่อการ
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าไปด้วยรัฐบาลได้จัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาของ
แม่น้ าท่าจีน  เรียกว่า คณะอนุกรรมการลุ่มน้ าท่าจีน  มีคณะอนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจาก
กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงอุตสาหกรรมและผู้แทนจังหวัดที่แม่น้ าท่าจีนไหลผ่าน  ได้แก่ 
ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐมและสมุทรสาคร คณะอนุกรรมการได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2545 และ
สรุปผลรายงานคุณภาพน้ าของแม่น้ าท่าจีนในปี พ.ศ. 2544 ดังนี้  1. แม่น้ าท่าจีนตอนบน ต้ังแต่
ชัยนาทถึงอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ระยะทาง 123 กิโลเมตร ก าหนดน้ าเป็นประเภทที่ 2 คุณภาพน้ า
โดยรวมพอใช้  2. แม่น้ าท่าจีนตอนกลาง  ตั้งแต่อ าเภอเมืองสุพรรณบุรีถึงอ าเภอนครชัยศรี นครปฐม 
ระยะทาง 120 กิโลเมตร  ก าหนดน้ าเป็นประเภทที่ 3 คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ต่ าที่ไม่เหมาะต่อการ
ด ารงชีวิตของสัตว์น้ า 3. แม่น้ าท่าจีนตอนล่าง ตั้งแต่อ าเภอนครชัยศรี นครปฐมถึงปากแม่น้ าอ าเภอ
เมือง สมุทรสาคร ระยะทาง 82 กิโลเมตร ก าหนดน้ าเป็นประเภทที่ 3 คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ต่ ามาก  
มีปริมาณแอมโมเนีย ไนโตรเจนโดยเฉลี่ย 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร  เกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ให้ไม่
เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าได้ 

การที่แม่น้ าท่าจีนมีคุณภาพต่ าหรือมีความเสื่อมโทรมเนื่องมาจากมีการปล่อยน้ าเสียจาก
แหล่งอุตสาหกรรม  แหล่งเกษตรกรรมและชุมชนลงสู่แม่น้ า  ในขณะนี้กรมควบคุมมลพิษได้จัดท า
โครงการขอความร่วมมือจากองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาเพื่อน ามาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษของแม่น้ าท่าจีนแล้ว  ในระยะแรกนี้ได้รับความช่วยเหลือเป็นเงิน 
2,000,000 บาท เพื่อใช้จัดประชุมและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้น าชุมชนเพื่อน าไปสู่การป้องกันและ
การแก้ไขปัญหาการเน่าเสียของแม่น้ าท่าจีนต่อไปอย่างไรก็ตาม  เน่ืองจากมีผู้ใช้ประโยชน์มากแม่
น้ าท่าจีนจ านวนมาก ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและชุมชน ฝ่ายต่างๆ  จะต้องให้ความร่วมมือ
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อย่างจริงจังในการดูแลรักษาแม่น้ าให้มีคุณภาพดี เช่น  ไม่ทิ้งขยะหรือของเสียที่ยังไม่ได้ผ่านการ
บ าบัดลงสู่แหล่งน้ าและทางราชการจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายและทางสังคมอย่างจริงจังต่อผู้
ที่ก่อให้เกิดมลพิษของแหล่งน้ า  ถ้าทุกฝ่ายรู้จักหน้าที่ของตนเองและให้ความร่วมมือกันด้วยดีก็จะ      
สามารถแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของแม่น้ าท่าจีนได้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1.2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                           ภาคเรียนท่ี  2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8   เร่ือง กระทุ่มแบนบ้านเรา                             จ านวนเวลา      12       ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ย่อย  โรงงานมากมี                              จ านวนเวลา        3       ชั่วโมง 
สอนวันท่ี 17 – 21 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2553                                    เวลา   8.30 – 9.30 น. 
 
  

1.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวใน

รูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่าง มีประสิทธิภาพ                 

ตัวชี้วัดที่  ท2.1ป.6/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม            
                 ท2.1ป.6/8 เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 
                 ท2.1ป.6/9 มีมารยาทในการเขียน 

 

2. สาระส าคัญ 
 การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนใน
การเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งด้านเนื้อหาและความรู้สึกนึกคิด จินตนาการโดยน าประสบการณ์ของตน
มาเชื่อมโยงความคิดและข้อมูลท้องถิ่น ล าดับเน้ือหา ได้ต่อเน่ืองสอดคล้องกันตลอดเร่ือง เรียบเรียง
ถ้อยค าให้สื่อความได้ชัดเจนเห็นภาพ เกิดความรู้สึกคล้อยตาม เขียนหนังสือได้ถูกต้องไม่ตกหล่น
และตั้งชื่อเร่ืองได้เหมาะสม 
 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 รักความเป็นไทย 

 

4.จุดประสงค์ 
1. นักเรียนสามารถเขียนค าที่เกี่ยวเนื่องกับภาพได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถจัดหมวดหมู่กลุ่มค าที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบของการเขียนเร่ืองได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนสามารถจัดล าดับเน้ือหาได้เหมาะสม 
6. นักเรียนสามารถใช้ค าในการเขียนเร่ืองได้ถูกต้องเหมาะสมและสื่อความชัดเจน 
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7. นักเรียนสามารถเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ได้ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ต้องมี 
 1. องค์ประกอบของการเขียนเร่ืองครบถ้วนคือ ค าน า เนื้อเร่ืองและสรุป 
 2. การใช้ถ้อยค า ส านวน ภาษาต้องถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล สถานที่และกาลเทศะ 
 3. การเขียนล าดับเหตุการณ์มีความสอดคล้องกันตลอดเร่ือง     
 4. การให้ข้อคิด หรือการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 

6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ใบกิจกรรมที่ 1 ดูภาพ เขียนค า 
 ใบกิจกรรมที่ 2 จัดหมวดหมู่ค า 
 ใบกิจกรรมที่ 3 ตอบค าถาม 
 ใบกิจกรรมที่ 4 แผนผังความคิด 
 ใบกิจกรรมที่ 5 เขียนเร่ือง 
 

7. การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

1  =  ต้องปรับปรุง 2  =  พอใช้ 3  =  ดี 
การตั้งชื่อเร่ือง ตั้งชื่อเร่ืองได้เหมาะสม

กับภาพหรือเร่ือง  

กระชับ แต่ไม่น่าสนใจ 

ตั้งชื่อเร่ืองได้
เหมาะสมกับภาพ
หรือเร่ือง  กระชับ  

น่าสนใจ 

- 

การใช้ภาษาสื่อความ
ได้ชัดเจนเห็นภาพ 

เกิดความรู้สึกคล้อย
ตาม 

ใช้ค าไม่ถูกต้อง   
สื่อความหมายไม่ชัดเจน
ไม่เห็นภาพและไม่เกิด
ความรู้สึกคล้อยตาม 

ใช้ค าถูกต้อง สื่อ
ความได้ชัดเจนแต่ไม่
เห็นภาพและไม่เกิด
ความรู้สึกคล้อยตาม 

ใช้ค าถูกต้อง สื่อความ
ได้ชัดเจนเห็นภาพ 

เกิดความรู้สึกคล้อย
ตาม 

เน้ือเร่ือง เน้ือหาถูกต้องไม่
สอดคล้องกับข้อมูล
ท้องถิ่นและไม่ครบถ้วน 

เน้ือหาถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อมูล
ท้องถิ่นแต่ไม่
ครบถ้วน 

เน้ือหาถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อมูล
ท้องถิ่นและครบถ้วน 
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รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

1  =  ต้องปรับปรุง 2  =  พอใช้ 3  =  ดี 
ล าดับเน้ือหาได้
ต่อเน่ืองสอดคล้องกัน
ตลอดเร่ือง 

ล าดับเน้ือหาได้ต่อเน่ือง
แต่บางช่วงไม่
สอดคล้องกัน 

ล าดับเน้ือหา 

ได้ต่อเน่ืองสอดคล้อง
กันตลอดเร่ือง 

- 

การคิดริเร่ิม ความคิดในการเขียนไม่
แปลกใหม่และ
เลียนแบบข้อความของ
คนอ่ืน 

มีความคิดในการ
เขียนแปลกใหม่แต่
ดัดแปลงมาจากของ
คนอ่ืน 

มีความคิดในการเขียน
แปลกใหม่ไม่ซ้ าหรือ
เลียนแบบ 

 
การสะกดค า 

 
เขียนหนังสือตกหล่นผิด 
1 - 5 ค า 

เขียนหนังสือไม่ตก
หล่น  ถูกต้องทุกค า 
 

- 

 

8. กระบวนการจัดการเรียนรู้  
ขั้นประมวลความรู้เดิม 
 1. ผู้เรียนเสี่ยงเซียมซีค าศัพท์ ได้หมายเลขใด ต้องอ่านค าศัพท์ในหมายเลขนั้นให้

ถูกต้อง 
 2. เพื่อนๆ ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง 
 3. ผู้เรียนอ่านค าศัพท์ทั้งหมดพร้อมกับสนทนาซักถาม 
  

 ขั้นสร้างเสริมความรู้ใหม่ 
 ชั่วโมงที่ 1 
 1. ผู้สอนให้นักเรียนเล่นเกมส่งของ ดังนี้ มีของ 5 ชิ้นให้ผู้เรียนไว้คนละชิ้น ให้ส่ง

ต่อกันไปเร่ือยๆ เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดให้หยุดการส่ง คนที่ถือของไว้ต้องอ่านฉลากของ
สิ่งของนั้นให้เพื่อนฟัง 

 2. ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนสังเกตรายละเอียดของสิ่งของนั้น  
 3. ผู้ สอนให้ผู้เรียนท าใบกิจกรรมที่ 1 ดูภาพ เขียนค า (10 นาที) 
 4. สุ่มผู้เรียนน าเสนอผลงานจากใบกิจกรรมที่ 1 
 5. ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย ผู้สอนตอบข้อสงสัยและอธิบายเพิ่มเติม  
 6. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าใบกิจกรรมที่ 2 จัดหมวดหมู่ค า (10 นาที) 
 7. สุ่มผู้เรียนน าเสนอผลงานจากใบกิจกรรมที่ 2 
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 8. ผู้สอนรวบรวมงานเพื่อตรวจสอบ 
 ชั่วโมงที่ 2 

  1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันร้องเพลงอวัยวะของเรา และปฏิบัติตามค าสั่งในเพลง 
  2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการใช้ห้อง e – Learning 
  3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับ โรงงานอุตสาหกรรมและ
มอบหมายภาระงานให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากห้อง  e – Learning (20 นาที) 
  4. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าใบกิจกรรมที่ 3 ตอบค าถาม (10 นาที) 

 5. สุ่มผู้เรียนน าเสนอผลงานจากใบกิจกรรมที่ 3 
 6. ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย ผู้สอนตอบข้อสงสัยและอธิบายเพิ่มเติม 
 7. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าใบกิจกรรมที่ 4 แผนผังความคิด (10 นาที) 
 8. สุ่มผู้เรียนน าเสนอผลงานจากใบกิจกรรมที่ 4 
 9. ผู้สอนรวบรวมงานเพื่อตรวจสอบ  
 ชั่วโมงที่ 3  
 1. ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติตามค าสั่ง เช่น ปรบมือ 3 คร้ัง พยักหน้า 2 ครั้ง เพื่อให้

ผู้เรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียน (5 นาที) 
  2. ผู้เรียนอ่านเร่ืองตัวอย่างแล้วสังเกตการเขียนค าน า เน้ือเร่ือง การล าดับเน้ือเร่ือง 
สรุปและการใช้ภาษา (5 นาที) 
  3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับการเขียนเร่ือง คือต้องมี 
   3.1 องค์ประกอบของการเขียนเร่ืองครบถ้วนคือ ค าน า เนื้อเร่ืองและสรุป 
   3.2 การใช้ถ้อยค า ส านวน ภาษาต้องถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล สถานที่
และกาลเทศะ 
   3.3 การเขียนล าดับเหตุการณ์มีความสอดคล้องกันตลอดเร่ือง 
   3.4 การให้ข้อคิด หรือการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
  4. ผู้สอนให้ใบกิจกรรมที่ 1 – 4 คืนแก่ผู้เรียน  ผู้เรียนตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่อง
ใดบ้างเพื่อน าไปปรับปรุงและแก้ไขและใช้ประกอบในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สร้างสรรค์ในกิจกรรมที่ 5 
 ขั้นสรุปใช้และสร้างสรรค์ 
  5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับแนวคิดที่ได้จากการศึกษาเร่ืองโรงงาน
อุตสาหกรรมและให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 5 เขียนเร่ือง (40 นาที) 
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9. สื่อการเรียนรู้ 
1. เซียมซีค าศัพท์    2. นกหวีด 
3. สิ่งของซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่อยู่ในเขตกระทุ่มแบน 5 ชิ้น 
4. ห้อง e – Learning   5. เพลงอวัยวะของเรา 
6. ใบกิจกรรมที่ 1 ดูภาพ เขียนค า  7. ใบกิจกรรมที่ 2 จัดหมวดหมู่ค า   
8. ใบกิจกรรมที่ 3 ตอบค าถาม  9. ใบกิจกรรมที่ 4 แผนผังความคิด   
10. ใบกิจกรรมที่ 5 เขียนเร่ือง 

 
 
 

เพลง อวัยวะของเรา 
 

   นี่คือ มือใช่ไหม ไม่ใช่ของใครเป็นของฉันเอง (ซ้ า) 
  กระทบกันให้มันคร้ืนเครง (ซ้ า) เป็นของฉันเองไม่ใช่ของใคร 
  
  หมายเหตุ ค าที่ขีดเส้นใต้สามารถเปลี่ยนเป็นอวัยวะอ่ืนได้  
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ใบความรู้ 
โรงงานอุตสาหกรรม 

 จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร  ที่ได้รับผลกระทบ  โดยตรง
จากการเจริญเติบโตและการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร  ประกอบกับจังหวัดมีโครงสร้างพื้นฐาน  
และปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม  จึงมีผู้สนใจมาลงทุนตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจ านวนมาก  ในปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครมีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดจ านวน  3,329 โรงงาน เงินลงทุน 132,674 ล้านบาท ลูกจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรม 62,715 คน 
 โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง  และอ าเภอกระทุ่มแบน ประกอบ
กิจการประเภทอุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปอาหาร (357 โรง) อุตสาหกรรมพลาสติก ( 427 โรง) 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ( 392 โรง) อุตสาหกรรมโลหะ ( 283 โรง) และผลิตภัณฑ์โลหะ ( 379 โรง) การ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  เน่ืองจากยังคงมีการลงทุนอยู่
อย่างต่อเน่ือง  จังหวัดสมุทรสาคร มีสถานประกอบการในพื้นที่ จ านวน 5,249 แห่ง มีผู้ใช้แรงงาน
จ านวนทั้งสิ้น 316,473 คน ร้อยละ 30 ของแรงงานมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด ส่วนที่เหลือร้อยละ 70 
เป็นแรงงานที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง  แรงงานประมาณ 200,000 
กว่าคน อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหาร  เคร่ืองดื่ม เคร่ืองแต่งกายเคร่ืองหนัง สิ่งทอ  และ
ยังมีแรงงานต่างด้าวที่เข้าท างานในสถานประกอบการ  ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้การ
ส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ชาวญ่ีปุ่น ไต้หวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะท างานในกิจการต่อเน่ืองจากการประมง 
ห้องเย็น และทอผ้า  จากการที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งธุรกิจประมงที่ส าคัญของประเทศ  และ
เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  ท าให้ภาคการประมงมีความต้องการ
แรงงานจ านวนมาก  แต่เน่ืองจากแรงงานไทยไม่นิยม ท างานในกิจการประมง  และต่อเน่ืองจาก
ประมงทะเล จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการดังกล่าว 
 จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจ านวนมากในปี  2545 มี
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ขอขึ้นทะเบียน  และขออนุญาตท างาน จ านวน 37,047 คน แยก
เป็นสัญชาติพม่า 35,644 คน (96.2%) สัญชาติลาว 1,221 คน (3.4%) และสัญชาติกัมพูชา 182 คน 
(0.4%) และเป็นแรงงานที่อยู่ในกิจการประมง จ านวน 25,848 คน โดยประมาณว่ามีแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองทั้งหมด 6 ถึง 7 เท่าของจ านวนแรงงานต่างด้าวที่มาขอขึ้นทะเบียน หรือประมาณ  
2 แสนกว่าคน (ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร) 
 จังหวัดสมุทรสาครตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
โดยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน  (กรอ.จังหวัด) พิจารณาก าหนด
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แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  โดยตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้จดทะเบียนว่ามี
จ านวนเท่าใด  อยู่ที่ไหนรวมทั้งครอบครัว และส ารวจความต้องการแรงงานต่างด้าว  กรณีงานที่คน
ไทยไม่นิยมท าในภาพรวม ทั้งกลุ่มประมง อุตสาหกรรม  และเกษตรกรรม รวมทั้งก าหนดแนวทาง
ในการจัดโซนนิ่งแรงงานต่างด้าว  ซึ่งจากการส ารวจความต้องการแรงงานกลุ่มประมง  พบว่ามี
องค์กรและผู้ประกอบการรวม 7 แห่ง แจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว รวม 17,818 คน และ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการส ารวจความต้องการแรงงานต่างด้าวในกลุ่มอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  
เมื่อได้จ านวนรวมทุกกลุ่มแล้ว  จะได้เสนอตัวเลขความต้องการแรงงานต่างด้าว  พร้อมแนวทาง
แก้ไขไปยังรัฐบาล เพื่อพิจารณาก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้จังหวัดสมุทรสาครต่อไป 
 จังหวัดสมุทรสาคร เป็น จังหวัดที่มีการพัฒนารวดเร็วมาก  เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่รองรับ
ความเจริญและการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
มีอัตราการขยายตัวที่สูงมาก  มีการอพยพย้ายถิ่นของประชากรจากจังหวัดต่างๆ  เข้ามาประกอบ
อาชีพเป็นจ านวนมาก ปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะต่างๆ  และทวีความรุนแรง
ขึ้น จนเกือบถึงขั้นวิกฤติ ปัญหาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มีดังนี้ 
 ปัญหาขยะมูลฝอย  เร่ิมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น และคาดว่า  ใน
อนาคตจะเป็นปัญหาที่ส าคัญของจังหวัด ที่จะต้องเร่งด าเนินการป้องกันแก้ไข  เน่ืองจากขยะมูลฝอย
ทั้งจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณสูงถึง  2 แสนตันต่อปี การดูแลเก็บขนขยะมูล
ฝอยในพื้นที่จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในความ รับผิดชอบของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
การบริการเก็บขนขยะ  มูลฝอยยังไม่สามารถกระท าได้อย่างทั่วถึง  ท าให้มีปริมาณขยะตกค้างในแต่ 
ละวันจ านวนมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่  มีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่น นอกจากนี้วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่  ด าเนินการอยู่ ในปัจจุบัน  ก็ยังไม่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลเน่ืองจากยังใช้วิธีเทกองกลางแจ้ง และเผาทิ้งบางส่วน 
 จังหวัดสมุทรสาครได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเร่ืองขยะมูลฝอย  ในเขตพื้นที่จังหวัด
ภายใต้พระราชบัญญัติ  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระดมความร่วมมือจากทุกฝ่าย  ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและประชาชน  โดย
เน้นให้หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประสาน
การปฏิบัติ  ภายใต้สภาวะด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดย บูรณาการแผนงาน  
โครงการและงบประมาณ ของท้องถิ่นเพื่อการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  ด้วยการจัดหาสถานที่ก าจัดขยะ
ร่วมกันระหว่างเขตปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ รวมทั้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการแก้ปัญหา
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็น
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เจ้าภาพนอกจากนี้ยังให้ความส าคัญต่อความร่วมมือของประชาชน  โดยเน้นการปลูกจิตส านึก ให้
ประชาชนตระหนักในประโยชน์ของการ Recycle ขยะเพื่อผลในระยะยาวด้วย 
 ปัญหาน้ าเสีย  จากการที่ได้มีการท ากิจกรมทางด้านเศรษฐกิจหลายอย่างริมฝั่งแม่น้ าท่าจีน  
ได้แก่การเพาะปลูก การท านากุ้ง บ่อเลี้ยงปลา การท าฟาร์มสุกร  และการอุตสาหกรรม  น้ าเสียจาก
การท ากิจกรรมดังกล่าวที่ยังขาดการควบคุม  และน้ าเสียจากชุมชน อาคาร บ้านเรือน ร้านอาหาร  ได้
ถูกปล่อยลงสู่แม่น้ าล าคลองสายต่าง ๆ  รวมทั้งน้ าเสียจากกรุงเทพมหานครที่เคลื่อนตัวผ่านเข้ามา
ตามคลองสายส าคัญ  เช่น คลองภาษีเจริญ คลองทวีวัฒนา ไหลลงมาสู่แม่น้ าท่าจีน  และอ่าวไทย ท า
ให้น้ าแม่น้ าท่าจีนมีค่า BOD เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด มีสารปนเปื้อนของโลหะหนัก ได้แก่  สาร
ตะกั่วเฉลี่ย 0.19 มิลลิกรัมต่อลิตร  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง 3 เท่า และยังมีแบคทีเรียเกินมาตรฐาน
ด้วย ท าให้คุณภาพน้ าในแม่น้ าท่าจีนเสื่อมลงและอาจเกิดมลภาวะจนถึงขั้นวิกฤต  ซึ่งขณะนี้คุณภาพ
น้ า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 5 ซึ่งใช้ประโยชน์ได้เพื่อการคมนาคมเท่านั้น  
ไม่ปลอดภัยส าหรับการอุปโภคบริโภค  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพน้ าในแม่น้ าท่าจีน  ตอนล่างบริเวณ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  ถือว่าเป็นพื้นที่มีปัญหาวิกฤตขั้นรุนแรง  เน่ืองจากมี
โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากถึง 966 โรง ปริมาณน้ าเสียจากภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ใน
อัตรา 69:31 
 ดังนั้น เพื่อลดภาวะมลพิษลงสู่แม่น้ าท่าจีนตอนล่างวันละ 12,812 กิโลกรัมบีโอดี 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้องค์การจัดการน้ าเสีย  ด าเนินการโครงการบ าบัดน้ าเสียรวมอ้อม
น้อย-อ้อมใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่  61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,000 ไร่ ในเขตเทศบาลเมือง
อ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร และเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขิง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลยายชาองค์การบริหารส่วนต าบลสามพราน  จังหวัดนครปฐม โดยโครงการบ าบัด
น้ าเสียดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ 61 ไร่ในซอยวิรุณราษฎร์ เทศบาลเมืองอ้อมน้อย  เป็นระบบบ าบัด
แบบตะกอนเร่ง ระยะเวลาด าเนินโครงการ 26 ปี (2544-2569) แบ่งเป็นระยะเวลาก่อสร้าง 8 ปี 
(2544-2557)และระยะเวลาเดินระบบ 24 ปี(2546-2569)โดยในปี 2546 ระบบและโรงบ าบัด 
บางส่วนจะเร่ิมใช้งานได้  หากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบ าบัดน้ าเสียได้ 91,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน โดยมีค่าใช้จ่ายโครงการ 5,236 ล้านบาท  เป็นเงินลงทุน 3,329.12 ล้านบาทเงินค่าใช้จ่าย
หมุนเวียน  (บริษัทร่วมทุน) 1,906.90 ล้านบาท  ซึ่งเป็นเงินที่บริษัทร่วมทุนจะจัดเก็บจากค่าบริการ
บ าบัดน้ าเสียประเภทบ้านเรือน  3.50 บาท ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร โรงงานอุตสาหกรรม 19 บาทต่อ 1 
ลบ.ม.ระยะเวลาคืนทุน 7 ป ี
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1.3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                           ภาคเรียนท่ี  2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8   เร่ือง กระทุ่มแบนบ้านเรา                             จ านวนเวลา      12       ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ย่อย  ของดีเบญจรงค์                              จ านวนเวลา        3       ชั่วโมง 
สอนวันท่ี 22 - 27  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2553                      เวลา   8.30  –  9.30 น.  
 
  

1.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวใน

รูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่าง มีประสิทธิภาพ                 

ตัวชี้วัดที่  ท2.1ป.6/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม            
                 ท2.1ป.6/8 เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 
                 ท2.1ป.6/9 มีมารยาทในการเขียน 

 

2. สาระส าคัญ 
 การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนใน
การเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งด้านเนื้อหาและความรู้สึกนึกคิด จินตนาการโดยน าประสบการณ์ของตน
มาเชื่อมโยงความคิดและข้อมูลท้องถิ่น ล าดับเน้ือหา ได้ต่อเน่ืองสอดคล้องกันตลอดเร่ือง เรียบเรียง
ถ้อยค าให้สื่อความได้ชัดเจนเห็นภาพ เกิดความรู้สึกคล้อยตาม เขียนหนังสือได้ถูกต้องไม่ตกหล่น
และตั้งชื่อเร่ืองได้เหมาะสม 
 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 รักความเป็นไทย 

 

4.จุดประสงค์ 
1. นักเรียนสามารถเขียนค าที่เกี่ยวเนื่องกับภาพได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถจัดหมวดหมู่กลุ่มค าที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบของการเขียนเร่ืองได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนสามารถจัดล าดับเน้ือหาได้เหมาะสม 
6. นักเรียนสามารถใช้ค าในการเขียนเร่ืองได้ถูกต้องเหมาะสมและสื่อความชัดเจน 
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7. นักเรียนสามารถเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ได้ 
5. สาระการเรียนรู้ 
 การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ต้องมี 
 1. องค์ประกอบของการเขียนเร่ืองครบถ้วนคือ ค าน า เนื้อเร่ืองและสรุป 
 2. การใช้ถ้อยค า ส านวน ภาษาต้องถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล สถานที่และกาลเทศะ 
 3. การเขียนล าดับเหตุการณ์มีความสอดคล้องกันตลอดเร่ือง     
 4. การให้ข้อคิด หรือการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 

6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ใบกิจกรรมที่ 1 ดูภาพ เขียนค า 
 ใบกิจกรรมที่ 2 จัดหมวดหมู่ค า 
 ใบกิจกรรมที่ 3 ตอบค าถาม 
 ใบกิจกรรมที่ 4 แผนผังความคิด 
 ใบกิจกรรมที่ 5 เขียนเร่ือง  
 

7. การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

1  =  ต้องปรับปรุง 2  =  พอใช้ 3  =  ดี 
การตั้งชื่อเร่ือง ตั้งชื่อเร่ืองได้เหมาะสม

กับภาพหรือเร่ือง  

กระชับ แต่ไม่น่าสนใจ 

ตั้งชื่อเร่ืองได้
เหมาะสมกับภาพ
หรือเร่ือง  กระชับ  

น่าสนใจ 

- 

การใช้ภาษาสื่อความ
ได้ชัดเจนเห็นภาพ 

เกิดความรู้สึกคล้อย
ตาม 

ใช้ค าไม่ถูกต้อง   
สื่อความหมายไม่ชัดเจน
ไม่เห็นภาพและไม่เกิด
ความรู้สึกคล้อยตาม 

ใช้ค าถูกต้อง สื่อ
ความได้ชัดเจนแต่ไม่
เห็นภาพและไม่เกิด
ความรู้สึกคล้อยตาม 

ใช้ค าถูกต้อง สื่อความ
ได้ชัดเจนเห็นภาพ 

เกิดความรู้สึกคล้อย
ตาม 

เน้ือเร่ือง เน้ือหาถูกต้องไม่
สอดคล้องกับข้อมูล
ท้องถิ่นและไม่ครบถ้วน 

เน้ือหาถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อมูล
ท้องถิ่นแต่ไม่
ครบถ้วน 
 

เน้ือหาถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อมูล
ท้องถิ่นและครบถ้วน 
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รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

1  =  ต้องปรับปรุง 2  =  พอใช้ 3  =  ดี 
ล าดับเน้ือหาได้
ต่อเน่ืองสอดคล้องกัน
ตลอดเร่ือง 

ล าดับเน้ือหาได้ต่อเน่ือง
แต่บางช่วงไม่
สอดคล้องกัน 

ล าดับเน้ือหา 

ได้ต่อเน่ืองสอดคล้อง
กันตลอดเร่ือง 

- 

การคิดริเร่ิม ความคิดในการเขียนไม่
แปลกใหม่และ
เลียนแบบข้อความของ
คนอ่ืน 

มีความคิดในการ
เขียนแปลกใหม่แต่
ดัดแปลงมาจากของ
คนอ่ืน 

มีความคิดในการเขียน
แปลกใหม่ไม่ซ้ าหรือ
เลียนแบบ 

 
การสะกดค า 

 
เขียนหนังสือตกหล่นผิด 
1 - 5 ค า 

เขียนหนังสือไม่ตก
หล่น  ถูกต้องทุกค า 
 

- 

 

8. กระบวนการจัดการเรียนรู้  
ขั้นประมวลความรู้เดิม 
 1. ผู้สอนน ากระป๋องค าศัพท์มาให้ผู้เรียนจับ 
 2. ผู้เรียนจับค าศัพท์ในกระป๋องค าศัพท์ทีละค าแล้วอ่านให้เพื่อนๆ ฟังแล้วเลือก

เพื่อนอีกหนึ่งคนเขียนค าศัพท์นั้นบนกระดาน 
 3. ผู้เรียนอ่านค าศัพท์ทั้งหมดพร้อมกับสนทนาซักถาม 
  

 ขั้นสร้างเสริมความรู้ใหม่ 
 ชั่วโมงที่ 1 
 1.ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กันตามกลุ่มที่ผู้เรียนนั่ง แล้วให้
เล่นเกม “กล่องปริศนา” โดยผู้สอนน ากล่องปริศนาวางไว้หน้าชั้นเรียน 
 2. เมื่อผู้สอนให้สัญญาณแต่ละกลุ่มต้องแสดงรหัสความพร้อม กลุ่มที่แสดงรหัส
ได้พร้อมกันจะได้เป็นผู้เลือกว่าจะ ดู ดม ชิมหรือสัมผัสสิ่งของในกล่องปริศนานั้น และ
อธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังเพื่อหาค าตอบว่าสิ่งนั้นคือสิ่งใด (เคร่ืองเบญจรงค์) 
 3. ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนสังเกตรายละเอียดของสิ่งของในกล่อง
ปริศนาน้ัน (เคร่ืองเบญจรงค์) 
 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าใบกิจกรรมที่ 1 ดูภาพ เขียนค า (10 นาที) 
 5. สุ่มผู้เรียนน าเสนอผลงานจากใบกิจกรรมที่ 1 
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 6. ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย ผู้สอนตอบข้อสงสัยและอธิบายเพิ่มเติม 
 7. ผู้สอนเขียนหัวข้อต่างๆ บนกระดาน พร้อมทั้งแจกรูปภาพต่างๆ ให้กับผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนน ามาติดเข้ากับหัวข้อบนกระดาน พร้อมทั้งอธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงน ามาเข้า
กับหัวข้อนี้ 
 8. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าใบกิจกรรมที่ 2 จัดหมวดหมู่ค า (10 นาที) 
 9. สุ่มผู้เรียนน าเสนอผลงานจากใบกิจกรรมที่ 2 
 10. ผู้สอนรวบรวมงานเพื่อตรวจสอบ 
 ชั่วโมงที่ 2 

  1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับมารยาทและความปลอดภัยในการ
ออกไปศึกษานอกสถานที่ 
  2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับ เคร่ืองเบญจรงค์และ
มอบหมายภาระงานให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้การไปศึกษาที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี (30 นาที) 
  3. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าใบกิจกรรมที่ 3 ตอบค าถาม (10 นาที) 

 4. สุ่มผู้เรียนน าเสนอผลงานจากใบกิจกรรมที่ 3 
 5. ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย ผู้สอนตอบข้อสงสัยและอธิบายเพิ่มเติม 
 6. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าใบกิจกรรมที่ 4 แผนผังความคิด (10 นาที) 
 7. สุ่มผู้เรียนน าเสนอผลงานจากใบกิจกรรมที่ 4 
 8. ผู้สอนรวบรวมงานเพื่อตรวจสอบ  
 ชั่วโมงที่ 3  
 1. ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติตามค าสั่ง เช่น ปรบมือ 3 คร้ัง พยักหน้า 2 ครั้ง เพื่อให้

ผู้เรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียน (5 นาที) 
  2. ผู้เรียนอ่านเร่ืองตัวอย่างแล้วสังเกตการเขียนค าน า เน้ือเร่ือง การล าดับเน้ือเร่ือง 
สรุปและการใช้ภาษา (5 นาที) 
  3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับการเขียนเร่ือง คือต้องมี 
   3.1 องค์ประกอบของการเขียนเร่ืองครบถ้วนคือ ค าน า เนื้อเร่ืองและสรุป 
   3.2 การใช้ถ้อยค า ส านวน ภาษาต้องถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล สถานที่
และกาลเทศะ 
   3.3 การเขียนล าดับเหตุการณ์มีความสอดคล้องกันตลอดเร่ือง 
   3.4 การให้ข้อคิด หรือการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
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  4. ผู้สอนให้ใบกิจกรรมที่ 1 – 4 คืนแก่ผู้เรียน  ผู้เรียนตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่อง
ใดบ้างเพื่อน าไปปรับปรุงและแก้ไขและใช้ประกอบในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สร้างสรรค์ในกิจกรรมที่ 5 
 ขั้นสรุปใช้และสร้างสรรค์ 
  5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาประโยชน์และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาเร่ือง
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีและให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 5 เขียนเร่ือง (40 นาที) 
 

9. สื่อการเรียนรู้ 
1. กระป๋องค าศัพท์พร้อมค าศัพท์  2. กล่องปริศนา 
3. เคร่ืองเบญจรงค์   4. หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี  

 5. ใบกิจกรรมที่ 1 ดูภาพ เขียนค า  6. ใบกิจกรรมที่ 2 จัดหมวดหมู่ค า   
7. ใบกิจกรรมที่ 3 ตอบค าถาม  8. ใบกิจกรรมที่ 4 แผนผังความคิด   
9. ใบกิจกรรมที่ 5 เขียนเร่ือง 
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ใบความรู้ 
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี 

 เคร่ืองเบญจรงค์นั้นเป็นศิลปะที่นิยมในหมู่ชาวราชส านักมาเน่ินนาน  เป็นเคร่ืองใช้ที่สั่งท า
จากประเทศจีน ลักษณะชามเป็นรูปทรงบัว น ามาตกแต่งเขียนลายไทย  อย่างเช่นลายเทพพนม  ใน
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการส่งช่างไทยไปดูเรียนรู้การท าเคร่ืองเบญจรงค์ยังประเทศจีนเพื่อ
น ามาผลิตในประเทศไทย 

“เบญจรงค์” แปลว่า ห้าสี ชามเบญจรงค์ จึงหมายถึง ชามที่เขียนด้วยสีห้าสี แต่ที่ปราก ฏใช้ 
มีสีตั้งแต่ 3 สี ขึ้นไปจนถึง 8 สี สีหลักได้แก่ แดง เหลือง ขาว ด า เขียว  หรือน้ าเงิน และสีอ่ืนๆ ได้แก่ 
ม่วง แสด น้ าตาล ฯลฯ  เคร่ืองเบญจรงค์มีการพัฒนาด้านลวดลายอย่างเช่น ลายน้ าทอง  ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของเคร่ืองเบญจรงค์ไทยที่ใช้สีทองน ามาตัดเส้นก่อให้เกิดลวดลาย  
  หมู่บ้านเบญจรงค์  หนึ่ง ในหมู่บ้านท่องเที่ยว   OTOP  ตั้งอยู่ที่  ต. ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร  เป็นกลุ่มอาชีพที่ท าเคร่ืองเบญจรงค์คุณภาพดี ที่นี่มีจุดก าเนิดมาจาก 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
กลุ่มดั้งเดิมที่เป็นตระกูลเก่าแก่เชื้อสายจีนอยู่ในเขตพื้นที่ ต. คลองมะเด่ือ  ซึ่งท าเคร่ืองลายครามอยู่
ก่อนแล้ว มาเร่ิมเขียนเป็นลวดลายเบญจรงค์ในคราวหลัง  และมีการแตกแขนงออกมาเป็นอีกหลาย
กลุ่มย่อย   ส่วนอีกกลุ่มคือบรรดาลูกจ้างที่เคยท างานอยู่ในโรงชาม  หรือโรงงานเสถียรภาพ หรือ
โรงงานชามไก่ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตถ้วยชามขนาดใหญ่  ซึ่งในปัจจุบันได้เลิกกิจการไปแล้ว  ลูกจ้างที่
มีฝีมือในการท าถ้วยชามเหล่านี้จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กผลิตเคร่ืองถ้วยชามเขียนลาย
แบบอย่างเบญจรงค์พัฒนาฝีมือขึ้นมาเร่ือยๆ และตั้งตัวเป็นกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ ต. ดอนไก่ดี  ซึ่ง
ได้เปิดเป็นศูนย์สาธิตเยี่ยมชมการผลิต 

หมู่บ้านเบญจรงค์ที่นี่เคยได้รับรางวัล  สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ในปี พ.ศ. 2546 ด้วย
ผลงานการผลิตที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น  ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายไม้เลื้อย ลายจักรี ลายประเพณีไทย 
ประเพณีสงกรานต์  ลายตลาดน้ าด าเนิน ลายดอกพิกุล ลายก้านแย่ง และลวดลายดอกไม้จีนต่างๆ 
ฯลฯ  สีแบบต่างๆเช่น แบบด้าน แบบมัน แบบด้านนูนซึ่งหาได้ยากในปัจจุบันที่นี่ก็น ามาฟื้นฟู  
สามารถหาได้จากที่นี่แทบทั้งสิ้น 

นอกเหนือจากเคร่ืองเบญจรงค์ในขนาดมาตรฐานแล้วก็ยังมีการผลิตเคร่ืองเบญจรงค์ขนาด
จิ๋วออกมาเพื่อเป็นการเอาใจลูกค้าอีกด้วยที่หมู่บ้านแห่งนี้นักท่องเที่ยวและลูกค้าที่สนใจสามารถ  
เลือกชมเลือกซื้อเคร่ืองเบญจรงค์ได้ ตามบ้านที่เปิดเป็นร้านค้าอยู่ตลอดสองข้างทาง  ส่วนใหญ่
คุณภาพจะอยู่ในระดับเดียวกันเนื้อดีฝีมือประณีต  และยังมีการแสดงโชว์กรรมวิธีการผลิตสินค้าให้
นักท่องเที่ยวได้ชมราคาก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชิ้นงาน  เพราะเคร่ืองเบญจรงค์เป็นการเขียน
ลวดลายที่เรียกว่าเขียนบนเคลือบ  คือการน าเอาตัววัตถุดิบของขาวไปชุบน้ าเคลือบแล้วเผาเพื่อให้
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พื้นผิวที่มีความมันวาว  แล้วจึงน ามาเขียนลวดลาย  แตกต่างจากเคร่ืองลายครามเพราะการเขียนลาย
ครามเป็นการเขียนใต้เคลือบ คือ  เขียนลวดลายด้วยสีครามแล้วจึงน าไปชุบน้ าเคลือบแล้วเผาจะได้
เคร่ืองลายครามที่มีผิวมันวาวกลืนไปกับสีครามที่เขียนลวดลายไว้แล้วยังมีขั้นตอนที่ค่อนข้าง
ซับซ้อนพอสมควร  การอบก็ต้องอบที่อุณหภูมิ 800-1,200 องศา หรือใช้เวลาประมาณคร่ึงวัน  การ
อบสีหลังจากเขียนลวดลายแล้วจะน าเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 800   C ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. ซึ่งถ้า
อุณหภูมิแรง และใช้เวลานานกว่านี้จะท าให้สีไม่สดอาจละลายได้  จึงมีข้อห้ามว่าก่อนจะน าเข้าเตา
อบห้ามน ามือไปแตะต้องสีที่เขียนเคลือบไว้เด็ดขาด           
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1.4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                           ภาคเรียนท่ี  2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8   เร่ือง กระทุ่มแบนบ้านเรา                             จ านวนเวลา      12       ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ย่อย  ดงกล้วยไม้งาม                              จ านวนเวลา        3       ชั่วโมง 
สอนวันท่ี 28 – 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553                                     เวลา   8.30 – 9.30 น.  
 
  

1.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวใน

รูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่าง มีประสิทธิภาพ                 

ตัวชี้วัดที่  ท2.1ป.6/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม            
                 ท2.1ป.6/8 เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 
                 ท2.1ป.6/9 มีมารยาทในการเขียน 

 

2. สาระส าคัญ 
 การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนใน
การเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งด้านเนื้อหาและความรู้สึกนึกคิด จินตนาการโดยน าประสบการณ์ของตน
มาเชื่อมโยงความคิดและข้อมูลท้องถิ่น ล าดับเน้ือหา ได้ต่อเน่ืองสอดคล้องกันตลอดเร่ือง เรียบเรียง
ถ้อยค าให้สื่อความได้ชัดเจนเห็นภาพ เกิดความรู้สึกคล้อยตาม เขียนหนังสือได้ถูกต้องไม่ตกหล่น
และตั้งชื่อเร่ืองได้เหมาะสม 
 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 รักความเป็นไทย 

 

4.จุดประสงค์ 
1. นักเรียนสามารถเขียนค าที่เกี่ยวเนื่องกับภาพได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถจัดหมวดหมู่กลุ่มค าที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบของการเขียนเร่ืองได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนสามารถจัดล าดับเน้ือหาได้เหมาะสม 
6. นักเรียนสามารถใช้ค าในการเขียนเร่ืองได้ถูกต้องเหมาะสมและสื่อความชัดเจน 
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7. นักเรียนสามารถเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ได้ 
5. สาระการเรียนรู้ 
 การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ต้องมี 
 1. องค์ประกอบของการเขียนเร่ืองครบถ้วนคือ ค าน า เนื้อเร่ืองและสรุป 
 2. การใช้ถ้อยค า ส านวน ภาษาต้องถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล สถานที่และกาลเทศะ 
 3. การเขียนล าดับเหตุการณ์มีความสอดคล้องกันตลอดเร่ือง     
 4. การให้ข้อคิด หรือการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 

6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ใบกิจกรรมที่ 1 ดูภาพ เขียนค า 
 ใบกิจกรรมที่ 2 จัดหมวดหมู่ค า 
 ใบกิจกรรมที่ 3 ตอบค าถาม 
 ใบกิจกรรมที่ 4 แผนผังความคิด 
 ใบกิจกรรมที่ 5 เขียนเร่ือง 
  

7. การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

1  =  ต้องปรับปรุง 2  =  พอใช้ 3  =  ดี 
การตั้งชื่อเร่ือง ตั้งชื่อเร่ืองได้เหมาะสม

กับภาพหรือเร่ือง  

กระชับ แต่ไม่น่าสนใจ 

ตั้งชื่อเร่ืองได้
เหมาะสมกับภาพ
หรือเร่ือง  กระชับ  

น่าสนใจ 

- 

การใช้ภาษาสื่อความ
ได้ชัดเจนเห็นภาพ 

เกิดความรู้สึกคล้อย
ตาม 

ใช้ค าไม่ถูกต้อง   
สื่อความหมายไม่ชัดเจน
ไม่เห็นภาพและไม่เกิด
ความรู้สึกคล้อยตาม 

ใช้ค าถูกต้อง สื่อ
ความได้ชัดเจนแต่ไม่
เห็นภาพและไม่เกิด
ความรู้สึกคล้อยตาม 

ใช้ค าถูกต้อง สื่อความ
ได้ชัดเจนเห็นภาพ 

เกิดความรู้สึกคล้อย
ตาม 

เน้ือเร่ือง เน้ือหาถูกต้องไม่
สอดคล้องกับข้อมูล
ท้องถิ่นและไม่ครบถ้วน 

เน้ือหาถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อมูล
ท้องถิ่นแต่ไม่
ครบถ้วน 
 

เน้ือหาถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อมูล
ท้องถิ่นและครบถ้วน 
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รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

1  =  ต้องปรับปรุง 2  =  พอใช้ 3  =  ดี 
ล าดับเน้ือหาได้
ต่อเน่ืองสอดคล้องกัน
ตลอดเร่ือง 

ล าดับเน้ือหาได้ต่อเน่ือง
แต่บางช่วงไม่
สอดคล้องกัน 

ล าดับเน้ือหา 

ได้ต่อเน่ืองสอดคล้อง
กันตลอดเร่ือง 

- 

การคิดริเร่ิม ความคิดในการเขียนไม่
แปลกใหม่และ
เลียนแบบข้อความของ
คนอ่ืน 

มีความคิดในการ
เขียนแปลกใหม่แต่
ดัดแปลงมาจากของ
คนอ่ืน 

มีความคิดในการเขียน
แปลกใหม่ไม่ซ้ าหรือ
เลียนแบบ 

 
การสะกดค า 

 
เขียนหนังสือตกหล่นผิด 
1 - 5 ค า 

เขียนหนังสือไม่ตก
หล่น  ถูกต้องทุกค า 
 

- 

 

8. กระบวนการจัดการเรียนรู้  
ขั้นประมวลความรู้เดิม 
 1. ผู้สอนแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มตามเพศของนักเรียน 
 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นเกมใบ้ค า ดังนี้ ตัวแทนกลุ่มหยิบค าศัพท์จากกล่องและท า

ท่าทางเพื่อให้สมาชิกที่เหลือช่วยกันทายค าศัพท์โดยการเขียนบนกระดาน  ถ้าทายและเขียนถูกต้อง
จะได้ 1 คะแนน 

 3. ผู้เรียนอ่านค าศัพท์ทั้งหมดพร้อมกับสนทนาซักถาม 
  

 ขั้นสร้างเสริมความรู้ใหม่ 
 ชั่วโมงที่ 1 
 1. ผู้สอนเขียนโคลงสี่สุภาพต่อไปนี้ บนกระดาน 
   กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด  
  การศึกษาเป็นไป   ฉันนั้น  
  แต่ออกดอกคราวไร  งามเด่น  
  งานสั่งสอนปลูกปั้น  เสร็จแล้ว แสนงาม  
 2. ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนสังเกตรายละเอียดความหมายของโคลงสี่
สุภาพนั้น 
 3. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าใบกิจกรรมที่ 1 ดูภาพ เขียนค า (10 นาที) 
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 4. สุ่มผู้เรียนน าเสนอผลงานจากใบกิจกรรมที่ 1 
 5. ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย ผู้สอนตอบข้อสงสัยและอธิบายเพิ่มเติม 
 6. ผู้สอนแจกลูกอมให้ผู้เรียนกลุ่มละ 1 ตะกร้า  
 7. ผู้เรียนคัดแยกลูกอมนั้นออกเป็น 3 กลุ่มพร้อมทั้งบอกเหตุผล (5 นาที) 
 8. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าใบกิจกรรมที่ 2 จัดหมวดหมู่ค า (10 นาที) 
 9. สุ่มผู้เรียนน าเสนอผลงานจากใบกิจกรรมที่ 2 
 10. ผู้สอนรวบรวมงานเพื่อตรวจสอบ 
 ชั่วโมงที่ 2 

  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนร้องเพลงปรบมือ 5 คร้ัง 
  2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับมารยาทและความปลอดภัยในการ
ออกไปศึกษานอกสถานที่ 
  3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับ สวนกล้วยไม้และมอบหมาย
ภาระงานให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้การไปศึกษาที่สวนกล้วยไม้ (30 นาที) 
  4. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าใบกิจกรรมที่ 3 ตอบค าถาม (10 นาที) 

 5. สุ่มผู้เรียนน าเสนอผลงานจากใบกิจกรรมที่ 3 
 6. ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย ผู้สอนตอบข้อสงสัยและอธิบายเพิ่มเติม 
 7. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าใบกิจกรรมที่ 4 แผนผังความคิด (10 นาที) 
 8. สุ่มผู้เรียนน าเสนอผลงานจากใบกิจกรรมที่ 4 
 9. ผู้สอนรวบรวมงานเพื่อตรวจสอบ  
 ชั่วโมงที่ 3  
 1. ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติตามค าสั่ง เช่น ปรบมือ 3 คร้ัง พยักหน้า 2 ครั้ง เพื่อให้

ผู้เรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียน (5 นาที) 
  2. ผู้เรียนอ่านเร่ืองตัวอย่างแล้วสังเกตการเขียนค าน า เน้ือเร่ือง การล าดับเน้ือเร่ือง 
สรุปและการใช้ภาษา (5 นาที) 
  3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับการเขียนเร่ือง คือต้องมี 
   3.1 องค์ประกอบของการเขียนเร่ืองครบถ้วนคือ ค าน า เนื้อเร่ืองและสรุป 
   3.2 การใช้ถ้อยค า ส านวน ภาษาต้องถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล สถานที่
และกาลเทศะ 
   3.3 การเขียนล าดับเหตุการณ์มีความสอดคล้องกันตลอดเร่ือง 
   3.4 การให้ข้อคิด หรือการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
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  4. ผู้สอนให้ใบกิจกรรมที่ 1 – 4 คืนแก่ผู้เรียน  ผู้เรียนตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่อง
ใดบ้างเพื่อน าไปปรับปรุงและแก้ไขและใช้ประกอบในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สร้างสรรค์ในกิจกรรมที่ 5 
 ขั้นสรุปใช้และสร้างสรรค์ 
  5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาประโยชน์และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาเร่ือง
สวนกล้วยไม้และให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 5 เขียนเร่ือง (40 นาที) 
 

9. สื่อการเรียนรู้ 
1. กล่องค าศัพท์    2. บัตรค า 
4. สวนกล้วยไม้    5. ใบกิจกรรมที่ 1 ดูภาพ เขียนค า   
6. ใบกิจกรรมที่ 2 จัดหมวดหมู่ค า  7. ใบกิจกรรมที่ 3 ตอบค าถาม   
8. ใบกิจกรรมที่ 4 แผนผังความคิด  9. ใบกิจกรรมที่ 5 เขียนเร่ือง 
 
 
 

เพลงปรบมือ 5 ครั้ง 
 

 ปรบมือ 5 คร้ัง ปรบให้ดังกว่านี้ ปรบมือ 5 ที ปรบให้ดีกว่าเดิม  
ปรบไปทางซ้ายแล้วย้ายไปทางขวา ส่ายเอวไปมา หัวเราะ ฮ่า ฮ่า ดัง ดัง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า  
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ใบความรู้ 

ประวัติกล้วยไม้ 

 กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเด่ียว ในวงศ์ Orchidaceae เป็นไม้ตัดดอกยอดนิยม  เน่ืองจากมี
ลักษณะดอกและสีสันลวดลายสวยงาม  เป็นไม้ตัดดอกที่มีอายุการใช้งานได้นาน  กล้วยไม้เป็นพืช
เศรษฐกิจที่มีความส าคัญของไทย  เพราะเป็นไม้ส่งออกขายต่างประเทศท ารายได้เข้า ประเทศปีละ
หลายร้อยล้านบาท  มีการปลูกเลี้ยงอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผสมเกสร เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  เลี้ยงลูก
กล้ายไม้ เลี้ยงต้นกล้ายไม้จน กระทั่งให้ดอก ตัดดอกบรรจุหีบห่อและส่งออกเอง 
 แหล่งก าเนิดกล้วยไม้ป่าที่ส าคัญของโลกมี 2 แหล่งใหญ่ๆ ด้วยกันคือ  ลาตินอเมริกา กับ
เอเชียแปซิฟิค ส าหรับในลาตินอเมริกาเป็น  อาณาบริเวณอเมริกากลางติดต่อกับเขตเหนือของ
อเมริกาใต้  ส่วนแหล่งก าเนิดกล้วยไม้ป่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค  มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง  
จากการค้นพบประเทศไทยมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าเป็นจ านวนมาก  แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมี
สภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยต่อการเจริญงอกงามของ กล้วยไม้มาก และกล้วยไม้ป่าที่ในพบในภูมิภาค
แถบนี้มีลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แตกต่างจากกล้วยไม้ในภูมิภาคลาตินอเมริกา 
 การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในประเทศไทย  จากการส ารวจในอดีตพบว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีกล้วยไม้อยู่ในป่าธรรมขาติ  ไม่ต่ ากว่า 1,000 ชนิด ทั้งประเภทที่พบอยู่บนต้นไม้  บน
พื้นผิวของภูเขาและบนพื้นดิน  สรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเอ้ืออ านวย
แก่การเจริญงอกงาม  ของกล้วยไม้เป็นอย่างมาก  ในอดีตชาวชนบทของไทย  โดยเฉพาะในแหล่งที่
เคยมีกล้วยไม้ป่าอุดมสมบูรณ์  ได้น ากล้ายไม้ป่ามาปลูกเลี้ยงโดยเลียนแบบธรรมชาติ  โดยน า
กล้วยไม้มาปลูกไว้กับต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆ บ้านเรือน  การเลี้ยงกล้วยไม้เร่ิมเปลี่ยนมาเป็นการปลูก
เลี้ยงอย่างจริงจังโดยชาวตะวัน ตกผู้หนึ่ง ที่เข้ามาท าธุรกิจในประเทศไทย เห็นว่าสภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทยเหมาะสมส าหรับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ จึงได้สร้างเรือนกล้วยไม้อย่างง่ายๆ  และน าเอา
กล้วยไม้ป่าจากเขตร้อนของอเมริกา  ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดกล้วยไม้ป่าแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของโลก  
ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากกล้วยไม้ในเอเชียและเอเซียแปซิฟิค  โดยน ามาปลูกเลี้ยงเป็นงานอดิเรกใน
ขณะเดียวกันก็มีเจ้านายชั้นสูงและบรรดา  ข้าราชการที่ใกล้ชิด ให้ความสนใจเลี้ยงกล้วยไม้เป็นงาน
อดิเรกเช่นกัน  นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มบุคคลสูงอายุซึ่งเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อความสุขทางใจ  การปลูก
เลี้ยงกล้วยไม้ อย่างไรก็ตามการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ยังคงจ ากัดอยู่ในวงแคบ คือ  ในกลุ่มผู้สูงอายุและ
กลุ่มผู้มีเงินในยุคนั้น  และเป็นการปลูกเลี้ยงที่นิยมกล้วยไม้พันธุ์ต่างประเทศ  ส่วนกล้วยไม้ที่มีถิ่น
ก าเนิดในป่าของประเทศไทยจะนิยมและยกย่องเฉพาะพันธุ์  ที่หายากและมีราคาแพง  หลังการ
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปี 2475 สภาพการเลี้ยงก็ยังคงจ ากัดอยู่ในวงแคบเช่นเดิม  แต่
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ผลงานเกี่ยวกับการผสมพันธุ์กล้วยไม้ในต่างประเทศเร่ิมมีอิทธิพลกระตุ้น  ให้ผู้เกี่ยวข้องกับวงการ
กล้วยไม้ในประเทศไทยสนใจกล้วยไม้ลูกผสมมากขึ้น  มีการสั่งกล้วยไม้ลูกผสมจากประเทศใน
ทวีปยุโรป สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เพื่อน าเข้ามาปลูกเลี้ยงในประเทศไทย การพัฒนาการปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้ เป็นไปอย่างจริงจัง เมื่อประมาณปี 2493 โดยได้มีการวิจัย  นับตั้งแต่การรวบรวมปลูกใน
ระดับพื้นฐาน ต่อมาในปี 2497 ได้เร่ิมเปิดการฝึกอบรมการเลี้ยงกล้วยไม้ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไป และมีการจัดต้ังชมรมกล้วยไม้ขึ้นในปี 2498 ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสมาคมกล้วยไม้
เมื่อปี 2500 และในปีเดียวกันนี้  ได้เร่ิมมีการน าเอาความรู้ในเร่ืองกล้วยไม้และแนวความคิดในการ
พัฒนาวงการ กล้วยไม้ออกเผยแพร่ทั้งทางโทรทัศน์และวิทยุ และมีการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ 
ท าให้วงการกล้วยไม้ของประเทศไทย ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งมีการจัดต้ังสมาคม
และสโมสรเกี่ยวกับกล้วยไม้ขึ้นในภาคและจังหวัด  ต่างๆ ในปี 2501 ได้มีการเปิดการสอนวิชา
กล้วยไม้ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นคร้ังแรก  เพื่อผลิตนักวิชาการและพัฒนางานวิจัย
กล้วยไม้ของประเทศ และเป็นจุดเร่ิมต้นที่ท าให้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไม่ได้จ ากัดอยู่ภายในวง  แคบ
อีกต่อไป จากการส่งเสริมดังกล่าว  ท าให้มีการน าเข้ากล้วยไม้ลูกผสมจากต่างประเทศ เช่น  จาก
ฮาวายและสิงคโปร์จ านวนมากยิ่งขึ้น  ท าให้ผู้ที่มีความรู้หันมารวบรวมพันธุ์ผสมและเพาะพันธุ์จาก
พ่อแม่พันธุ์ใน  ประเทศ ทั้งที่เป็นพ่อแม่พันธุ์จากป่า และลูกผสมที่สั่งเข้ามาแล้วในอดีต ปี  2506 
วงการกล้วยไม้ของไทยได้เร่ิมมีแผนในการขยายข่ายงานออกไปประสานกับวงการกล้วย  ไม้สากล 
เพื่อยกระดับวงการกล้วยไม้ในประเทศให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ปี  2509 เร่ิมการท าสวนกล้วยไม้
ตัดดอกอย่างจริงจัง  เมื่อไทยเร่ิมส่งออกกล้วยไม้ไปสู่ตลาดต่างประเทศในยุโรปตะวันตก เช่น  
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เนเธอร์แลนด์ และอิตาลี  ต่อมาจึงขยายตลาดไปสู่ประเทศญ่ีปุ่น 
แคนาดา และบางรัฐของสหรัฐอเมริกา 

ลักษณะท่ัวไปของกล้วยไม้ 

 กล้วยไม้เป็นพืชที่มีรากกึ่งอากาศ ล าต้นที่เห็นโผล่พ้นจากเคร่ืองปลูกแยกได้เป็น 2 ประเภท 
คือ ล าต้นแท้จริง มีข้อ ปล้อง เหมือนพืชทั่ว ๆ ไป ที่ข้อมีตาซึ่ง สามารถเจริญเป็นหน่อใหม่หรือช่อ
ดอก กล้วยไม้ประเภทนี้ได้แก่ สกุลแวนด้า แมลงปอ อีกประเภทหนึ่งเป็นล าต้นเทียม เรียกว่า ล าลูก
กล้วย (pseudobulbs) ท าหน้าที่สะสมอาหาร ตาที่อยู่ตามข้อบน ๆ ของล าลูกกล้วยสามารถแตกเป็น
หน่อหรือช่อดอกได้ ล าต้นที่แท้จริงของกล้วยไม้ประเภทนี้ คือ เหง้า (rhizome) ซึ่งเจริญในแนวนอน
ไปตามผิวของเคร่ืองปลูก ลักษณะของเหง้ามีข้อและปล้องถี่ กล้วยไม้ในกลุ่มนี้ได้แก่ สกุลหวาย ใบ
กล้วยไม้มีหลายลักษณะ ได้แก่ ใบ แบน , ใบกลม และใบร่อง ส าหรับดอกกล้วยไม้ประกอบด้วย 
กลีบดอก 6 กลีบ โดยเป็นกลีบดอกชั้นนอก 3 กลีบ และกลีบดอกชั้นใน 3 กลีบ กลีบชั้นนอก 2 กลีบ
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ที่อยู่ด้านข้างหรือด้านล่าง มีลักษณะเหมือนกันอีก 1 กลีบ อยู่ด้านบน อาจมีลักษณะแตกต่างออกไป 
ส่วนกลีบชั้นในที่อยู่ด้านข้าง 2 กลีบ มีลักษณะ เหมือนกันอีก 1 กลีบ ที่อยู่ด้านล่างมีลักษณะแตกต่าง
ไปเรียกว่าปากหรือกระเป๋า ( lip) ซึ่งมีประโยชน์ส าหรับล่อเมลงเพื่อช่วยผสมพันธุ์ ดอก  กล้วยไม้
เป็นดอก สมบูรณ์เพศ มีส่วนของก้านเกสรตัวผู้ ก้านและยอดเกสรตัวเมียรวมเป็นอวัยวะเดียวกัน
เรียกว่า เส้าเกสร โดยอับเกสรตัวผู้อยู่ที่ส่วนปลายเส้าเกสรและยอด เกสรตัวเมียอยู่ใต้อับเรณู 
ลักษณะเป็นแอ่งตื้น ๆ ภายในมีเมือกเหนียวเพื่อช่วยในการผสมพันธุ์ ส าหรับรังไข่ของดอกกล้วยไม้
อยู่ตรงส่วนของก้านดอก 

 

1. กลีบชั้นนอกกลีบบน - dosal sepa 2. กลีบชั้นนอกคู่ล่าง - lateral sepal 
3. กลีบชั้นใน - petal  4. ปาก - labelum 
5. เส้าเกสร - column  6. หูกระเป๋า - side lobe 
7. ปลายปาก - midlobe  8. ฐานเส้าเกสร - column foot 
9. เดือยดอก - mentum  10. รังไข่ - ovary 
11. ไข่อ่อน - ovule  12. ก้านดอก - pedicel 
13. ก้อนเรณู - pollinia  
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ประเภทของกล้วยไม้ 
ลักษณะการเจริญเติบโตได้ 2 ประเภทคือ  
 1. ประเภทแตกกอ ( Sympodial) ได้แก่ กล้วยไม้ในสกุลหวาย แคทลียา และรองเท้านารี 
กล้วยไม้ประเภทนี้มีส่วนของเหง้าเจริญ ไปตามแนวนอนของ เคร่ืองปลูก และที่โคนล าลูกกล้วยติด
กับเหง้าจะมีตาที่สมบูรณ์ 2 ตา เมื่อล าลูกกล้วยเจริญจนสุดล าตาที่โคนตาหนึ่งจะแตกออกมาเป็น  ล า
ใหม่ ส่วนตาอีกข้างหนึ่งพักตัว ล าที่เกิดก่อนซึ่งเป็นล าที่มีอายุมากเรียกว่าล าหลัง ส่วนล าที่แตกใหม่
มีอายุน้อยกว่าเรียกว่าล าหน้า ส าหรับตาที่อยู่บนล าที่เจริญเต็มที่ก็จะเปลี่ยนเป็นตาดอก  
 2. ประเภทแวนด้า ( Monopodial) เป็นกล้วยไม้ที่มีการเจริญเติบโตขึ้นไปทางส่วนยอด คือ 
ตาที่ยอดจะแตกใบใหม่เจริญขึ้นเร่ือย ๆ ส่วนโคนต้นจะออก รากไล่ตามยอดขึ้นไป ได้แก่ กล้วยไม้
สกุลแวนด้า ช้าง กุหลาบ เข็ม และแมลงปอ  
 กล้วยไม้ที่เหมาะส าหรับปลูกเป็นไม้ตัดดอกควรมีจุดเด่นทั้งในด้านดอกและการ
เจริญเติบโต คือ เป็นต้นที่ปลูกเลี้ยงง่าย ต้านทานโรค เจริญเติบโตเร็ว รูปทรง ต้นแข็งแรง ให้ดอก
ดก ดอกขนาดใหญ่ สีสด กลีบดอกหนา รูปทรงดอกสมบูรณ์ ก้านช่อแข็งแรง ก้านยาวตรง ดอกเรียง
บนช่อได้ระเบียบสวยงามและบานได้ทน  
 พันธุ์กล้วยไม้ที่นิยมปลูกเป็นการค้า ได้แก่  
สกุลหวาย (Dendrobium sp.) : สีม่วง – พันธุ์มาดามปอมปาดัวร์, สีขาว - พันธุ์วอลเตอร์โอมาย, แจก
เกอลีนโทมัส, สีชมพู - พันธุ์อินทุวงศ์, แพนด้า, ซีซาร์ และซอนเนีย, สีเหลือง – พันธิ์เกษมโกลด์ 
สกุลอะแรนด้า (Aranda sp.) : พันธุ์คริสติน  
สกุลอะแรนเธอรา (Aranthera sp.) : พันธุ์เจมส์สตอริไอ  
สกุลอะแรคนิส (Arachnis sp.) : พันธุ์แม็กกี้อุย  
สกุลออนซิเดียม (Oncidium sp.) : พันธุ์โกลเด้นโชว์เวอร์, โกรเวอร์แรมเซย์  
สกุลแวนด้า (Vanda sp.) :พันธุ์รอทไซล์เดียนา, แซนเดอรานา, วิรัตน์  
สกุลม็อคคาร่า (Mokara sp.) : พันธุ์จักก๊วน, พรรณี  
สกุลซิมบิเดียม (Cymbidium sp.) : พันธุ์ Valley Knight ‚Vanessa‛, Floripink ‘Feline’  
 อุตสาหกรรมกล้วยไม้ของประเทศได้เจริญก้าวหน้าอย่างมาก และท ารายได้เข้าสู่ประเทศ
เป็นอับดับหนึ่งในจ านวนไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมดที่มีการส่งออก ซึ่งการส่งออกดอกกล้วยไม้ และ
ต้นกล้วยไม้มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยตลอด ในปี 2535 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์รายงาน
ปริมาณการส่งดอกกล้วยไม้ 11,142 ตัน เป็นมูลค่า 701.3 ล้านบาท และส่งออกต้นกล้วยไม้ปริมาณ 
939 ตัน มูลค่า 86.5 ล้านบาท ส าหรับพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2530-31 จนถึงปัจจุบัน
ค่อนข้างคงที่โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 12,000 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัด
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ใกล้เคียง ได้แก่ นครปฐม , สมุทรสาคร , ราชบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา เน่ืองจากสภาพ
ภูมิอากาศเหมาะกับการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ใกล้แหล่งน้ า ตลาด และมีการคมนาคมขนส่งที่
สะดวก และปัจจุบันพื้นที่ปลูกกล้วยไม้มีแนวโน้มที่จะย้ายจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้น 
เน่ืองจาก ที่ดินมีราคาสูงและมีปัญหามลภาวะของน้ าและอากาศ ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตและ
คุณภาพของกล้วยไม้  
 พื้นที่  อ.กระทุ่มแบน นับ  ว่าเป็นพื้นที่ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้จ านวนมากแห่งหน่ึงในจังหวัด
สมุทรสาคร  โดยเป็นพื้นที่ปลูกถึง 550 ไร่ ขณะที่ทั้งจังหวัดเลี้ยงกล้วยไม้ประมาณ  4,110 ไร่ 
กล้วยไม้หลากสีนานาพันธุ์ของ ‚สยามไทโยฟาร์ม ‛ อวดชูช่อ  ไสวให้ผู้สนใจได้เข้าไปศึกษาหา
ความรู้กันได้โดยไม่คิดมูลค่า ดีกรีรับประกันความส าเร็จของฟาร์มแห่งนี้ อยู่ที่การเป็นสวนกล้วยไม้
ส่งออกใหญ่อันดับสองของประเทศ มีมูลค่าส่งออกปีละเกือบร้อยล้านบาท ปริมาณส่งออกประมาณ 
9.5 ล้านช่อต่อปี  เฉลี่ยเดือนละ 8 แสนช่อ ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ เกตุแก้ว ประธานบริษัทสยามไทโย 
ฟาร์ม จ ากัด  กล่าวว่า กล้วยไม้ที่ส่งออกไปยังตลาดหลัก คือ ญี่ปุ่น อิตาลี สหรัฐอเมริกา  กล้วยไม้ที่
ส่งออกไปญี่ปุ่นมักจะเป็นพันธุ์หวาย 
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แบบฝึก 

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
และสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน 

 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
หน่วยการเรียนรู้ : กระทุ่มแบนบ้านเรา 

 

 
 

นางสาววนิดา กุลภัทร์แสงทอง                      

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 
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 แบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ฉบับนี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้

นักเรียนได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน โดยให้นักเรียนเรียนรู้ไปตามขั้นตอนความ

สนใจ ความสามารถของนักเรียน แบบฝึกใช้ประกอบการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

จาห้อง e-Learning  และการศึกษาจากสถานท่ีจริง  แบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการ

และสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖             

หน่วยการเรียนรู้กระทุ่มแบนบ้านเรานี้ ประกอบด้วยชุดฝึกย่อย ๔ ชุด ดังนี้ 

  ชุดที่ ๑  ท่าจีนไหลผ่าน 

  ชุดที่ ๒  โรงงานมากมี 

  ชุดที่ ๓  ของดีเบญจรงค์ 

  ชุดที่ ๔  ดงกล้วยไม้งาม 

 

วนิดา กุลภัทร์แสงทอง 

 

 

 

 

 

 

ค าน า 
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มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ 

และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง มี
ประสิทธิภาพ       

           
ตัวชี้วัดท่ี  ท๒.๑ป.๖/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และ 

    เหมาะสม          

                 ท๒.๑ป.๖/๘ เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 

                 ท๒.๑ป.๖/๙ มีมารยาทในการเขียน 

 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
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 แบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หน่วยการเรียนรู้ กระทุ่มแบนบ้านเราใช้
ประกอบการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตและการศึกษาจากสถานที่
จริง ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑. เกณฑ์การประเมินการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์  
 ๒. ก าหนดการจัดการเรียนรู้การใช้คู่มือแบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสร้างสรรค์ 
 ๓. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนแบบฝึกการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์มี 4 เร่ือง 4 แผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งหมด ๑๒  
ชั่วโมง จ านวน ๔ ชุด ดังต่อไปนี้ 
  ๓ .๑ แบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ ชุดที่ ๑     
ท่าจีนไหลผ่าน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๑ เวลา ๓ ชั่วโมง ๕ ใบกิจกรรม 
  ๓.๒ แบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ ชุดที่ ๒  
โรงงานมากมี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๒ เวลา ๓ ชั่วโมง ๕ ใบกิจกรรม 
  ๓.๓ แบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ ชุดที่ ๓  
ของดีเบญจรงค์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๓ เวลา ๓ ชั่วโมง ๕ ใบกิจกรรม 
  ๓.๔ แบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ ชุดที่ ๔    
ดงกล้วยไม้งาม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๔ เวลา ๓ ชั่วโมง ๕ ใบกิจกรรม 
 ๔ . แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๕ . แบบทดสอบหลังเรียน 

ค าแนะน าการใช้ 
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ชื่อ …………………..…………. นามสกุล ………………..………………………...…. 

ชั้น ……………….…..   เลขที ่…..…………….. วันท่ี ………………………………… 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ก่อนเรียน 
ด้วยแบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 

โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ หน่วยการเรียนรู้ : กระทุ่มแบนบ้านเรา    
 

ค าช้ีแจง   นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  
 ลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ด้วยภาษาของนักเรียนเอง ๑ เร่ือง พร้อมทั้งตั้งช่ือเรื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า  2 

…………………………………………… 
 

 ………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………… 
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แบบฝึก 

การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์         

โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

หน่วยการเรียนรู้ : กระทุ่มแบนบ้านเรา                     

ชุดที่ ๑ ท่าจีนไหลผ่าน 
 

 
 

นางสาววนิดา กุลภัทร์แสงทอง                      

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 
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ชื่อ …………………..…………. นามสกุล ………………..…………………………. 

ชั้น ……………….…..   เลขที ่…..…………….. วันท่ี ……………………………… 

แบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หน่วยการเรียนรู้ : กระทุ่มแบนบ้านเรา    

 ชุดที่ ๑ ท่าจีนไหลผ่าน 
 

 
 

ค าช้ีแจง นักเรียนดูภาพแม่น้ าท่าจีนแล้วคิดถึงอะไรบ้าง เขียนลงในช่องว่างให้ได้มาก
ท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

๓……………………….…………..…          ๔………………………………………. 

๕……………………………….…..…          ๖………..……………………………… 

๗………………………………………         ๘……………………………………… 

๙……………………………………..…        ๑๐……………………..……………… 

๑๑…………………………………..…          ๑๒…………………………………… 

 

 

กิจกรรมที่ ๑ 
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ชื่อ …………………..…………. นามสกุล ………………..………………………...…. 

ชั้น ……………….…..   เลขที ่…..…………….. วันท่ี ………………………………… 

แบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  หน่วยการเรียนรู้ : กระทุ่มแบนบ้านเรา    

 

 ชุดที่ ๑ ท่าจีนไหลผ่าน 
  ค าช้ีแจง  นักเรียนน าค าที่ก าหนดให้ จัดเข้ากลุ่มตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
   นักเรียนสามารถน าค าที่นักเรียนคิดเพิ่มมาจัดกลุ่มด้วยได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาหนะทางน้ า 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

ปัญหา 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

ประโยชน์ 

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

สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในน้ า 

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

อาบน้ า            ปลา       การเกษตร     หอย      ล้างจาน  

ขยะ       ผักตบชวา    หมาเน่า      เรือหางยาว       เรือพ่วง 

รดน้ าต้นไม้           ผักกระเฉด           เรือแจว          แพ                                    

น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

กิจกรรมที่ ๒ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชื่อ …………………..…………. นามสกุล ………………..………………………...…. 

ชั้น ……………….…..   เลขที ่…..…………….. วันท่ี ………………………………… 

แบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  หน่วยการเรียนรู้ : กระทุ่มแบนบ้านเรา    

ชุดที่ ๑ ท่าจีนไหลผ่าน 
\                     ค าช้ีแจง  หลังจากท่ีนักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับแม่น้ าท่าจีน   

         จากห้อง  e – Learning  แล้ว ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

๑. เพราะเหตุใด จึงเรียกแม่น้ าแห่งนี้ว่า แม่น้ าท่าจีน 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
๒. แม่น้ าท่าจีนมีชื่อเรียกหลายชื่อมีชื่อใดบ้างและเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
๓. แม่น้ าท่าจีนเป็นแม่น้ าสายส าคัญท่ีแยกมาจากแม่น้ าใด ท่ีจังหวัดใด 
………………………………………………………………………………………… 
๔. แม่น้ าท่าจีนให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้าง 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
๕. ในปัจจุบันเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับแม่น้ าท่าจีน 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
๖. แล้วเรามีวิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับแม่น้ าท่าจีนอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

กิจกรรมที่ ๓ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชื่อ …………………..…………. นามสกุล ………………..………………………...…. 

ชั้น ……………….…..   เลขที ่…..…………….. วันท่ี ………………………………… 

แบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  หน่วยการเรียนรู้ : กระทุ่มแบนบ้านเรา    

ชุดที่ ๑ ท่าจีนไหลผ่าน 
\                     ค าช้ีแจง  หลังจากท่ีนักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับแม่น้ าท่าจีน 
          แล้ว ให้นักเรียนสรุปข้อมูลลงในแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ ๔ 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

แม่น้ าท่าจีน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชื่อ …………………..…………. นามสกุล ………………..………………………...…. 

ชั้น ……………….…..   เลขที ่…..…………….. วันท่ี ………………………………… 

แบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หน่วยการเรียนรู้ : กระทุ่มแบนบ้านเรา    

ชุดที่ ๑ ท่าจีนไหลผ่าน 
\                    ค าช้ีแจง   นักเรียนน าความรู้ที่ได้คิดและเขียนไว้ในกิจกรรมที่ ๑ – ๔ 
          มาเขียนเร่ืองตามจนิตนาการและสร้างสรรค์โดยใชข้้อมูลทอ้งถิ่น
          เร่ืองแม่น้ าท่าจีนลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ด้วยภาษาของนักเรียนเอง 
          ๑ เร่ือง  พร้อมทั้งตั้งช่ือเรื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๕ 

…………………………………………… 
 

 ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หน้า  ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบฝึก 

การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค ์
โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
หน่วยการเรียนรู้ : กระทุ่มแบนบ้านเรา                    

 ชุดที่ ๒ โรงงานมากม ี
 

 
 

นางสาววนิดา กุลภัทร์แสงทอง                      

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชื่อ …………………..…………. นามสกุล ………………..…………………………. 

ชั้น ……………….…..   เลขที ่…..…………….. วันท่ี ……………………………… 

แบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หน่วยการเรียนรู้ : กระทุ่มแบนบ้านเรา    

 ชุดที่ ๒  โรงงานมากมี 

   

 
 
 
  ค าช้ีแจง นักเรียนดูภาพโรงงาน แล้วคิดถึงอะไรบ้าง เขียนลงในช่องว่างให้ได้มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ ๑ 

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

๓……………………….…………..…          ๔………………………………………. 

๕……………………………….…..…          ๖………..……………………………… 

๗………………………………………         ๘……………………………………… 

๙……………………………………..…        ๑๐……………………..……………… 

๑๑…………………………………..…          ๑๒…………………………………… 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชื่อ …………………..…………. นามสกุล ………………..………………………...…. 

ชั้น ……………….…..   เลขที ่…..…………….. วันท่ี ………………………………… 

แบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  หน่วยการเรียนรู้ : กระทุ่มแบนบ้านเรา    

 

ชุดที่ ๒  โรงงานมากมี 

  ค าช้ีแจง  นักเรียนน าค าที่ก าหนดให้ จัดเข้ากลุ่มตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
     นักเรียนสามารถน าค าที่คิดเพิ่มมาจัดกลุ่มด้วยได ้
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ ๒ 

ราคาถูก              น้ าเสีย             รองเท้า         เครื่องจักร      

รถจักรยาน         แรงงานต่างด้าว          เสียงดัง         ทันสมัย             

รถสิบล้อ          โกดัง             จ านวนมาก          สะดวกสบาย                  

กล่ินเหม็น           เสื้อผ้า           กระเป๋า สายพาน   

โทษ 

………………………………………………

………………………………………………

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

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

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

สินค้าจากโรงงาน 

………………………………………………

………………………………………………

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

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

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

ของใช้ในโรงงาน 

………………………………………………

………………………………………………

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

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

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

ประโยชน์ 

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

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชื่อ …………………..…………. นามสกุล ………………..………………………...…. 

ชั้น ……………….…..   เลขที ่…..…………….. วันท่ี ………………………………… 

แบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  หน่วยการเรียนรู้ : กระทุ่มแบนบ้านเรา    

ชุดที่ ๒  โรงงานมากมี 
\                     ค าช้ีแจง  หลังจากท่ีนักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับโรงงาน      

   อุตสาหกรรมจากห้อง e – Learning แล้ว ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

๑. เพราะเหตุใด เขตอ าเภอกระทุ่มแบนจึงมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
๒. ยกตัวอย่างโรงงานที่อยู่ในเขตกระทุ่มแบนมา 3 ตัวอย่าง 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
๓. โรงงานอุตสาหกรรมให้ประโยชน์ต่อเราอย่างไร 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
๔. โรงงานอุตสาหกรรมส่งผลเสียหรือโทษต่อเราหรือไม่ อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
๕. นักเรียนจะท าอย่างไร เมื่อในชุมชนของเรามีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่อย่างมากมาย 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรมที่ ๓ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชื่อ …………………..…………. นามสกุล ………………..………………………...…. 

ชั้น ……………….…..   เลขที ่…..…………….. วันท่ี ………………………………… 

แบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  หน่วยการเรียนรู้ : กระทุ่มแบนบ้านเรา    

ชุดที่  ๒  โรงงานมากมี 
\                     ค าช้ีแจง  หลังจากท่ีนักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับโรงงาน 
         อุตสาหกรรมแล้ว ให้นักเรียนสรุปข้อมูลลงในแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ ๔ 

โรงงานมากมี 

 

……………………………… 

…………………………… 

……………………………… 

…………………………… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชื่อ …………………..…………. นามสกุล ………………..………………………...…. 

ชั้น ……………….…..   เลขที ่…..…………….. วันท่ี ………………………………… 

แบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ หน่วยการเรียนรู้ : กระทุ่มแบนบ้านเรา    

ชุดที่ ๒  โรงงานมากมี 
\                    ค าช้ีแจง   นักเรียนน าความรู้ที่ได้คิดและเขียนไว้ในกิจกรรมที่ ๑ – ๔ 
          มาเขียนเร่ืองตามจนิตนาการและสร้างสรรค์โดยใชข้้อมูลทอ้งถิ่น
          เร่ืองโรงงานอุตสาหกรรม ลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ด้วยภาษาของ
         นกัเรียนเอง  ๑ เร่ือง พร้อมทั้งตั้งช่ือเรื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ ๕ 

…………………………………………… 
 

 ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หน้า  ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบฝึก 

การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค ์
โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน                 

 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
หน่วยการเรียนรู้ : กระทุ่มแบนบ้านเรา                     

ชุดที่ ๓  ของดีเบญจรงค ์
 

 
 

นางสาววนิดา กุลภัทร์แสงทอง                      

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชื่อ …………………..…………. นามสกุล ………………..…………………………. 

ชั้น ……………….…..   เลขที ่…..…………….. วันท่ี ……………………………… 

แบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   หน่วยการเรียนรู้ : กระทุ่มแบนบ้านเรา    

 ชุดที่ ๓ ของดีเบญจรงค์ 
 

 
 

 ค าช้ีแจง นักเรียนดูภาพเครื่องเบญจรงค์ แล้วคิดถึงอะไรบ้าง เขียนลงในช่องว่างให้
ได้มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ ๑ 

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

๓……………………….…………..…          ๔………………………………………. 

๕……………………………….…..…          ๖………..……………………………… 

๗………………………………………         ๘……………………………………… 

๙……………………………………..…        ๑๐……………………..……………… 

๑๑…………………………………..…          ๑๒…………………………………… 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชื่อ …………………..…………. นามสกุล ………………..………………………...…. 

ชั้น ……………….…..   เลขที ่…..…………….. วันท่ี ………………………………… 

แบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หน่วยการเรียนรู้ : กระทุ่มแบนบ้านเรา    

 

 ชุดที่ ๓ ของดีเบญจรงค์ 
  ค าช้ีแจง  นักเรียนน าค าที่ก าหนดให้ จัดเข้ากลุ่มตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
   นักเรียนสามารถน าค าที่คิดเพิ่มมาจัดกลุ่มด้วยได้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ ๒ 

 

แก้วน้ า            สีเขียว        แจกัน            เอกลักษณ์           สวยงาม            ผอบ   

สีเหลือง          ราคาแพง             ความเป็นไทย           สีด า        ถ้วยโถโอชาม   

สีขาว       น้ าทอง       พู่กัน       เตาเผา      สีแดง          ท าด้วยมือ          แตกง่าย       

สินค้า 

 

อุปกรณ์/วิธีท า 

 

สีต่างๆ 

 

คุณสมบัติ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชื่อ …………………..…………. นามสกุล ………………..………………………...…. 

ชั้น ……………….…..   เลขที ่…..…………….. วันท่ี ………………………………… 

แบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  หน่วยการเรียนรู้ : กระทุ่มแบนบ้านเรา    

 ชุดที่ ๓ ของดีเบญจรงค์ 
\                     ค าช้ีแจง  หลังจากท่ีนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการท าเครื่องเบญจรงค์   

         จากการศึกษาจากสถานท่ีจริงแล้ว ให้นักเรียนตอบค าถามตอ่ไปนี ้

๑. เพราะเหตุใด จึงเรียกว่า เบญจรงค์ 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
๒. การท าเบญจรงค์ มีขั้นตอนอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
๓. นักเรียนคิดว่า เบญจรงค์มีผลดีหรือผลเสียต่อเราหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
๔. นักเรียนคิดว่าจะท าอย่างไรให้ทุกคนรู้จักและหันมาใช้เครื่องเบญจรงค์ 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรมที่ ๓ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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