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1.1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
  การเขียนเปนการสื่อสารดวยลายลักษณอักษรแทนภาษาพูดที่สะทอนถึงความคิด ภูมิปญญา  
จินตนาการ  ความรูทัศนคติ  อารมณ  และความตองการของผูเขียน  ความสามารถทางภาษาในการสังเคราะห
และเชื่อมโยงความคิด ลําดับความคิด  แลวเลือกสรรถอยคํา  สํานวน  โวหาร  ที่สามารถสื่อความหมาย
ไดชัดเจน  สมบูรณ  สละสลวย  เพื่อใหผูอานเขาใจนั้น  ผูเขียนตองฝกฝนอยางสม่ําเสมอ  ดังคํากลาวของ  
สนิท  ตั้งทวี (2540,  หนา  37)  ท่ีวา  การเขียนเปนการสื่อสารที่มีขั้นตอนหลายอยาง  คือ  ผูเขียนตองคิด
เสียกอนท่ีจะเขียน  เพ่ือใหผูอานไดรับสารตรงกับความคิดของผูเขียน และยังเปนทกัษะที่ยุงยาก  ซับซอน  
ฉะนั้นผูเขียนจําตองมีทักษะประกอบการเขียนทั้งดานความรูและประสบการณ  นอกจากนั้นยังตองมีทักษะ
ดานความคิดเพราะความคิดกับการเขียนนั้นมีความสัมพันธกัน  คือ  หากปราศจากการคิดก็เขียนไมได  
เมื่อผูเขียนตองการจะถายทอดความคิดดวยภาษาที่สละสลวยและสื่อสารไดชัดเจน  ผูเขียนจักตองมีความรู
และฝกฝนดานการเขียนรวมดวย  ดวยเหตุน้ีการเขียนจึงเปนทั้งศาสตรและศิลปที่เกิดจากการคิดสรางสรรค
ของมนุษย 
 ปจจุบันการเขียนเชิงสรางสรรคไดเขามามีบทบาทตอการศึกษามากยิ่งขึ้น  เนื่องจากการเขียน
เชิงสรางสรรค  มีจุดมุงหมายท่ีสําคัญ คือ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางการเขียนของผูเรียน และสงเสริม
ใหผูเรียนไดใชทักษะการเขียนเพื่อถายทอดความคิด  การแสดงออก  ความรู  ความรูสึก  จินตนาการและ
ประสบการณตางๆ ที่มีอยูออกมาในทางสรางสรรคอยางมีอิสระเสรี  โดยถายทอดออกมาเปนภาษาเขียน  
นอกจากนี้ยังพบวา  การเขียนเชิงสรางสรรคมีคุณประโยชนตอผูสอนและผูเรียนเปนอยางมาก  ดังที่  
กัลยา  ไตรศรีศิลป  (2542, หนา 2)  ไดกลาวถึงประโยชนของการเขียนเชิงสรางสรรคที่มีตอผูสอนวา 
เปนวิธีการที่จะชวยใหผูสอนเขาใจถึงความแตกตางของผูเรียน  ชวยใหเกิดความคุนเคยและเขาใจ
ในตัวผูเรียนเปนรายบุคคล เพราะจากงานเขียนจะแสดงใหเห็นถึงความคิด  ความรู  ความรูสึก  จินตนาการ  
และประสบการณของผูเรียน  ซ่ึงพิศมัย อําไพพันธุ (2537,  หนา 3)  ไดกลาวถึงประโยชนของการเขียน
เชิงสรางสรรคที่มีตอผูเรียนไววา  การเขียนจะชวยเปดโอกาสใหผูเรียนคิดไดอยางรวดเร็ว  มีโอกาสได
ทดลองความสามารถในการเขียน  แสดงออกถึงความรูสึก  ความมีสุนทรียภาพ  ความคิด  ความเขาใจ
และแสดงปฏิกิริยาตอส่ิงเราที่ไดพบเห็น 
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  สุทิศา  อุทัยคุปต  (2542, หนา  2)  ไดช้ีใหเห็นเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคไววา  ทุกคนตางมี
ศักยภาพทางความคิดสรางสรรค  แตอาจมีปริมาณที่ตางกัน  ถาหากไดรับการสงเสริมอยางเต็มศักยภาพ
ก็จะชวยใหเกิดการพัฒนาขึ้นได  ในทํานองเดียวกัน  สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน  (2541, หนา 3)  กลาววา 
ความคิดสรางสรรคสามารถเรียนรูไดเปนผลมาจากประสบการณหรือเปนผลมาจากการตอบสนองตอ
เงื่อนไขรอบตัวและเชื่อวาคนทุกคนมีศักยภาพทางความคิดสรางสรรค ดังนั้น บุคคลจึงมีความคิดสรางสรรค
ไมเทากันเพราะมีสภาพแวดลอมที่ตางกัน  นอกจากนี้  อนงค  แสงเงิน (2540, หนา  8) ไดกลาวถึง
ความคิดสรางสรรควาเปนคุณลักษณะที่สําคัญที่ควรไดรับการสงเสริมและปลูกฝง เพื่อสรางนิสัยที่ดี
ใหกับเด็ก  สามารถนําความรูไปใชในการแกปญหาในชีวิตของตนเองได  อีกทั้งยังสามารถใชใหเปน
ประโยชนตอสังคมและชมุชนไดอีกดวย  จึงควรจัดใหมีการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนเกิดความคิด
สรางสรรคอันจะชวยใหสังคมเกิดความเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต 
 ดวยเหตุน้ีการเขียนเชิงสรางสรรคจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นกับเด็กเพราะ
การเขียนเชิงสรางสรรคเปนเครื่องมือที่สามารถพัฒนาเด็กใหมีจินตนาการแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด
ในการสรางสรรคภาษา  เปนการระบายอารมณตามธรรมชาติที่มีอยูในตัวเด็ก  ทําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน  
เพลิดเพลิน   และเกิดความชื่นชมในศิลปะ  ซาบซึ้งในการใชภาษาเพื่อแสดงออกใหเกิดประโยชนที่ตองการ
สูงสุด   แลวยังเปนการฝกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
อันจะสงผลตอเนื่องไปถึงการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลอีกทางหนึ่งดวย  จึงนับวาการเขียนเชิง
สรางสรรคเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่ควรปลูกฝงและพัฒนาใหเด็ก 
 กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค
ในระดับประถมศึกษา  ดังจะเห็นไดจากสาระและมาตรฐานการเรียนรูรายวิชาภาษาไทยในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  ชวงชั้นท่ี  1 กําหนดไวอยางชัดเจนวา  การเรียนการสอนภาษาไทย
มุงเนนใหผูเรียนมีพัฒนาการทั้งในดานการอาน  การเขียน  การฟง  การดู  การพูด  หลักการใชภาษา 
วรรณคดีและวรรณกรรม  เห็นคุณคาของภาษา  สามารถใชเปนเครื่องมือสื่อความคิด  ความเขาใจ  
รวมทั้งการรับรูและการถายทอดความรูสึกนึกคิดอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล สามารถใชภาษา
ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ตลอดจนสามารถใชภาษาในเชิงสรางสรรคได (กรมวิชาการ, 
2543, หนา 12)   
 อยางไรก็ตาม แมจะเปนท่ีตระหนักวา การเขยีนเชิงสรางสรรคเปนทักษะที่ผูเรียนควรไดรับ
การฝกฝนและถูกบรรจุในหลักสูตร แตจากสภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในปจจุบัน การสอน
ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคยังไมคอยไดรับการสงเสริมเทาใดนัก ซึ่งอาจเปนเพราะวายังมีปญหา และ
อุปสรรคอยูมาก  เนื่องจากการฝกใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค แลวถายทอดออกมาเปนขอความหรือ
เรื่องราวนั้น  เปนสิ่งท่ีทําไดคอนขางยากอยูแลว  จึงทําใหทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคมีความยุงยาก
ซับซอนขึ้นไปอีก และสิ่งสําคัญพบวาครูผูสอนภาษาไทยสวนมากยังสอนโดยเนนการใชความจํา 
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เชาวนปญญา  การเขียนแบบมีเกณฑและยึดหลักภาษาไทยมากกวาเนนความคิดสรางสรรค ขาดการกระตุน 
พัฒนาและสงเสริมการเขียนเชิงสรางสรรค ทําใหเด็กขาดความมั่นใจในการแสดงความรู  ความคิด  
ไมสามารถถายทอดความรูสึกนึกคิดที่จะเรียบเรียงความคิดของตนเองได  ทําใหเด็กเกิดความรูสึกวา
เปนเรื่องยากที่จะเขียน  ลําบากใจในการเขียนเกิดความเบื่อหนาย  หรือหมดกําลังใจที่จะเขียนตอไป  
จึงจําเปนที่ครูผูสอนตองฝกใหเด็กเกิดทักษะความคิดกอน เพราะเมื่อเด็กเกิดความคิดแลวจะสามารถ
ถายทอดออกมาเปนการเขียนได เนื่องจากสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเขียน คือ การคิด ดังนั้นการสอนเขียน
ควรควบคูไปกับความคิด เพราะเมื่อเด็กคิดไดก็จะเขียนได และความคิดนั้น คือ ความคิดสรางสรรค 
(วิภาฤดี  วิภาวิน, 2543, หนา 3)   
 การสอนเขียนเชิงสรางสรรคยังมีปญหาสําหรับครูผูสอนก็คือ ครูยังขาดสื่อการสอน
ในการที่จะนําเด็กไดเกิดความคิดสรางสรรค ส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะเปนสิ่งเราและกระตุน
ใหเด็กเกิดความรู  ความคิด  จินตนาการ อารมณ  และทําใหสามารถถายทอดออกมาเปนการเขียน
เชิงสรางสรรคได  สื่อการเรียนการสอนเปนสื่อกลางของการนําไปสูการเรียนรู  ความคิดที่แปลกใหม
โดยเฉพาะเด็กระดับประถมศึกษาเปนชวงท่ีเด็กชอบมีจินตนาการคิดฝนสรางสถานการณ เปรียบเทียบ
เรื่องราวตางๆ ดังที่ กิ่งดาว  พุทธพันธ (2540, หนา 4) ไดกลาววา ครูควรมุงจัดกิจกรรมและนําสื่อการสอน
มาชวยสรางสถานการณใหแกผูเรียน  เพื่อใหเปนส่ิงเราใหผูเรียนเกิดความคิดได การสอนเขียนก็งายขึ้น 
 จากสภาพปจจุบันสื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลายรูปแบบ ไดรับการพัฒนาดานเนื้อหา
และวิธีการเพื่อเปดโอกาสใหแกผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  และตรงตามวัตถุประสงค
ของการเรียนรู การสอนเขียนในปจจุบันนี้มีปญหาตรงที่ขาดกิจกรรมขั้นตอนในลักษณะตางๆ ที่เหมาะสม
กับวัยและระดับชั้นของผูเรียนการฝกตามลําดับขั้นตอนในลักษณะตางๆที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น
ของผูเรียน  การฝกตามลําดับขั้นตอน  การพัฒนากลไกที่สัมพันธกับการสอนเพื่อท่ีจะนําไปสูการเขียน
ที่เสริมสรางจินตนาการและความคิดสรางสรรคไดนั้น  ครูจึงมีหนาที่ศึกษาและนําเทคนิควิธีการ  
ส่ือที่แปลกใหมมาใชเพ่ือเปนการกระตุนใหเด็กไดคิดและเขียนไดอยางสรางสรรคเหมาะสมกับวัย 
 จากการเก็บขอมูลของงานทะเบียนและวัดผล ฝายวิชาการโรงเรียนกบินทรจริยาคม พบวา
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยปการศึกษา 2549 ระดับประถมศึกษาปที่ 3 สมรรถภาพการเขียน 
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 42.36 (โรงเรียนกบินทรจริยาคม.  2550, หนา 32) จัดไดวา สมรรถภาพการเขียน
ของนักเรียนต่ํากวาเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว แสดงใหเห็นวามีความบกพรองในการเขียน  
จากประสบการณที่ผูวิจัยเปนครูผูสอนวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา มา 13 ป ไดพิจารณาเห็นวา 
การใชสื่อการสอนที่นาสนใจและเหมาะสมกับเนื้อหานั้น มีสวนสงเสริมกระตุนใหผูเรียนสนใจ 
เกิดความคิด สนุกสนานกับการเรียน ซึ่งทําใหผูวิจัยสนใจที่จะสรางแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียน
เชิงสรางสรรคสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพ่ือชวยพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค
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ของนักเรียน โดยใชทฤษฎีองคประกอบความคิดสรางสรรคของกิลฟอรด คือ ความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่ม 
  

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
 1.2.1  เพ่ือสรางแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน
80/80 
 1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3 
กอนใชและหลังใชแบบฝกพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 
  
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
  1.3.1  เปนแนวทางใหครูไดนําแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคไปใชในการจัด 
การเรียนการสอนภาษาไทยเพิ่มขึ้นจากเดิมอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  1.3.2  เปนแนวทางสําหรับครูในการจัดทําแบบฝกการเรียนการสอนกลุมสาระภาษาไทยและ
กลุมสาระอื่นๆ 
  1.3.3  ไดเครื่องมือที่ใหนักเรียนไดฝกพัฒนาทักษะการเขยีนเชิงสรางสรรค 
  

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

 
 1.4.1  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังศึกษา
อยูในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2550 จํานวน 3  หองเรียน  รวม  120  คน  โรงเรียนกบินทรจริยาคม  
อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   
 1.4.2  กลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ท่ีกําลังเรียนอยูในภาคเรียนท่ี  1 
ปการศึกษา  2550  โรงเรียนกบินทรจริยาคม  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  จํานวน 1 หองเรียน
จํานวน  40 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย โดยใน 3 หองเรียนมีการจัดนักเรียนแบบคละความสามารถ
ไมแตกตางกัน ผลการสุมอยางงายไดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3/2  
 1.4.3  ตัวแปรท่ีวิจัย ไดแก 
      ตัวแปรตน  ไดแก  การฝกเขียนเชิงสรางสรรคโดยใชแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียน
เชิงสรางสรรค 
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   ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 1.4.4  เนื้อหาที่ใชในแบบฝก ไดแก การเขียนกลุมคําหรือประโยค การเขียนขอความ และ
การเขียนเรื่อง  
  1.4.5  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา การทดลองนี้ใชเวลาในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 
2550 เวลาในการทดลอง ครั้งละ 1 ช่ัวโมง จํานวน 24 ช่ัวโมง 
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ คือ การสรางแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ตามแนวคิดทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด ท่ีเปนโครงสราง
สามมิติ เฉพาะสวนที่เปนวิธีการคิดดานการคิดอเนกนัยเพียงดานเดียว องคประกอบความคิดสรางสรรค
ตามแนวทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด มี 4 ดาน ผูวิจัยไดนํามาเพียง 3 ดาน ไดแก 
ดานความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม สวนความคิดละเอียดลออน้ันไดสอดแทรกอยูกับ
องคประกอบทั้ง 3 ดาน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคในรายวิชาภาษาไทย 
ดังภาพตอไปนี ้
 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.6  สมมติฐานการวิจัย 

 
  1.6.1  แบบฝกพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรคที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
80/80 
  1.6.2  ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนหลังการใชแบบฝกสูงกวาผลสัมฤทธิ์
กอนการใชแบบฝก 

นักเรียนขาดการฝก 
การเขยีนเชิงสรางสรรค 

สรางแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียน 
เชิงสรางสรรค 

ผลสัมฤทธิก์ารเขียนเชิงสรางสรรค 
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1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 

  
 1.7.1  การเขียนเชิงสรางสรรค  หมายถึง  การเขียนที่เปนความคิดของเด็กเองที่อาศัยความคิดคลอง  
ความคิดยืดหยุน  ความคิดริเริ่ม  ทั้งนี้โดยมีการใชภาษาที่ไพเราะ สละสลวย ถูกตองเหมาะสมกับรูปแบบ
และเรื่องราว ทําใหงานเขียนนั้นนาสนใจ ชวนใหเพลิดเพลินประทับใจผูอาน ซึ่งลักษณะความสามารถ
ในการคิดตางๆ มีดังนี้คือ 
   1)  ความคิดคลองแคลว หมายถึง ความสามารถในการคิดแกปญหา หรือหาคําตอบ
โดยการเขียนออกมาไดอยางหลากหลายแนวทาง ในเวลาอันจํากัด ความคิดยิ่งมีปริมาณมากเทาใด
ก็ยิ่งจะดีมากเทาน้ัน 
  2)  ความคิดยืดหยุน หมายถึง ความสามารถในการคิดแกปญหาหรือหาคําตอบ
โดยการเขียนออกมาไดอยางหลากหลายและแตกแยกแขนงออกไดหลายแขนง หลายประเภทในเวลา
อันจํากัด 
  3)  ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความสามารถในการคิดแกปญหาหรือหาคําตอบที่แปลกใหม
และเขียนออกมาโดยไมซํ้าแบบผูใดในกลุมหรือไมซ้ํากับการเขียนของบุคคลสวนใหญ 
 1.7.2  ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  หมายถึง  ความสามารถของบุคคล
ในการถายทอดอารมณ ความคิด ความรูสึกที่เกิดจากจินตนาการหรือประสบการณเดิมที่พบเห็น  หรือ
ไดสัมผัสดวยกระบวนการคิดอยางคลองแคลว ยืดหยุน ริเริ่มในเรื่องของการเขียน การเขียนกลุมคํา และ
ประโยค การเขียนขอความ และการเขียนเรื่อง โดยวัดความสามารถดวยแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเขียนเชิงสรางสรรคท่ีสรางขึ้นและคิดเปรียบเทียบคาความสามารถออกมาในรูปแบบของคาคะแนน  
 1.7.3  แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค หมายถึง แบบทดสอบที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเพ่ือใชวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค โดยอาศัยแนวทาง การสรางและพัฒนาจาก
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางภาษาตามแนวทางทฤษฎีของกิลฟอรด ซึ่งมีขอบขายของการวัด
ครอบคลุมดานการเขียน 3 เรื่อง คือ การเขียนกลุมคําหรือประโยค  การเขียนขอความ และการเขียนเรื่อง 
  1.7.4  แบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค  หมายถึง  แบบฝกท่ีใชฝกทักษะทางภาษา
ในดานการเขียนกลุมคําหรือประโยค การเขียนขอความ และการเขียนเรื่อง ท่ีสรางขึ้นตามแนวคิดทฤษฎี
โครงสรางทางสมองของกิลฟอรด ดานความคิดสรางสรรคทางภาษาเพื่อใชฝกใหผูเขียนไดเขียนถายทอด
แสดงออกทางอารมณความคิดเห็น ความรูสึกที่เกิดจากจินตนาการหรือประสบการณเดิมที่ไดพบหรือ
เห็นหรือไดสัมผัสมาเขียนในลักษณะที่เปนเรื่องแปลกใหม และมีลักษณะเฉพาะตัวของตนเอง ประกอบดวย
แบบฝกทั้งหมด 18  แบบฝก  ซึ่งแตละแบบฝกจะเนนการแสดงออกทางความคิดสรางสรรค 3 ดาน คือ 
ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

7 
 
 1.7.5  เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางภาษาหมายถึงเกณฑการพิจารณา
คําตอบที่อยูในลักษณะที่เปนการคิดอเนกนัย ตามแนวคิดของกิลฟอรด  (Guilford, 1968, pp. 142-144) 
และครอพเลย (Cropley, 1966, pp. 261-262; อางถึงใน มาลียา  ระวังวงศ, 2542, หนา 56-59) ดังนี้ 
  1)  ความคิดคลองแคลว  หมายถึง  การนับจํานวนคําตอบที่ไมซ้ํากันใหคําตอบละ 
1 คะแนน โดยไมคาํนึงวาคําตอบเหลาน้ีจะซ้ํากับคําตอบของคนอื่นหรือไม ถานักเรียนตอบได 5 คําตอบ 
ก็จะไดคะแนน 5 คะแนน ตอบได 10 คําตอบก็ได 10 คะแนน 
  2)  ความคิดยืดหยุน  หมายถึง  คะแนนที่ไดจากการนับจํานวนคําตอบที่ไมอยูในทิศทาง
เดียวกัน  หรือคําตอบที่อยูในประเภทที่แตกตางกัน โดยใหคะแนนคําตอบละหนึ่งคะแนน  และไมคํานึงถึง
วาคําตอบเหลานี้จะไปซ้ํากับคําตอบของคนอื่นหรือไม 
   3)  การคิดริเร่ิม  หมายถึง  คะแนนตามสัดสวนของความถี่ของคําตอบ ซึ่งดัดแปลงมา
จากวิธีการของครอฟเลย คําตอบใดที่กลุมตัวอยางตอบซ้ํากันมากๆ ก็ไดคะแนนนอยหรือไมไดเลย 
ถาคําตอบยิ่งซํ้ากับคนอื่นนอยหรือไมซ้ํากับคนอื่นเลยจะไดคะแนนมากขึ้น เกณฑการใหคะแนนยึดหลัก
ของครอฟเลย ซึ่งปรับใหเหมาะกับขนาดของกลุมตัวอยางดังตอไปนี้ 
   คําตอบซ้ํากัน 4 คนขึ้นไป ให 0  คะแนน 
   คําตอบซ้ํากัน 3 คนขึ้นไป ให 1  คะแนน 
   คําตอบซ้ํากัน 2 คน   ให 2  คะแนน 
   คําตอบซ้ํากัน 1 คน  ให 3  คะแนน 
   ความคิดสรางสรรคของนกัเรียนหาไดจากผลบวกของคะแนนความคดิคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม ในการทําแบบทดสอบแตละฉบับ ผลรวมของคะแนนที่ไดจะเปนคะแนน
ความคิดสรางสรรคของนกัเรียนแตละคน 
  1.7.6  โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนกบินทรจริยาคม อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
  1.7.7  นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2  ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2550 
โรงเรียนกบินทรจริยาคม อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 
  1.7.8  ประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑ 80/80 หมายถึง คุณภาพของแบบฝกท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อใหนักเรียนในกลุมตัวอยางใชฝก และทําแบบทดสอบหลังฝกตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
   80  ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทําแบบฝกผานเกณฑอยางนอยรอยละ 80 
   80  ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยท่ีนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียน
เชิงสรางสรรคผานเกณฑอยางนอยรอยละ 80 
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บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
  
 การศกึษาวิจยัในครั้งนี้  ผูวิจยัไดศกึษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วของ ดังนี ้
 2.1  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  2.1.1  วิสัยทัศนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  2.1.2  ลักษณะของหลักสูตร 

  2.1.3  สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย 
  2.1.4  คุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 
 2.2  ความคิดสรางสรรค 
  2.2.1  ความหมายของความคิดสรางสรรค 
  2.2.2  ทฤษฎีความคิดสรางสรรค 
  2.2.3  องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
  2.2.4  ความสําคัญของความคิดสรางสรรค 
  2.2.5  การพัฒนาความคิดสรางสรรค 
  2.2.6  ลักษณะของเด็กท่ีมีความคิดสรางสรรค 
  2.2.7  การสงเสริมความคิดสรางสรรค 
  2.2.8  การวัดและประเมินความคิดสรางสรรค 
 2.3  การเขยีนเชิงสรางสรรค 
  2.3.1  ความหมายของการเขยีนเชิงสรางสรรค 
  2.3.2  ความมุงหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค 
  2.3.3  ลักษณะของการเขยีนเชิงสรางสรรค 
  2.3.4  องคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรค 
  2.3.5  ลําดับขัน้ในการเขียนเชิงสรางสรรค 
  2.3.6  ส่ิงเราทีช่วยในการเขียนเชิงสรางสรรค 
  2.3.7  การสรางบรรยากาศในการเขียนเชิงสรางสรรค 
  2.3.8  การจดักจิกรรมในการเขียนเชิงสรางสรรค  
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 2.4  การสรางแบบฝก 
  2.4.1  ความสําคัญของแบบฝก 
  2.4.2  ลักษณะของแบบฝก 
  2.4.3  คุณประโยชนของแบบฝก 
  2.4.4  หลักการสรางแบบฝก 
  2.4.5  ขั้นตอนในการสรางแบบฝก 
  2.4.6  การหาประสิทธิภาพของแบบฝก 
  2.4.7  หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝก 
 2.5  งานวิจยัในประเทศ 
 2.6  งานวิจยัตางประเทศ 
  

2.1  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระภาษาไทย กําหนดใหวิชาภาษาไทย
เปนสาระการเรียนรูหน่ึงในแปดกลุมสาระการเรียนรู เพราะภาษาไทยมีความสําคัญทั้งในฐานะที่เปน
เอกลักษณของชาติ เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารและเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย 
ซ่ึงในคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดกลาวถึงหลักสูตรไวดังนี้ 

 2.1.1  วิสัยทัศนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 การเรียนรูภาษาไทยเพื่อใหเกิดทักษะอยางถูกตอง เหมาะสมในการสื่อสารเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรู แสวงหาความรูและประสบการณ เรียนรูในฐานะเปนวัฒนธรรมทางภาษาใหเกิดความชื่นชม 
ซาบซึ้ง และภูมิใจในภาษาไทย โดยเฉพาะคุณคาของวรรณคดี และภูมิปญญาทางภาษาของบรรพบุรุษ
ท่ีไดสรางสรรคไว อันเปนสวนเสริมสรางความงามในชีวิตเปนเครื่องมือในการเรียนรู แสวงหาความรู
และประสบการณ เรียนรูในฐานะเปนวัฒนธรรมทางภาษา ใหเกิดความชื่นชม ซาบซ้ึง และภูมิใจ
ในภาษาไทย โดยเฉพาะคุณคาของวรรณคดี และภูมิปญญาทางภาษาของบรรพบุรุษที่ไดสรางสรรคไว 
อันเปนสวนเสริมสรางความงดงามในชีวิต 

 การเรียนรูภาษาไทยจึงตองสงเสริมใหผูเรียนไดคิดสรางสรรค คิดวิพากษวิจารณ คิดตัดสินใจ
แกปญหา และวินิจฉัยอยางมีเหตุผล ใชภาษาในทางสรางสรรค อยางสละสลวยงดงามเปนการสรางเสริม
บุคลิกภาพของผูใชภาษาใหเกิดความนาเชื่อถือ 
 ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ผูเรียน
ตองมีทักษะการอาน การฟง การพูดและการเขียน สามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางพินิจพิเคราะห
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สามารถเลือกใชคํา เรียบเรียงความคิด ความรู และใชภาษาไดถูกตองตามกฎเกณฑไดตรงความหมาย
และถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล และมีประสิทธิภาพ 
 ภาษาไทยมีสวนเปนเนื้อหาสาระ ไดแก กฎเกณฑทางภาษา ซึ่งผูใชภาษาตองรูและใชภาษา
ใหถูกตอง นอกจากนั้นยังมีวรรณคดีและวรรณกรรม ตลอดจนบทรองเลนของเด็ก เพลงกลอมเด็ก 
ปริศนาคําทาย เพลงพื้นบาน วรรณกรรมพ้ืนบาน เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งมีคุณคา การเรียน
ภาษาไทยจึงตองเรียนวรรณคดี วรรณกรรม ภูมิปญญาทางภาษาที่ถายทอดความรูสึกนึกคิด คานิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีตและความงดงามของภาษาในบทประพันธทั้งรอยแกว
และรอยกรองประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดความซาบซึ้งและความภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษไดสั่งสมและ
สืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 
 2.1.2  ลกัษณะของหลกัสตูร 
 หลักสูตรกลุมสาระภาษาไทย ไดกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหเปนแนวทาง
เดียวกันทั้งประเทศตามมาตรฐานการเรียนรู ลักษณะสําคัญของหลักสูตรกลุมสาระภาษาไทย มีดังนี้ 
  1)  กําหนดสาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จัดใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนและสภาพแวดลอมในทองถิ่น ประกอบดวย การอาน การเขียน การฟง การดู การพูด หลักการใช
ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม 
  2)  กําหนดมาตรฐานการเรียนรู ประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู กลุมวิชาและมาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้นของแตละสาระ เพื่อระบุสิ่งที่ผูเรียนจะตองเรียน และสามารถปฏิบัติไดอันเปนคุณภาพ
ของผูเรียนที่ผูสอนควรยึดเปนแนวการจัดการเรียนรู 
  3)  กําหนดหลักสูตรเปนชวงชั้น ทั้งมาตรฐานการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
โดยแบงเปน 4 ชวงชั้น คือ ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปที่  4-6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4-6 มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอยางตอเนื่องทกุชวงช้ัน 
  4)  กําหนดเวลาเรียนตามความเหมาะสมในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1-3 กําหนดเวลาเรียนเปนรายป สวนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 กําหนดเวลาเรียนเปนรายภาค และ
เปนหนวยกิต 
 2.1.3  สาระและมาตรฐานการเรยีนรูภาษาไทย 
 หลักสูตรจะมีสาระการเรียน เปนกลุมเนื้อหาและทักษะที่จะตองสอน แตละสาระการเรียนรู
จะมีมาตรฐานการเรียนรู เปนตัวกําหนดคุณภาพของการจัดการศึกษาแตละมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
มาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณลักษณะและความสามารถของผูเรียน สวนมาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นกําหนดสาระการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเนื้อหากําหนดเนื้อหาและมาตรฐานการปฏิบัติ กําหนด
คุณสมบัติที่เปนความสามารถการปฏิบัติงาน และคุณธรรมจริยธรรม สาระและมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีดังนี้ 
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    สาระที่  1  : การอาน 
    มาตรฐาน  ท 1.1  : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ 
แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 
    สาระที่  2  :  การเขียน 
    มาตรฐาน  ท 2.1  : ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ-ยอความ
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ 
    สาระที่  3  : การฟง การดู  และการพูด 
    มาตรฐาน  ท 3.1  : สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู  
ความคิด  ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
    สาระที่  4  :  หลักการใชภาษา 
    มาตรฐาน  ท 4.1  : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
    สาระที่  5  :  วรรณคดแีละวรรณกรรม 
    มาตรฐานที่  ท 5.1  : เขาใจและแสดงความคิด  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยางเห็นคุณคา  และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หนา 7-17) 
 2.1.4  คุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 
  เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว ผูเรียนตองมีความรู ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยม ดังนี้ 
    1)  สามารถใชภาษาส่ือสารไดอยางด ี
    2)  สามารถอาน เขียน ฟง ดู และพูด ไดอยางมีประสิทธภิาพ 
    3)  มีความคิดสรางสรรค คดิอยางมีเหตุผลและคดิเปนระบบ 
    4)  มีนิสัยรักการอาน การเขียน การแสวงหาความรูและใชภาษาในการพัฒนาตนและ
สรางสรรคงานอาชีพ 
    5)  ตระหนักในทางวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย ภูมิใจและชื่นชม
ในวรรณคดี และวรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย 
    6)  สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ถูกตองตามสถานการณและบุคคล 
    7)  มีมนุษยสัมพันธทีด่ี และสรางความสามัคคีในความเปนชาติ 
    8)  มีคุณธรรมจรยิธรรม มีวสิัยทัศน โลกทศันท่ีกวางไกลและลกึซึ้ง 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดกําหนด
สาระมาตรฐานการเรียนรูสาระที่ 2 ดานการเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  
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เขียนเรียงความ-ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หนา 12) 
 ผูเรียนจะมีคุณภาพดังกลาวไดตองอาศัยความรู และขอมูลตางๆ จากทักษะการฟง การพูด และ
การอานเปนพ้ืนฐาน เพื่อถายทอดความสามารถของตนออกมาเปนตัวอักษรอยางมีจุดหมาย ทําใหผูอาน
รับรูและเขาใจความหมายเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนเขียนควรใหเนื้อหาที่อาน
เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ประสบการณ ความสนใจของนักเรียน และใชวิธีการที่หลากหลาย 
 

2.2.   ความคิดสรางสรรค 
 
  2.2.1  ความหมายของความคิดสรางสรรค 
    ไดมีผูใหนิยามความหมาย ความคิดสรางสรรคไวหลายนิยามที่แตกตางกันดังตอไปนี้ 
   กิลฟอรด  (Guilford, 1950, p. 389; อางถึงใน อารี พันธมณี, 2540, หนา 3) ไดใหความหมายวา 
ความคิดสรางสรรคเปนความคิดแบบเอกนัยคือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง หลายมุม คิดไดกวางไกล 
ลักษณะความคิดเชนนี้  จะนําไปสูการประดิษฐสิ่งแปลกใหม รวมทั้งการคิดหาวิธีการแกปญหาใหสําเร็จ
ดวยความคิดอเนกนัยน้ี  จะประกอบดวยความริเริ่ม  ความคิดคลองแคลว  ความยืดหยุน  และความคิด
ละเอียดลออ 
  ทอแรนซ (Torrance, 1991, p. 389; อางถึงใน ชาญณรงค พรรุงโรจน, 2546, หนา 6) ไดให
ความหมายของความคิดสรางสรรควาเปนความสามารถของบุคคลในการคิดสรางสรรคผลิตผล หรือ
ส่ิงแปลกๆ ใหมๆ ที่ไดรูจักมากอนซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้อาจจะเกิดจากการรวบรวมความรูตางๆ ที่ไดจาก
ประสบการณแลวรวบรวมความคิดเปนสมมติฐาน และทําการทดสอบสมมติฐานแลวรายงานผลที่ไดรับ
จากการคนพบ 
  อารี รังสินันท (2539, หนา  2)  ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรค วาเปนความคิด
จินตนาการประยุกตท่ีสามารถนําไปสูสิงประดิษฐคิดคนพบสิ่งใหมๆ ทางเทคโนโลยี ซึ่งเปนความคิด
ในลักษณะที่คนอื่นคาดไมถึงหรือมองขาม  เปนความคิดหลากหลาย  คิดไดกวางไกล  เนนทั้งปริมาณ
และคุณภาพอาจเกิดจากการคิดผสมผสานเชื่อมโยงระหวางความคิดใหมๆ ที่แกปญหาและเอื้ออํานวย
ประโยชนตอตนเองและสังคม 
  ประภาศรี สีหอําไพ  (2540, หนา 25)  กลาววา  ความคิดสรางสรรค คือ การประมวลความคิดเห็น
อยางเปนลําดับตั้งเปนสมมติฐานรวบรวมขอมูล  พิสูจนสมมติฐานเหลานั้นจนไดผลตามเปาหมายที่ตองการ  
ความคิดที่สรางสรรคขั้นนี้แตกตางจากความคิดอ่ืน หรือเกณฑที่เคยมีอยู 
  อัจฉรา  ชีวพันธ (2542, หนา 2) กลาววา ความคิดสรางสรรค เปนลักษณะของการคิดริเริ่ม  
ตองใชจินตนาการของตนมาเชื่อมโยงกับความคิดใหม 
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  สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน  (2541, หนา 2)  ความคิดสรางสรรค แบงคํานิยามได ดังนี้ คือ 
  1)  ความคิดสรางสรรคเปนเรื่องที่สลับซับซอนยากแกการใหคําจํากัดความแนนอนตายตัว 
  2)  ถาพิจารณาความคิดสรางสรรคในเชิงผลงาน ผลงานนั้นตองเปนงานที่แปลกใหม
และมีคุณคา  กลาวคือ  ใชไดโดยมีคนยอมรับ  ถาพิจารณาความคิดสรางสรรคในเชิงกระบวนการ 
กระบวนการคิดสรางสรรคคือ  การเชื่อมโยงสัมพันธสิ่งของหรือความคิดที่มีแตกตางกันมากเขาดวยกัน  
ถาพิจารณาความคิดสรางสรรครายบุคคล  บุคคลนั้นจะตองเปนคนที่มีความคิดริเริ่มเปนตัวของตัวเอง  
เปนผูท่ีมีความคิดคลอง  มีความคิดยืดหยุน  และสามารถใหรายละเอียดในความคิดนั้นๆ ได 
 จากแนวคิดของนักการศกึษาตางๆ ขางตนพอสรุปไดวา  ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถ
ทางสมองในการคิดหลายทิศทาง ทําใหคิดไดอยางกวางขวาง โดยใชจินตนาการหรือความคิดอิสระ 
ซ่ึงมีองคประกอบ คือความคิดริเริ่ม ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ 
ท้ังนี้โดยมีสิ่งเราเปนตัวกระตุนทําใหเกิดความคิดใหม อันจะนําไปสูการคิดคนประดิษฐสิ่งแปลกๆ ใหมๆ 
  2.2.2  ทฤษฏีความคิดสรางสรรค 
  จากความหมายของความคิดสรางสรรคที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาแตกตางกันออกไปตาม
ทัศนะของบุคคล ทั้งนี้เพราะความเชื่อเกี่ยวกับทฤษฎีความคิดสรางสรรคท่ีแตกตางกันออกไปนั่นเอง 
การนําไปใชในการเรียนการสอนจึงขึ้นอยูกับวาผูสอนจะนําทฤษฎีใดเปนแนวทาง 
  ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชทฤษฎีความคิดสรางสรรคตามโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด
เปนแนวทางในการสรางสื่อเพื่อใชฝกการเขียนเชิงสรางสรรค ดังนั้นผูวิจัยจึงขอกลาวถึงทฤษฎีความคิด
สรางสรรคของกิลฟอรดเพื่อประกอบความเขาใจในการสรางสื่อที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
  โครงสรางทางสติปญญาตามทฤษฎีของ จอย พอล กิลฟอรด (Joy Paul Guilford, 1968, p. 63) 
ไดเสนอโครงสรางทางสติปญญา (Structure of Intellect Theory) โดยอธิบายถึงความสามารถทางสตปิญญา
ของมนุษยเปนแบบจําลอง 3 มิติ (Three Dimensionals Model) คือ เนื้อหา (Content) วิธีการคิด (Operation) 
และผลการคิด (Prosucts) ซ่ึง อารี  รังสินันท (2539, หนา 25-28) ไดอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสราง
ทางสติปญญาของกิลฟอรด ไวดังนี้ 
   1)  มิติที่ 1 กระบวนการคิด มิติที่แสดงถึงลักษณะกระบวนการทํางานของสมอง  
แบงออกเปน  5 ลักษณะ 
      (1)  การรูจักและเขาใจ  กระบวนการทางเชาวปญญาแบบนี้  ไดแก  ความรู ความเขาใจ
ในสิ่งที่พบเห็น เชน เมื่อเห็นของเลนรูปรางกลมๆ ทําดวยยางผิวเรียบ  ก็บอกไดวาลูกบอล หรือเห็นภาพ
มะมวงก็ทราบไดวา เปนภาพมะมวง 
   (2)  การจํา  เปนความสามารถของบุคคลท่ีจะเก็บสะสมรวบรวมขอมูลตางๆ ที่รูจักไวได 
และสามารถระลึกออกมาในรูปเดิมไดตามตองการ เชน การกําหนดหมายเลขประจําตัวของนาย ก 
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เปน 47856  แลวใหนาย ก จําไว เมื่อถามนาย ก  ถึงหมายเลขประจําตัวของนาย ก ก็สามารถจะทองได
อยางถูกตอง 
   (3)  การคิดแบบอเนกนัย  หมายถึง  ความสามารถทางสมองของบุคคลที่สามารถ
ใหขอมูลตางๆ ไดโดยไมจํากัดจํานวนตามสิ่งเราที่กําหนดให เชน ใหบอกคําท่ีมีพยัญชนะตน ก มาให
มากที่สุด ก็บอกไดวา กิน การ กานต กอน แก กับ เก็บ 
   (4)  การคิดแบบเอกนัย  หมายถึง  ความสามารถทางสมองของบุคคลที่สามารถ
สรุปความที่ดีและถูกตองที่สุดจากขอมูลที่กําหนดให 
   (5)  การประเมินคา หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลท่ีสามารถหาเกณฑ
ท่ีสมเหตุสมผลจากขอมูลที่กําหนดให และสรุปไดวา ขอมูลใดมลีักษณะสอดคลองกับเกณฑนั้น 
  2)  มิติที่  2  เนื้อหา  หมายถึง  มิติแทนเนื้อหา ขอมูล  หรือสิ่งเราที่เปนสื่อในการคิด 
สมองรับเขาไปคิด  แบงออกได  5  ลักษณะ (ป  ค.ศ.  1977  Guilford ไดเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมิติดานเนื้อหา
ในสวนของภาพ  ซึ่งบุคคลสามารถรับรู และทําใหเกิดความรูสึกนึกคิดไดตามรูปที่เห็น แบงเปนภาพ
ท่ีรับรูทางตา และเสียงที่รับรูทางหู) 
   (1)  ภาพที่รับรูทางตา  หมายถึง  ขอมูลหรือส่ิงเราที่เปนรูปธรรมหรือรูปที่แนนอน 
ซ่ึงบุคคลสามารถรับรู และทําใหเกิดความรูสึกนกึคิดได เชน ภาพ เสียง เปนตน 
   (2)  เสียงทีร่ับรูทางหู 
   (3)  สัญลักษณ  หมายถึง  ขอมูล  ขอมูลอยูในรูปเครื่องหมายตางๆ เชน  ตัวอักษร  
ตัวเลข  โนตตนตรี  รวมทั้งสัญลักษณตางๆ ดวย 
   (4)  ภาษา  หมายถึง  ขอมูลอยูในรูปของถอยคําท่ีมีความหมายตางๆ กนั สามารถใช
ติดตอสื่อสารได เชน พอ แม เพ่ือน ขอบคุณ โกรธ เสียใจ เปนตน 
   (5)  พฤติกรรม  หมายถึง  ขอมูลที่เปนการแสดงออก กิริยาอาการ การกระทําที่สามารถ
สังเกตเห็น รวมทั้งทัศนคติ  การรับรู  การคิด  เปนตน เชน  การยิ้ม  การหัวเราะ  การสั่นศีรษะ  การแสดง
ความคิดเห็น  เปนตน 
  3)  มิติที่  3  ผลจากการคิด  หมายถึง  มิติที่แสดงถึงผลที่ไดจากการทํางานของสมอง  
เมื่อสมองไดรับขอมูลจากมิติที่ 2 และใชความหมายในการตอบสนองตอขอมูล  หรือสิ่งเราที่ไดรับ
ในมิติที่ 1 ผลที่ไดออกมาเปนมิติที่ 3 หรืออาจกลาวไดอีกวาผลของการคิดเกิดจากการทํางานของมิติท่ี 1 
และมิติที่ 2 นั่นเอง ซ่ึงแบงไดเปน  6  ลักษณะ คือ 
   (1)  หนวย  หมายถึง  สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีคุณสมบัติของตนเองและแตกตางไปจาก
ส่ิงอื่นๆ เชน นก มา ชาง เปนตน 
   (2)  กลุม  หมายถึง  กลุมของสิ่งของที่มีคุณสมบัติลักษณะรวมกัน เชน จําพวกของ
มีคมจําพวกผลไม 
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   (3)  ความสัมพันธ  หมายถึง  ผลของการเชื่อมโยงความคิดตั้งแต  2  พวกเขาดวยกัน
โดยอาศัยลักษณะบางอยางเปนเกณฑ  ความสัมพันธนี้อาจอยูในรูปของหนวยกับหนวย  กลุมกับกลุม 
หรือระบบกับระบบที่ได เชน พระกับวัด คนกับบาน  นกกับรัง  เปนความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
ท่ีอยูอาศัย 
   (4)  ระบบ  หมายถึง  การเชื่อมโยงความสัมพันธของผลการคิดหลายๆ คูเขาดวยกัน
อยางมีแบบแผนอยางใดอยางหนึ่ง เชน  1  3  5  7  เปนระบบเลขคี่ 
   (5)  การแปลงรูป  หมายถึง  การเปลีย่นแปลงขอมูลเสียใหม  ใหมีรูปรางตางไปจาก
เดิม เชน กลม เปน กมล  เปนตน 
   (6)  การประยุกต  หมายถึง  การคิดที่มีผลสามารถนําไปใชประโยชนในการแกปญหาได
หรือปฏิบัติได 
   จากรายละเอียดความสามารถทางสมอง ทั้ง 3 มิติ ตามทฤษฎีของกิลฟอรดจะเห็น
โครงสรางทางสติปญญาไดอยางชัดเจนจากภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  2  โครงสรางทางสมองของกิลฟอรด 
(ที่มา : อารี  รังสินันท,  2539,  หนา 28) 
 
  จากภาพ  2  ที่แสดงโครงสรางทางสติปญญานี้ จะเห็นวามีท้ังหมด 150  หอง แตละหอง
จะเปนตัวแทนของสมรรถภาพทางสมองหนึ่งสมรรถภาพ แตละสมรรถภาพเราอาจวัดไดโดยการสราง
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แบบทดสอบใหสอดคลองกับมิติท้ัง  3  คือ เนื้อหาหรือสิ่งเราที่ใชคิด วิธีการคิดและผลการคิด ซึ่งทฤษฎี
โครงสรางทางสติปญญานี้เปนพ้ืนฐานในการศึกษาคนควาความคิดสรางสรรคไดเปนอยางดี 
 2.2.3  องคประกอบของความคิดสรางสรรค   
 จากทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด ไดอธิบายวา ความคิดสรางสรรค
เปนความสามารถทางสมองที่คิดไดกวางไกลหลายทิศทาง  หรือเรียกวา  ลักษณะการคิดแบบอเนกนัย 
หรือการคิดแบบกระจาย ซึ่งเปนการคิดที่กอใหเกิดสิ่งใหมๆ โดยอาศัยองคประกอบของความคิดสรางสรรค 
ซ่ึงอารี  รังสินันท (2539, หนา 29-34) ไดกลาวถึงองคประกอบของความคิดสรางสรรคตามแนวทฤษฎี
โครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด ไวดังนี้ 
  1)  ความคิดริเริ่ม  หมายถึง  ลักษณะความคิดแปลกใหมแตกตางจากความคิดธรรมดา
หรือคิดงายๆ ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกตใหเกิดสิ่งใหมขึ้น 
  2)  ความคิดคลองตัว  หมายถึง  ปริมาณความคิดท่ีไมซ้ํากันในเรื่องเดียวกันโดยแบงเปน 
   (1)  ความคิดคลองแคลวทางดานภาษาหรือถอยคํา  เปนความสามารถในการใชถอยคํา
ในรูปแบบตางๆ อยางคลองแคลว 
   (2)  ความคิดคลองแคลวทางดานการโยงสัมพันธ เนนความสามารถที่จะคิดหาถอยคํา
ท่ีเหมือนกันหรือคลายกันไดมากที่สุดที่จะมากได  ภายในเวลาที่กําหนด 
   (3)  ความคิดคลองแคลวทางดานการแสดงออก เปนความสามารถในการใชวลีหรือ
ประโยคคือ  ความสามารถที่จะนํามาเรียงกันอยางรวดเร็ว เพื่อใหไดประโยคที่ตองการ 
   (4)  ความคิดคลองแคลวในการคิด เปนความสามารถที่ตองการภายในเวลาที่กําหนด 
  3)  ความคิดยืดหยุน  หมายถึง  ประเภทหรือแบบของความคิดแบงออกเปน 
   (1)  ความคิดยืดหยุนที่เกิดขึ้นทันที เปนความสามารถที่จะพยายามคิดไดอิสระหลายอยาง  
ในขณะที่คนที่ไมมีความคิดสรางสรรคจะคิดไดเพียงอยางเดียวหรือสองอยางเทานั้น 
   (2)  ความคิดยืดหยุนทางดานการคัดแปลง  ซึ่งมีประโยชนตอการแกปญหา คนที่มี
ความคิดยืดหยุนไมซํ้ากัน 
  4)  ความคิดละเอียดลออ  เปนคุณสมบัติท่ีจําเปนในการสรางผลงานที่มีความคิดแปลกใหม
เปนพิเศษใหสําเร็จ  พัฒนาการของงานละเอียดลออ  จะขึ้นอยูกับอายุ  กลาวคือ เด็กที่มีอายุมากจะมี
ความสามารถดานนี้มากกวาเด็กอายุนอย  เด็กหญิงจะมีความคิดความสามารถดานการคิดละเอียดลออ
มากกวาเด็กชาย  และเด็กที่มีความสามารถสูงทางดานความละเอียดลออจะเปนเด็กท่ีมีความสามารถ
ดานการสังเกตสูงดวยจะขึ้นอยูกับองคประกอบ  2  สวนดวยเสมอ  คือ 
   (1)  องคประกอบที่มีสวนของความสามารถ  หรือทักษะทางการคิดซึ่งเปนศักยภาพ
ในตัวบุคคล 
   (2)  องคประกอบทางแรงจูงใจ 
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  องคประกอบดังกลาวจะอยูในลักษณะที่เอ้ือซ่ึงกันและกันเสมอ คือจะตองมีศักยภาพทางการคิด
มีความอดทน  ความอยากรูอยากเห็น  กลาเสี่ยง  ซ่ึงเปนคุณลักษณะทางอารมณ  หรือสภาพแรงจูงใจ
ท่ีเอ้ืออํานวยตอการคิดสรางสรรคควบคูไปดวยกัน 
  จากที่กลาวมาสรุปไดวา องคประกอบของความคิดสรางสรรค  ตองประกอบดวยความคิดริเริ่ม
ดดัแปลงประยุกตใหไดส่ิงใหม  ความคิดคลองแคลวในรูปแบบตางๆ  ความคิดยืดหยุนที่ดัดแปลงไมซ้ํากัน  
และความคิดละเอียดลออในการสรางผลงาน 
 2.2.4  ความสําคัญของความคิดสรางสรรค 
  ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่ควรสรางใหเกิดขึ้นกับนักเรียน โดยเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็น และไดรับการพัฒนาดานการใชภาษาอยางเหมาะสม ดังที่ เจือ สตะเวทิน 
(2539, หนา 3) กลาวไววา ความคิดสรางสรรคชวยสงเสริมความงอกงามทางสติปญญาของนักเรียน 
ซ่ึงสอดคลองกับ ประชุมพร  สุวรรณตรา (2539, หนา 25) ท่ีไดสรุปความสําคัญของความคิดสรางสรรค
ไวดังนี้ 
  1)  ความคิดสรางสรรคชวยใหบุคคลสามารถกระทําสิ่งตางๆ ไดประสบผลสําเร็จ 
  2)  ชวยสงเสริมสุขภาพ  และประสิทธภิาพของคนใหดยีิ่งขึ้น 
  3)  ชวยใหบุคคลทําสิ่งตางๆ ไดแปลกใหม  และดีกวาเดิม  มีประโยชนตอการประดิษฐ
คิดคนสิ่งแปลกๆ ใหมๆ  
  4)  รูจักวิธกีารแกปญหาตางๆ ไดหลายวิธี  และปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
  5)  เปนการผอนคลายอารมณ การทํางานสรางสรรค ชวยลดความกดดันความคับของใจ   
  ความคิดสรางสรรคมีประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพ แสดงออกได
อยางอิสระ มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คิดและปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับ อารี  รังสินันท (2539, หนา 492)  
ไดกลาววา  ความคิดสรางสรรคมีความสําคัญตอตนเองและสังคม ดังนี้ 
  1)  ตอตนเอง 
   (1)  ลดความเครียดทางอารมณ  บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคตองการแสดงออก
อยางอิสระทั้งความคิดและการปฏิบัติ  มีความมุงมั่นจริงจังในสิ่งที่คิดหากไดทําตามที่คิดจะทําให
ลดความเครียดและความกังวล  เพราะไดตอบสนองความตองการพื้นฐานของตนเองซึ่งลักษณะตางๆ 
มีบุคคลที่สรางสรรคตองการตอบสนอง ไดแก  ความอยากรูอยากเห็น ความสนใจที่จะศึกษาคนควา
เผชิญกับสิ่งที่ทาทายความสามารถ 
   (2)  มีความสนุกสนานเพลิดเพลิดและเปนสุข  บุคคลที่มีความคิดสรางสรรค
เมื่อไดทําส่ิงที่ตนไดคิด ไดเลน  ไดทดลองกับความคิดจะรูสึกพอใจ ตื่นเตนกับผลงานที่เกิดขึ้น จะทํางาน
อยางเพลิดเพลินทุมเทอยางจริงจัง  และเต็มกําลังความสามารถอยางเปนสุข   แมจะเปนงานหนัก
แตเปนเรื่องที่งายและเบา  จะเห็นไดวาการทํางานของศิลปน นักวิทยาศาสตรและนักสรางสรรคสาขาตางๆ  
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จะใชเวลาทํางานติดตอกันครั้งละหลายๆ ช่ัวโมง  และทําอยางตอเนื่องนานหลายปจนคนพบบางสิ่งบางอยาง
ท่ีสามารถผลิตผลงานสรางสรรคขึ้นมาได 
   (3)  มีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง  การไดทําในสิ่งที่ตนคิด ไดทดลอง
ไดปฏิบัติจริง  เมื่องานนั้นประสบผลสําเร็จจะทําใหบุคคล  เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง 
หากงานนั้นไมสําเร็จบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคจะเขาใจและยอมรับผลที่เกิดขึ้น ไดเรียนรูและคนพบ
บางสิ่งบางอยาง  ความไมสําเร็จชวงนี้จะเปนพ้ืนฐานใหเกิดความมุมานะพยายามและมีความกลา
ท่ีจะกาวไปขางหนาเพื่อความสําเร็จตอไป 
  2)  ตอสังคม 
   (1)  ทําใหสังคมเกิดการเปลีย่นแปลง เพราะผลงานสรางสรรคนํามาซึ่งความแปลกใหม 
ทําใหสังคมเจรญิกาวหนา  ถาสังคมหยุดนิ่งจะทําใหสังคมนั้นลาหลัง 
   (2)  เครื่องจักร  รถยนต  รถแทรกเตอร  เครื่องวิดน้ํา  เครื่องนวดขาว  เครื่องเก็บผลไม  
เครื่องบด  ส่ิงเหลานี้ชวยในการผอนแรงของมนุษยไดมาก ชวยลดความเหนื่อยยาก  ลําบากและทนทรมาน
ไดมาก  ไมตองทํางานหนัก  ทําใหชีวิตมีความสุขมากขึ้น 
   (3)  ชวยใหเกิดความสะดวกสบาย  รวดเร็ว  การคนพบรถจักรยาน  รถยนต  เรือที่ใช
เครื่องจักร รถไฟ  เครื่องบิน  ยานอวกาศ  ทําใหการคมนาคมติดตอกันสะดวกสบาย  กอใหเกิด
การแลกเปลี่ยนความรู  ความคิด  ความเขาใจกันมากยิ่งขึ้น 
   (4)  ความปลอดภัยในชีวิตและการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น  การคนพบทางการแพทย 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทําใหชีวิตมนุษยไมตองเสียงอันตราย การคนพบยารักษาโรค วัณโรค เปนตน 
การคนพบความรูใหมๆ ในเรื่องโภชนาการการออกกําลังกาย  การดูแลสุขภาพอนามัยตางๆ ทําใหประชาชน
รูจักปฏิบัติในการปองกัน  ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยทั้งรางกายและจิตใจ  ทําใหคนมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น 
   (5)  ชวยประหยัดเวลา แรงงานและเศรษฐกิจ ผลการคนพบในดานตาง  ๆทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี  การแพทย  การศึกษา  การเกษตรชวยใหมนุษยมีเวลามากขึ้น สามารถนําพลังงานไปใช
ทํางานอยางอื่นเพ่ือกอใหเกิดรายไดและเพิ่มพูนเศรษฐกิจไดมากขึ้น  มีเวลาหาความรู ช่ืนชมกับความงาม 
สุนทรียภาพและศิลปะไดมากยิ่งขึ้น 
   (6)  ชวยในการแกปญหาสังคม เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
จําเปนตองคิดหรือหาวิธีใหมๆ มาใชในการแกปญหาที่เพ่ิมมากขึ้นใหหมดไป 
   (7)  ชวยใหเกิดความเจริญกาวหนาและดํารงไวซึ่งมนุษยชาติ  ความคิดสรางสรรค
ดานวิทยาศาสตรการแพทย  ศิลป เทคโนโลยี เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  เปนตน  ชวยยกมาตรฐาน
การดํารงชีวิต ทําใหมนุษยเปนสุขและสามารถสรางสรรคสังคมใหเจริญขึ้นตามลําดับ 
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  จะเห็นไดวา ความคิดสรางสรรคมีประโยชนอยางมากในการชวยใหบุคคลทําสิ่งตางๆ 
สําเร็จไดดวยดี  มีประสิทธิภาพ  และเปนคุณลักษณะที่สําคัญที่ตองปลูกฝงใหกับเด็กเพื่อชวยสรางนิสัยท่ีดี
ใหกับเด็กจะไดสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชไดเองโดยไมตองลอกเลียนแบบความคิดของผูอ่ืน 
  2.2.5  การพฒันาความคดิสรางสรรค 
  ลักษณะพัฒนาการทางคิดสรางสรรคของเด็ก  จะมีแบบแผนที่แตกตางกันไปจากพัฒนาการ
ดานอื่นๆ ซึ่งสามารถพัฒนาไดมากกวาวัยผูใหญ และจากแนวคิดท่ีคาดวาความคิดสรางสรรคสงเสริม
ใหพัฒนาได  จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาถึงพัฒนาความคิดสรางสรรค เพื่อเปนแนวทาง
ในการเสริมสรางความคิดสรางสรรคของเด็กใหเจริญตอเนื่องถึงวัยผูใหญตอไป  กรมวิชาการ (2540, 
หนา 2-3) ไดสรุปพัฒนาการความคิดสรางสรรคไวดังตอไปนี้ 
  เด็กวัยเรียน  (อายุระหวาง  6-12  ป) อายุ  6-8  ป จินตนาการทางสรางสรรคของเด็กเปลี่ยน
ไปสูความจริงมากขึ้น  เขาพยายามที่จะบรรยายออกมา  แมในขณะที่เขาเลน  เด็กวัยน้ีรักการเรียนรูมาก  
ดังนั้น การจัดประสบการณท่ีทาทายและสนุกสนานใหเด็กวัยนี้  ยอมชวยพัฒนาความอยากรูอยากเห็น
ไดแก เด็ก 
 อายุ  8-10  ป เด็กใชทักษะหลายดานในการสรางสรรคและสามารถคนพบวิธีที่จะใชความสามารถ
เฉพาะตัวของเขาสรางสรรค เด็กมักจะเทียบตัวเองกับคนที่นายกยอง ซึ่งสามารถเอาชนะอุปสรรคได  
ความสามารถในการถามและความอยากรูอยากเห็นของเด็กเพ่ิมขึ้น 
  อายุ  10-12  ป  เด็กชอบการสํารวจคนควา  เด็กผูหญิงชอบการอานหนังสือและเลนสมมุติ 
เด็กชายชอบเลนจากประสบการณตรง  ชวงเวลาของความสนใจจะนานขึ้น ความสามารถทางศิลปะ
และดนตรีจะพัฒนาไดเร็ว เด็กจะชอบทดลองทุกสิ่งทุกอยางเพื่อประสบการณ  แตมักขาดความมั่นใจ
ในผลงานของตนเอง  เด็กวัยนี้จะมีความคิดสรางสรรคลดลงบางชวง  ซึ่งอาจเปนผลมาจากการเขาสู
ระบบโรงเรียน  เด็กตองทําตามกฎเกณฑท่ีสังคมกําหนด  ขาดโอกาสแสดงความคิดเห็น 
  มาลี  จุฑา (2544, หนา 211) ไดกลาวไววา การท่ีเด็กๆ จะมีระดับความคิดสรางสรรคมากหรือ
นอยเพียงใดนั้น  ยอมขึ้นอยูกับปจจัยตางๆหลายประการที่ครูจะสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค
ใหแกเด็กนั้น ครูควรจะตองเขาใจลักษณะพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของเด็ก  ซึ่งไดมีนักวิชาการศึกษา
ไวดังนี้ 
  นอกจากนี้  ปราโมทย  ขันติลาภาพันธุ (2540, หนา 17) ไดกลาวถึงลักษณะพัฒนาการ
ทางความคิดสรางสรรคของเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 12 ป ไวดังนี้ 
  1)  ในชวงแรกเกิดถึง 2 ขวบ เด็กๆ จะเลียนแบบสิ่งตางๆ ที่ไดยิน มีความอยากรู 
อยากเห็น อยากจะสัมผัส จับตอง ชิม อม กัด และดูด 
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  2)  ในชวง 2-4 ขวบ เด็กๆ จะตื่นเตนกับสิ่งแปลกใหมตามธรรมชาติ ไดเรียนรูสิ่งแวดลอม
รอบตัว โดยประสบการณตรงและกระทําซ้ําๆ ในส่ิงที่ชอบ มีการเลนท่ีใชจินตนาการของตน ชวงความสนใจ
จะสั้น ชอบถามวา “อะไร” “ทําไม” บอยๆ 
  3)  ในชวง 4-6 ขวบ เด็กๆ เริ่มสนุกสนานกับการเลนและการทํางาน เริ่มเรียนรูบทบาท
ของผูใหญ โดยการจินตนาการและเลนบทบาทสมมติ มีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งตางๆ และเริ่มเขาใจ
ผูอ่ืนบางแลว 
  4)  ในชวง 6-8 ขวบ เด็กๆ เริ่มปลอยจินตนาการทางสรางสรรคไปสูความเปนจริงมากขึ้น 
เด็กรักที่จะเรียนรูมากขึ้น ถาโรงเรียนจัดประสบการณท่ีทาทายความสามารถและมีรางวัลตอบแทนให 
  5)  ในชวง 8-10 ขวบ เด็กๆ สามารถใชทักษะหลายดานในการสรางสรรคความคิด และ
สามารถคนพบวิธีที่จะใชความสามารถเฉพาะตัวของเขา กระทํากิจกรรมตางๆ ในทางสรางสรรค 
  6)  ในชวง 10-12 ขวบ เด็กๆ ในวัยนี้ชอบการสํารวจและศึกษาคนควา เด็กหญิงชอบอาน
หนังสือและเลนบทบาทสมมติ แตเด็กชายชอบเรียนรูจากประสบการณตรง ชวงความสนใจจะยาวขึ้น 
ความสามารถในการจินตนาการทางศิลปะและการแสดงจะพัฒนาไดรวดเร็ว 
 มาลี จุฑา (2544, หนา 12) ไดศึกษาพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของเด็กชายหญิง
ในสหรัฐอเมริกา พบวาระดับพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคจะเพิ่มขึ้นในเกรด 1 ถึงเกรด 3 แตจะลดลง
ในชวงเกรด 3-4 และจะสูงขึ้นอีกในเกรด 5-6 แลวจะลดลงในชวงเกรด 6-7 หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
จนถึงช้ันมัธยมปลาย (เกรด12) 
  เมื่อเปรียบเทียบระหวางเด็กชายและเด็กหญิง จะพบวา 
   1)  ในชวงเกรด 1-3 เด็กชายจะมีพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคสูงกวาเด็กหญิง 
   2)  ในชวงเกรด 3-4 เด็กหญิงจะมีพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคต่ํากวาเด็กชาย 
   3)  ในชวงเกรด 5-6 เด็กหญิงจะมีพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคสูงกวาเด็กชาย 
   4)  ในชวงเกรด 6-7 ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงจะมีพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคต่ํา 
   5)  ในชวงเกรด 8-10 ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงจะมีพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคสูง 
แตเด็กหญิงจะสูงกวาเด็กชายเล็กนอย 
  6)  ในชวงเกรด 10-12 เด็กหญิงจะมีพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคสูงกวาเด็กชาย 
  มาลี  จุฑา (2544, หนา 212) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชเครื่องมือแบบทดสอบของ “Torrance Test of Creative 
Thinking” ซึ่งจะทดสอบระดับความคิดสรางสรรคใน 3 ลักษณะ คือ ความคิดคลองตัว ความคิดไมซ้ําแบบ 
และความคิดตกแตง พบวา 
  1)  กลุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับความคิดสรางสรรค
ท้ัง 3 ลักษณะ 
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  2)  กลุมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ยต่ําสุดในลักษณะความคิดไมซ้ําแบบ 
  3)  กลุมนักเรียนชั้นอนุบาล มีคาเฉลี่ยต่ําสุดใน 2 ลักษณะ คือ ความคิดคลองตัว และ
ความคิดตกแตง 
  แสดงวาระดับการศึกษาและวุฒิภาวะจะชวยพัฒนาลักษณะของความคิดสรางสรรคแกเด็กได 
 มาลี  จุฑา ( 2544, หนา 213) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความคิดสรางสรรคของเด็กไทยระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 ถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ม.ศ. 3) พบวา 
  1)  กลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 2 ลักษณะ คือ ความคิดคลองตัว 
และความคิดตกแตง 
  2)  กลุมนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ยสูงสุดในลักษณะความคิดไมซ้ําแบบ 
  3)  กลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเฉลี่ยต่ําสุดใน 3 ลักษณะ คือ ความคิดคลองตัว 
ความคิดไมซ้ําแบบ และความคิดตกแตง แสดงวา 
   (1)  พัฒนาการของความคิดคลองตัวมีคาเฉลี่ยสูงสุดตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
จะพัฒนาชาๆ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จึงมีคาเฉลี่ยสูงขึ้นและลดต่ําลงในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
แตจะสูงขึ้นมากในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
   (2)  พัฒนาการของความคิดไมซ้ําแบบ มีคาเฉลี่ยปานกลางตั้งแตชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 จะพัฒนาชาๆ และมีคาเฉลี่ยสูงขึ้นในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จะลดต่ําลงในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
แตจะสูงขึ้นมากในชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3            
   (3)  พัฒนาการของความคิดตกแตง มีคาเฉลี่ยปานกลางตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
จะพัฒนาชาๆ และมีคาเฉลี่ยสูงขึ้นในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จะลดต่ําลงในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แตจะสูงขึ้น
เล็กนอยในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
  เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดสรางสรรคระหวางเด็กไทยกับเด็กสหรัฐอเมริกา พบวา 
ความคิดสรางสรรคของเด็กไทยจะเริ่มในชั้นอนุบาลหรือชั้นเด็กเล็ก จะพัฒนาขึ้นมาตามลําดับ จนถึง
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 แลวจะลดต่ําลงในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และจะพัฒนาสูงขึ้นอีกในชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 
 สําหรับเด็กสหรัฐอเมริกา ระดับความคิดสรางสรรคจะพัฒนาขึ้นตามลําดับจากเกรด 1 
(เทียบไดกับ ป. 1 ของไทย) จนถึงเกรด 3 (เทียบไดกับ ป. 3 และ ป. 4) และจะพัฒนาสูงขึ้นอีกในเกรด 5 
และ เกรด 6 (เทียบไดกับ ป.5 และ ป. 6) ตอมาจะลดลงในเกรด 7 (เทียบไดกับ ม. 1) หลังจากนั้น
จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 แสดงวาระดับความคิดสรางสรรคของเด็กไทยกับเด็กสหรัฐอเมริกา มีลักษณะพัฒนาการ
คลายคลึงกัน และมีสวนที่แตกตางกัน กลาวคือ มีจุดเริ่มตนและพัฒนาการขึ้นตามลําดับ ของเด็กไทย
จะสะดุดและลดต่ําลงในชั้น ม. 2 หรือเกรด 8 ของสหรัฐอเมริกา (แสดงวาลดชากวาของสหรัฐอเมริกา) 
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แลวพัฒนาสูงขึ้นในชั้นที่สูงขึ้นตามลําดับ แตเด็กสหรัฐอเมริกาจะสะดุดและลดต่ําลง 2 ระยะ คือ 
ในเกรด 3 และ เกรด 4 (เทียบไดกับชั้น ป. 3 และ ป. 4 ของไทย) และเกรด 7 (เทียบไดกับ ม. 1 ของไทย) 
แลวพัฒนาสูงขึ้นตามลําดับคลายคลึงกับเด็กไทย 
  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสิ่งแวดลอมในสังคมไทยทั้งบานและโรงเรียนแตกตางกับส่ิงแวดลอม
ในสังคมสหรัฐอเมริกา 
  2.2.6  ลักษณะของเด็กท่ีมีความคิดสรางสรรค  
    ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถเฉพาะตัวท่ีมีความแตกตางไปจากผูอ่ืน ซึ่งสามารถ
สังเกตไดจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาของแตละบุคคล  ซึ่งนักการศึกษาและนักวิจัยไดเสนอลักษณะ
ของเด็กที่มีความคิดสรางสรรคไวดังตอไปนี้ 
  กาญจนา  พลายอยูวงษ  (2540,  หนา 29)  กลาววานักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูง นอกจาก
จะชอบอิสระและยังไมชอบรับผิดชอบตอผูอื่น ชอบทาทายผูใหญ ดื้อรั้น และชอบคนควาทดลอง
หาเหตุผลตางๆ ดวยตนเองนอกจากนี้ยังไดรวบรวมพฤติกรรมของเด็กและจัดเปนลักษณะกวางๆ ไว  
6  ลักษณะ ดังนี้ 
  1)  เปนผูนํา 
  2)  กระตือรือรน 
  3)  มีความรูสึกอิสระ 
  4)  ไมเปนปฏิปกษ 
  5)  อดทนตอขอของใจ 
  6)  ออนไหวและไวตอการรับรู 
 ดังท่ีอารี พันธมณี (2540,  หนา  27) ไดสรุปลักษณะพฤติกรรมของเด็กท่ีมีความคิดสรางสรรค
ไวดังนี้ 
  1)  อยากรู  อยากเห็น  มีความใครรูอยูเปนนิจ 
  2)  ชอบเสาะแสวงหา  สํารวจ  ศึกษา  คนควาและทดลอง 
  3)  ชอบซักถาม  และถามคําถามแปลกๆ 
  4)  ชางสงสัย  เปนเด็กที่มีความรูสึกแปลกประหลาดใจในสิ่งท่ีพบเห็นเสมอ 
  5)  ชางสังเกต  มองเห็นลักษณะที่แปลก  ผิด  หรือชองวางท่ีขาดหายไปไดงายและ
รวดเร็ว 
  6)  ชอบแสดงออกมากกวาเก็บกด  ถาสงสัยสิ่งใดก็ถาม  หรือพยายามหาคําตอบ
โดยไมรั้งรอ 
  7)  มีอารมณขัน  มองสิ่งตางๆ ในแงท่ีแปลกและสรางอารมณขันอยูเสมอ 
  8)  มีสมาธิในสิ่งท่ีตนสนใจ 
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  9)  สนุกสนานในการใชความคิด 
  10)  สนใจสิ่งตางๆ อยางกวางขวาง 
  11)  มีความเปนตัวของตวัเอง 
  เด็กท่ีมีความคิดสรางสรรค จะตองเปนคนที่มีลักษณะคิดไดอยางรวดเร็ว  มีความรอบคอบ  
ละเอียดลออและลึกซึ้ง  สามารถวิเคราะหและหาทางแกปญหารวมท้ังมีความเปนอิสระ และมีปฏิภาณ
ไหวพริบดี  มีความเปนผูนํา  ชางสังเกต  และชอบสํารวจ  คนควา  ทดลอง  ชอบซักถามและถามคําถาม
แปลกๆ มีความเปนอิสระไมวิตกกังวล มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง  ชอบอยูคนเดียวมากกวาการรวมกลุม  
การสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเด็กนั้น ตองคํานึงถึงพัฒนาการ ความคิดสรางสรรคของ
เด็กดวย สามารถทําไดท้ังทางตรงและทางออม ทางตรง หมายถึง การสอน ฝกฝน อบรม และในทางออม
คือ  การสรางสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดลอม สงเสริมความเปนอิสระในการเรียนรู 
  สรุปไดวาคนมีความคิดสรางสรรคเปนคนท่ีเปนตัวของตัวเอง  ทนความสับสน  ยุงเหยิงไดดี  
มีความมุงมั่น  มีความคิดอิสระไมขึ้นตอกลุม  มีอารมณขัน  มีความยืดหยุน  ใชสามัญสํานึกมากกวาเหตุผล  
และมักถูกมองวาเปนคนไมมีระเบียบ  โดยท่ัวไปมีบุคลิกเปนคนขี้เลน  เปนคนแปลกในสายตาของสังคม 
ไมชอบประเพณีนิยม ไมชอบผูมีอํานาจเหนือกวา ไมชอบงานที่มีระเบียบและซ้ําซาก  อีกนัยหนึ่งคนที่มี
ความคิดสรางสรรคเปนคนที่แปลกและไมเหมือนใคร 
  2.2.7  การสงเสริมความคิดสรางสรรค   
  ความคดิสรางสรรคเปนความสามารถที่มีอยูในมนุษยทุกคน สามารถกระตุนหรือสงเสริมให
เกิดขึ้นไดดวยการฝกหรือสงเสริมใหถูกวิธี ความคิดสรางสรรคจึงเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไดจากการเรียนรู 
อารี  รังสินันท  (2539, หนา 107) จึงไดรวบรวมวิธีสอนใหเกิดความคิดสรางสรรค ไวดังนี้ 
  1)  ใหเด็กเกิดจินตนาการ หรือใชเทคนิคกิจกรรมแบบสรางสรรคเปนการจัดกิจกรรม
ท่ีมุงกระตุนใหเกิดนิสัย เจตคติในทางสรางสรรคดวย โดยการสงเสริมความคิด จินตนาการแกเด็ก 
สงเสริมใหคิดแปลกใหมและใหลองคิดในสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น และดูเหมือนวาจะไมมีทางเปนไปได เชน 
ตั้งคําถามวา “อะไรจะเกิดขึ้นถาคนหายตัวได” เปนตน 
  2)  ใหเด็กเรียนรูดวยการกระทํา ลักษณะของกิจกรรมเปนการเนนสภาวะสรางสรรค
ท่ีกอใหเกิดการตอบสนอง และรูปแบบ การทําใหเด็กเกิดความรูสึกกบัเหตุการณนาประหลาดใจดวย
การคิด เชน ใหลองบรรยายเกี่ยวกับ “สุนขัท่ีไมเคยเหา” 
  3)  กิจกรรมใหเด็กเรียนรูวิธีการระดมพลังสมอง การระดมพลังสมองหรือการระดม
พลังความคิดเห็นเทคนิควิธีหน่ึงในการแกปญหา จุดมุงหมายก็เพื่อสงเสริมใหบุคคลมีความคิดหลายๆ
ทิศทาง และคิดไดมากในชวงเวลาที่จํากัด 
  นอกจากนี้ กรมวิชาการ (2540,  หนา 16-17) ไดเสนอหลักการสงเสริมความคิดสรางสรรค
ในทางออมไวดังนี้ 
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  1)  ยอมรับคุณคาและความสามารถของบุคคลอยางไมมีเงื่อนไข 
  2)  แสดงและเนนใหเห็นวาความคิดของเขามีคุณคา และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน 
  3)  ใหความเขาใจและเห็นใจในตัวของเขา และความรูสึกของเขา 
  4)  อยาพยายามกําหนดแบบเพื่อใหทุกคนมีความคิด และบุคลกิภาพเดยีวกัน 
  5)  อยาสนับสนุนหรือใหรางวัลเฉพาะผลงานที่มีผูทดลองทําเปนที่ยอมรับกันแลว 
ควรใหผลงานแปลกใหมมีโอกาสไดรับรางวัล และคําชมเชยบาง 
  6)  สงเสริมใหใชจินตนาการของตนเอง โดยยกยองชมเชยเมื่อมีจินตนาการที่แปลก
และมีคุณคา 
  7)  กระตุนและสงเสริมใหเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องอยูเสมอ 
  8)  สงเสริมใหถาม และใหความสนใจตอคําตอบ รวมทั้งชี้แนะแหลงคําตอบ 
  9)  ตั้งใจ และเอาใจใสความคิดแปลกใหมๆ  ของเขาดวยใจเปนกลาง 
  10)  พึงระลึกเสมอวาการพฒันาความคิดสรางสรรคจะตองใชเวลาและคอยเปนคอยไป 
  การสงเสริมความคิดสรางสรรคจึงจําเปนตองอาศัยทั้งเทคนิค วิธีสอน และการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวย  เพราะบรรยากาศที่ดีเต็มไปดวยการยอมรับ  และการกระตุนใหแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระ  จะชวยใหเด็กไดพบความคิดใหมๆ และสามารถพัฒนาศักยภาพทางดานความคิดสรางสรรค
ใหเจริญกาวหนาตามขีดความสามารถของตนเอง  แตเราก็ไมสามารถที่จะคอยใหเด็กเกิดความคิด
สรางสรรคขึ้นเองจําเปนตองกระตุนและสงเสริมดวยวิธีสอนและเทคนิคตางๆ ประกอบกัน  
  2.2.8  การประเมินผลความคิดสรางสรรค 
  การเขียนเชิงสรางสรรคเปนงานเขียนที่เกิดจากการถายทอดอารมณ ความรูสึกนึกคิดและ
จินตนาการที่แปลกใหมของแตละคน ซึ่งจะมีแนวความคิด ความรู และประสบการณที่แตกตางกัน 
เพราะฉะนั้นการประเมินผลงานของนักเรียน  ครูตองระมัดระวังเปนพิเศษ  ครูควรพิจารณาแนวคิด 
ความสามารถในการลําดับเรื่องราวถายทอดความคิดจินตนาการ โดยครูจะตองมีหลักเกณฑการพิจารณา
ท่ีแนนอน มิใชตามแนวความคิดของครูเอง และท่ีสําคัญครูไมควรนําผลงานของเด็กมาเปรียบเทียบกนั 
เพราะจะทําใหเด็กบางคนหมดกําลังใจ ไมกลาแสดงออก และไมกลาเขียนอีกตอไป 
  ประสิทธิ์  กาพยกลอน (2539, หนา 10-11) ไดเสนอแนะวิธีประเมินผลงานเขียนเชิงสรางสรรค
ไววา ขอที่ควรพิจารณาเวลาที่ตรวจแกงานเขียน และหลักการใหคะแนนนั้นจะตองพยายามดูทุกแงทุกมุม
เทาที่จะทําได อยาเจาะจงพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอยางเดียว  
                นอกจากนี้ อารี  รังสินันท  (2539, หนา  173-176)  ไดทําการสรุปการประเมินความคิดสรางสรรค
ไวดังนี้ 
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  1)  การสังเกต  หมายถึง  การสังเกตพฤติกรรมของคนที่แสดงออกเชิงสรางสรรค เชน
การทําลอง  การเลานิทาน การแสดงละคร  การเลนเกมและการรวมกิจกรรมตางๆ  โดยที่พอแม  ครูและ
ผูปกครอง  สามารถนําผลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมมาใชเกิดประโยชนสูงสุด 
  2)  การวาดภาพ  หมายถึง  การใหเด็กวาดภาพจากสิ่งเราท่ีกําหนดให  เปนการถายทอด
ความคิดสรางสรรคท่ีเปนวัฒนธรรมออกมาเปนรูปธรรม และสามารถสื่อความหมายได  สิ่งเราท่ีกําหนด
อาจเปนวงกลม  สามเหลี่ยม  หรือรูปตางๆ ใหนักเรียนตอเติมใหเปนภาพแลวใหเด็กอธิบายภาพท่ีวาด  
นับเปนสวนหนึ่งในการวัดความคิดสรางสรรคของเด็ก และพิจารณาความคิดสรางสรรคในแงแปลกใหม
ท่ีไมซํ้าแบบใคร  หรือความคิดริเริ่มไดเปนอยางดี 
  3)  รอยหยดหมึก  หมายถึง  การใหเด็กดูภาพรอยหยดหมกึแลวคิดคําตอบจากภาพที่เห็น
โดยไมจํากัด ใหอิสระในการคิดและตอบไดอยางเต็มที่ สวนคําสั่งสั้นๆ ไมเฉพาะเจาะจงและสิ่งเรา
ซ่ึงเปนรอยหมึกทีเปนแบบคลุมเครือ ไมชัดเจน คําตอบของเด็กจะไดรับการพิจารณาจากความสามารถ
ในการคิด  อารมณขัน  ลักษณะ  จินตนาการ  ความรูสึกและความสามารถในการรับรูท่ีดีตอรอยหยดหมึก 
  4)  การเขียนเรียงความและงานศิลปะ  หมายถึง  การใหเด็กเขียนเรียงความหัวขอที่กําหนดให  
และการประเมินจากงานศิลปะของนักเรียนวัยประถมศึกษา  จากการคนควาของนักจิตวิทยามีความเห็น
สอดคลองกันวา เด็กวัยนี้มีความสนใจในการเขียน  การแสดงออกเชิงสรางสรรคในงานศิลปะและ
การเขียนบรรยายหรือแสดงความรูสึกจินตนาการที่เปนพัฒนาการทางภาษา 
  5)  แบบทดสอบ  หมายถึง  การใหเด็กทําแบบทดสอบความคิดสรางสรรค  ซึ่งเปนพัฒนาการ
ของความคิดสรางสรรคในเวลาตอมา  โดยการใชแบบทดสอบมาตรฐานที่ไดจากการวิจัยเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของความคิดสรางสรรค  มีท้ังแบบทดสอบที่ใชภาษาเปนส่ือและใชภาพเปนสื่อเพ่ือเราใหเด็ก
แสดงออกทางความคิดสรางสรรค  แบบทดสอบดังกลาวจะมีกําหนดเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถวัด
ความคิดสรางสรรคไดถูกตองตามวัตถุประสงค  ซึ่งเปนที่นิยมกันมาก ในปจจุบัน เชน  แบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรคของกิลฟอรด  และแบบทดสอบของทอแรนซ  ที่มีผูนํามาดัดแปลงใชกันอยางแพรหลาย
ในเวลาตอมา ที่จะเห็นพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคที่ชัดเจนที่สุดคือ  การใชแบบทดสอบ
โดยการกําหนดสิ่งเรากระตุนใหเด็กเกิดความคิดท่ีแปลกใหมหลายทิศทาง  แลวองคประกอบของ
ความคิดสรางสรรคท้ัง  3  ดาน คือ ความคิดคลองแคลว  ความคิดยืดหยุน  และความคิดริเริ่มตามเกณฑ
ท่ีกําหนด   
   สํานักทดสอบทางการศึกษา (2539, หนา 105)  ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนความคิด
สรางสรรค โดยใหถือเกณฑพิจารณาคําตอบที่อยูลักษณะเปนการคิดหลายทาง ตามแบบของกิลฟอรด 
คือ 
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   1)  ความคิดคลองในการคิด  หมายถึง  คะแนนที่ไดจากนับคะแนนคําตอบทั้งหมด
ท่ีแตกตางกันใหคะแนนคําตอบละหนึ่งคะแนน และไมคํานึงถึงวาคําตอบเหลาน้ีจะไปซ้ํากับคําตอบของ
คนอื่นหรือไม 
   2)  ความคิดยืดหยุนในการคิด  หมายถึง  คะแนนที่ไดจากการนับจํานวนคําตอบ
ท่ีไมอยูในทิศทางเดียวกัน  หรือคําตอบที่อยูในประเภทที่แตกตางกัน โดยใหคะแนนคําตอบละหนึ่งคะแนน  
และไมคํานึงถึงวาคําตอบเหลานี้จะไปซ้ํากับคําตอบของคนอื่นหรือไม 
   3)  การคิดริเริ่ม  หมายถึงคะแนนตามสัดสวนของความถี่ของคําตอบ ซึ่งดัดแปลงมาจาก
วิธีการของครอพเลย คําตอบใดที่กลุมตัวอยางตอบซ้ํากันมากๆ ก็ไดคะแนนนอยหรือไมไดเลย ถาคําตอบ
ยิ่งซ้ํากับคนอื่นนอยหรือไมซ้ํากับคนอื่นเลยจะไดคะแนนมากขึ้น เกณฑการใหคะแนนยึดหลักของครอพเลย 
ซ่ึงปรับใหเหมาะกับขนาดของกลุมตัวอยางดังตอไปนี้ 
    คําตอบซ้ํากัน 4 คนขึ้นไป ให 0  คะแนน 
    คําตอบซ้ํากัน 3 คนขึ้นไป ให 1  คะแนน 
    คําตอบซ้ํากัน 2 คน  ให 2  คะแนน 
    คําตอบซ้ํากัน 1 คน  ให 3  คะแนน 
  ความคิดสรางสรรคของนักเรียนหาไดจากผลบวกของคะแนนความคิดคลองแคลว ความคิด
ยืดหยุน ความคิดริเริ่ม ในการทําแบบทดสอบแตละฉบับ ผลรวมของคะแนนที่ไดจะเปนคะแนน
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนแตละคน 
 

2.3  การเขียนเชิงสรางสรรค  
   
  การเขียนเชิงสรางสรรคมุงใหผูเรียนถายทอดความรูสึกนึกคิดอยางอิสระเสรี บรรยากาศ 
ในการจัดเรียนการสอน  การจัดกิจกรรม  ตลอดจนบทบาทของผูสอน  ยอมแตกตางไปจากการสอนเขียน
โดยท่ัวไป  หลักการสําคัญท่ีเกี่ยวกับการเขียนเชิงสรางสรรค  มีดังตอไปนี้   
  2.3.1  ความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค 
  กัลยา  ไตรศรีศิลป (2542, หนา 29) ไดกลาวสรุปความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรควา 
หมายถึง งานที่แสดงความคิดริเริ่มของผูเขียนท่ีไดจากการมองสิ่งที่คุนเคยในแนวใหม และ จิ้มลิ้ม 
โกวิทางกูร. (2546, หนา 33-34) ไดใหความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรควา หมายถึง ความสามารถ
ในการเขียนแสดงความคิดในเรื่องราวเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของคน สัตว และสิ่งแวดลอมท่ีผิดแผก
แตกตางไปจากธรรมชาติได สวน บังอร  พุมสะอาด และคนอื่นๆ (2540, หนา 18) กลาวถึง การเขียน
เชิงสรางสรรควา เปนวิธีหนึ่งที่เด็กไดแสดงความรูสึกนึกคิด เพราะการแสดงปฏิกิริยาตามความรูสึกนึกคิด
ของเด็กนั้น เปนความคิดริเริ่มตามธรรมชาติ และประสบการณของเด็กจะมีความหมายมากขึ้น 
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เมื่อเด็กไดมีโอกาสเขียนออกมา นอกจากนี้ อัจฉรา  ชีวพันธ (2542, หนา 2) และกรรณิการ  พวงเกษม 
(2545, หนา 18) ไดกลาวไวอยางสอดคลองกันวา การเขียนเชิงสรางสรรค หมายถึง การเขียนที่มี
ลักษณะของความคิดริเริ่ม โดยท่ีผูเขียนจะตองใชจินตนาการและประสบการณของตนมาเชื่อมโยง
ความคิดในการเขียนแลวถายทอดออกมาดวยถอยคําท่ีสละสลวยโดยมิไดลอกเลียนแบบของผูอ่ืนมา 
  สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย (2540, หนา 134) ก็ไดกลาวถึง การเขียน
เชิงสรางสรรควา เปนการเขียนเรียบเรียงความรู ความคิด ประสบการณตางๆ ตลอดจนความรูสึกนึกคิด
และจินตนาการออกมาเปนลายลักษณอักษร จะเปนขอความสั้นๆ เชน คําขวัญ รอยแกวสั้นๆ หรือ
บทกวีก็ได ขอเขียนตางๆ เหลานี้จะมีเอกภาพ มีความเปนตัวของมันเองทั้งในดานความคิด และการใช
ภาษาเรียบเรียง 
  จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวา การเขียนเชิงสรางสรรค หมายถึง การเขียนที่แสดงความรูสึก
นึกคิดของผูเขียนเอง โดยอาศัยจินตนาการ ประสบการณ และความคิดริเริ่มสรางสรรค ทําใหงานเขียน
ท่ีไดมีความแปลกใหม นาสนใจ และไมซ้ําแบบใคร 
  2.3.2  ความมุงหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค 
  บังอร  พุมสะอาด และคนอื่นๆ (2540, หนา 10) ไดกลาวถึงความมุงหมายของการเขียน
เชิงสรางสรรคไว 5 ประการ คือ 
   1)  เพื่อใหโอกาสผูเรียนแสดงออกทางความคดิ ความรูสึก จากประสบการณท่ีไดพบเห็น 
   2)  เพ่ือสงเสริมความสามารถทางวรรณคดีที่มีอยูในตัวผูเรียนใหสรางสรรคผลงานที่มี
คุณคาทางวรรณกรรม 
   3)  สงเสริมและเราใจใหผูเรียนสนใจวรรณคดี 
   4)  มุงพัฒนาความสามารถทางภาษามากกวากระบวนการเขียนอยางมกีฎเกณฑ 
   5)  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียนใหมีความเชื่อมั่นในตนเองในการแสดงความคิดและ
ความรูสึก 
  นอกจากนี้ กรรณิการ  พวงเกษม (2545, หนา 34) ไดกลาวถึงความมุงหมายของการเขียน
เชิงสรางสรรคไว ดังนี้คือ 
   1)  เพื่อใหรูจักระบายความรูสึกนึกคิดของงานออกมาในทางสรางสรรคและเขาใจแนวคิด
ของผูอ่ืน 
   2)  เพ่ือใหเขาใจ เห็นคุณคา และชื่นชมศิลปะ วรรณคดี ดนตรี 
   3)  เพ่ือใหมีความสามารถในการปรับตัวทางอารมณและสังคม 
   4)  ผูเรียนจะไดรับประสบการณตางๆ จากสิ่งท่ีครูใหบนกระดานดํา 
   5)  ประสบการณท่ีไดจากการอภิปรายรวมกันจะชวยพัฒนาทักษะในการเขียนไดมากกวา
ใหเขียนแตเพียงอยางเดียว 
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  สรุปไดวา การเขียนเชิงสรางสรรคมีจุดมุงหมายหลัก คือ เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะ
การเขียนดวยการถายทอดความรูสึกนึกคิด จินตนาการ และประสบการณของตนออกมาอยางสรางสรรค
และอิสระเสรี 
  2.3.3  ลักษณะการเขียนเชิงสรางสรรค 
  ประภาศรี  สีหอําไพ (2540, หนา 1-3)  ไดกลาวถึงลักษณะของการเขียนเชิงสรางสรรคไว
อยางสอดคลองกับท่ี กัลยา  ไตรศรีศิลป (2542, หนา 31) ไดกลาวไวโดยลักษณะของการเขียนเชิงสรางสรรค
สามารถกลาวโดยสรุปไดวามีลักษณะดังนี้ 
   1)  เปนการเขียนท่ีใหผูเขียนมีอิสระในการเขียน และเขียนในสิ่งท่ีตนรูสึกวาตองการเขียน 
จึงเปนการเขียนท่ีเกิดจากความรูสึกที่แทจริง โดยผูเรียนจะถายทอดความรูสึกนึกคิดที่มีตอส่ิงท่ีเขาพบเห็น 
ประทับใจ และจินตนาการออกมา โดยครูจะใหหัวขอกระตุนใหผูเรียนคิดหรือจัดสถานการณเพ่ือใหผูเรียน
เกิดจินตนาการที่จะเขียนออกมาได 
   2)  มีแนวการเขียนเปนลักษณะเฉพาะตัว กลาวคือ ผูเรียนแตละคนอาจจะมีรูปแบบ
การเขียนท่ีแตกตางกันไป เนื่องจากผูเขียนจะมีประสบการณ ความคิดนึกคิด ความเห็นหรือจินตนาการ
เปนของตนเอง 
   3)  ใหความคิดแปลกใหม หมายถึง ความคิดที่ไมซ้ําแบบใคร หรือไมไดลอกเลียนผูอ่ืน
มา เปนความคดิท่ีผูเขียนคิดขึ้นมาเอง หรือดัดแปลงมาอยางแยบคายดวยภูมิปญญาของตน 
   4)  ใหคุณคาทางจิตใจและสติปญญา งานเขียนเชิงสรางสรรคมิใชเพียงแตเสนอ
ส่ิงแปลกใหมหรือใหความเพลิดเพลินเทานั้น แตควรจะใหผูอานไดคิดและจินตนาการตาม ซึ่งจะกอใหเกิด
ความเรียงปญญา และพัฒนาความคิด รวมทั้งสามารถเราความรูสึกของผูอานได เชน ความขบขันหรือ
ความพิศวง 
  ดังนั้น จะเห็นวาลักษณะสําคัญของการเขียนเชิงสรางสรรค คือ เปนการเขียนที่ถายทอด
ความรูสึกนึกคิด จินตนาการ และความคิดริเริ่มของผูเขียน จึงมีความแปลกใหมและมีลักษณะเฉพาะตัว 
ตลอดจนเปนงานเขียนที่สงเสริมความคิดและสติปญญาของผูอานดวย 
  2.3.4  องคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรค 
  ไดมีผูใหความคิดเห็นในเรื่องความคิดสรางสรรคท่ีแตกตางกันดังนี้ 
  อุทัยวรรณ  ปนประชาสรร (2539, หนา 15) ไดกลาวถึง องคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรค
วามีอยู 4 อยาง คือ 
   1)  ความจริงใจ ผูเขียนตองคนหาและเขียนในสิ่งที่ตนคิดและสนใจจริงๆ West กลาววา 
หากงานเขียนใดขาดความจริงจะทําใหคาของงานเขียนนั้นดอยลงไปมาก 
   2)  อารมณ การเขียนเชิงสรางสรรคที่ดีเนนการเสนอจินตนาการ ทัศนคติ และอารมณ 
ความรูสึกมากกวาการบรรยายขอเท็จจริง 
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   3)  ความคิดริเริ่ม การเขียนเชิงสรางสรรคนั้นตองอาศัยความคิดริเริ่มแปลกใหม 
เพื่อการสรางผลงานใหมๆ โดยไมไดลอกเลียนแบบผูอ่ืน 
   4)  การสรางประสบการณ การเขียนเชิงสรางสรรคตองการประสบการณเพื่อนํามาเปน
วัตถุดิบและสรางพื้นฐานความคิดในการเขียน แลวถายทอดความรูสึกนึกคิดนั้นไปสูผูอาน เพ่ือใหผูอาน
เกิดภาพขึ้นในความนึกคิด และไดประสบการณใหมๆ จากการอานงานเขยีนนั้นๆ  
  กรรณิการ  พวงเกษม (2545, หนา 33) ไดกลาวเกี่ยวกับองคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรค
วามี 3 ประการ คือ  
   1)  มีจินตนาการหรือความคิดคํานึง คือ ผูเขียนจะตองสรางจินตนาการใหเกิดภาพในใจ
ของผูอาน ซึ่งจะชวยใหผูอานรูสึกคลอยตามเปนอันหน่ึงอันเดียวกับผูเขียน 
   2)  สํานวนภาษาดี คือ ผูเขียนจะตองรูจักเลือกใชถอยคําและรูปประโยคที่เหมาะสม 
มีทวงทํานองในการเขียนดี 
   3)  ใหคุณคาทางจิตใจและสติปญญา คือ นอกจากจะใหความเพลิดเพลินแลว ยังกอใหเกิด
ความคิดใหมๆ ที่ประเทืองสติปญญาดวย 
  จากที่กลาวมาสรุปไดวา องคประกอบที่สําคัญของการเขียนเชิงสรางสรรค คือ ความคิดสรางสรรค
ในลักษณะของความคิดริเร่ิมและความคิดจินตนาการ ซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะทําใหงานเขียนนั้นๆ 
เปนการเขียนเชิงสรางสรรค 
  2.3.5  ประโยชนของการเขียนเชิงสรางสรรค 
  การเขียนเชิงสรางสรรคมีคุณประโยชนตอทั้งผูสอนและผูเรียนเปนอยางมากดังที่ กัลยา  
ไตรศรีศิลป (2542, หนา 32) ไดกลาวถึงการเขียนเชิงสรางสรรความีคุณคาตอผูสอน เนื่องจากเปนวิธีการ
ท่ีจะชวยใหผูสอนไดรับรูถึงความคิด ความรูสึก และประสบการณของผูเรียน ทําใหเขาใจถึงความแตกตาง
ของผูเรียนแตละคน ซึ่งจะกอใหเกิดความคุนเคยและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลดวย 
  นอกจากนี้ การเขียนเชิงสรางสรรคยังมีประโยชนตอผูเรียนท้ังทางดานอารมณ สังคม ความคิด
และสติปญญา ดังที่ อุทัยวรรณ  ปนประชาสรร (2539, หนา 14) กลาวคือ ในดานอารมณ การเขียน
เชิงสรางสรรคเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความรูสึกคิดเห็นอยางอิสระ แลวถายทอดออกมาเปนงานเขียน 
ผูเรียนจะไดเขียนในสิ่งท่ีตนสนใจอยางแทจริง ทําใหเกิดความพึงพอใจในผลงานและวิชาการเขียน
มากยิ่งขึ้น ในดานสังคม การเขียนเชิงสรางสรรคจะชวยพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียนใหมีความเชื่อมั่น
ในการแสดงความคิดเห็น มีความภูมิใจในตนเองและในขณะเดียวกันก็รูจักยอมรับความคิดของผูอ่ืน 
เนื่องจากกิจกรรมการเขียนจะสงเสริมใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ สวนในดานความคิด
และสติปญญา การเขียนเชิงสรางสรรคเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด และพัฒนาการใชภาษา
ในการถายทอดความรูสึกนึกคิดที่มีตอสิ่งที่พบเห็น เปนการฝกใหผูเรียนใชความสังเกตธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะกอใหเกิดการพัฒนาทั้งทางดานความคดิและสติปญญาตอไป 
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  สรุปไดวา การเขียนเชิงสรางสรรคมีคุณประโยชนท้ังตอผูสอนและผูเรียน เพราะชวยพัฒนา 
การเรียนรูท้ังทางดานความรูสึก ความคิดและสติปญญา 
  2.3.6  แนวทางในการสอนการเขียนเชิงสรางสรรค   
  ในการสอนเขียนเชิงสรางสรรคนั้น มีผูใหแนวทางในการสอนการเขียนไวหลายแนวทาง 
ดังนี้ 
  ประชุมพร  ศกุรเจริญ (2539, หนา 17) เสนอความเห็นวา ในการสอนการเขียนเชิงสรางสรรค
ควรมกีารจดัโปรแกรมการอานเพ่ือชวยใหเกิดแรงจูงใจในการเขยีน และเพื่อใหผูเรยีนสังเกตแนวการเขียน 
รูปแบบการใชถอยคําเปรยีบเทียบเปรียบเปรยทีน่าสนใจ ผูสอนควรยอมรับในทุกสิ่งที่ผูเรียนเขียน ไมมี
การแก ไมควรใหคะแนนหรอืตําหน ิ เพียงแตใหกําลังใจเพือ่ใหผูเรียนกลาแสดงความคดิออกมาอยางเต็มที ่
และกลัยา  ไตรศรีศิลป (2542, หนา 33) กลาววา การสอนเขียนเชิงสรางสรรคควรปลกูฝงความรูสกึท่ีดี 
ความซาบซึ้งในวรรณคดโีดยการอานใหฟงหรืออภิปรายถึงเรื่องราวที่นาสนใจ เพ่ือกอใหเกิดความคิด
ในการเขยีน นอกจากนี้การใหผูเรียนหัดสงัเกตสิ่งตางๆ ก็นับวาเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยในการเขยีนไดดี
นอกจากนี ้กัลยา  ไตรศรีศิลป (2542, หนา 33) ยังไดเสนอหลักการสอนเขียนเชิงสรางสรรค ดังนี ้
   1)  จะตองมีสิ่งใหมๆ แตกตางกันออกไปหรือมีลักษณะเฉพาะตัว (Unique Result) 
โดยส่ิงแรกที่ตองคํานึงถึงคือ ผลผลิตและกระบวนการที่ใชนั้นตองใหม เชน การสอนเขียนเชิงสรางสรรค
เรื่องโคลงกลอน ผูเรียนจะตองผลิตหรือคิดรูปแบบโคลงกลอนใหมๆ ได 
   2)  จะตองเนนกระบวนการทางความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) ซึ่งเปน
ความสามารถในการคิดตอบสนองไดหลายประเภท หลายทิศทาง ไมเนนคําตอบที่ถูกตองสมบูรณ
เพียงคําตอบเดียว 
   3)  การสอนเขียนเชิงสรางสรรคตองการแรงจูงใจอยางมากที่จะกอใหเกิดกระบวนการคิด 
เชน ตองอาศัยบรรยากาศที่ไมเครงเครียด การชมเชย และผูสอนจะตองใชกลวิธีท่ีจะกระตุนใหผูเรียน
เกิดความคิด พัฒนาความคิด และมีอิสระที่จะแสดงความคิดของตนไดอยางเต็มที่ ซึ่งครูอาจจะใชวิธี
ตั้งคําถาม หรือสรางสถานการณที่กอใหเกิดคําตอบหลายๆ ประการ เพ่ือกระตุนใหผูเรียนคิดไปได
หลายๆ แนว ครูควรยอมรับความคิดเห็นของทุกคนโดยไมตําหนิหรือเนนความถูกตองสมบูรณ 
   4)  บทบาทของผูสอนในการเขียนเชิงสรางสรรค ควรเปนเพียงผูชวยเหลือและชี้แนะ
ผูเรียนใหเกิดแนวความคิด 
   5)  กระบวนการในการทํางานมีความสําคัญเทากับผลงาน กระบวนการนี้เริ่มตั้งแตชวงเวลา
เตรียมตัวเมื่อผูเรียนไดรับปญหา ชวงเวลาที่ผูเรียนขบคิดปญหา ชวงเวลาที่ผูเรียนมองเห็นปญหากระจางชัด 
ชวงเวลาที่เกิดแนวความคิด และชวงเวลาที่ผลงานสําเร็จและประเมินผล 
   6)  ควรกระตุนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง รูจักนําความคิดมาสัมพันธกับประสบการณ
เดิมและความคิดใหมๆ 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

31 
 
   7)  จะตองจัดสถานการณเพ่ือกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคทั้งสถานการณทางกาย 
เชน หองเรียนที่สะดวกสบาย ท่ีนั่งเหมาะสม อุปกรณครบครัน และจัดสถานการณทางจิตใจดวยการสราง
บรรยากาศใหเกิดความเชื่อมั่น และความมีอิสระในการคิดหรือเขียน 
   8)  การใหอานเรื่องและการเขียนเชิงสรางสรรคหลายๆ แบบ จะชวยใหผูเรียนรูจัก
แนวทางในการเขียนเชิงสรางสรรคดียิ่งขึ้น 
   9)  ในการพิจารณางานเขียนเชิงสรางสรรค ผูสอนจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ควรเนนและชมเชยในเรื่องของความแปลกใหม ลักษณะเฉพาะตัว ความคิดริเริ่ม และความเปน
ตัวของตัวเองในแตละคน 
   10)  การสอนเชิงสรางสรรค จะชวยพัฒนาทักษะการเขียน การวิจารณและการประเมิน
ตนเองได โดยการแสดงผลงานของแตละคนในชั้นเรียนเพื่อใหเพื่อนๆ ไดชวยกันวิจารณ จะทําใหผูเรียน
เกิดความคิดมากขึ้น รูศัพทมากขึ้น และมีการพัฒนาการทางการเขียนดียิ่งขึ้น 
   11)  จะตองอาศัยกระบวนการแบบประชาธิปไตย เชน การเปลี่ยนบทบาทระหวางผูสอน
กับผูเรียน และการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนโดยยึดหลักประชาธิปไตย 
  สรุปไดวา แนวทางในการสอนการเขียนเชิงสรางสรรคน้ัน ผูสอนตองหาวิธีการสงเสริมความคิด
อเนกนัยของผูเรียน โดยจัดกิจกรรมหรือสถานการณท่ีจูงใจและกระตุนความคิดสรางสรรค ภายใตบรรยากาศ
ท่ีผอนคลาย เพ่ือใหผูเรียนรูสึกมีอิสระในการแสดงความคิดและสามารถผลิตงานเขียนใหมๆ ออกมาได
อยางสรางสรรค ซึ่งในการพิจารณาผลงานการเขียนเชิงสรางสรรคน้ัน นอกจากผูสอนจะตองคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล และเนนในเรื่องความคิดท่ีแปลกใหมแลว ผูสอนยังควรใหกําลังใจและ
สรางความมั่นใจใหผูเรียนโดยยอมรับในสิ่งที่ผูเรียนเขียนโดยไมตําหนิ หรือเนนความถูกตอง สมบูรณ 
เพื่อใหผูเรียนกลาแสดงความคิดเห็นออกมาอยางเต็มที่ 
  2.3.7  ลําดับขั้นในการสอนเขียนเชิงสรางสรรค 
 วิไล  ชิณวงศ (2537, หนา 18) ไดเสนอลําดับขั้นในการสอนเขียนเชิงสรางสรรคไวดังนี้ 
   1)  ขั้นจูงใจ เปนขั้นใหความรูในเรื่องที่นักเรยีนสนใจ ขั้นนี้ครูตองพยายามสรางความรูสึก
ใหนักเรียนอยากเขียน 
   2)  ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องที่สนใจ ขั้นนี้ครูตองเปดโอกาสใหนักเรียนแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกันและกัน เพื่อใหแนวคิดเพิ่มขึ้น 
   3)  ขั้นเขียน ขั้นนี้นักเรยีนเขียนเรื่องที่ตนเองสนใจอยางอิสระ 
   4)  ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดจากเรื่องท่ีเขียน หลังจากเขียนเรื่องเสร็จแลวใหนักเรียน
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรื่องกันอานเพื่อใหนักเรียนเกิดแนวคิดเพิ่มขึ้น 
   5)  ขั้นติดตามผลกิจกรรมบางอยางที่เหมาะสม เชน เขียนเรื่องที่ตอเนื่องกัน หรือแกไข
ขอบกพรองบางอยาง 
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  สวน กัลยา  ไตรศรีศิลป (2542, หนา 35) ไดเสนอแนะลําดับขั้นตอนในการสอน การเขียน
เชิงสรางสรรค ซึ่งมีความสอดคลองกับขั้นตอนของ Furner ดังนี้ 
   1)  ขั้นกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค เกิดความรูสึกอยากเขียน 
ซ่ึงครูอาจจะกระตุนความสนใจโดยการสรางบรรยากาศหรือสถานการณตางๆ  
   2)  ขั้นสรางแรงจูงใจในการเขียน โดยใหนักเรียนเลือกเขียนในหัวขอที่ตนสนใจ 
   3)  นักเรียนอาจตองหาขอมูลเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับหัวขอที่ตนสนใจ เชน การไปหา
ขอมูลจากหองสมุด การออกไปสัมภาษณหรือสอบถามขอมูลจากผูอ่ืน 
   4)  ขั้นเขียนฉบับรางและแลกเปลีย่นงานกนัอาน 
   5)  ขั้นแกไขปรับปรุงงานหลงัจากไดขอมลูยอนกลับ 
  นอกจากนี้ ประชุมพร  ศุกรเจริญ (2539, หนา 23) ไดกลาวสรุปแนวทางการสอนเขียน
เชิงสรางสรรควาควรเริ่มตนเปนลําดับขั้นดังนี้ 
   1)  สงเสริมการแสดงออกทางคําพูด 
   2)  สงเสริมการแสดงออกดวยคําพูดและทาทาง 
   3)  สงเสริมการเขียนที่เนนความรูสกึนึกคดิของแตละคนเปนสําคัญ 
   4)  สงเสริมการเขียนที่แสดงความรูสึกนึกคิด ความเปนเอกลักษณของแตละคน และ
ลักษณะของภาษาที่ดี 
  จะเห็นไดวา ขั้นตอนในการสอนเขียนเชิงสรางสรรค ลําดับแรกควรสรางความสนใจ
ใหเกิดขึ้นกับนักเรียนและฝกใหนักเรียนฝกคิดและแสดงออกทางความคิดสรางสรรคเสียกอนแลวจึงฝก
เขียนในลําดับตอมา และจากนั้นจึงมีการแลกเปลี่ยนงานกับอานเพื่อนําขอมูลยอนกลับท่ีไดไปปรับปรุง
งานเขียนของตนตอไป ซ่ึงสอดคลองกับ สมถวิล  วิเศษสมบัติ (2531, หนา 9) ไดกลาววาการสอนการเขียน
เชิงสรางสรรคในภาษาไทยสามารถแบงได  3 ขั้นตอน คือ ขั้นกอนการเขียน ขั้นการเขียน และขั้นหลัง
การเขียน ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
   1)  ขั้นกอนการเขียน เปนขั้นใหขอมูลทางภาษา สรางความสนใจ จูงใจใหผูเรียนรูสึก
อยากเขียน และเปนขั้นที่ใชกิจกรรมเพื่อเรา กระตุน และฝกใหผูเรียนมีความคิดหลายทิศทาง สงเสริม
ใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อใหเกิดแนวคิดที่หลากหลาย เปนการปูพื้นความคิดอเนกนัย 
เพื่อใหผูเรียนสามารถเขียนเชิงสรางสรรคได 
   2)  ขั้นการเขียน ขั้นนี้ผูเรียนจะตองถายทอดความคิดในเรื่องท่ีตนเองสนใจอยางอิสระ 
โดยไมตองกังวลกับการใชภาษาเพื่อใหเขียนไดอยางคลอง 
   3)  ขั้นหลังการเขียน เปนขัน้ที่ผูเรียนแลกเปลี่ยนงานกันอาน เพ่ือใหเกดิแนวความคดิ
เพ่ิมขึน้ ผูสอนใหขอมูลยอนกลับเพื่อใหผูเรยีนปรับปรงุแกไข และอาจจัดกจิกรรมตอเนื่องตามความเหมาะสม 
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  2.3.8  สิ่งเราที่จะชวยในการสอนการเขียนเชิงสรางสรรค 
  ในการสอนเขียนเชิงสรางสรรคครูสามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดจินตนาการโดยการใชสิ่งเรา
เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค มีหลายอยางและหลายวิธี ดังที่ กัลยา  ไตรศรีศิลป (2542, หนา 37) ไดขอสรุป
จากงานวิจัยเกี่ยวกับการเขียนเชิงสรางสรรคหลายๆ เรื่องวา ครูสามารถเราใหนักเรียนเขียนอยางสรางสรรคได 
โดยใชสิ่งเราตางๆ กัน เชน รูปภาพ บทรอยกรอง เสียง ภาพ และวัสดุอ่ืนท่ีสัมผัสได เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ผลทาน  ศรีณรงค (2539) ท่ีไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรค
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใชดนตรีเปนสื่อกับ
วิธีการสอนแบบธรรมดา ผลการวิจัย พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่เรียนการเขียนสรางสรรคโดยใชวิธีสอน
แบบธรรมดา และจากผลการวิจัยของ ประชุมพร  ธนูทอง (2538) ซึ่งทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชการตูน
สอนการเขียนเชิงสรางสรรค เพื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียน
ช้ันประถมศกึษาปที่ 2 ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชการตูนเปนส่ือสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยไมใชการตูนเปนสื่อ 
  นอกจากนี้ จากการศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4, 5 และ 6 โดยใชแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคในโรงเรียนประถมศึกษาเขตการศึกษา 6 ของ 
บังอร  พุมสะอาด และคนอื่นๆ (2540) พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคสูงขึ้น 
เนื่องจากการใชแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคมีผลในการกระตุนความคิดของนักเรียนใหสามารถคิด
และเขียนไดเร็วข้ึน และจากการสอบถามความคิดเห็นของครู พบวา นักเรียนชอบแบบฝกการเขียน
เชิงสรางสรรคมาก เนื่องจากแบบฝกประกอบดวยภาพตอเนื่องใหนักเรียนเลาและเขียนบรรยายภาพ 
มีการกําหนดขอความใหนักเรียนเรียงเปนเรื่องราว และเขียนเรื่องตามชื่อเรื่องที่ชวนใหนักเรียน
คิดสรางสรรค ซึ่งการกําหนดรูปแบบการฝกที่หลากหลายเชนนี้ สอดคลองกับความคิดของ บันลือ พฤกษะวัน 
(2541, หนา 13) ที่วาสิ่งเรา ที่จะชวยใหนักเรียนเขียนเชิงสรางสรรคไดดีน้ันมีหลายชนิด ดังนี้ 
   1)  ภาพ ภาพท่ีใชไมควรบอกเรื่องราวทุกอยาง ควรเปนภาพที่ไมจบในตัว เพ่ือใหนักเรียน
ฝกจินตนาการ 
   2)  การตั้งช่ือเรื่องใหเพื่อเปนแนวทางสําหรับนักเรียนท่ีคิดไมออกวาจะเริ่มตนอยางไร 
เรื่องท่ีตั้งไมควรจบในตัวเอง แตควรใหนักเรียนไดฝกจินตนาการ เชน ถาพระอาทิตยไมสองแสง 
   3)  เรื่องท่ียังไมจบ ครูอาจใชวิธเีลาหรอืเขยีนเรื่องที่คางไว ใหนักเรียนเลาหรือเขียนใหจบ 
   4)  นิทานพื้นเมือง ครูอาจนํานิทานพื้นเมืองมาเลาใหนักเรียนฟง เพื่อเราความสนใจ
ใหนักเรียนอยากเขียน เชน เรื่อง “ทําไมยรีาฟจึงมีคอยาว” 
   5)  ใชกิจกรรมในวิชาอ่ืนมาสงเสริมการเขียน เชน วิชาสังคม วิทยาศาสตร ครูอาจใช
กิจกรรมในวิชาเหลานั้นมาใหนักเรียนเขียนโฆษณา เรียงความ หรือบันทึก 
   6)  ใชลกัษณะตัวละคร ใหนกัเรยีนบรรยายลักษณะตัวละครที่นักเรยีนชอบ 
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   7)  การเลาเรื่องใหเขียนสําหรับเด็กเริ่มเรียน ใหเด็กเลาใหครูเขียน 
   8)  ของจริง อาจจะเปนพืช สัตว คน สิ่งของที่เปนรูปธรรมทั้งหลายมาเปนสื่อใหเด็กเขียน 
เชน กุหลาบ พอ ควายของฉัน เชือก 
   9)  ของจําลองที่เปนรูปธรรมเปนสิ่งเราใหเด็กอยากเขียนบรรยายถึงสิ่งเหลาน้ัน 
   10)  สัญลักษณ ไดแก เครื่องหมายตางๆ เชน เครื่องหมายจราจร ครูอาจใชเปนสิ่งเรา
ใหเด็กเขียนบรรยาย เลาเรื่องประวัติความเปนมา ความคิดเห็น คุณโทษ ประโยชนของสิ่งตางๆ  
   11)  เหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ครูอาจใหนักเรียนเขียนขาวในโรงเรียน 
ขาวในหมูบาน ฯลฯ 
   12)  หนังสือประเภทตางๆ 
   13)  เศษวัสดุท่ีไมใช เชน เศษผา เปลือกหอย เปลือกไข เกล็ดปลา ถุงกระดาษ ฯลฯ 
  นอกจากนี้  กัลยา  ไตรศรีศิลป (2542, หนา 38) ยังไดเสนอแนะการจัดสถานการณที่จะชวยเรา
ใหผูเรียนสามารถเขียนเชิงสรางสรรคไดไววา ครูควรจัดประสบการณที่เกี่ยวกับการดมกลิ่น การสัมผัส 
การเห็น การไดยินใหแกผูเรียนในหองเรียน เพื่อเปนประสบการณในดานการฝกประสาทสัมผัส 
เพื่อเปนพื้นฐานในการเขียนคํา ประโยค และเรื่อง การเปดโอกาสใหผูเรียนไดพูดเกี่ยวกับประสบการณ 
หรือฝกพูดจากจินตนาการโดยใชภาพเปนสื่อ ก็เปนการชวยเหลือผูเรียนอีกทางหนึ่ง เพื่อใหสามารถ
ถายทอดคําพูดเปนภาษาเขียนได และประการสําคัญ ครูตองสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนอยางเสรีดวย 
 2.3.9  การสรางบรรยากาศในการเขยีนเชิงสรางสรรค 
  ในการเขียนเชิงสรางสรรคตองมีการสรางบรรยากาศใหผูเรียนเกิดความสนใจ สบายใจ 
มีอิสระในความคิด มีความเชื่อมั่นในความคิด และกลาถายทอดความคิดนั้นออกมาในรูปแบบของ
การเขียนไดเปนอยางดี ดังที่ 
  บังอร  พุมสะอาด และคนอื่นๆ (2540, หนา 14) ไดกลาวถึงบรรยากาศที่จะสงเสริมใหนักเรียน
เขียนอยางสรางสรรคไดวา ครูตองสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่จูงใจใหนักเรียนรูสึกอยากเขียน 
ครูตองเขาใจ เห็นใจ ใหเวลานักเรียนไดคิดและพัฒนาความคิดสรางสรรค สงเสริมใหนักเรียนแสดงออก
ทางความคิดอยางเต็มท่ี โดยไมตําหนิติเตียน เพื่อใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งจะกอใหเกิด
ความสําเร็จในการเขียนเชิงสรางสรรคในอนาคต และ นิจ  จันทรมล (2540, หนา 13) กลาววา บรรยากาศ
และสถานการณเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการสอนเขียนเชิงสรางสรรค ครูควรสรางบรรยากาศ
ใหเปนกันเองและเหมาะสมกับผูเรียน สงเสริมใหนักเรียนกลาทํา กลาคิด กลาแสดงออก เปนตัวของตัวเอง 
ไมทําใหนักเรียนเกรงกลัว หรือเกิดความคับของใจและสรางความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนและครู 
นอกจากนี้ บังอร พุมสะอาด และคนอื่นๆ (2540, หนา 15) ไดสรุปความสําคัญของบรรยากาศซึ่งเปนส่ิงสําคัญ
ที่จะชวยใหเกิดผลงานเขียนเชิงสรางสรรควา ประกอบดวย การใหเวลาผูเรียนสําหรับคิด และ
เขียนอยางสรางสรรค ในสถานที่ที่ทําใหนักเรียนรูสึกสะดวกสบาย ภายใตบรรยากาศทีก่อใหเกดิความรูสึก
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สบายใจ อบอุนใจ โดยผูเรียนมีอิสระในการแสดงออก และครูมีความเขาใจ เห็นใจ ชวยเหลือใหกําลังใจ 
สนใจงานเขียนของผูเรียนทุกคน และกระตือรือรนท่ีจะสอน พรอมกับมีการจัดสถานการณหรือส่ิงแวดลอม
ท่ีจูงใจ กอใหเกิดความประทับใจแกผูเรียน 
  จะเห็นไดวา บรรยากาศในการสอนเขียนเชิงสรางสรรค มีความสําคัญอยางมาก ซ่ึงสอดคลองกับ
ส่ิงที่ บุษบา  โชคชวยชู (2539, หนา 62) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการวัดผลกระบวนการสอน 
ซ่ึงประกอบดวยแผนการสอน วิธีการสอนและเทคนิคการสอน เพ่ือพัฒนาความคิดดานจินตนาการ
ดวยตนเอง โดยใชโปรแกรมการเขียนอยางสรางสรรค C.W.P.(Creative Writing Program) ของนักเรียน
ระดับกลางในโรงเรียนประถมศึกษา ผลปรากฏวา บรรยากาศในการเขียนมีความจําเปนมากสําหรับ
การสอนการเขียนเชิงสรางสรรค 
  2.3.10  การจัดกิจกรรมในการเขียนเชิงสรางสรรค 
  การจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคมีความจําเปนดังที่ อัจฉรา  ชีวพันธ (2542, หนา 6) 
ไดเสนอหลักการจัดกิจกรรมในการสอนเขียนเชิงสรางสรรคไวดังนี้ 
    1)  กําหนดกิจกรรมการเขียนเชิงสรางสรรคใหมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน โดยจะตองคํานึงถึง
หลักสูตรในระดับชั้นตางๆ วามีจุดมุงหมาย ทําเพื่ออะไร กิจกรรมตางๆ น้ันสนองวัตถุประสงคใด
ในหลักสูตร 
    2)  การจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสรางสรรค ควรไดมีการสัมพันธกับกลุมประสบการณ
ตางๆ ดวย 
    3)  จัดลําดับความยากงายของกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียน 
    4)  ใหสิ่งที่จูงใจเพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานใหม และรักในงานเขียน 
    5)  ใหผูเรียนสามารถใชจินตนาการในการแสดงความรูสึกนึกคิดอยางอิสระ 
  กัลยา  ไตรศรีศิลป (2542, หนา 6) ใหเสนองานกิจกรรมที่ใชในการเขียนดังนี้ 
   1)  เขียนบันทึกประจําวัน 
   2)  เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง 
   3)  เขียนจดหมายถึงเพ่ือน 
   4)  เขียนเรื่องชวนขําขัน 
   5)  เขียนประกาศตางๆ 
   6)  แตงโคลงกลอนตางๆ หรือเรื่องจากประสบการณ 
  ประทีป  ศิริบงกช (2539, หนา 28-29) ไดเสนอกิจกรรมการสอนเขียนอยางเชิงสรางสรรค 
ยกมากลาวพอสังเขป ดังนี้ 
   1)  เสียงอะไร ใหนักเรียนเลาหรืออธิบายเสียงที่ไดยินวาเปนเสียงอะไร เชน เสียงพายุ 
เสียงการแขงขันฟุตบอล เสียงสัตวรอง เสียงน้ําตก ฯลฯ 
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   2)  เรื่องราวเกี่ยวกับภาพ รวบรวมภาพไวหลายๆ ประเภท เพื่อใชใหเหมาะสมกับ
ระดับความสามารถ และความสนใจของเด็กชายหญิง ภาพสีหรือขาวดํา นักเรียนจะเลือกเขียนเรื่องสั้นๆ 
จากภาพที่เขาสนใจ 
   3)  ตัวละครจากภาพ ใหนักเรียนเขียนเปนบทสนทนาของตัวละครในภาพ 
   4)  สิ่งท่ีฉันไมชอบ ใหนักเรยีนเขยีนเกีย่วกบัสิ่งที่ไมชอบพรอมทั้งเหตผุล  
   5)  สิ่งท่ีฉันชอบ ใหนักเรียนเขียนถึงส่ิงที่ชอบ อธิบายถึงความรูสึกและสาเหตุที่ชอบ 
ควรใหเขียนภายหลังจากที่นักเรียนไดเขียน ระบาย สิ่งที่ไมชอบแลว 
   6)  เรื่องเกี่ยวกับบุคคลสําคัญ เมื่อเรียนเรื่องวีรบุรุษหรือวีรสตรีทางประวัติศาสตร 
แลวใหนักเรียนเขียนเรื่องเกี่ยวกับบุคคลเหลานั้น 
   7)  แบบฝกหัดที่ตองใชความคิดคํานึง จะชวยใหเด็กมีความคิดสรางสรรค เชน การใช
ถอยคําเปรียบเทียบ เชน แดงเหมือนกับ... หรือสามารถอธิบายถึง รูป รส กลิ่น เสียง ที่ตนสัมผัสได เชน 
เสียงอะไรที่เปนเสียงเพราะที่สุด เทาที่นักเรียนเคยไดยินมา จงบรรยายเปนถอยคําใหเห็นจริง 
   8)  การตูนทําเอง ใหนักเรียนอานเรื่องสนุกๆ แลวรวมกลุมทําภาพการตูนจากเรื่องที่อาน 
   9)  เรื่องเกี่ยวกับสถานการณที่นาสนใจ อานเรื่องสถานที่ท่ีนาสนใจ เชน นํ้าตก ถ้ํา 
วนอุทยาน แลวใหนักเรียนเขียนอธิบายสถานที่แหงใดแหงหนึ่ง 
   10)  หาคําทดแทน อภิปรายถึงคําที่มีความหมายคลายกันหรือซ้ํากัน เชน เขียนคําเดิมไว
แลวหาคําอ่ืนๆ ที่สามารถใชทดแทนกันไดลงไป เชน 
    สวย – งาม นารัก นาเอ็นด ู
    อวน – ใหญ โต ตุตะ 
   11)  ตอนิทาน ครูเขียนคําหรือวลีเกี่ยวกับนิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แลวใหนักเรียน
เขียนเรื่องจากคําที่ใหเปนหลัก โดยใหเด็กเขียนคนละ 1 นาที สงตอๆ ไป จนคนสุดทายก็ขมวดเรื่องจบ 
   12)  ตอเรื่องใหจบ ครูอานเรื่องนิทานสั้นๆ ใหฟงพอใกลจะจบเรื่องครูหยุดอานแลวให
นักเรียนตอเรื่องใหจบ ความสําคัญจะอยูที่ครูเลือกเรื่องที่นาสนใจและตอนทายของเรื่องจะนําไปสู
ความแปลกประหลาดใจ  
   13)  วธิีเริ่มตนประโยค ครแูนะนําวธิีเขียนเริ่มตนเรื่องดวยประโยคที่นาสนใจ เชน 
      เปนนาทีทองของขาพเจาที่มีโอกาสทองเที่ยวไปใน... 
     ขณะที่สมศักดิ์เดินเขาหองสมุด... 
     ดวงอาทิตยกําลังทอแสงโผลพนของฟา 
   14)  คําอธิษฐาน ใหนักเรียนเลาสิ่งที่ตนอยากจะไดหรืออยากจะเปน  พรอมดวยเหตุผล  
มาคนละประมาณ  3 อยาง  แลวจึงเขียนลงในสมุด  ครูควรแนะนําวา  ควรเปนสิ่งท่ีนาสนใจ และเปนสิ่ง
ท่ีตนปรารถนาอยางยิ่ง  สิ่งที่ปรารถนานั้นอาจเหมือนหรือพองกับคนอื่นก็ได 
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  นอกจากนั้น  กัลยา  ไตรศรีศิลป  (2542, หนา 42) ก็ไดเสนอแนะกิจกรรมที่จะใชในการสอน
การเขียนเชิงสรางสรรคในภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนภาษาตางประเทศ ดังนี้ 
   1)  กิจกรรมการเขียนบันทึก  โดยครูใหผูเรียนเขียนบันทึกประจําวันในหองเรียนทุกวัน  
วันละ  10  นาที  แลวใหผูเรียนแลกเปลี่ยนกันอาน 
   2)  เขียนสิ่งท่ีเปนไปไมได  10  ประการ  ครูใหผูเรียนเขียนถึงสิ่งที่ตนคิดวาไมอาจเปน
จริงได  ซึ่งเปนการใชจินตนาการในการเขียน 
   3)  เขียนเกี่ยวกับความฝน  โดยผูเรียนเขียนในสิ่งท่ีตนอยากไดหรืออยากเปน 
   4)  เขียนเกี่ยวกับความทรงจํา  โดยใหผูเรียนนึกถึงเหตุการณในอดีตที่ทําใหผูเรียนรูสึก
เจ็บปวด กลัว หรือรัก  แลวเขียนบรรยายออกมา 
   5)  เขียนเรื่องเกี่ยวกับอนาคต  เชน ใหผูเรียนจินตนาการวาตนหลับไปเปนเวลา  100  ป  
แลวตื่นขึ้นมาในโลกแหงอนาคต  แลวเขียนบรรยายเหตุการณในขณะนั้น 
   6)  บทกวี  โดยสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ
อาจจะใหเริ่มตนงายๆ ดวยการใหฟงบทกวีของนักกวี เชน Emily  Dickinson  หรือ  Wakt  Whitman  
แลวใหผูเรียนเขียนเกี่ยวกับความรูสึกของตนวาชอบหรือไมชอบบทกวีนั้นอยางไร 
  ในการจัดกิจกรรมการสอนเขียนเชิงสรางสรรคนั้น  ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง
ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายแปลกใหม  เพ่ือทําใหผูเรียนรูสึกสนุกสนานในการเขียนและเนื่องจาก
ผูเรียนในระดับประถมศึกษาเปนวัยที่ยึดและเชื่อฟงครูผูสอนมากกวาบุคคลอื่นๆ และการเรียนในระดับ
ประถมศึกษาเปนการปูพื้นฐานที่จะกาวไปสูการเรียนในระดับสูงขึ้น  ถานักเรียนมีพ้ืนฐานในการคิดและ
เขียนท่ีไดรับชักจูงใหเกิดจินตนาการ  การจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสรางสรรคก็จะเปนเครื่องชวยสงเสริม
พัฒนาการตามสติปญญาและความคิดสรางสรรคไดเปนอยางดี 
  2.3.11  ลกัษณะของครูผูสอนเขียนเชิงสรางสรรค 
  ในการสอนเขียนเชิงสรางสรรคนั้น  ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการจัดกิจกรรม
ท่ีหลากหลายแปลกใหม  เพื่อทําใหผูเรียนรูสึกสนุกสนานในการเขียนและเนื่องจากผูเรียนในระดับ
ประถมศึกษาเปนวัยที่ยึดและเชื่อฟงครูผูสอนมากกวาบุคคลอื่นๆ และการเรียนในระดับประถมศึกษา
เปนการปูพ้ืนฐานที่จะกาวไปสูการเรียนในระดับสูงขึ้น ถานักเรียนมีพื้นฐานในการคิดและเขียนที่ไดรับ
การชักจูงใหเกิดจินตนาการ การจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสรางสรรคก็จะเปนเครื่องชวยสงเสริมพัฒนาการ
ตามสติปญญาและความคิดสรางสรรคไดเปนอยางดี 
  บุคลิกภาพของครูเปนสิ่งสําคัญมากในการสอนเขียนเชิงสรางสรรค  ฉวีวรรณ  จินดาพล (2540, 
หนา  23)  กลาววา ครูผูสอนการเขียนเชิงสรางสรรค ควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 
   1)  ใหความอบอุน  สนใจพฤติกรรม  คําพูด  กริยา  ทาทางของเด็ก  สนองตอบตอ
ความอยากรูอยากเห็นของเด็ก และใจเย็น 
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   2)  เปนผูรูจักใหกําลังใจ  ชมเชยและใหคําแนะนําแกเดก็ไดอยางเหมาะสม 
   3)  ไมลงโทษ ขูเข็ญ  ไมหงุดหงิด  ทําใหเด็กกลวั 
                  4)  ใหกิจกรรมหลายแบบเพื่อพัฒนาตามความคิดริเริ่มสรางสรรค  และกลาแสดงออก
ของเด็ก 
   5)  สรางและใชอุปกรณที่นาสนใจในการสอนเด็ก 
   6)  มีความเขาใจและรูจักใหงานที่เหมาะสมกับเด็ก  ไมยากเกินไปและมีคุณคาสําหรับ
เด็ก 
   7)  ไมคาดหวงัผลงานของเดก็ใหถูกตองสมบูรณแบบมากเกินไป 
   8)  ควรมีความรู  ความสนใจผลงานวรรณคดีที่ดี  รูจักเลอืกตัวอยางที่เหมาะสมกับเดก็ 
  อัจฉรา  ชีวพันธ  (2542, หนา 3-6)   ไดกลาวถึงครูในแนวทางการสอนเขียนเชิงสรางสรรค  
ควรมีบุคลิกที่สรางสรรคเพราะครูเปนผูจัดการเรียนการสอนและอยูใกลชิดเด็กตลอดเวลา  ดวยเหตุนี้ครู
ควรมีบุคลิกของผูมคีวามคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ือจูงใจและเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็ก  ลักษณะของครูที่
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคนั้นจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
   1)  จัดกิจกรรมเราใจใหมๆ 
   2)  เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกดานตางๆ 
   3)  รับฟงความคิดเห็นของทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
   4)  ใชคําถามนําใหเกิดคําตอบหลายอยาง 
   5)  กระตุนใหเกิดคําตอบหลายๆอยาง 
   6)  ชมเชยและใหกําลังใจ 
   7)  มีประชาธิปไตยในการสอน 
  จากที่กลาวมาโดยสรุป  ครูเปนหลักสําคัญที่จะทําใหการสอนเขียนเชิงสรางสรรคประสบผลสําเร็จ
เนื่องจากครูเปนผูสรางบรรยากาศ  สรางสถานการณ  สรางสิ่งเรา  สรางแรงจูงใจ  จัดลําดับขั้นการสอน  
จัดกิจกรรมที่เหมาะสมและครูยังตองมีทัศนคติท่ีดีตอการเขียนสรางสรรคโดยเห็นวาเปนสิ่งมีคุณคาที่
ควรพัฒนาและฝกฝนใหกับผูเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับที่  นิจ  จันทรมล (2540, หนา  13) ไดเขียนสรุปไว
วา ความเอาใจใสของครูเปนปจจัยสําคัญในการที่จะชวยใหการเขียนเชิงสรางสรรคประสบความสําเร็จ 
  2.3.12  แนวทางในการสงเสริมการเขียนเชิงสรางสรรค 
  นอกจากองคประกอบซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการสอนการเขียนเชิงสรางสรรคดังกลาวแลว  
บันลือ  พฤกษะวัน  (2541, หนา  49-55)  ไดเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการเขียนเชิงสรางสรรค
ใหเกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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   1)  สงเสริมการเขียนบอกชื่อภาพเขียนอธิบายภาพ 
     (1)   ใหโอกาสเด็กวาดภาพตามที่ตองการโดยอิสระ  แตมีเงื่อนไขวาจะตองบอกชื่อ
ภาพได 
   (2)  กิจกรรมการสงเสริมการแสดงออกทางภาษาไมควรจํากัดเฉพาะการเขียน 
ควรจัดกิจกรรมการฝกและพัฒนาภาษาพูดควบคูกันหลายลักษณะสลับกันไป 
   (3)  สงเสริมการเขียนบอกรายละเอียดและเขียนบรรยายภาพ 
   (4)  การสงเสริมการเขียนโดยเติมคําบรรยายภาพหรือบอกภาพ 
   2)  สงเสริมการเขียนเลาประสบการณและนิทานท่ีฟง 
   (1)  สงเสริมใหเขียนเลากิจวัตรประจําวัน 
   (2)  สงเสริมการเขียนเลาประสบการณหรือเหตุการณ 
   (3)  การสงเสริมการเขียนนิทานที่เคยฟงมา 
    3)  สงเสริมการเขียนแสดงรูสึกนึกคิดในสถานการณตางๆ โดยอาศัยครูชวยกําหนด
สถานการณแลวใหเด็กเขียนบอกถึงความรูสึก  ชอบ  เกลียด  กลัวที่มีตอสิ่งตางๆ เหลานั้น 
  กิ่งดาว  พุทธพันธ (2541, หนา 55) ไดเสนอแนะแนวทางที่จะชวยใหการสอนเขียนเชิงสรางสรรค
ประสบผลสาํเร็จไวอยางสอดคลองกับ ชูจิตต  พรมมิ (2543, หนา 65) ดังนี้ 
   1)  การสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง  เพ่ือใหนักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดและ
กลาแสดงออกอยางมั่นใจ  สงเสริมใหนักเรียนทํางานในบรรยากาศที่ผอนคลาย 
   2)  ยอมรับในผลงานของนักเรียน  สนับสนุนและใหกําลังใจอยูเสมอเพราะสิ่งเหลานี้
จะทําใหนักเรียนเกิดความภูมิใจและเกิดแรงจูงใจที่จะเขียนตอไป 
   3)  ปูพื้นฐานการคิดแบบอเนกนยั  โดยสนับสนุนใหนักเรียนใชความคิดหลายๆ แนวทาง
กระตุนใหมองเห็นและคิดในแงมุมตางๆ ที่แปลกไปจากเดิม ครูควรใหความสนใจกับคําถามหรือ
คําตอบแปลกๆ ของนักเรียนดวย  เพราะสิ่งเหลานี้จะชวยสรางความคิดสรางสรรคและจินตนาการใหแก
นักเรียนและจะเปนสิ่งนํานักเรียนไปสูการเขียนเชิงสรางสรรคไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ครูอาจใหตัวอยาง
งานที่มีลักษณะสรางสรรคหลายๆ แบบ รวมทั้งมีการอานและแสดงผลงานเขียนของนักเรียนทุกคนดวย 
   4)  จัดการเรียนการสอนใหมีชีวิตชีวา  ดวยการจัดกิจกรรมเราใจใหมๆ อยูเสมอ  
โดยคํานึงถึงความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลดวย  เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน
กระตือรือรนที่จะเรียนโดยไมรูจักเบื่อหนาย 
  สรุปไดวา การสอนเขียนเชิงสรางสรรคจะประสบผลสําเร็จไดตองอาศัยปจจัยหลายอยาง  
เริ่มจากการสรางความสนใจใหเกิดในตัวผูเรียน  โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามลําดับ  ความยาก
งายเพื่อเราใจใหผูเรียนรูสึกอยากเขียน  สรางบรรยากาศที่อบอุน ผอนคลายใหผูเรียนสามารถแสดงออก
ไดอยางอิสระ  ซ่ึงครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรคใหกับผูเรียน 
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2.4  การสรางแบบฝก 
 
  2.4.1  ความสาํคัญและความหมายของแบบฝก 
  แบบฝกเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะในเรื่องที่ตองการ
ใหเกิดทักษะ การทําแบบฝกเปนสิ่งที่นักเรียนตองฝกปฏิบัติดวยตนเอง จําทําใหมีความสนใจบทเรียนมากขึ้น 
และมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้นดวย ไดมีผูใหความหมายของแบบฝกไวตางๆ ดังนี้ 
   แบบฝก หมายถึง เครื่องมือหรือส่ือการเรียนการสอนอยางหนึ่งท่ีสรางขึ้นใหนักเรียนเกิดความรู
จากการปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อฝกทักษะเติมหลังจากที่ไดเรียนเนื้อหาจากบทเรียนไปแลว โดยมีลักษณะ
เปนแบบฝกท่ีมีกิจกรรมใหนักเรียนกระทําและสามารถนําประสบการณจากแบบฝกไปใชไดอยางถูกตอง 
คลองแคลว ตลอดจนเปนการวัดผลการเรียนรูในการสอนแตละเรื่องดวย ถานักเรียนไดมีโอกาสฝกหัด
จนเกดิความเขาใจ (ขวัญเรือน วุฒิกมลชัย, 2541, หนา 48) 
  แบบฝกเปนกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูที่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
มีความหลากหลาย และปริมาณเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู สามารถนําผูเรียนสูการสรุปความคิดรวบยอดและหลักการสําคัญของสาระการเรียนรู 
รวมทั้งทําใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจในบทเรียนดวยตนเองได (ถวัลย  มาศจรัส, 2546, หนา 18) 
  ความหมายของแบบฝกดังกลาว สามารถสรุปไดวาแบบฝกเปนสื่อการเรียนการสอนทีจ่าํเปนตอ
การเรียนภาษาไทยเปนอยางยิ่ง เพราะครูจะตองฝกทักษะใหกับนักเรียนหลังจากที่เรียนเนื้อหาจากบทเรียน 
แบบฝกนั้นก็จะเปนสื่อท่ีสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรูกอใหเกิดความคิดรวบยอดในเนื้อหาสาระ
ของบทเรียนนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.4.2  ลกัษณะของแบบฝก 
  แบบฝกเปนสื่อท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายท้ังในและตางประเทศ ลักษณะของแบบฝกที่ดี
ควรเปนแบบฝกท่ีมีเนื้อหาและตัวอยางที่ชัดเจน ท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูซ่ึงมีผูที่ใหทัศนะเกี่ยวกับ
ลักษณะของแบบฝกท่ีดีไวดังนี้ 
  กรมวิชาการ (2540, หนา 37) ไดกลาววาแบบฝก เปนสื่อการเรียนรูที่ครูควรเปนผูจัดทําขึ้นเอง 
เพราะครูเปนผูจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน จึงยอมจะทราบดีวาสาระสวนใดควรจะมีแบบฝก
ท่ีจะชวยเสริมทักษะใหกับผูเรียน 
 ถวัลย  มาศจรัส (2546, หนา 21) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีวา 
   1)  ตองมีจุดประสงคที่ชัดเจน สอดคลองกับการพัฒนาทักษะตามสาระการเรียนรู และ
กระบวนการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู 
   2)  เนื้อหาถูกตองตามหลักวิชา ใชภาษาไดอยางเหมาะสม มีคําอธิบายและคําสั่งที่ชัดเจน
งายตอการปฏิบัติตาม 
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   3)  สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู นําผูเรียนสูการสรุปความคิดรวบยอดและหลักการ
สําคัญของกลุมสาระการเรียนรู 
   4)  เปนไปตามลําดับขั้นตอนการเรียนรู สอดคลองกับวิธีการเรียนรูและความแตกตาง
ระหวางบุคคล 
   5)  มีคําถามและกิจกรรมทีท่าทาย สงเสรมิทักษะกระบวนการเรยีนรูของธรรมชาตวิิชา 
   6)  มีกลยุทธการนําเสนอและตั้งคําถามที่ชัดเจน นาสนใจปฏิบัติได สามารถใหขอมูล
ยอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง 
  แบบฝกที่ดีตองเปนแบบฝกสั้นๆ มีหลายรูปแบบ มีรูปภาพประกอบ เรียงลําดับจากงายไปหายาก 
มีคําอธิบายท่ีชัดเจน กิจกรรมสนุกสนาน เราความสนใจของเด็ก เวลาฝกพอเหมาะไมนานเกินไป 
เปนการฝกเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะอยาง ใชไดทั้งเด็กเกงและเด็กออน เนื้อหาที่นํามาใชควรเหมาะสมกับ
ความสามารถของเด็กในแตละชั้นเรียน คําศัพทท่ีใชฝกสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ควรฝก
ตองใหผูฝกปฏิบัติกิจกรรมซ้ําๆ เพ่ือชวยเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตอง (เริงศักดิ์  คันศร, 2542, หนา 6) 
  จะเห็นไดวาลักษณะของแบบฝกที่ดีนั้นมีความสําคัญตอการนําไปสรางแบบฝกท่ีมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะของแบบฝกที่ดีควรสรางขึ้นเพ่ือฝกในส่ิงที่สอดคลองกับทักษะท่ีตองการฝก คําพูดหรือเนื้อหา
ควรเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน และเปนส่ิงที่นักเรียนพบเห็นอยู ส่ิงที่ฝกแตละครั้งควรเปนแบบฝกสั้นๆ 
เขาใจงาย มีคําช้ีแจงในการทํา มีลักษณะดึงดูดความสนใจของนักเรียน ไมใชเวลาในการทําเกินไป ภาษา
ท่ีใชในแบบฝกตองแนใจวาเหมาะสมกับนักเรียนและฝกทีละอยางเริ่มฝกจากสิ่งท่ีงายไปหาสิ่งท่ียาก 
 2.4.3  คุณประโยชนของแบบฝก 
  การเรียนภาษาไทย ตองอาศัยการฝกฝนอยูเปนประจํา แบบฝกจึงเปนสื่อที่อํานวยประโยชน
ตอการเรียนภาษาไทย ดังนั้นแบบฝกจึงมีประโยชนดังตอไปนี้ 
  ถวัลย  มาศจรัส (2546, หนา 21)  ไดสรุปประโยชนของแบบฝกไวดังนี้ 
   1)  เปนสื่อการเรียนรู เพ่ือพัฒนาการเรียนรูใหแกผูเรียน 
   2)  ผูเรียนมีสื่อสําหรับฝกทักษะดานการอาน การคิด และการเขียน 
   3)  เปนสื่อการเรียนรูสําหรับแกปญหาในการเรียนรูของผูเรียน 
   4)  พัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติดานตางๆของผูเรียน 
  แบบฝกมีความสําคัญมากเพราะเปนเครื่องอํานวยประโยชนในการเรียนรูของนักเรียน
ในการฝกทักษะใหเกิดความชํานาญ และปลูกฝงคุณคาและคุณลักษณะนิสัยที่ถูกตองดีงามในหลายประการ 
หากแตครูผูสอนจําเปนตองรูจักการนําไปใชอยางถูกวิธี ใหนักเรียนไดรับการฝกหลายๆ รูปแบบ 
หลายๆ ครั้ง เหมาะสมกับวัย เวลา และความสามารถของเด็กแตละคน จึงจะทําใหแบบฝกเกิดประโยชน
ตอการเรียนการสอนอยางแทจริง แบบฝกชวยใหผู เรียนเกิดการเรียนรู เกิดทักษะ ความชํานาญ 
เกิดความเชื่อมั่น ความเขาใจและประสบผลสําเร็จในการเรียนรู (น้ําออย  อริยะสุขสกุล, 2546, หนา 51) 
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  การใชแบบฝกเปนการฝกทักษะใดทักษะหนึ่งดวยวิธีการหลากหลายรปูแบบทาํใหเขาใจบทเรยีน
งายขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนและหาแนวทางในการปรับปรุง
การเรียนการสอนใหนักเรียนอยางดีที่สุดตามความสามารถของแตละคน การฝกจะทําใหเด็กเกิด
ความเชื่อมั่น สามารถประเมินผลงานของตนเองไดตลอดจนฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตองาน
ท่ีไดรับมอบหมาย สามารถทํางานดวยตนเองไดตามลําพัง 
  2.4.4  หลักการสรางแบบฝก 
  ในการสรางแบบฝกตองยึดหลักทางทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยา ดังตอไปนี้ 
  ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค (Thorndike’s Classical Commectionism) การเรียนรู
เกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง โดยอาศัยกฎการเรียนรู ดังนี้ (ทิศนา  แขมมณี, 
2547, หนา 51-52) 
   1)  กฎแหงความพรอม (Law of Readimesss) การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี ถาผูเรียน
มีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ 
   2)  กฎแหงการฝกหัด (Law fo Exercise)  การฝกหัดหรือกระทําบอยๆ ดวยความเขาใจ
จะทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร ถาไมไดกระทําซ้ําบอยๆ การเรียนรูน้ันจะไมคงทนถาวร และในที่สุด
อาจลืมได 
   3)  กฎแหงการใช (Law of Use and Disuse) การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวาง
ส่ิงเรากับการตอบสนอง ความมั่นคงของการเรียนรูจะเกิดขึ้น หากไดรับการใชบอยๆ หากไมมีการนําไปใช
อาจมีการลืมเกิดขึ้นได 
   4)  กฎแหงผลท่ีพึงพอใจ (Law of Effect) เพื่อบุคคลไดรับผลท่ีพึงพอใจยอมอยากที่จะ
เรียนรูตอไป แตถาไดรับผลท่ีไมพึงพอใจ จะไมอยากรู ดังนั้นการไดรับผลที่พึงพอใจจึงเปนปจจัยสําคัญ
ในการเรียนรู 
  จากทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค  สามารถนาํมาประยุกตใชในการสรางแบบฝก คือ 
   1)  คํานึงถึงผูเรียนในดานความแตกตางระหวางบุคคล ควรคํานึงถึงวาผูเรียนมีความรู 
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจแตกตางกัน ฉะนั้นในการสรางแบบฝกตองพิจารณาถึง
ความเหมาะสม คือ ตองไมยากและไมงายจนเกินไปและควรมีหลายๆ รูปแบบ 
   2)  ควรจัดแบบฝกจากงายไปยากเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน ซึ่งทําใหเกิดผลสาํเร็จ
ในการฝก และชวยยั่วยุใหอยากฝกตอไป 
   3)  หากตองการใหผูเรียนมีทักษะในเรื่องใดจะตองชวยใหเขาเกิดความเขาใจในเรื่องนั้น
อยางแทจริง แลวใหฝกฝนโดยกระทําสิ่งนั้นบอยๆ แตควรระวังอยาใหถึงกับซ้ําซาก จะทําใหผูเรียน
เกิดความเบื่อหนาย 
   4)  เมื่อผูเรยีนเกิดการเรยีนรูแลวควรใหผูเรียนฝกนําการเรยีนรูนั้นไปใชบอยๆ 
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  น้ําออย  อริยะสุขสกุล (2546, หนา 49) กลาววา การสรางแบบฝกใหมีประสิทธิภาพครูผูสอน
ตองคํานึงถึงตัวผูเรียนเปนสําคัญ โดยศึกษาตัวผูเรียนในดานความพรอมระดับสติปญญา ความเหมาะสม
ของการใชสํานวนภาษา เนื้อหาสาระที่จะนําเอามาใชในการสรางแบบฝก เพื่อใหไดแบบฝกท่ีสงเสริม
แกไขขอบกพรองของนักเรียนใหดียิ่งขึ้น 
  ศิริพร  กอนวงศ (2548, หนา 37)  สรุปหลักสําคัญในการสรางแบบฝกวาจะตองกําหนด
จุดประสงคท่ีตองการจะฝกทักษะตางๆ ใหเกิดกับนักเรียนและจัดเนื้อหากิจกรรมใหสอดคลองกับ
จุดประสงคของการฝกนั้นๆ โดยตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียน นอกจากนั้นยังมี
การลําดับขั้นทักษะที่ตองฝกตามลําดับขั้นการเรียนรู โดยเริ่มฝกทักษะที่งายไปสูทักษะที่ยาก ทําใหผูเรียน
มีกําลังใจ สนใจมีความกระตือรือรน 
  วัชรี  ขําวิจิตร (2542, หนา 39)  ไดใชหลักในการสรางแบบฝก ดังนี้ 
   1)  จัดเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนเรียงลําดับจากงายไปหายาก 
   2)  กําหนดจดุประสงคเชิงพฤติกรรมในแตละแบบฝกยอย 
   3)  เนื้อหากิจกรรมจะตองกระตุนใหนกัเรียนเกิดความพึงพอใจ 
   4)  กิจกรรมทีใ่ชฝกมีหลายรปูแบบ เพ่ือเราและไมใหเบ่ือหนาย 
   5)  นักเรียนไดรับทราบผลของการทําแบบฝกหัดทันที เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขผลงาน
ของตน 
   6)  เมื่อมีขอสงสัยนักเรยีนสามารถขอคําแนะนําไดจากครผููสอน 
   7)  มีการเสริมแรงเปนระยะๆ เพื่อใหเกิดความภูมิใจและมีกําลังใจท่ีจะเรียนในแบบฝก
ตอๆ ไป 
  ผกาวดี  ปญญาวรรณศิริ (2540, หนา 17) ไดกลาวถึงแนวทางในการสรางแบบฝกวา การสราง
แบบฝกตองนาสนใจ เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความถนัดของนักเรียน เพื่อใหการเรียนการสอน
สนุกสนาน นักเรียนมีความพอใจที่จะเรียนและประสบผลสําเร็จในการเรียนนั้นๆ 
  โสภิรัจ  จันทรนนท (2542, หนา 17) ไดกลาวถึงแนวทางในการสรางแบบฝกวา การสรางแบบฝก
ตองนาสนใจ เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความถนัดของนักเรียน เพื่อใหการเรียนการสอน
สนุกสนาน นักเรียนมีความพอใจที่จะเรียนและประสบผลสําเร็จในการเรียนนั้นๆ นอกจากนี้โสภิรัจ  
จันทรนนท (2542, หนา 34)  ไดเสนอหลักการสรางแบบฝกที่ดี  สรุปไดดังนี้ 
   1)  สรางใหสอดคลองกับหลักจติวิทยา 
   2)  ควรสรางแบบฝกใหมีหลายๆรูปแบบ เชน การเติมคํา การจบัคู การตอบคําถาม การ
ตอเติมตารางอกัษร เปนตน 
   3)  ควรเรียงลําดับจากงายไปหายาก 
   4)  ใชเวลาใหเหมาะสมกับความสนใจของผูเรียน 
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   5)  ควรมีการประเมินผลขณะฝก เพื่อดวูาเด็กเกิดความชํานาญในทักษะนัน้เพยีงใด 
  จากหลักการจัดทําแบบฝกตางๆ ดังกลาว จะเห็นวาการสรางแบบฝกตองนาสนใจ เหมาะสม
กับวัย ความสามารถ ความถนัดของนักเรียน เพ่ือใหการเรียนการสอนสนุกสนาน นักเรียนมีความพอใจ
ที่จะเรียน และประสบความสําเร็จในการเรียน แบบฝกที่ดีตองมีหลายรูปแบบ ตองใชหลักจิตวิทยา
ในการสราง ควรมีระยะเวลาส้ันๆ เรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก 
  2.4.5  ขั้นตอนในการสรางแบบฝก 
  ขั้นตอนการสรางแบบฝก จะคลายกับการสรางนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทอื่นๆ 
ไดมีผูใหความเห็นในการสรางแบบฝกไวดังนี้ 
  ถวัลย  มาศจรัส  (2546, หนา 20)  ไดเสนอขั้นตอนในการสรางแบบฝก ดังนี้ 
   1)  ศึกษาเนื้อหาสาระสําหรับการจัดทําแบบฝก 
   2)  วิเคราะหเนื้อหาสาระโดยละเอียดเพื่อกําหนดจุดประสงคในการทํา 
   3)  ออกแบบการจัดทําแบบฝกตามจุดประสงค 
   4)  สรางแบบฝกและสวนประกอบอื่นๆ เชน แบบทดสอบกอนฝก บัตรคําสั่ง ขั้นตอน
กิจกรรมที่ผูเรียนตองปฏิบัติ และทดสอบหลังฝก 
   5)  นําแบบฝกไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   6)  ปรับปรุง  พัฒนาใหสมบูรณ 
  กรมวิชาการ  (2540, หนา 37-38)  ไดอธิบายข้ันตอนการสรางแบบฝกไวดังนี้ 
   1)  ศึกษาปญหา ความตองการจากจุดประสงคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2)  วิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะท่ีเปนปญหาเพื่อใชสรางแบบฝก 
 3)  พิจารณาวัตถุประสงค รูปแบบและขั้นตอนการใชแบบฝก 
 4)  สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับเนื้อหาและทักษะ 
 5)  ทดลองหาคุณภาพและประสิทธิภาพของแบบฝก 
 6)  รวบรวมแบบฝกเปนชุดโดยจัดทําคําชี้แจงการใช 

  2.4.6  การหาประสิทธิภาพของแบบฝก 
  หลังจากที่สรางแบบฝกเสร็จแลว ตองนําแบบฝกไปหาประสิทธิภาพกอนนําไปใชจริง 
เพื่อเปนการศึกษาปญหาหรือสิ่งที่ตองปรับปรุงพัฒนา หรือดูแลคุณภาพของแบบฝกวามีแนวโนมไดผล
หรือไม ดังนั้นแบบฝกที่ใชพัฒนาการเรียนรู ควรมีความถูกตองดานเนื้อหาความเที่ยงตรงและครอบคลุม
จุดประสงคการเรียนรู กรมวิชาการ (2545, หนา 82) ไดเสนอแนะวิธีการหาประสิทธิภาพของแบบฝก 
ดังนี้ 
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   1)   ตรวจสอบดานเนื้อหาและรูปแบบของแบบฝก โดยผูเชี่ยวชาญ โดยการนําแบบฝก
ไปใหผูเชี่ยวชาญอยางนอย 3 คน ตรวจสอบ ถามีความเห็นสอดคลองกัน 2 หรือ 3 คนแสดงวาเนื้อหา
และรูปแบบมีความถูกตองเที่ยงตรง และครอบคลุม 
   2)   การหาเกณฑประสิทธิภาพของแบบฝกโดยวิเคราะหคะแนน การกาํหนดเกณฑ
ท่ียอมรับวาสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพ คือ ความรู ความจํา E 1 /E 2 มี 80/80 ขึ้นไป 
ดานทักษะปฏิบัติ E 1 /E 2 มีคา 70/70 ขึ้นไป โดยท่ีคา E 1 /E 2 ตองไมแตกตางกันเกินกวารอยละ 5 
   3)   การหาดัชนีประสิทธิผลของสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู โดยการวิเคราะหคะแนน 
สําหรับเกณฑท่ียอมรับวาส่ือหรือนวัตกรรมมีประสิทธิผลชวยใหผูเรยีนเกดิประสบการณการเรยีนรูไดจรงิ 
คือ มีคาตั้งแต 0.05 ขึ้นไป 
  ชูศรี วงศรัตนะ และคนอื่นๆ (2545, หนา 74) ไดเสนอแนะการหาประสิทธิภาพของแบบฝก
กอนนําไปใชจริง มีวิธีการงายๆ ไมตองใชตัวเลข ไปจนถึงการพิสูจนดวยตัวเลขแตก็ไมซับซอน
จนเกินไป ซึ่งสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม อาจจะทําเพียงวิธีใดหรือ 2-3 วิธี พรอมกันก็ได คือ 
   1)  การใหผูเชี่ยวชาญ เชน ศึกษานิเทศก ครูวิชาการ หรือครูตนแบบ ครูชํานาญการ 
ท่ีมีความชํานาญในการสอนที่ยอมรับโดยทั่วไป ชวยอานและตรวจสอบดานเนื้อหาความเหมาะสมกับ
ปญหาที่ตองการแกไขหรือพัฒนา และกลุมนักเรียนมากนอยเพียงใด หรือควรปรับปรุงแกไขอยางไร 
เพื่อที่จะไดนําความเห็นของผูเชี่ยวชาญดังกลาวมาปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชจริง
ตอไป 
   2)   การบรรยายคุณภาพ หรือสภาพที่เปนอยูกอนการใชแบบฝกเปรียบเทียบกับคุณภาพ
หรือสภาพที่เกิดขึ้นหลังจากการใชแบบฝก โดยทดลองใชกับนักเรียนกลุมเล็กประมาณ 1-3 คน 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมดานความชัดเจนของภาษา การลําดับขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรม
ความนาสนใจของเนื้อหา 
   3)  การคํานวณคารอยละของนักเรียน (P 1 ) ที่สอบผานแบบทดสอบอิงเกณฑที่กําหนด
จุดผานไวรอยละ (P 2 ) ของคะแนนเตม็ 
    ตัวอยางวิธีการหา 
    P 1 : P 2 = 80 : 75 
    หมายถึง การกําหนดจุดผานรอยละ 75 มีนักเรียนสอบผานรอยละ 80 
    วิธีการนี้เหมาะสมกับการนําไปใชกับกลุมนักเรียนคอนขางใหญ (ประมาณ 5-10 
คนขึ้นไป) 
   4)   การหาประสิทธิภาพของแบบฝก โดยใชสูตร E 1 /E 2 สามารถคํานวณไดดังนี้ 
   E 1  = {(X/N)/A} 100 
   E 2 = {F/N)/B} 100 
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   เมื่อ X = คะแนนรวมของการฝกปฏิบัติหรือการทําแบบฝกหัด 
   F = คะแนนรวมของการทดสอบหลังการเรียน 
   A = คะแนนเต็มของการฝกปฏิบัติหรือการทําแบบฝกหัด 
   B = คะแนนเต็มของการทดสอบหลังการเรียน 
   N = จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
   ตัวอยางเชน E 1 /E 2 = 80/80 
   หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยระหวางการใชแบบฝกกับหลังการใชแบบฝกเปน 
80/80 
   วิธีการนี้เหมาะสมกับการนําไปทดลองใชกับกลุมนักเรียนคอนขางใหญ 
  ชัยยงค  พรหมวงศ (2544, หนา 494) ไดกลาวถึงการเลือกตัวแทนของนักเรียนที่เราจะนําแบบฝกนั้น
ไปใชในการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝก โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้ 
  1)  การทดลองแบบเดี่ยว (1:1) เปนการทดลอง ครู 1 คน ตอเด็ก 1 คน ใหทดลองกับ
เด็กออนเสียกอน ทําการปรับปรุงแลวนําไปทดลองกับเด็กปานกลาง และเด็กเกง แตหากเวลาไมอํานวย 
และสถานการณไมเหมาะสมก็ใหทดลองกับเด็กออนหรือปานกลาง 
  2)   การทดลองแบบกลุม (1:10) เปนการทดลองที่ครู 1 คน ตอเด็ก 6-12 คน โดยใหคละกนั
ท้ังเด็กเกง ปานกลาง และออน หามทดลองกับเด็กออนลวนหรือเด็กเกงลวน เวลาทดลองจะตองจับเวลา
ดวยวากิจกรรมแตละกลุมใชเวลาเทาไร 
   3)   การทดลองภาคสนามหรือกลุมใหญ (1:100) เปนการทดลองที่ครู 1 คน กับนักเรียน
ท้ังชั้น 30-40 คน (หรือ 100 คน สําหรับรายบุคคล) ช้ันท่ีเลือกมาทดลองจะตองมีนักเรียนคละกันท้ังเกง
และออน ไมควรเลือกหองท่ีมีเด็กเกงหรือเด็กออนลวน 
 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค ไดมีผูศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การเขียนเชิงสรางสรรคไวอยางหลากหลายรูปแบบ ทั้งในประเทศและตางประเทศ และคนพบขอวิจัย
ไวอยางกวางขวาง สามารถนําเสนอได ดังนี้ 
  2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
  จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเขียนเชิงสรางสรรคภายในประเทศ พอจะสรุปไดวา 
มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับที่จะใชกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาไดดีดังเชน งานวิจัยของ  
   ประชุมพร  ศุกรเจริญ  (2539, หนา 64)  ซึ่งไดศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียน
อยางสรางสรรค ท่ีสรางขึ้นตามทฤษฎีความคิดสรางสรรคของกิลฟอรด รวม 18 แบบ ไปทดลองใหกับ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสวนหลวงจํานวน 
81 คน ก็พบวา คะแนนความคิดสรางสรรคทางภาษากอนและหลังการเรียนของนักเรียนมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสติท่ีระดับ .01 ซึ่งแสดงวาแบบฝกการเขียนอยางสรางสรรค ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมที่จะใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  2  
   วิไล ชิณวงศ  (2537,  หนา  39)  ก็ไดมีการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
เชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียนสามัคคีรถไฟ จังหวัดนครราชสีมา ท่ีเรียน
โดยใชแบบฝกและไมใชแบบฝก ผลการวิจัยก็พบวา นักเรียนเรียนโดยใชแบบฝกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขยีน
เชิงสรางสรรคสูงกวานักเรียนท่ีไมไดใชแบบฝก  
   พเยาว  ทักษิณ  (2540,  หนา  62) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค
ทางภาษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  โดยใชแบบฝกการเขียนอยางสรางสรรคที่นักเรียนไดเรียน
อยางอิสระกับครูเปนผูกําหนดเนื้อเรื่อง  ผลการวิจัยพบวา แบบฝกการเขียนอยางสรางสรรคที่นักเรียน
เขียนไดอยางอิสระ มีความคิดสรางสรรคทางภาษาสูงกวานักเรียนกลุมที่ใชแบบฝกท่ีครูเปนผูกําหนด
เนื้อเรื่องใหแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคน้ี  
    พิศวาส ลัดดากุล (2543, หนา 71)  ไดศึกษาเรื่องการสรางแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค
เพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยก็ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
มากกวากอนเรียน แสดงวาการสอนโดยใชแบบฝกทักษะฉบับนี้ชวยพัฒนาความรูความเขาใจและทักษะ
ในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคของนักเรียนดี  
   กิ่งดาว พุทธพันธ  (2541, หนา 50)  ไดวิจัยเรื่องกิจกรรมฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค
สําหรับนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปท่ี 2  ผลการวิจัยก็พบวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมฝกทักษะ
การเขียนเชิงสรางสรรคจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนจากแบบทดสอบแลว 
พบวา นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางดานการเขียนคําตอบแบบสรางสรรคมากกวาการพัฒนาทักษะ
ดานการเขียนเรียงความบรรยายภาพ และพบวานักเรียนสวนใหญมีความสามารถในการแตงประโยค
สูงขึ้นกวาเดิม แบบฝกการสอนเขียนเชิงสรางสรรคนี้  
   ยุพา ขนอนคราม (2539, หนา 70) ไดวิจัยเรื่อง การสรางแบบฝกการเขียนแบบสรางสรรค
ดานรอยกรองสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่  4 โดยสรางแบบฝกการเขียนแบบสรางสรรค ดานรอยกรอง
ตามแบบแนวทฤษฎีของกิลฟอรด  แลวหาประสิทธิภาพของแบบฝก โดยการออกแบบสอบถามตาม
ความคิดเห็นของครูประถมศึกษา ผลการวิจัยปรากฏวาครูโรงเรียนประถมศึกษามีความคิดเห็นตรงกันวา 
แบบฝกการเขียนนี้เปนแบบฝกที่นําไปใชประกอบการสอนรอยกรองในระดับประถมศึกษาปที่ 4 
ไดอยางเหมาะสมมาก 
  นิตยาวดี  คงไพฑูรย (2542, บทคัดยอ) ไดพัฒนาแบบฝกการเขียนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  1 กลุมโรงเรียนเขาพนม จังหวัดกระบ่ี จํานวน 18 แบบฝก ผลการวิจัย
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พบวา แบบฝกการเขียนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  1 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด นักเรียนที่เรียนดวยการใชแบบฝกการเขียนเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค
มีความคิดสรางสรรคทางภาษาหลังการใชแบบฝกสูงกวากอนการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 และนักเรียนที่เรียนดวยการใชแบบฝกการเขียนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคมีความคิด
สรางสรรคทางภาษาหลังการใชแบบฝกสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการไมใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
  ชิติมาวดี  บูรพวัฒน  (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชแบบฝกการเขียนภาษาไทยเชิงสรางสรรค
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 โรงเรียนวัฒนาลัย เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาไทย
เชิงสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกการเขียนภาษาไทยเชิงสรางสรรค และศึกษา
ความคงทนในการเรียนรู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 
ของโรงเรียนวัฒนาลัย อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
ภาษาไทยเชิงสรางสรรคหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที สูงกวากอนการทอลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
  จากผลการวิจัยที่กลาวมาพบวา การเรียนดวยแบบฝกทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
การเรียนดวยวิธีเรียนตามปกติ นอกจากนี้ยังชวยประหยัดเวลา ใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ชวยให
ครูมีเวลาในการเตรียมงานอื่นๆ ได จึงนาจะนํามาใชในการสอนระดับประถมศึกษา 
  2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ    
  คาฟคา (Lafka. 1955, p. 51; อางถึงใน วิไล ชิณวงศ, 2540, หนา 56) ไดศึกษาวิจัยเรื่องวิธีการ
ใหสิ่งเราตอเนื่องกัน 3 อยางโดยหมุนเวียนกันในการสอนเรียงความ สิ่งเราท่ีใชไดแก สิ่งเราในดานการฟง 
การไดเห็น และการสัมผัส กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ 4-6 ผลการวิจัยปรากฏวาการเขียนที่ไมได
ใหสิ่งเราจะไดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเรียงความดีกวาการใหสิ่งเราทั้ง 3 อยาง และสรุปวา การใหสิ่งเรา
ในรูปวัตถุท่ีไมไดชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิด และไมสงผลตอการเขียนเรียงความ 
  โทเรียน (Torrance, 1962, p. 45;  อางถึงใน พเยาว ทักษิณ, 2540,  หนา 40) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาและการวัดผลกระทบการสอนซึ่งประกอบดวย แผนการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอน
เพื่อพัฒนาความคิดดานจินตนาการดวยตนเองโดยใชโปรแกรมการเขียนอยางสรางสรรค C.W.P. (Creative 
Writing Program) ของนักเรียนระดับกลางในโรงเรียนประถมแหงหนึ่งใชเวลาในการทดลอง 45 วัน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 3 ชนิดคือ แบบทดสอบ การสังเกต การวิเคราะหงานเขียน
ของนักเรียน สรุปผลการศึกษาไดวา 
   1)  โปรแกรมการเขียนอยางสรางสรรค (C.W.P) สามารถพัฒนาความคิดดานจินตนาการ
ของนักเรียนกลุมทดลองได 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

49 
 
   2)  นักเรียนกลุมทดลองพอใจการแตงบทรอยกรองในโปรแกรมการเขียนอยางสรางสรรค
(C.W.P.)  เปนอยางมาก เพราะทําใหนักเรียนมีอิสระในการแสดงออกดานจินตนาการของแตละบุคคล 
เพื่อถายทอดความรูสึก แบบการเขียนตลอดจนการเลือกคําในการเขียน 
   3)  บรรยากาศในการเขียน มีความจําเปนมากสําหรับการสอนเขียนเชิงสรางสรรคของ
นักเรียนแตละบุคคล 
  โอเวนส (Owens, 1978, p. 78;  อางถึงใน ชโลบล ทัศวิล, 2542, หนา 96) ไดศึกษาเรื่องความสามารถ
ในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เกี่ยวกับทักษะในการติดตอสื่อสาร 
โดยใหเรียนโปรแกรมการอานเพื่อคนหาผลของการเรียนโปรแกรมการอานที่มีตอการเขียนเชิงสรางสรรค 
โปรแกรมการอานนี้เปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการเสริมทักษะทางภาษาใหนักเรียน โดยแบงนักเรียนออกเปน 
3 กลุมกลุมทดลอง 32 คน กลุมควบคุมกลุมท่ี 1 มี 32 คน กลุมที่ 2 ม ี13 คน ซึ่งตอมาไดเขาไปเรียนกับ
กลุมทดลองแตไมไดเรียนโปรแกรมการอาน ผลปรากฏวาในการจัดอันดับผลงานของนักเรียนท้ัง 2 กลุม
ไมแตกตางกัน และพบวานักเรียนหญิงมีความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคมากกวานักเรียนชาย
ท่ีระดับความเชื่อมั่น .05 กลุมทดลองมีความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคสูงกวากลุมควบคุม
กลุมท่ี  2 
  แคมปเบลล  และวิลลิส (Campbell & Willis, 1978, Abstact) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา 
การเขียนเชิงสรางสรรค โดยจัดทําโครงการใหนักเรียนเกรด 5 ไดฝกเขียนเรียงความเชิงสรางสรรค 
ประมาณวันละ 20 นาที โดยครูเปนผูกําหนดหัวขอใหนักเรียนเขียน และอธิบายวิธีการเขียนเชิงสรางสรรค
ใหกับเด็ก และตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรคดานความคิดละเอียดลออ จํานวนทิศทางในการคิด
(ความคิดริเริ่ม) และความคลองในการคิดตามแนวทางของทอรแรนซหลังจากนั้นอีก 10 วัน ไดทดลอง
ใชแบบฝกการเขียนและเทคนิคการเสริมแรง ผลการศึกษาพบวา คะแนนความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนไดพัฒนาขึ้นทั้ง 3 ดาน และความกาวหนานั้นยังคงทนอยูแมนักเรียนจะไมไดรับการเสริมแรง
อีกแลวก็ตาม 
  จากผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนเชิงสรางสรรคที่กลาวมาทั้งหมดพอสรุปไดวา 
การใชสื่อการเรียนการสอนหรือส่ิงเราประเภท ภาพและภาษา รวมถึงใชวิธีสอนที่เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ  
และความพรอมของนักเรียนแลว จะชวยใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคทางภาษาและมีผลสัมฤทธิ์
ในการเขียนเชิงสรางสรรคสูงขึ้น ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติจริงดวยตนเองจนเกิดทักษะ
และความชํานาญ และยังชวยใหครูประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนตามจุดมุงหมาย
ของตนอีกดวย 
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บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงทดลอง ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถ
ในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3 โดยผูวิจัยดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 3.2  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
 3.3  เครื่องมือท่ีใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3.4  การสรางเครื่องมือ 
 3.5  วิธดีําเนนิการวิจยั 
 3.6  การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1  ประชากร 
 ประชากรเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียนกบินทรจริยาคม  อําเภอกบินทรบุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี  ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2550 จํานวน 3  หองเรียน รวม 120 คน 
 3.1.2  กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งนี้ คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียน
กบินทรจริยาคม  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา  2550  
จํานวน 1 หองเรียนจํานวน  40 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย โดยใน 3 หองเรียนมีการจัดนักเรียน
แบบคละความสามารถไมแตกตางกัน ผลการสุมอยางงายไดนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3/2 
 

3.2  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  
   ระยะเวลาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ เปนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  โดยใชเวลา 24  ช่ัวโมง 
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3.3  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
  3.3.1  แบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  
ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดจากทฤษฎีโครงสรางทางสมองของกิลฟอรด ดานความคิดสรางสรรคทางภาษา 
จํานวน 15 แบบฝก มีเนื้อหาในทักษะการเขียน 3 เรื่อง คือ การเขียนกลุมคํา และประโยค ฝกความคิด
คลองแคลว 5 แบบฝก การเขียนขอความ ฝกความคิดยืดหยุน 5 แบบฝก และการเขียนเรื่อง ฝกความคิดริเริ่ม 
5 แบบฝก 
  3.3.2  แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 จํานวน 3 ฉบับไดแก 
  1)  ฉบับที่ 1 เปนแบบทดสอบสําหรับวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค
ดานการเขียนกลุมคํา และประโยค แบบอัตนัย จํานวน 5 ขอๆ ละ 10 นาที ใชเวลาในการทําทั้งฉบับ 
50 นาที โดยขอสอบแตละขอกําหนดใหนักเรียนเขียนกลุมคํา หรือประโยคที่มีความหมาย สถานการณ
หรือส่ิงที่กําหนดให ใหมากท่ีสุด ภายในเวลาที่กําหนดให เพ่ือวัดความคิดคลองแคลว 
  2)  ฉบับที่ 2 เปนแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคดานการเขียน
ขอความแบบอัตนัย จํานวน 5 ขอๆ ละ 10 นาที ใชเวลาทั้งฉบับ 50 นาที โดยขอสอบแตละขอตองการ
ใหนักเรียนเขียนขอความที่มีความหมายใหไดใจความจากสถานการณหรือส่ิงที่กําหนดให ใหมากที่สุด 
ภายในเวลาที่กําหนดให เพื่อวัดความคิดยืดหยุน 
  3)  ฉบับที่ 3 เปนแบบทดสอบสําหรับวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค
ดานการเขียนเรื่องจํานวน 2 ขอๆ ละ 30 นาที ใชเวลาทําทั้งฉบับ 60 นาที โดยขอสอบแตละขอตองการ
ใหนักเรียนเขียนเรื่องจากสถานการณหรือส่ิงที่กําหนดให ใหไดใจความ สามารถสื่อความคิด อารมณ
และจนิตนาการ โดยใชภาษาไดอยางถูกตอง เหมาะสม มีความหมาย เพ่ือวัดความคิดริเริ่ม 
 3.3.3  แผนการเรียนรูการสอนเขียนเชิงสรางสรรคจํานวน  18  แผน ใชเวลาแผนละ  1 ช่ัวโมง 
แตละแผนประกอบไปดวยสาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู
และการประเมินผล 
 

3.4  การสรางเครื่องมือ 
 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.4.1  การสรางและการหาประสิทธิภาพแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 
  1)  ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวยหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 
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ความคิดสรางสรรคทางภาษาและการเขียนเชิงสรางสรรค การสรางและใชสื่อการเรียนการสอน ประเภท
แบบฝก 
  2)  ออกแบบและกําหนดรูปแบบของแบบฝก โดยนําแนวคิดจากทฤษฎีโครงสราง
ทางสมองของกิลฟอรด ดานความคิดสรางสรรคทางภาษา มาวิเคราะหเพ่ือประยุกตใชเปนกรอบแนวทาง
ในการสรางแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 
  3)  สรางแบบฝกตามที่ไดออกแบบไวใหมีสวนประกอบ 2 สวน คือ คําชี้แจงและตัวแบบฝก 
จํานวน 15 แบบฝก คือ 
   แบบฝกชุดที่ 1 การสรางคําจากรูปภาพและจากสิ่งที่กําหนดให 
   แบบฝกชุดที่ 2 การคิดคําใหมที่มีความเกี่ยวของกัน 
   แบบฝกชุดที่ 3 การคิดคําที่มีความหมายคลายคลึงและตรงขามกัน 
   แบบฝกชุดที่ 4 การสรางประโยคจากตัวอักษร 
   แบบฝกชุดที่ 5 การสรางวลีและประโยค 
   แบบฝกชุดที่ 6 การสรางประโยคในรูปแบบตางๆ 
   แบบฝกชุดที่ 7 การสรางประโยคบอกเลา คําถาม ปฏิเสธและขอรอง 
   แบบฝกชุดที่ 8 การเขียนคําขวัญ 
   แบบฝกชุดที่ 9 การเขียนขอความจากโฆษณา 
   แบบฝกชุดที่ 10 การเขียนแสดงความรูสึกนึกคิด 
   แบบฝกชุดที่ 11 การเขียนบรรยายภาพ 
   แบบฝกชุดที่ 12 การเขียนคาดการณ 
   แบบฝกชุดที่ 13 การเขียนนิทานตามจินตนาการ 
   แบบฝกชุดที่ 14 การเขียนนิทานที่ยังไมจบ 
   แบบฝกชุดที่ 15 การเขียนเลาเรื่องตามประสบการณ 
  โดยผูวิจัยดําเนินการสรางแบบฝกตามขั้นตอนตอไปนี้ 
  (1)  กําหนดโครงสรางของแบบฝกซึ่งประกอบไปดวยเนื้อหา ภาพประกอบ
และการประเมินผล 
  (2)  การเลือกเนื้อหาท่ีนํามาใชในแบบฝกท่ีจูงใจใหนักเรียนสนใจ การจัดลําดับ
ในการฝกจะเรียงลําดับจากงายไปหายาก เนื้อหาไมซับซอน เขาใจงายเปนเรื่องใกลตัว เหมาะสมกับ
วัยเรียนของนักเรียน 
  (3)  การเลือกภาพประกอบที่นํามาใชในแบบฝก รูปภาพมีความสําคัญและ
มีความจําเปนมากในการเรียนการสอน เพราะจะเปนสิ่งเราที่ชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจ และชวยให
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ผูเรียนจําไดเร็ว และจําไดนาน นอกจากนี้ยังจะชวยใหผูเรียนไดคิด และแกปญหาทําใหการเรียนการสอน
งายขึ้น  
     ก.  ใชรูปภาพครั้งละนอยๆ ภาพ จะไดผลดีมากกวาใชมากๆ ภาพ 
     ข.  ใชใหตรงกับจุดประสงคของเรื่องที่จะสอน 
     ค.  ใชรูปภาพรวมกับอุปกรณประกอบการสอนอื่นๆ 
     ง.  เลือกดูวาเวลานําภาพออกแสดง จะใชวิธีไหนจึงจะเหมาะสม 
     จ.  ใหนักเรียนมีสวนรวมในการใชภาพดวย 
     ฉ.  สอนวิธีอานรูปภาพใหนักเรียน ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 
      ก)  หาความสําคัญของเรื่อง 
      ข)  หาความแตกตาง หรือเหมือนกันของวัตถุ 
      ค)  หาความเกี่ยวของหรือตอเนื่องกันของกระบวนการ 
      ง)  มองหาแง “เกี่ยวพัน” ของส่ิงที่ปรากฏในภาพ 
     สําหรับการสรางแบบฝกในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกภาพที่นักเรียนรูจักคุนเคย 
เชน โทรศัพท  นาฬิกา ฯลฯ สวนภาพเหตุการณก็จะเลือกภาพที่นักเรียนคุนเคยเชนเดียวกัน ทั้งนี้เปนไป
ตามหลักของการสรางแบบฝกที่ดี ซึ่งใหเริ่มจากสิ่งใกลตัว 
    (4)  กิจกรรมที่ใชในแบบฝกมีการกําหนดไวหลายรูปแบบ เพื่อไมใหนักเรียน
เกิดความเบื่อหนาย มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหนักเรียนไดศึกษาตัวอยาง ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ตามที่กําหนดให นอกจากนี้มีกิจกรรมที่จัดแตกตางกันไปตามลักษณะของแตละหัวขอแตละองคประกอบ 
เชน การเขียนกลุมคําจากภาพที่กําหนดให การเขียนกลุมคําหรือประโยคจากสถานการณท่ีกําหนดให 
การเขียนประโยคจากคําและภาพที่กําหนดให การเขียนกลุมคํา ประโยคขอความจากภาพซึ่งเปนเหตุการณ
ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียน 
  5)  นําแบบฝกและภาพประกอบที่ผูวิจยัสรางขึ้นเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ
เพื่อตรวจสอบรูปแบบ เนื้อหา และภาพประกอบ ตลอดจนขอคําแนะนาํมาปรับปรุงแกไข 
   ในขั้นตอนนี้ อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธไดใหปรับปรุงแกไขในดานการใชภาษา
ในแบบฝกใหความความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําดังกลาว 
  6)  นําแบบฝกท่ีปรับปรุงแกไขแลวจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธไปใหผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 3 ทาน ไดแก 
    (1)  ผูชวยศาสตราจารยละออ  เพชรรัตน 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
    (2)  นายกฤษณา  คิดดี 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
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    (3)  นายจํานอง พยัคฆสิงห 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
     ตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหา ตลอดจนขอคําแนะนํามาปรับปรุงแกไขแลว
นําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 
    ในขั้นตอนนี้ผูทรงคุณวุฒิไดปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับการใชภาษาในแบบฝก
โดยใหใชภาษาที่เขาใจงาย เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
ตลอดจนใหแกไขรูปภาพ แกไขรูปแบบการพิมพ เชน การฉีกคํา เปนตน ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงตามคําแนะนํา
ดังกลาว 
  7)  นําแบบฝกที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดสอบหาประสิทธิภาพตามขั้นตอน (ชัยยงค 
พรหมวงศ, 2544, หนา 494) ดังนี้ 
   (1)   นําแบบฝกไปทําการทดลองกับนักเรียนเปนรายบุคคล จํานวน 3 คน โรงเรียน
รักษาทรัพยพิทยากร อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปนนักเรียนที่มีระดับความสามารถ เกง 
ปานกลาง และออน เพ่ือดูความเหมาะสมของกิจกรรม เวลาที่ใช ความยากงายของเนื้อหา ความชัดเจน
ของภาษา 
    การทดลองในขั้นตอนนี้พบวา ตองใชเวลามาก นักเรียนไมเขาใจสํานวนภาษา
บางคําถามในแบบฝก ผูวิจัยไดปรับเปลี่ยนวิธีการถามและไดนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขแบบฝก
ใหเขาใจงายขึ้น 
   (2)   นําแบบฝกที่ปรับปรุงแกไขแลวจากการทดลองครั้งที่ 1 ไปทดลองกลุมยอยกับ
นักเรียนจํานวน 10 คน โรงเรียนรักษาทรัพยพิทยากร โดยจัดนักเรียนที่มีระดับความสามารถเกงจํานวน 
3 คน ปานกลาง 4 คน ออน 3 คน ที่ไมใชนักเรียนกลุมที่ทําการทดลองครั้งที่  1 เพ่ือตรวจสอบ สังเกต 
และบันทึกขอบกพรองที่พบ แลวนําไปปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 
     การทดลองในขั้นนี้พบวานักเรียนใชเวลาในการทําแบบฝกนอยกวาการทดลอง
ในขั้นรายบุคคล การปฏิบัติกิจกรรมดําเนินไปไดดวยดี 
   (3)   ขั้นการทดลองภาคสนาม โดยผูวิจัยนําแบบฝกที่แกไขเรียบรอยแลวทั้งในดาน
เนื้อหา รูปแบบ สํานวน ตลอดจนขั้นตอนตางๆ จากการทดลองรายบุคคล และการทดลองกลุมยอยไป
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนโรงเรียนกบินทรจริยาคม จํานวน 
40 คน เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมทุกแบบฝกแลวจึงนําแบบทดสอบหลังเรียนวัดความสามารถการเขียน
เชิงสรางสรรคใหนักเรียนทํา พรอมทั้งตรวจใหคะแนนเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝก เกณฑที่ใช
ในการปรับปรุงคุณภาพของแบบฝก พิจารณาจาการทําแบบฝกและทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
การเขียนเชิงสรางสรรค โดยใชเกณฑ 80/80 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2544 , หนา 494) 80 ตัวแรก หมายถึง 
รอยละของจํานวนนักเรียนในการทําแบบฝกผานอยางนอยรอยละ 80 และ80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละ
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ของจํานวนนักเรียนในการทําแบบทดสอบหลังเรียนวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคอยางนอย
รอยละ 80    
 3.4.2  การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 
  ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของแบบฝก
การเขียนเชิงสรางสรรค และใชในการทดสอบกอนและหลังเรียน โดยมีขั้นตอนและวิธีการสรางแบบทดสอบ
ดังนี้ 
  1)  ศึกษาหลกัสูตรชั้นประถมศึกษาปที่  3  พุทธศักราช  2544  และคูมือครู เพื่อใชเปน
แนวทางในการทําแบบทดสอบ (กรมวิชาการ, 2543, หนา 25-27) 
  2)  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบอัตนัยจากเอกสารและตําราเกี่ยวกับเทคนิคการเขียน
ขอสอบ แลวนําวิธีการสรางแบบทดสอบทายเรื่องโดยยึดหลักการวัดผลตามวัตถุประสงคของ  Bloom 
(สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย, 2544, หนา 21-23) โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรูขั้นพื้นฐาน ไดแกความรู 
ความเขาใจ และการนําไปใช 
  3)  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค จํานวน 12 ขอ  
ซึ่งใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนใชฉบับเดียวกัน มีความเชื่อมั่นในระดับเดียวกันคือ 0.78 
เพราะวัดในเนื้อหาและจุดประสงคเดียวกัน มีความยากและความแปรปรวนเทากัน (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545, หนา 87) 
  4)  เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 
เพ่ือใหการตรวจใหคะแนนมีลักษณะเปนปรนัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดเกณฑในการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ
ท้ัง 3 ฉบับ ตามชโลบล  ทัศวิล (2542, หนา 25) ซ่ึงแยกเปน 2 ลักษณะคือ 
    ลักษณะที่ 1 ใชสําหรับการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบที่ 1-2 ซึ่งเปนขอสอบอัตนัย 
เปนการตรวจใหคะแนนโดยพิจารณาจากจาํนวนคําตอบที่นักเรียนเขียนตอบถูกตามเงือ่นไขของขอสอบ
ในแตละขอ โดยใหนักเรียนตอบใหไดมากที่สุด ดังนั้นในการตรวจจึงกําหนดเกณฑการใหคะแนน
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางภาษาถือเกณฑการพิจารณาคําตอบที่อยูในลักษณะที่เปนการคิด
อเนกนัย (Divergent Thinking) ตามแนวคิดของกิลฟอรด (Guiflord, 1968, pp. 142-144) และครอพเลย 
(Cropley, 1966, pp. 261 – 262; อางถึงใน มาลียา  ระวังวงศ,  2542, หนา 56 – 58) ดังนี้ 
   (1)  ความคิดคลองแคลว  หมายถึง  การนับจํานวนคําตอบที่ไมซ้ํากันใหคําตอบละ 
1 คะแนน โดยไมคํานึงวาคําตอบเหลาน้ีจะซ้ํากับคําตอบของคนอื่นหรือไม ถานักเรียนตอบได 5 คําตอบ 
ก็จะไดคะแนน 5 คะแนน ตอบได 10 คําตอบก็ได 10 คะแนน 
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   (2)  ความคิดยืดหยุนในการคิด  หมายถึง  คะแนนที่ไดจากการนับจํานวนคําตอบ
ท่ีไมอยูในทิศทางเดียวกัน  หรือคําตอบที่อยูในประเภทที่แตกตางกัน โดยใหคะแนนคําตอบละหนึ่งคะแนน  
และไมคํานึงถึงวาคําตอบเหลานี้จะไปซ้ํากับคําตอบของคนอื่นหรือไม 
   (3)  การคิดริเริ่ม  หมายถึง  คะแนนตามสัดสวนของความถี่ของคําตอบ ซึ่งดัดแปลง
มาจากวิธีการของครอพเลย คําตอบใดที่กลุมตัวอยางตอบซ้ํากันมากๆ ก็ไดคะแนนนอยหรือไมไดเลย 
ถาคําตอบยิ่งซํ้ากับคนอื่นนอยหรือไมซ้ํากับคนอื่นเลยจะไดคะแนนมากขึ้น เกณฑการใหคะแนนยึดหลัก 
ของครอพเลย ซึ่งปรับใหเหมาะกับขนาดของกลุมตัวอยางดังตอไปนี้ 
    คําตอบซ้ํากัน 4 คนขึ้นไป ให 0  คะแนน 
    คําตอบซ้ํากัน 3 คนขึ้นไป ให 1  คะแนน 
    คําตอบซ้ํากัน 2 คน  ให 2  คะแนน 
    คําตอบซ้ํากัน 1 คน  ให 3  คะแนน 
   คะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนหาไดจากผลบวกของคะแนนความคิด
คลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม ในการทําแบบทดสอบแตละฉบับ ผลรวมของคะแนนที่ได
จะเปนคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนแตละคน 
   ลักษณะที่ 2  ใชสําหรับใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
เชิงสรางสรรค ฉบับที่ 3 เปนการใหคะแนนโดยพิจารณาจากเกณฑที่กําหนดน้ําหนักความสําคัญของคําตอบ
ในแตละขอตามสัดสวนของเกณฑทั้งหมด 10 สวน ดังนี้ (Cropley, 1966, p. 262)  
   (1)  การส่ือความหมาย 3 สวน โดยพิจารณาจาก 
    ก.  เขียนไดใจความ มีความสอดคลองกับเรื่องหรือสถานการณ 
    ข.  ถายทอดความคิดหรือจินตนาการไดอยางเปนเอกภาพ 
    ค.  เรียงลําดับความคิด จินตนาการ ไดอยางตอเนื่องสอดคลองกัน 
   (2)  การใชภาษา 2 สวน โดยพิจารณาจาก 
    ก.  ใชถอยคําสํานวนถูกตอง เหมาะสมสละสลวย 
    ข.  เราความรูสึกใหคลอยตาม ติดตาม 
   (3)  ความคิด 5 สวนโดยพิจารณาจาก 
    ก.  ความคิดแปลกใหม ไมซํ้าแบบหรือลอกเลียนใคร 
    ข.  จํานวนประเด็นแนวความคิดหลัก แนวความคิดรองมีหลายประเด็น 
    ค.  ตั้งช่ือไดสอดคลองกับแนวคิดหลักของเรื่อง 
    ง.  ใหประโยชนและขอคิด หรือมีคุณคา  
  5)   นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคที่สรางขึ้นไปปรึกษา
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงจํานวน 3 ทาน โดยใชดัชนี
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ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค ซึ่งกําหนดคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
ไวดังนี้ (ยุทธ  ไกยวรรณ, 2545, หนา 159) 
   +1   =   แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้นได 
     0   =   ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้น 
    -1   =   แนใจวาขอสอบไมวัดจุดประสงคขอนั้น 
  6)  นําผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแตละทาน บันทึกหาคาคะแนน
ความคิดเห็นเปนรายขอ หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) การหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบ
กับจุดประสงคและเนื้อหา ไดคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ไว  นอกจากนี้
ผูทรงคุณวุฒิไดแนะนําสิ่งที่ควรปรับปรุงในสวนของการใชภาษาที่ยากเกินความสามารถของนักเรียน 
แกไขรูปภาพใหนักเรียนสามารถเห็นแลวเขียนขอความตางๆได ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงตามคําแนะนํา
ดังกลาว   
  7)  นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ไปทดลองใชกับนักเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรักษาทรัพยพิทยากร อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 40 คน   
  8)  นําคะแนนจากการทดลองใชครั้งที่ 2 หาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีหาความสอดคลอง
ภายในของแตละฉบับ โดยใชสูตร สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of Alpha) ตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา 88) ผลปรากฏวาแบบทดสอบการเขียนเชิงสรางสรรค 
มีความเชื่อมั่น 0.78 ซึ่งสรุปไดวาแบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่นอยูในเกณฑมาตรฐานสามารถนําไปใชได 
  9)  นําแบบทดสอบฉบับท่ีสมบูรณไปใชจริงในการทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
เชิงสรางสรรคกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกบินทรจริยาคม อําเภอกบินทรบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค 
 3.4.3  การสรางแผนการเรียนรูการสอนเขียนเชิงสรางสรรค 
 การสรางแผนการเรียนรูการสอนเขียนเชิงสรางสรรค จํานวน  18  แผน  ผูวิจัยไดดําเนินการ
สรางแผนการเรียนรูตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1)  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  วชิาภาษาไทย ชวงช้ันที่  1    
  2)  ศึกษาเอกสาร  หนังสือ  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนเขียนเชิงสรางสรรค และ
การใชสื่อส่ิงพิมพ 
  3)  ศึกษาสาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงควิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3 
  4)  กําหนดเนือ้หา แบงเนื้อหาตามลําดับการเขียนดังนี ้
       (1)  การเขียนกลุมคําหรือประโยค   
     (2)  การเขยีนขอความ 
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     (3)  การเขียนเรื่อง 
   การแบงเนื้อหาดังกลาวยึดหลักธรรมชาติการเรียนรู คือ เรียนรูจากสิ่งที่งายไปหา
ส่ิงที่ยาก เรียนรูจากสิ่งท่ีมีกฎเกณฑนอยไปสูเรื่องที่มีกฎเกณฑมาก 
  5)  สรางแผนการเรียนรูการสอนเขียนเชิงสรางสรรค  จํานวน  18  แผน ดังนี้ 
   แผนที่  1  การสรางคําจากรูปภาพ 
   แผนที่  2  การคิดคําใหมจากสิ่งที่กําหนดให 
   แผนที่  3  การคิดคําใหมท่ีมีความเกี่ยวของกัน 
   แผนที่  4  การคิดคําที่มีความหมายคลายคลึงกัน 
   แผนที่  5  การคิดคําที่มีความหมายตรงกันขาม 
   แผนที่  6  การสรางประโยคจากตัวอักษร 
   แผนที่  7  การสรางวลีและประโยค 
   แผนที่  8  การสรางประโยคในรูปแบบตางๆ 
   แผนที่  9  การสรางประโยคบอกเลา คําถาม ปฏิเสธ ขอรอง 
   แผนที่  10  การเขียนคําขวัญ 
   แผนที่  11  การเขียนขอความจากโฆษณา 
   แผนที่  12  การเขียนบรรยายภาพ 
   แผนที่  13  การเขียนคาดการณ 
   แผนที่ 14  การเขียนแสดงความรูสึกนึกคิด 
   แผนที่ 15  การเขียนเรื่องจากภาพ 
   แผนที่ 16  การเขียนนิทานตามจินตนาการ 
   แผนที่ 17  การเขียนนิทานที่ยังไมจบ 
   แผนที่ 18  การเขียนเลาเรื่องตามประสบการณ   
   โดยลําดับขั้นกิจกรรมการสอน คือ  ขั้นกอนเรียน  ขั้นเรียน  และขั้นหลังเรียน 
  6)  นําแผนการเรียนรูท่ีสรางขึ้น เสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน  3  ทาน  เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองระหวางจุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม การเรียนการสอน 
และการประเมินผล ซึ่งไดรับคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิ ใหปรับปรุง
เกี่ยวกับขอความท่ีเปนจุดประสงค และการประเมินผล 
  7)  นําแผนการเรียนรูไปทดลองสอนกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3  
ของโรงเรียนรักษาทรัพยพิทยากร  จํานวน  40  คน  เพื่อหาขอบกพรองเกี่ยวกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู 
เวลาที่ใช และความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล แลวนํามาปรับปรุง
อีกครั้งหนึ่ง 
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  8)  นําแผนการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวมาตรวจสอบความถูกตอง เพื่อนําไปใชจริง 
 

3.5  วิธีดําเนินการวิจัย 

  
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) ใชแบบแผนการทดลอง 
One Group Pretest-Posttest Design ดังตารางตอไปนี้ 
 
 ตาราง 1  แสดงแบบแผนการทดลอง 
 

สอบกอน ตัวแปรอิสระ สอบหลัง 

1T  X 2T  
(ที่มา : ยุทธ  ไกยวรรณ, 2545, หนา 126) 
 
 ความหมายของสัญลักษณ 
 1T    แทน   การสอบกอนการทดลอง (pretest) 
 X     แทน   การสอนเขียนเชิงสรางสรรค 
 2T    แทน   การทดสอบหลังการทดลอง(posttest) 
 
  ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองดวยตนเองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 โรงเรียนกบินทรจริยาคม  
อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2550  ทดลอง 24  ครั้ง ใชเวลาทั้งสิ้น  
8 สัปดาห  มีขั้นตอนดังนี้ 
  3.5.1  กอนการทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียน (Pre – Test) โดยใชแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคท้ังสามฉบับที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปทดสอบกอนเรียนกับนักเรียน
ในกลุมตัวอยาง แลวนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ตั้งไว บันทึกผลการทดสอบไวเปนคะแนน
กอนเรียน 
 3.5.2  ดําเนินการทดลองจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยกับกลุมตัวอยางพรอมทั้ง
ทําแบบฝกเปนเวลา 8 สัปดาห รวมทั้งส้ิน 24 ช่ัวโมง โดยรวมเวลาที่ใชสําหรับกอนเรียน 3 ช่ัวโมง และ
ทดสอบหลังเรียน 3 ช่ัวโมง โดยผูวิจัยเปนผูดูแลและดําเนินการทั้งหมด ดังรายละเอียดในตาราง 2 
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ตาราง 2  กําหนดการดําเนินการทดลอง 
 

สัปดาหท่ี วัน เดือน ป เวลา เน้ือหา 
1  3 ช่ัวโมง Per-test 
 5  มิ.ย. 2550  1.  แบบทดสอบ ฉบับที่ 1 การเขียนกลุมคํา ประโยค 
 6  มิ.ย. 2550  2.  แบบทดสอบ ฉบับที่ 2 การเขียนขอความ 
 7  มิ.ย. 2550  3.  แบบทดสอบ ฉบับที่ 3 การเขียนเรื่อง 
2 12  มิ.ย. 2550 1  ช่ัวโมง 1.  การสรางคําจากรูปภาพ 
 13  มิ.ย. 2550 1  ช่ัวโมง 2. การคิดคําใหมจากส่ิงที่กําหนด 
 14  มิ.ย. 2550 1  ช่ัวโมง 3. การคิดคําใหมที่มีความเกี่ยวของกัน 
3 19  มิ.ย. 2550 1  ช่ัวโมง 4. การคิดคําที่มีความหมายคลายคลึงกัน 
 20  มิ.ย. 2550 1  ช่ัวโมง 5. การคิดคําที่มีความหมายตรงขามกัน 
 21  มิ.ย. 2550 1  ช่ัวโมง 6. การสรางประโยคจากตัวอักษร 
4 26  มิ.ย. 2550 1  ช่ัวโมง 7. การสรางวลีและประโยค 
 27  มิ.ย. 2550 1  ช่ัวโมง 8. การสรางประโยคในรูปแบบตางๆ 
 28  มิ.ย. 2550 1  ช่ัวโมง 9. การสรางประโยคบอกเลา ปฏิเสธ คําถาม ขอรอง 
5 3  ก.ค. 2550 1  ช่ัวโมง 10. การเขียนคําขวัญ 
 4  ก.ค. 2550 1  ช่ัวโมง 11. การเขียนขอความจากโฆษณา 
 5  ก.ค. 2550 1  ช่ัวโมง 12. การเขียนบรรยายภาพ 
6 10  ก.ค. 2550 1  ช่ัวโมง 13. การเขียนคาดการณ 
 11  ก.ค. 2550 1  ช่ัวโมง 14. การเขียนแสดงความรูสึกนึกคิด 
 12  ก.ค. 2550 1  ช่ัวโมง 15. การเขียนเรื่องจากภาพ 
7 17  ก.ค. 2550 1  ช่ัวโมง 16. การเขียนนิทานตามจินตนาการ 
 18  ก.ค. 2550 1  ช่ัวโมง 17. การเขียนนิทานที่ยังไมจบ 

 19  ก.ค. 2550 1  ช่ัวโมง 18. การเขียนเลาเรื่องตามประสบการณ 
8  3 ช่ัวโมง Post-test 
 24  ก.ค. 2550  1.  แบบทดสอบ ฉบับที่ 1 การเขียนกลุมคํา ประโยค 
 25  ก.ค. 2550  2.  แบบทดสอบ ฉบับที่ 2 การเขียนขอความ 
 26  ก.ค. 2550  3.  แบบทดสอบ ฉบับที่ 3 การเขียนเรื่อง 
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 3.5.3  เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียน (Post – Test) โดยใชแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับท่ีใชทดสอบกอนการทดลอง 
แลวนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติ 
 3.5.4  เปรียบเทียบคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหผลตางระหวาง
คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทั้งสองครั้งดวยวิธีการทางสถิติ 
 3.5.5  หาประสิทธิภาพของแบบฝกโดยนําผลคะแนนจากการทําแบบฝก และผลคะแนนจาก
การทําแบบทดสอบหลังเรียนพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค มาคํานวณหาประสิทธิภาพ
ไดคาประสิทธิภาพ  85.98/89.05  สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
 

3.6  การวิเคราะหขอมูล 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ไดในการวิเคราะห 
 3.6.1  การหาประสิทธิภาพของแบบฝก 
           วิเคราะหประสิทธิภาพแบบฝกประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  โดยหาคาคะแนนเฉลี่ย 
รอยละ 
  3.6.2  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
               การหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of Alpha)  
 3.6.3  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
             1)  หาคาเฉลี่ย (Mean) 
             2)  หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
             3)  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนกอน และหลังการทดลอง โดยใช t- test  
แบบ Dependent Samples 
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การสรางแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 
 

4.1   สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสัญลักษณดังตอไปนี้ 
  n      แทน    จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
               X          แทน คะแนนเฉลี่ย 
        S.D.  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ∑D  แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนแตละคู 

      ∑ 2D  แทน  ผลรวมความแตกตางคะแนนแตละคูยกกําลังสอง 
  t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณา t – test dependent 
  p แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
  ** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 

4.2  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการเก็บขอมูล กอนการทดลองสอนไดมีการทดสอบกอนเรียนและไดทดสอบหลังเรียน 
และนําคะแนนมาหาคาเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค 
โดยนําคะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค
มาคํานวณผลตางของคะแนนกอน และหลังการใชแบบฝก โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แลวทดสอบคาท่ี (t-test for Dependent Samples) ดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง  3  คะแนนของนักเรียนจากการทําแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค จํานวน 15 แบบฝก 
                 เพ่ือหาประสิทธิภาพแบบฝก 80 ตัวแรก 
 

คน 
ท่ี 

คะแนนความคิดคลองแคลว คะแนนความคิดยืดหยุน คะแนนความคิดริเริ่ม 
แบบฝก 
ท่ี 1 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 2 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 3 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 4 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 9 
(10) 

 
รวม 

 

แบบฝก 
ท่ี 5 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 6 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 7 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 8 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 10 
(10) 

 
รวม 

แบบฝก 
ท่ี 11 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 12 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 13 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 14 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 15 
(10) 

 
รวม 

1 9 9 9 9 9 45 9 9 8 9 9 44 9 8 8 9 8 42 
2 8 9 9 9 9 44 9 9 8 9 9 44 9 8 8 9 8 42 
3 9 9 9 9 9 45 9 9 8 9 9 44 9 8 8 8 8 41 
4 9 9 9 9 9 45 9 9 9 9 9 45 9 8 8 8 8 41 
5 9 8 9 9 9 44 9 9 9 9 9 45 9 8 8 8 8 41 
6 9 8 9 9 9 44 9 9 8 9 9 44 9 8 8 8 8 41 
7 9 8 9 9 9 44 8 8 8 9 8 41 9 9 8 8 8 42 
8 8 9 9 9 8 43 8 8 9 9 8 42 8 9 9 8 8 42 
9 9 10 9 9 8 45 8 8 8 9 8 41 8 9 9 9 8 43 

10 7 8 8 9 8 40 8 8 8 9 8 41 8 9 9 9 8 43 
11 8 9 9 9 8 43 8 8 8 9 8 41 8 9 9 9 8 43 
12 8 9 9 9 8 43 9 8 8 8 9 42 8 9 9 9 8 43 
13 8 9 9 9 8 43 9 8 8 8 9 42 8 9 9 9 8 43 
14 8 9 9 9 8 43 9 9 8 8 9 43 8 9 8 9 8 42 
15 8 9 9 9 8 43 9 9 9 8 9 44 8 9 8 9 9 43 
16 8 9 9 9 8 43 9 9 9 8 9 44 8 9 8 9 9 43 
17 8 9 8 8 9 42 9 9 9 8 9 44 9 8 8 9 9 43 
18 7 8 8 8 9 40 9 9 9 9 9 45 9 8 8 8 9 42 
19 8 9 8 8 9 42 8 9 9 9 8 43 9 8 8 8 9 42 
20 9 9 8 8 9 43 8 9 8 9 8 42 9 8 9 8 9 43 
21 9 9 8 8 8 42 8 9 8 9 8 42 9 8 9 8 9 43 
22 9 9 9 8 8 43 8 9 8 9 8 42 9 8 9 8 9 43 
23 9 9 9 8 8 43 8 9 8 9 9 43 10 9 9 8 9 45 
24 9 9 8 8 8 42 10 9 8 8 10 45 10 9 9 8 9 45 
25 9 9 9 8 8 43 10 9 8 8 10 45 10 9 9 8 9 45 
26 9 9 9 8 8 43 9 10 10 8 10 47 9 9 8 9 9 44 
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ตาราง  3  (ตอ)  คะแนนของนักเรียนจากการทําแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค จํานวน 15 แบบฝก 
                         เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝก 80 ตัวแรก 
 

คน 
ท่ี 

คะแนนความคิดคลองแคลว คะแนนความคิดยืดหยุน คะแนนความคิดริเริ่ม 
แบบฝก 
ท่ี 1 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 2 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 3 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 4 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 9 
(10) 

 
รวม 

 

แบบฝก 
ท่ี 5 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 6 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 7 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 8 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 10 
(10) 

 
รวม 

แบบฝก 
ท่ี 11 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 12 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 13 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 14 
(10) 

แบบฝก 
ท่ี 15 
(10) 

 
รวม 

27 8 9 9 9 9 44 9 10 10 9 10 48 9 9 8 9 9 44 
28 8 9 9 9 10 45 9 9 9 9 9 45 9 9 8 9 9 44 
29 7 9 8 9 9 42 9 9 9 9 9 45 9 9 8 9 9 44 
30 7 8 9 9 9 42 8 9 9 9 9 44 8 9 8 9 9 43 
31 7 8 8 9 9 41 8 8 9 9 9 43 8 9 8 9 9 43 
32 8 8 8 9 9 42 8 8 9 9 9 43 8 9 8 8 9 42 
33 9 8 8 9 9 43 8 8 9 9 8 42 8 9 8 8 9 42 
34 9 8 8 9 9 43 9 8 9 8 8 42 8 9 8 8 8 41 
35 9 8 9 9 10 45 9 9 9 8 8 43 8 9 9 8 8 42 
36 9 8 9 9 10 45 9 9 9 8 8 43 8 9 9 8 8 42 
37 8 8 8 9 9 42 9 9 9 8 8 43 8 9 9 8 8 42 
38 8 8 8 9 9 42 9 9 9 8 9 44 8 9 9 8 8 42 
39 8 8 8 9 9 42 9 9 9 8 9 44 8 9 9 9 8 43 
40 8 8 8 9 9 42 9 9 9 8 9 44 8 9 9 9 8 43 

X  8.20 8.60 8.60 8.82 8.72 42.86 8.70 8.78 8.62 8.60 8.75 43.45 8.70 8.45 8.48 8.48 8.47 42.68 

S.D 0.72 0.57 0.50 0.40 0.60 1.44 0.57 0.53 0.59 0.50 0.63 1.57 0.63 0.46 0.50 0.50 0.50 1.07 

 
 จากตาราง 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคทั้งหมด
จํานวน 40 คน เปนคะแนนรวมจากแบบฝกวัดความคิดคลองแคลวทั้ง 5  ฉบับ มีคาเฉลี่ย 42.86 คะแนน 
โดยแยกเปนรายฉบับ คือ แบบฝกฉบับที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 8.20 คะแนน ( X = 8.20, S.D = 0.72) 
แบบฝกท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ย 8.60 คะแนน ( X = 8.60, S.D = 0.50) แบบฝกท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ย 8.60 คะแนน 
( X = 8.60, S.D = 0.50) แบบฝกที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 8.82 คะแนน ( X = 8.82, S.D = 0.40) แบบฝกท่ี 9 
มีคะแนนเฉลี่ย 8.72 คะแนน ( X = 8.72, S.D = 0.60)  คะแนนรวมจากแบบฝกวัดความยืดหยุนท้ัง 5 ฉบับ 
มีคะแนนเฉลี่ย 43.45 คะแนน ( X = 43.45, S.D = 1.57) โดยแยกเปนรายฉบับ คือแบบฝกท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ย 
8.70 คะแนน ( X = 8.70, S.D = 0.57)  แบบฝกท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ย 8.78 คะแนน ( X = 8.78, S.D = 0.53)  
แบบฝกที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ย 8.62 คะแนน ( X = 8.62, S.D = 0.59) แบบฝกที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ย 8.60 คะแนน 
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( X = 8.60, S.D = 0.50) แบบฝกที่ 10 มีคะแนนเฉลี่ย 8.75 คะแนน ( X = 8.75, S.D = 0.63)  คะแนนรวมจาก
แบบฝกวัดความคิดริเริ่มทั้ง 5 ฉบับ มีคาเฉลี่ย 42.68 คะแนน ( X = 42.68, S.D = 1.07) โดยแยกเปน
รายฉบับคือ แบบฝกที่ 11 มีคะแนนเฉลี่ย 8.70 คะแนน ( X = 8.70, S.D = 0.63)  แบบฝกท่ี 12 มีคะแนน
เฉลี่ย 8.45 คะแนน ( X = 8.45, S.D = 0.46)  แบบฝกที่ 13 มีคะแนนเฉลี่ย 8.48 คะแนน ( X = 8.48, S.D 
= 0.50)  แบบฝกท่ี 14 มีคะแนนเฉลี่ย 8.48 คะแนน ( X = 8.48, S.D = 0.50) และแบบฝกท่ี 15 มีคะแนน
เฉลี่ย 8.47 คะแนน ( X = 8.47, S.D = 0.50) 
  คะแนนแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
เทากับ 43.00  คะแนน เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายดาน พบวา แบบฝกความคิดยืดหยุนมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
( X = 43.45, S.D = 1.57)  รองลงมาคือแบบฝกความคิดคลองแคลว ( X = 42.86, S.D = 1.44)  และ
แบบฝกความคิดริเริ่ม ( X = 42.68, S.D = 1.07) 
 
ตาราง 4  คะแนนระหวางฝกเพ่ือแสดงประสิทธิภาพแบบฝก 80 ตัวแรก 
 

ดาน 
แบบฝกระหวางฝก 

คะแนนเต็ม X  1E  
1.   ความคิดคลองแคลว 50 42.86 85.70 
2.   ความคิดยดืหยุน 50 43.45 86.90 
3.   ความคิดริเริ่ม 50 42.68 85.35 

เฉลี่ยรวม 50 43.00 85.98 

 
 จากตาราง 4  ประสิทธิภาพของแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 พบวา ประสิทธิภาพแบบฝก 80 ตัวแรก โดยรวมคือ 85.98 
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ตาราง 5  คะแนนของนักเรียน จากการใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 
   กอน – หลังการใชแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ท้ัง 3 ฉบับ 
 

คนที่ 
คะแนนกอนการใชแบบฝกการเขียน คะแนนหลังการใชแบบฝกการเขียน 

ฉบับท่ี 1 
(50) 

ฉบับที่ 2 
(50) 

ฉบับท่ี 3 
(50) 

รวม 
(150) 

ฉบับท่ี 1 
(50) 

ฉบับที่ 2 
(50) 

ฉบับที่ 3 
(50) 

รวม 
(150) 

1 25 25 25 75 40 44 40 124 
2 30 29 26 85 43 45 42 130 
3 32 28 27 87 43 45 40 128 
4 36 27 25 88 42 44 46 132 
5 27 28 26 81 42 46 44 132 
6 36 28 25 89 40 44 40 124 
7 25 28 25 78 45 43 43 131 
8 33 29 26 88 43 44 45 132 
9 38 30 26 94 40 42 45 127 

10 39 30 27 96 44 45 45 134 
11 30 30 28 88 47 44 41 132 
12 33 30 28 91 45 45 40 130 
13 32 32 29 93 46 41 45 132 
14 35 31 29 95 47 41 47 135 
15 29 29 29 87 45 46 40 131 
16 28 29 30 87 46 46 46 138 
17 30 28 30 88 46 45 46 137 
18 30 28 31 89 45 45 45 135 
19 30 29 32 91 46 45 48 139 
20 25 28 25 78 46 46 47 139 
21 26 30 29 85 47 47 45 139 
22 27 34 27 88 46 45 45 136 
23 35 35 28 98 44 47 45 136 
24 32 32 29 93 45 48 47 140 
25 31 30 30 91 45 47 45 137 
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ตาราง 5  (ตอ) คะแนนของนักเรียน จากการใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน 
                       เชิงสรางสรรคกอน – หลังการใชแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ท้ัง 3 ฉบับ 
 

คนที่ 
คะแนนกอนการใชแบบฝกการเขียน คะแนนหลังการใชแบบฝกการเขียน 

ฉบับท่ี 1 
(50) 

ฉบับที่ 2 
(50) 

ฉบับท่ี 3 
(50) 

รวม 
(150) 

ฉบับท่ี 1 
(50) 

ฉบับที่ 2 
(50) 

ฉบับที่ 3 
(50) 

รวม 
(150) 

26 29 30 29 88 45 46 46 137 
27 28 30 28 86 46 46 46 138 
28 25 31 30 86 45 47 45 137 
29 25 32 30 87 45 47 46 138 
30 26 32 29 87 46 45 44 135 
31 27 30 29 86 44 45 45 134 
32 25 30 28 83 46 47 46 139 
33 26 30 27 83 47 44 46 137 
34 27 32 25 84 46 44 45 135 
35 22 30 26 78 45 45 45 135 
36 28 28 27 83 42 41 43 126 
37 25 32 25 82 41 44 40 125 
38 26 31 26 83 47 45 44 136 
39 26 30 37 93 44 40 40 124 
40 35 32 39 106 46 45 46 137 

X  29.35 29.93 28.18 29.15 44.58 44.78 44.23 44.53 
S.D 4.16 1.91 2.98 3.01 2.01 1.83 2.36 2.06 

 
 จากตาราง 5 พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
เชิงสรางสรรคของนักเรียนจํานวน 40 คน กอนการใชแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค
ท้ัง 3 ฉบับ 
 ฉบับที่ 1  วัดความคิดคลองแคลว  มีคาคะแนนเฉลีย่  29.35   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  4.16 
 ฉบับที่ 2  วัดความคิดยดืหยุน  มีคาคะแนนเฉลีย่  29.93  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.91 
 ฉบับที่ 3  วัดความคิดริเริ่ม  มีคาคะแนนเฉลี่ย  28.18  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.98 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

68 
 
 คะแนนเฉลีย่จากการใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขยีนเชิงสรางสรรคของนักเรียน
จํานวน 40 คน หลังการใชแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคทั้ง 3 ฉบับ 
 ฉบับที่ 1  วัดความคิดคลองแคลว  มีคาคะแนนเฉลีย่  44.78   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.83 
 ฉบับที่ 2  วัดความคิดยดืหยุน  มีคาคะแนนเฉลีย่  44.23  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.36 
 ฉบับที่ 3  วัดความคิดริเริ่ม  มีคาคะแนนเฉลี่ย  44.53  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.06 
 
ตาราง 6  ประสิทธิภาพของแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียน 
  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 

ดาน 
แบบฝกระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

ประสิทธิภาพ คะแนน 
เต็ม X  1E  

คะแนน 
เต็ม X  2E  

1.  ความคิดคลองแคลว 50 42.86 85.70 50 44.78 89.15 85.70/89.15 
2.  ความคิดยืดหยุน 50 43.45 86.90 50 44.23 89.55 86.90/89.55 
3.  ความคิดริเริ่ม 50 42.68 85.35 50 44.53 88.45 85.35/88.45 

เฉลี่ยรวม 50 43.00 85.98 50 44.51 89.05 85.98/89.05 

 
 จากตาราง  6  ประสิทธิภาพของแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 พบวา แบบฝกมีประสิทธิภาพโดยรวม 85.98/89.05 โดยดานที่ 1 ความคิดคลองแคลว 
มีประสิทธิภาพ 85.70/89.15 ดานที่ 2 ความคิดยืดหยุน มีประสิทธิภาพ 86.90/89.55 ดานที่ 3 ความคิดริเริ่ม 
มีประสิทธิภาพ 85.35/88.45 แสดงวาแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว  80/80 
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ตาราง 7  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการเขียน 
                เชิงสรางสรรคสําหรับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 

เรื่อง 
การทดสอบ 

กอนฝก (Pre – test) หลังฝก (Post – test) 
คะแนนเต็ม X  S.D. คะแนนเต็ม X  S.D. 

1.  ความคิดคลองแคลว 50 29.35 4.16 50 44.58 2.01 
2.  ความคิดยืดหยุน 50 29.93 1.91 50 44.78 1.83 
3.  ความคิดริเริ่ม 50 28.18 2.98 50 44.23 2.36 

เฉลี่ยรวม 50 29.15 3.01 50 44.53 2.06 

 
 จากตาราง 7 เมื่อพิจารณาคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนเรียน พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 29.15 ( X = 29.15, S.D. = 3.01) 
และเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานความคิดยืดหยุนมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 29.93, S.D. = 1.91) 
รองลงมาคือ ดานความคิดคลองแคลว ( X  = 29.35, S.D. = 4.16) และดานความคิดริเริ่ม ( X = 28.18,   
S.D. = 2.98)  ตามลําดับ 
 สวนการทดลองหลังเรียน พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 44.53 ( X  = 44.53,  S.D. = 2.06)
และเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานความคิดยืดหยุนมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 44.78,  S.D. = 1.83)
รองลงมาคือ ดานความคิดคลองแคลว ( X  = 44.58,  S.D. = 2.01) และดานความคิดริเริ่ม ( X  = 44.23, 
S.D. = 2.36)  ตามลําดับ 
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ตาราง 8  ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 
   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  กอนเรียน – หลังเรียน (n = 40) 
 

การทดสอบ X  S.D. ∑D  ∑ 2D  t p 
กอนเรียน Pretest 29.15 3.01 

1845 87039 41.38 .00 
หลังเรียน Posttest 44.53 2.06 

** p<.05 
 
 จากตาราง 8 พบวา คะแนนการทดสอบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  หลังการใชแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสูงกวากอนไดรับการใช
แบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทท่ี  5 
สรุปอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเรื่อง  การสรางแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 โรงเรียนกบินทรจริยาคม  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  
มีวัตถุประสงค ขั้นตอนและผลการดําเนินงานโดยสรุปไดดังนี้ 
 สมมติฐานการวจิัย 
 นักเรียนท่ีเรียนโดยการใชแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค มีคะแนนการทดสอบ
ความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคสูงกวากอนการใชแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 
 วตัถุประสงคของการวจิัย 
 1.  เพ่ือสรางแบบฝกพัฒนาการเขยีนเชิงสรางสรรคที่มีประสิทธภิาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  3 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  3  
กอนใชและหลังใชแบบฝกพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกบินทรจริยาคม  
อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน  40  คน โดยใชวิธีการ
เลือกแบบสุมอยางงาย 
 เครือ่งมือท่ีใชในการวจิัย 
 1.  แบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 15 แบบฝก 
มีเนื้อหาในทักษะการเขียน 3 เรื่อง คือ การเขียนกลุมคําและประโยค การเขียนขอความ และการเขียนเรื่อง  
  2.  แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
แบบอัตนัยจํานวน 12 ขอ  
 3.  แผนการเรยีนรูการสอนเขียนเชิงสรางสรรคช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 18 แผน แผนละ  
1  ช่ัวโมง 
 วธิีดาํเนินการทดลอง 
 1.  นําแบบทดสอบการเขียนเชิงสรางสรรค ทดสอบกับนักเรียนกอนดําเนินการทดลอง บันทึก
คะแนนไว (Pre – test) 
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 2.  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2550 โดยผูวิจัยเปนผูดูแลและดําเนินการ
ท้ังหมด 
 3.  ทดสอบหลังการใชแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ดวยแบบทดสอบการเขียน
เชิงสรางสรรคชุดเดิม บันทึกคะแนนไว (Post – test) 
 4.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหดวยวธิีการทางสถิต ิ
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลที่ไดใชวิธีการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสถิติ
ทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบคาที (t – test for Dependent Samples) 
 

5.1  สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 
  ผลการวิจัยสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
  5.1.1  ประสิทธิภาพของแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ผลการหาประสิทธิภาพ
โดยเทียบเกณฑ 80/80 พบวา แบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคมีประสิทธิภาพเทากับ 
85.98/89.05 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 
  5.1.2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการเขียนเชิงสรางสรรคพบวา หลังการใชแบบฝกพัฒนา
ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคสูงกวากอนการใชแบบฝก
พัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  ผลการวิจัยแสดงวาแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค มีประสิทธิภาพชวยใหนักเรียน
มีความสามารถดานการเขียนเชิงสรางสรรคสูงขึ้น 
 

5.2  การอภิปรายผล  
 
  จากการทดลองใชแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค สําหรับชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 
โรงเรียนกบินทรจริยาคม อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบวาแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังใชแบบฝกสูงกวากอนฝก มีประเด็นที่นํามาอภปิรายไดดังนี้ 
 5.2.1  ประสิทธิภาพของแบบฝกความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  3 พบวา ประสิทธิภาพโดยรวมเปน 85.98/89.05  เหตุที่แบบฝกทักษะการเขียน
เชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพสูงกวา 80/80 เพราะผูวิจัยไดศึกษา
และนําหลักการสรางแบบฝกที่ดีมาใชในการสรางแบบฝกครั้งนี้ เวลาที่ใชในการฝกแตละครั้งประมาณ 
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15-35 นาที ซ่ึงเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ดังท่ี โสภิรัจ จันทรนนท (2542, หนา 34) ไดเสนอแนะไววา 
แบบฝกที่ดีควรเรียงจากงายไปหายากและใชเวลาไดเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ลักษณะของแบบฝก
ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีหลายรูปแบบเปนการสรางความสนใจใหแกผูเรียน คํา กลุมคํา ขอความ และภาพที่
นํามาใชเปนสิ่งที่อยูใกลตัว และมีความหมายตอนักเรียนในการฝกนักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิด 
และเมื่อสิ้นสุดการฝกแตละครั้ง นักเรียนไดมีโอกาสรวมอภิปรายความคิดของตนเองกับเพื่อนๆ ทําให
ไดรับทราบความคิดที่แปลกใหมเปนการสรางแรงจูงใจที่จะฝกเขียนในครั้งตอไป ซึ่ง สอดคลองกับ
หลักในการสรางแบบฝก โสภิรัจ  จันทรนนท (2542, หนา 34) ที่ไดเสนอแนะไววา การสรางแบบฝก
ตองนาสนใจ เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความถนัดของนักเรียน เพ่ือใหการเรียนการสอนสนุกสนาน 
นักเรียนมีความพอใจที่จะเรียนและประสบผลสําเร็จในการเรียน แบบฝกที่ดีตองมีหลายรูปแบบ ตองใช
หลักจิตวิทยาในการสราง ควรมีระยะเวลาสั้นๆ เรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก และควรมีการประเมินผล
ขณะฝก จะชวยใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคทางภาษาและมีคะแนนในการเขียนเชิงสรางสรรคสูงขึ้น 
ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติจริงดวยตนเองจนเกิดทักษะความชํานาญ แตกฉานในบทเรียน 
และชวยใหครูประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนตามจุดมุงหมายของตนอีกดวย 
 5.2.2  คะแนนการทดสอบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  3 หลังการใชแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคสูงกวากอนไดรับการใชแบบฝก
การเขียนเชิงสรางสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวา
การใชแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคชวยพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคของ
นักเรียนไดเปนอยางดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เปนแบบฝกที่กระตุนใหนักเรียนไดพัฒนาทางดานความคิด และพัฒนาทักษะทางดานการเขียน 
โดยมีรูปภาพและกลุมคําท่ีกําหนดใหเปนสิ่งเรา เปดโอกาสใหนักเรียนถายทอดความคิดออกมาโดยอิสระ  
เปนกลุมคํา ประโยค ขอความ และเรื่องราว การใชแบบฝกอยางตอเนื่อง และแบบฝกที่คอยๆ ยากขึ้น 
เปนการฝกใหนักเรียนตองใชเวลาคิดอยูตลอดเวลา และคิดไดหลายแงมุม เปนการพัฒนาความคิด 
ซึ่งนําไปสูการพัฒนาการเขียนดังที่  ประภาศรี สีหอําไพ (2540, หนา 340) กลาววา การเขียนเปน
การสังเคราะหสิ่งที่เรียนรูมาโดยใชความคิดสรางสรรคในงานเขียนของตนเองถายทอดใหผูอื่นรู  
โดยใชความสามารถในการใชภาษาแสดงออกมาเปนตัวหนังสือ เพื่อส่ือสารความคิดของตนกับผูอ่ืน 
การพัฒนาความคิดจึงเปนสิ่งสําคัญมากในกระบวนการเขียน นอกจากนี้แลวหลังการฝกแตละครั้ง
นักเรียนจะทราบของบกพรองในการเขียนของตนและไดรับการแกไขในทันที ทําใหไดพัฒนาทักษะ
การเขียนอยางตอเนื่อง แบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคที่ไดอิสระในการคิด มีสวนในการพัฒนาทักษะ
การเขียนไดมากดังนี้ ชโลบล  ทัศวิล (2542, บทคัดยอ) พบวาการใชแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค
ท่ีสรางขึ้นสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4 นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค
ทางภาษาสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนิตยาวดี  คงไพฑูรย  (2542, บทคัดยอ) 
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พบวา นักเรียนที่เรียนดวยแบบฝก การเขียนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 นักเรียนที่เรียนดวยการใชแบบฝกการเขียนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค มีความคิดสรางสรรค
ทางภาษา หลังการใชแบบฝกสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการไมใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําแบบฝกไปใชในการเรียนการสอน 
 แบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดผานขั้นตอนการสรางและ
พัฒนาอยางเปนระบบ มีการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิและทดลองใชสอนจริง แลวนําไปปรับปรุง
แกไขจนมีประสิทธิภาพ จึงควรไดรับการเผยแพรใหกับครูผูสอนภาษาไทยในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
ไดนําไปใช โดยมีขอสังเกตในการใชดังตอไปนี้ 
  1)  ครูผูสอนควรศึกษาขั้นตอนในการใชแบบฝกใหชัดเจน และเตรียมสื่ออุปกรณที่ระบุไว
ในแผนการเรยีนรูใหครบถวนกอนนําไปใช 
 2)  แบบฝกท่ีสรางขึ้นมุงพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ใหนักเรียนไดมีโอกาส
ฝกปฏิบัติ ไมเพิ่มภาระการสอนใหแกครู เปนการสอนเขียนเชิงสรางสรรคที่มีประสิทธิภาพใหกับนักเรียน 
ฉะน้ันครูสามารถใชฝกและสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะในการเขียนเชิงสรางสรรค ตลอดจนติดตามผล
การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
 3)  ครูผูสอนอาจเลือกเนื้อหาของแบบฝกใหมใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันเพื่อนักเรียน
จะไดมีทักษะในการเขียนที่หลากหลาย 
 4)  ครูผูสอนควรบันทึกปญหาหรือขอบกพรองท่ีพบในการทดลองโดยการสังเกต
ขณะทดลองหรือเปดโอกาสใหนักเรยีนเขยีนแสดงความคดิเห็น ความรูสึก ตลอดจนขอเสนอแนะที่เกี่ยวของ
เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
 5)  ครูผูสอนควรเขาไปแนะนําชวยเหลือนักเรียนท่ีเรียนชา สงเสริมนักเรียนที่เรียนดี
ใหมีสวนเขาไปชวยเหลือ และใหกําลังใจกับนักเรียนที่เรียนออน 
 6)  ครูผูสอนควรใหการเสริมแรง เชน คําชมเชย การย้ิม การสัมผัส และการใหรางวัล เปนตน 
เพื่อเปนการพัฒนาใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน เกิดความเชื่อม่ัน และมีแรงจูงใจซึ่งเปนพืน้ฐาน
ของการเรียนรู 
 5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับงานวจิัยครั้งตอไป 
 1)  ควรนําแบบฝกความคิดสรางสรรคโดยใชทฤษฎีองคประกอบความคิดสรางสรรค
ของกิลฟอรดไปสรางแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในระดับชั้นอ่ืนๆ 
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 2)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคระหวางกลุมที่มี
การเรียนการสอนตามปกติกับกลุมที่ใชแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 
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รายการอางอิง 
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