
บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางพื้นฐานในการวิจัยคร้ังนี้
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประเด็นหัวขอดังตอไปนี้ 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการเขียนเชิงสรางสรรค 
1.1 โครงสรางหลักสูตรสาระภาษาไทยในชวงชั้นที่ 1 
1.2 ความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค 
1.3 ความมุงหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค 
1.4 องคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรค 
1.5 ปจจัยสําหรับการสอนเขียนเชิงสรางสรรค 
1.6 แนวทางใน การสอนเขียนเชิงสรางสรรค 
1.7 รูปแบบการเขียนเชิงสรางสรรคในชั้นประถมศึกษา 
1.8 ลําดับขั้นในการฝกเขียนเชิงสรางสรรค 
1.9 ความสําคัญและความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.10 ประโยชนของการสอนเขียนเชิงสรางสรรค  
1.11 การประเมินผลงานเขียนเชิงสรางสรรค 

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 
2.1 การสรางชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 
2.2 หลักในการจัดทําชุดฝก 
2.3 ลักษณะของชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
3.1 งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับการเขียนเชิงสรางสรรค 
3.2 งานวิจัยในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการเขียนเชิงสรางสรรค 
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1.  เอกสารที่เก่ียวของกับการเขียนเชิงสรางสรรค 
 

1.1 โครงสรางหลักสูตรสาระภาษาไทยในชวงชั้นท่ี 1 
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตนมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวยจึงมีความจําเปนที่
จะตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชาติ ซ่ึงถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศเพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและรวมมือ
อยางสรางสรรคในเวทีโลก 

หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยที่ใชอยูคือหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมวิชาการไดติดตามผลและดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
ตลอดมา ผลการศึกษาพบวาหลักสูตรที่ใชในปจจุบันนานกวา 10 ป มีขอจํากัดอยูหลายประการไม
สามารถสงเสริมใหสังคมไทยกาวไปสูสังคมความรูไดทันการณ ในเรื่องที่สําคัญดังตอไปนี้ 

1. การกําหนดหลักสูตรจากสวนกลางไมสามารถสะทอนภาพความตองการที่
แทจริงของสถานศึกษาและทองถ่ิน 

2. การจัดหลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยัง
ไมสามารถผลักดันใหประเทศไทยเปนผูนําดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
จึงจําเปนตองปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหคนไทยมีทักษะกระบวนการและเจตนคติที่ดี
ทางคณิตศาสตรวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค 

3. การนําหลักสูตรไปใชยังไมสามารถสรางพื้นฐานในการคิด สรางวิธีการ
เรียนรูใหคนไทยมีทักษะในการจัดการและทักษะในการดําเนินชีวิตสามารถเผชิญปญหาสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. การเรียนรูภาษาตางประเทศยังไมสามารถที่จะทําใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารและการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่มีอยู
หลากหลายในยุคสารสนเทศ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหบุคคล มีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
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ไดกําหนดใหกระบวนการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรค
ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมแหงการ
เรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคณุธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   

นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอและใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตร
ในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาของชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติดังกลาว กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 

ดวยวิสัยทัศนของรัฐที่เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสรางคน สรางงาน 
เพื่อชวยกอบกูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปนการสรางชาติใหมั่นคงยั่งยืน เช่ือมั่นใน
นโยบายการศึกษาในการสรางชาติ ปรับโครงสรางระบบการศึกษา ยึดหลักบริหารการจัดการที่เนน
คุณภาพ ประสิทธิภาพความเสมอภาค ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเชื่อมั่นในนโยบายการศึกษา
เพื่อสรางคน บูรณาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในการปฏิรูปการเรียนรู และเชื่อมั่นในนโยบาย
การศึกษาสรางงาน สรางเยาวชนใหมีความรูคูการทํางาน กระทรวงศึกษาธิการโดยอาศัยอํานาจตาม
ความในบทเฉพาะกาล มาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 จึง
เห็นสมควรกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยยึดหลักการความมี
เอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ กลาวคือเปนหลักสูตรแกนกลางที่มี
โครงสรางหลักสูตรยืดหยุน กําหนดจุดหมาย ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูในภาพรวม 12 ป สาระ
การเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูแตละกลุมสาระ และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นเปนชวงชั้นละ 3 ป  
จัดเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนไทยความเปนพลเมืองดีของชาติ 
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอใหสถานศึกษาจัดทําสาระใน
รายละเอียดเปนรายป หรือรายภาคใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมถึงจัด
ใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมายดวย 
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การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียน
สําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธของตนเองกับ
สังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ สังคมโลก รวมทั้งความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมา
ของสังคม และระบอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรูความเขาใจและประสบการณ
เร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลยั่งยืน ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมการกีฬา ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใชภูมิ
ปญญา ความรูและทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง ความรู
และทักษะในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุขโครงสรางและเนื้อหาของ
หลักสูตรภาษาไทย ปพุทธศักราช 2521 กระทรวงศึกษาธิการ (2532:2–43) ไดกําหนดเนื้อหาของ
หลักสูตรภาษาไทยเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับการพัฒนาการผูเรียนมีดังนี้ 

ชวงชั้นที่ 1   ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึง 3 
ชวงชั้นที่ 2   ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 
ชวงชั้นที่ 3   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 3 
ชวงชั้นที่ 4   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 
การกําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรูถือเปนเกณฑ

ในการกําหนดคุณภาพของผูเรียน เมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว สําหรับสาระการเรียนรูและ
มาตรฐานการเรียนรูตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาเพิ่มเติมได ดังมีรายละเอียดมาตรฐานทั้ง 8 กลุมสาระ โดยในที่นี้จะไดกลาวถึงเฉพาะกลุม
สาระภาษาไทย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมสาระภาษาไทย  
สาระที่  1    การอาน   
มาตรฐานที่ 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ    

แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 
สาระที่ 2   การเขียน 
มาตรฐานที่ 2.1   ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ 

และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ 
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สาระที่ 3   การฟง การดู การพูด 
มาตรฐานที่ 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู 

ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
สาระที่ 4   หลักการใชภาษา 
มาตรฐานที่ 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง

ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
มาตรฐานที่ 4.2  สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย 

บุคลิกภาพ และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคมและชีวิตประจําวัน 
สาระที่ 5   วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐานที่ 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม

ไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 
คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
จํานวนเวลา  60  ช่ัวโมง 

สาระที่ 1 การอาน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อานไดถูกตองตามหลักการอาน 
2. อานไดถูกตองและคลองแคลว 
3. เขาใจความหมายของคํา และขอความที่อาน 
4. เขาใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่อง 
5. หาคําสําคัญของเรื่องได 
6. ใชแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิดเปนเครื่องมือพัฒนาความเขาใจ 
7. รูจักใชคําถามจากเรื่องที่อานและกําหนดแนวทางปฏิบัติได 
8. สามารถอานในใจ และอานออกเสียง บทรอยกรอง และรอยกรองได

ถูกตองตามลักษณะคําประพันธ และอักขรวิธี 
9. จําบทรอยกรองที่ไพเราะได 
10. เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนได 
11. มีมารยาทในการอาน 
12. มีนิสัยรักการอาน 
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สาระการเรียนรู 
หลักการอาน ความหมายของคํา ขอความ การจับใจความสําคัญของเรื่อง แผนภาพ

โครงเรื่อง แผนภาพความคิด การพัฒนาการอาน การใชคําถามเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง ความรู ความคิด 
การคาดคะเนเหตุการณของเรื่อง การอานในใจ อานออกเสียง เกี่ยวกับบทรอยแกว บทรอยกรอง
ตามลักษณะคําประพันธ อักขรวิธี การเลือกหนังสือที่มีประโยชน มารยาทการอานนิสัยรักการอาน 
 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 1              
จํานวนเวลา  70  ช่ัวโมง                

สาระที่ 2   การเขียน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. เขียนคําไดถูกความหมาย 
2. เขียนสะกดการันตไดถูกตอง 
3. เขียนประโยค ขอความ เร่ืองราว ความรูสึก ความตองการได 
4. ใชกระบวนการเขียน พัฒนางานเขียนของตนเอง 
5. มีมารยาทในการเขียน 
6. มีนิสัยรักการเขียน 
7. มีทักษะการเขียนเรื่องราวในชีวิตประจําวันสั้นๆ ได 

สาระการเรียนรู 
หลักการเขียนคํา การสะกดการันต การเขียนประโยค ขอความเรื่องราว การเขยีน

แสดงความคิดเห็น ความรูสึก ความตองการ จินตนาการ การนํากระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน 
มารยาทการเขียน นิสัยรักการเขียน ความรู ประสบการณเร่ืองราวในชีวิตประจําวัน 
 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
จํานวนเวลา  40  ช่ัวโมง                    

สาระที่ 3   การฟง การดูและการพูด 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟง ดู พูด ได 
2. สามารถเขาใจเนื้อเร่ือง ถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาทาทางของผูพูดได 
3. สามารถแสดงทัศนะจากเรื่องที่ฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 13 

4. สามารถตั้งคําถาม ตอบคําถาม สนทนา แสดงความคิดเห็น เลาเรื่อง
ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึกและประสบการณได 

5. สามารถใชถอยคําเหมาะสมแกเร่ืองอยางสรางสรรค ตามหลักการพูด  
6. มีมารยาท การฟง การดู การพูด 

สาระการเรียนรู 
การจับใจความสําคัญ การใชน้ําเสียงกิริยาทาทาง การแสดงทัศนะ อยางมี

วิจารณญาณ การตั้งคําถาม การตอบคําถาม การสนทนา การแสดงความคิดเห็น เลาเรื่อง การใช
ถอยคํา มารยาทการฟง การดู การพูด 
 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
จํานวนเวลา  60  ช่ัวโมง              

สาระที่ 4   หลักการใชภาษา 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. สามารถสะกดคํา ประสมคํา เปนคําอานและเขียนคําไดถูกตองตาม
หลักเกณฑของภาษา 

2. เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคําและประโยค 
3. เรียงลําดับ และเรียบเรียงประโยคตามลําดับความคิดเปนขอความที่ชัดเจน 
4. สามารถใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวย

ถอยคําที่สุภาพและรูจักไตรตรอง กอนพูดและเขียน 
5. เขาใจวาภาษาไทยมีทั้งภาษาไทยกลาง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 
6. สามารถเลือกใชคําคลองจองแตงบทรอยกรองตางๆ  
7. สามารถนําปริศนาคําทาย และบทรองเลนในทองถ่ินมาใชในการเรียน

และเลน 
8. สามารถใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือการเรียน การแสวงหาความรู

และการทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
9. ใชเทคโนโลยีในการสื่อสารได พัฒนาการเรียนได 
10. เขาใจความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียนได 
11. ใชภาษาไดเหมาะกับบุคคลและสถานการณส่ือสารได 
12. ใชภาษาในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ พัฒนาการอาน การเขียนได 
13. เห็นคุณคาการใชตัวเลขไทย 
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14. ใชภาษาพูดและภาษาเขียนเหมาะแกกาลเทศะและบุคคลได 
สาระการเรียนรู 
การสะกดคํา ประสมคําตามหลักเกณฑภาษา ความหมายและหนาที่ของคํา 

กลุมคํา ประโยค การเรียงลําดับคําและประโยค การใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
ภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น การใชคําคลองจอง การแตงบทรอยกรอง ปริศนา
คําทาย บทรองเลนในทองถิ่น การใชทักษะทางภาษา การแสวงหาความรู การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
การใชเทคโนโลยีการสื่อสาร ภาษาพูด ภาษาเขียน ความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียน การ
ใชภาษาเหมาะกับบุคคลและสถานการณ การพัฒนาการอาน การเขียน ภาษาในกลุมสาระอื่นๆ 
คุณคาของตัวเลขไทย การใชภาษาพูด และภาษาเขียนใหเหมาะสม 
 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
จํานวนเวลา  50  ชั่วโมง               

สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. สามารถอานนิทาน เร่ืองสั้น สารคดี บทความ บทรอยกรองและบทละคร
ใหไดความรู และความบันเทิงได 

2. นําขอคิดเห็นจากการอานไปใชในชีวิตประจําวันได 
สาระการเรียนรู 
การอานนิทาน เร่ืองสั้น สารคดี บทความ บทรอยกรองบทละคร การนําขอคิดที่

ไดจากการอานไปใชในชีวิตประจําวัน 
 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
จํานวนเวลา  60  ช่ัวโมง              

สาระที่ 1     การอาน  
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อานไดถูกตองตามหลักการอานมากขึ้น 
2. อานไดถูกตองและคลองแคลวมากขึ้น 
3. เขาใจความหมายของคําและขอความที่อานไดมากขึ้น 
4. เขาใจความสําคัญ และรายละเอียดของเรื่องมากขึ้น 
5. หาคําสําคัญของเรื่องไดมากขึ้น 
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6. ใชแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิดเปนเครื่องมือพัฒนาความ
เขาใจไดมากขึ้น 

7. รูจักใชคําถามจากเรื่องที่อานและกําหนดแนวทางปฏิบัติไดดีขึ้น 
8. สามารถอานในใจและอานออกเสียงบทรอยแกวและรอยกรองไดถูกตอง

รวดเร็วตามลักษณะคําประพันธและอักขรวิธีมากขึ้น 
9. แตงบทรอยกรองที่ไพเราะไดมากขึ้น 
10. เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนไดมากขึ้น 
11. มีมารยาทการอานมากขึ้น 
12. มีนิสัยรักการอานมากขึ้น 

สาระการเรียนรู 
หลักการอาน ความหมายของคํา ขอความ การจับใจความสําคัญของเรื่อง แผนภาพ

โครงเรื่อง แผนภาพความคิด การพัฒนาการอาน การใชคําถามเกี่ยวกับความรู ความคิด การคาดคะเน
เหตุการณของเรื่อง การอานในใจ การอานออกเสียงเกี่ยวกับบทรอยกรอง บทรอยแกว ตามลักษณะ
คําประพันธ อักขรวิธี การเลือกอานหนังสือที่เปนประโยชน มารยาทการอาน นิสัยรักการอาน 
 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
จํานวนเวลา  70  ช่ัวโมง                

สาระที่ 2    การเขียน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. เขียนคําไดถูกความหมายมากขึ้น 
2. เขียนสะกดการันตถูกตองมาขึ้น 
3. เขียนประโยค ขอความ เร่ืองราว ความรูสึก ความตองการไดมากขึ้น 
4. ใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนของตนเองมากขึ้น 
5. มีมารยาทในการเขียน 
6. มีนิสัยรักการเขียน 
7. มีทักษะการเขียนจดบันทึก ความรู ประสบการณ เรื่องราวในชีวิตประจําวัน

ส้ันๆ ไดมากขึ้น 
สาระการเรียนรู 
หลักการเขียนคํา การสะกดการันต การเขียน ประโยค ขอความ เร่ืองราว การ

เขียนแสดงความคิดเห็น ความรูสึก ความตองการ จินตนาการ การนํากระบวนการเขียน การพัฒนา
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งานเขียน มารยาทการเขียน การฝกนิสัยรักการเขียน ทักษะการเขียน จดบันทึก ความรู ประสบการณ 
เร่ืองราวในชีวิตประจําวัน 
 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
จํานวนเวลา  40  ช่ัวโมง                 

สาระที่ 3    การฟง การดู การพูด 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟง ดู พูด ไดมากขึ้น 
2. สามารถเขาใจเนื้อเรื่อง ถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาทาทางของผูพูดไดมากขึ้น 
3. สามารถแสดงทัศนะจากเรื่องที่ฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ 
4. สามารถตั้งคําถาม ตอบคําถาม สนทนา แสดงความคิดเห็น เลาเรื่อง 

ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก และประสบการณไดมากขึ้น 
5. สามารถใชถอยคําเหมาะสมแกเรื่องอยางสรางสรรคตามหลักการพูดมากขึ้น 
6. มีมารยาทการฟง การดู และการพูดมากขึ้น 

สาระการเรียนรู 
การจับใจความสําคัญ การใชน้ําเสียงกิริยาทาทาง การแสดงทัศนะอยางมีวิจารณญาณ 

การตั้งคําถาม การตอบคําถาม สนทนาแสดงความคิดเห็น เลาเรื่อง การใชถอยคํา มารยาทการฟง 
การดู การพูด 
 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
จํานวนเวลา  60  ช่ัวโมง              

สาระที่ 4   หลักการใชภาษา 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. สามารถสะกด ประสมคําเปนคําอาน และเขียนคําไดถูกตองตาม
หลักเกณฑของภาษา 

2.  เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา และประโยคมากขึ้น 
3. เรียงคําและเรียบเรียงประโยคตามลําดับความคิดเปนขอความที่ชัดเจน

มากขึ้น 
4. สามารถใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวย

ถอยคําสุภาพและรูจักคิดไตรตรองกอนพูดและเขียน 
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5. เขาใจวาภาษาไทยมีทั้ง ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 
6. สามารถเลือกใชคําคลองจองแตงบทรอยกรองงายๆ ไดมากขึ้น 
7. สามารถนําปริศนาคําทายและบทรองเลนในทองถ่ินมาใชในการเรียน

และเลน 
8. สามารถใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือการเรียน การทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนไดมากขึ้น 
9. สามารถใชเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาการเรียนไดมากขึ้น 
10. เขาใจความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียนไดมากขึ้น 
11. ใชภาษาไดเหมาะกับบุคคลและสถานการณส่ือสารมากขึ้น 
12. ใชภาษาในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ในการพัฒนาการอานและการ

เขียนมากขึ้น 
13. เห็นคุณคาของการใชตัวเลขไทย 
14. ใชภาษาพูดและภาษาเขียนตามความเปนจริงเหมาะสมแกกาลเทศะและ

บุคคลไดมากขึ้น 
สาระการเรียนรู 
การสะกดคํา ประสมคําตามหลักเกณฑภาษา ความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา 

ประโยค การเรียงลําดับคําและประโยค การใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ภาษาไทยกลาง
หรือภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น การใชคําคลองจอง การแตงบทรอยกรอง ปริศนาคําทาย บทรอง
เลนในทองถิ่น การใชทักษะทางภาษา การแสวงหาความรู การทํางานรวมกับผูอื่น การใชเทคโนโลยี
การสื่อสาร ภาษาพูด การเขียน ความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียน การใชภาษาเหมาะกับ
บุคคลและสถานการณ การพัฒนาการอาน การเขียน ภาษาในกลุมสาระอื่นๆ คุณคาของตัวเลขไทย 
การใชภาษาพูดและภาษาเขียนใหเหมาะสม 
 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
จํานวนเวลา  50  ช่ัวโมง 

สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. สามารถอานนิทาน เร่ืองสั้น สารคดี บทความ บทรอยกรองและบทละคร
ใหไดความรูและความรูบันเทิงมากขึ้น 

2. นําขอคิดที่ไดจากการอานไปใชในชีวิตประจําวันไดมากขึ้น 
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สาระการเรียนรู 
การอานนิทาน เร่ืองสั้น สารคดี บทความ บทรอยกรองบทละคร การนําขอคิดที่

ไดจากการอานไปใชในชีวิตประจําวัน 
 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
จํานวนเวลา  60  ช่ัวโมง  

สาระที่ 1    การอาน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อานไดถูกตองตามหลักการอานมากยิ่งขึ้น 
2. อานไดถูกตองและคลองแคลวมากยิ่งขึ้น 
3. เขาใจความหมายของคําและขอความที่อานไดมากยิ่งขึ้น 
4. เขาใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่องมากยิ่งขึ้น 
5. หาคําสําคัญของเรื่องไดมากยิ่งขึ้น 
6. ใชแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิดเปนเครื่องมือการพัฒนา

ความเขาใจไดมากยิ่งขึ้น 
7. รูจักใชคําถามจากเรื่องที่อานและกําหนดแนวทางปฏิบัติไดดียิ่งขึ้น 
8. สามารถอานในใจและอานออกเสียงบทรอยแกวและรอยกรองไดถูกตอง

รวดเร็วตามลักษณะคําประพันธและอักขรวิธีมากยิ่งขึ้น 
9. จําบทรอยกรองที่ไพเราะไดมากยิ่งขึ้น 
10. เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนไดมากยิ่งขึ้น 
11. มีมารยาทการอานมากยิ่งขึ้น 
12. มีนิสัยรักการอานมากยิ่งขึ้น 

สาระการเรียนรู 
หลักการอาน ความหมายของคํา ขอความ การจับใจความสําคัญของเรื่อง แผนภาพ

โครงเรื่อง แผนภาพความคิด การพัฒนาการอาน การใชคําถามเกี่ยวกับความรู ความคิด การคาดคะเน
เหตุการณของเรื่อง การอานในใจ การอานออกเสียนงเกี่ยวกับบทรอยกรอง บทรอยแกว ตาม
ลักษณะคําประพันธ อักขรวิธี การเลือกอานหนังสือท่ีเปนประโยชน มารยาทการฝกอาน การฝก
นิสัยรักการอาน 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
จํานวนเวลา  70  ช่ัวโมง                   

สาระที่ 2    การเขียน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. เขียนคําไดถูกความหมายมากยิ่งขึ้น 
2. เขียนสะกดการันตถูกตองมากยิ่งขึ้น 
3. เขียนประโยค ขอความ เร่ืองราว ความรูสึก ความตองการไดมากยิ่งขึ้น 
4. ใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนของตกเองมากยิ่งขึ้น 
5. มีมารยาทในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
6. มีนิสัยรักการเขียนมากยิ่งขึ้น 
7. มีทักษะการเขียน จดบันทึก ความรู ประสบการณ เรื่องราวในชีวิตประจําวัน

ส้ันๆ ไดมากยิ่งขึ้น 
สาระการเรียนรู 
หลักการเขียนคํา การสะกดการันต การเขียน ประโยค ขอความ เร่ืองราว การ

เขียนแสดงความคิดเห็น ความรูสึก ความตองการ จินตนาการ การนํากระบวนการเขียน การพัฒนา
งานเขียน มารยาทการเขียน การฝกนิสัยรักการเขียน ทักษะการเขียน จดบันทึก ความรู ประสบการณ 
เร่ืองราวในชีวิตประจําวัน 
 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
จํานวนเวลา  40  ช่ัวโมง                  

สาระที่ 3    การฟง การดู การพูด 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟง ดู พูด ไดมากยิ่งขึ้น 
2. สามารถเขาใจเนื้อเร่ือง ถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาทาทางของผูพูดไดมาก

ยิ่งขึ้น 
3. สามารถแสดงทัศนะจากเรื่องที่ฟงและดูอยางมีวิจารณญาณไดมากยิ่งขึ้น 
4. สามารถตั้งคําถาม ตอบคําถาม สนทนา แสดงความคิดเห็น เลาเรื่อง 

ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก และประสบการณไดมากยิ่งขึ้น 
5. สามารถใชถอยคําเหมาะสมแกเรื่องอยางสรางสรรคตามหลักการพูด

ไดมากยิ่งขึ้น 
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6. มีมารยาทการฟง การดู และการพูดไดมากยิ่งขึ้น 
สาระการเรียนรู 
การจับใจความสําคัญ การใชน้ําเสียงกิริยาทาทาง การแสดงทัศนะอยางมี

วิจารณญาณ การตั้งคําถาม การตอบคําถาม สนทนาแสดงความคิดเห็น เลาเรื่อง การใชถอยคํา 
มารยาทการฟง การดู การพูด 
 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
จํานวนเวลา  60  ช่ัวโมง                   

สาระที่ 4    หลักการใชภาษา 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. สามารถสะกด ประสมคําเปนคําอานและเขียนคําไดถูกตองตามหลักเกณฑ
ของภาษามากยิ่งขึ้น 

2. เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา และประโยคมากยิ่งขึ้น 
3. เรียงคําและเรียบเรียงประโยคตามลําดับความคิดเปนขอความที่ชัดเจน

มากยิ่งขึ้น 
4. สามารถใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวย

ถอยคําสุภาพและรูจักคิดไตรตรองกอนพูดและเขียนไดมากยิ่งขึ้น 
5. เขาใจวาภาษาไทยมีทั้ง ภาษาไทยกลาง หรือภาษาไทยมาตรฐาน และ

ภาษาถิ่นไดมากยิ่งขึ้น 
6. สามารถเลือกใชคําคลองจองแตบทรองกรองงายๆ ไดมากยิ่งขึ้น 
7. สามารถนําปริศนาคําทายและบทรองเลนในทองถ่ินมาใชในการเรียน

และเลนไดมากยิ่งขึ้น 
สาระการเรียนรู 
การสะกดคํา ประสมคําตามหลักเกณฑภาษา ความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา 

ประโยค การเรียงลําดับคําและประโยคการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวันภาษาไทยกลาง
หรือภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น การใชคําคลองจอง การแตงบทรอยกรอง ปริศนาคําทาย บทรอง
เลนในทองถิ่น การใชทักษะทางภาษา การแสวงหาความรู การทํางานรวมกับผูอื่น การใชเทคโนโลยี
การสื่อสาร ภาษาพูด การเขียน ความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียน การใชภาษาเหมาะกับ
บุคคลและสถานการณ การพัฒนาการอาน การเขียน ภาษาในกลุมสาระอื่นๆ คุณคาของตัวเลขไทย 
การใชภาษาพูดและภาษาเขียนใหเหมาะสม 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
จํานวนเวลา  50  ช่ัวโมง                   

สาระที่ 5   วรรณคดีและวรรณกรรม 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. สามารถอานนิทาน เร่ืองสั้น สารคดี บทความ บทรอยกรองและบทละคร
ใหไดความรู และความรูบันเทิงไดมากยิ่งขึ้น 

2. นําขอคิดที่ไดจากการอานไปใชในชีวิตประจําวันไดมากยิ่งขึ้น 
สาระการเรียนรู 
การอานนิทาน เร่ืองสั้น สารคดี บทความ บทรอยกรองบทละคร การนําขอคิดที่

ไดจากการอานไปใชในชีวิตประจําวัน 
 

1.2 ความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค 
การเขียนเชิงสรางสรรคปจจุบันมีความสําคัญตอการพัฒนาการดานการคิดและ

การถายทอดในรูปแบบตางๆ โดยมากภาษาเปนสื่อในการถายทอด การพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรค
จึงเปนการพัฒนาทั้งการคิดและการเขียนไปพรอมๆ กัน บุคคลที่สามารถเขียนสรางสรรคไดจะตอง
มีความคิดสรางสรรคดังที่นักวิจัยและนักการศึกษาไดใหความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรคไว
ดังนี้ 

พิสมัย สิงหแกว (2517:10) ใหความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรควา หมายถึง 
ความสามารถในการถายทอดความคิดสรางสรรค อารมณ ความรูสึกและเจตนาของผูเขียน เปน
ภาษาที่แปลกใหมนาสนใจ 

เจือ สตะเวทิน (2522:3) ไดใหความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค วาเปน
การเขียนที่สงเสริมความเจริญงอกงามทางสติปญญาของนักเรียน ซ่ึงถือวาเปนการเปดเผยความ
ฉลาดของนักเรียนเปนรายบุคคล 

สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2523:134) ไดใหความหมายของการ
เขียนเชิงสรางสรรคไววา คือ การเขียนเรียบเรียงความรู ความคิด ประสบการณตางๆ ตลอดจน
ความรูสึก นึกคิดและจินตนาการออกมาเปนลายลักษณอักษร เปนขอความสั้นๆ ทํานอง คําขวัญ 
รอยแกวส้ันๆ ขอเขียนตางๆ เหลานี้จะมีเอกภาพ มีความเปนตัวของมันเอง ทั้งในดานความคิดและ
การใชภาษาเรียบเรียง 
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ประภาศรี สีหอําไพ (2531:1) ไดใหความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรควา 
หมายถึง การเขียนที่ผูเขียนสรางคําและขอความจากจินตนาการของตนเองโดยมิไดลอกเลียนแบบ
อยางของผูอ่ืน มีอิสระที่จะเลือกรูปแบบการเขียนโดยไมอยูในกรอบของลักษณะของคําประพันธ 

อัจฉรา ชีวพันธ (2532:2) กลาวถึงการเขียนเชิงสรางสรรควา หมายถึงการเขียน
ซ่ึงมีลักษณะของการคิดริเริ่ม โดยที่ผูเขียนจะตองใชจินตนาการและประสบการณของตนเองมา
เชื่อมโยงความคิดในการเขียน 

บันลือ พฤกษะวัน (2527:7) ไดใหความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรควา 
หมายถึง ผลงานการเขียนอยางอิสระโดยใชความคิดของเด็กเอง ซ่ึงอาศัยพื้นฐานประสบการณจาก
การเรียนรูหลายลักษณะ เชน จากการอาน การทองเที่ยว การฟงเรื่องราวและอื่นๆ 

กรรณิการ พวงเกษม (2533:33) ก็ไดใหความหมายวา การเขียนอยางสรางสรรค
มีความหมายตรงขามกับการเขียนที่มุงประโยชน หรือวิชาการตางๆ ในการเขียนเชิงสรางสรรค 
ผูเขียนจะตองสามารถใชจินตนาการ หรือความคิดคํานึงของตนเขียนออกมาดวยถวยคําที่สละสลวย  
ประทับใจผูอาน ผูฟง และใหความรูสึกในทางเพลิดเพลินใจและยกระดับสติปญญาไปในตัว การ
เขียนอยางสรางสรรคสําหรับเด็กตองเปนงานที่เกิดขึ้นจากความคิดของเด็กเอง ตองไมเลียนแบบ
ความคิดหรือลีลาการเขียนของผูอ่ืนมา ถามีการเปลี่ยนแปลงก็ควรเปนการเปลี่ยนแปลงที่เด็กกระทํา
เองเพราะเห็นวาสมควร 

จากแนวคิดขางตนที่กลาวมาทําใหสามารถสรุปไดวา การเขียนเชิงสรางสรรค
นั้นคือ การเขียนแบบใดก็ไดที่เกิดจากความคิดและจินตนาการของผูเขียนเอง โดยท่ีมิไดไป
ลอกเลียนแบบผูอ่ืน มีการใชภาษาที่ไพเราะ สละสลวย เหมาะสมกับรูปแบบและเรื่องราว ทําใหงาน
เขียนนั้นนาสนใจ ดังนั้นการเขียนเชิงสรางสรรคนี้จะเปนการเขียนในลักษณะที่เปนการถายทอด
จินตนาการที่หล่ังไหลออกมาเปนภาษาเขียน หากครูสามารถจัดกิจกรรมในลักษณะที่ชวยกระตุน
ใหเด็กเกิดจินตนาการและเกิดความสนุกสนานในการใชจินตนาการทางการเขียนแลวขอบเขตการ
ใชคําของเด็กจะกวางขึ้น 
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1.3 ความมุงหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค 
ในการเขียนเชิงสรางสรรคนั้นถาตองการใหเด็กเขียนไดดีจะตองมีจุดมุงหมายไว

ใหชัดเจน เพื่อใหเด็กบรรลุถึงวัตถุประสงคของการเขียน ดังนั้นจึงมีผูใหความมุงหมายไวหลายทาน
เชน วรรณาพร ภิรมยร่ืน (2524:20-22) สรุปถึงความมุงหมายของการเขียนเชิงสรางสรรคไววา 

1. เพื่อใหเด็กมีโอกาสฝกทักษะการใชภาษาเขียนเพื่อส่ือความคิดที่มีตอส่ิง
ตางๆ รอบตัวเด็กอยางเสรี 

2. เพื่อปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษา และกระตุนใหมีความสนใจงาน
ดานวรรณศิลป 

3. เพื่อสงเสริมใหเด็กที่มีพื้นฐานทางภาษาดีอยูแลว และมีความสนใจฝก
ทักษะการใชภาษาใหมีโอกาสฝกไดกวางขวางยิ่งขึ้น   

กรรณิการ พวงเกษม (2533:33) ไดใหความมุงหมายในการสอนเขียนเชิงสรางสรรค
ไว 6 ประการ คือ  

1. เพื่อใหรูสึกระบายความรูสึกนึกคิดของตนเองออกมาในทางสรางสรรค
และเขาใจแนวคิดของผูอ่ืน 

2. เพื่อใหเขาใจ เห็นคุณคาและชื่นชมศิลปะ วรรณคดี ดนตรี ตลอดจน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมสามารถเขารวมกิจกรรมนั้นๆ ได 

3. เพื่อใหมีความสามารถในการปรับตัวทางอารมณและทางสังคม 
4. ครูจะตองชวยสงเสริมการสังเกต การสรางเรื่องและการเขียนที่ชัดเจน

เปนรายบุคคลดวยการออกความเห็น และชมเชยสวนที่ดี 
5. เด็กจะไดรับประสบการณตางๆ จากสิ่งที่ครูใหบนกระดานดํา 
6. ประสบการณที่ไดจากการอภิปรายรวมกัน จะชวยพัฒนาทักษะในการ

เขียนไดมากกวาการใหเขียนแตเพียงอยางเดียว 
สรุปจะเห็นไดวา ความมุงหมายของการเขียนเชิงสรางสรรคนั้นเพื่อมุงใหนักเรียน

ถายทอดความรูสึกนึกคิด ความตองการ ประสบการณตางๆ ของตนเองใหผูอ่ืนไดทราบอยางเปน
เร่ืองราวที่สละสลวยในรูปแบบของลายลักษณอักษร 
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1.4 องคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรค 
การเขียนเชิงสรางสรรคเปนทักษะการเขียนสวนหนึ่งของการใชภาษาที่จําเปน 

และสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนการแสดงออกทางความคิด โดยอาศัยทั้งความรูและความสามารถของ
ผูเขียนดวย ซ่ึงไดมีผูกลาวถึงองคประกอบของการเขียนไว ดังเชน 

กรรณิการ พวงเกษม (2533:33) ไดสรุปองคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรค
ไวดังนี้ 

1. มีจินตนาการหรือความคิดคํานึง คือ ผูเขียนจะตองสรางจินตนาการโดย
การคัดเลือกความคิดตางๆ เหลานั้นใหเกิดเปนภาพในใจของผูอานใหได จะชวยใหผูอานไดรสและ
มีความรูสึกคลอยตามเปนอันหนึ่งอันเดียวกับผูเขียน 

2. สํานวนภาษาดี  คือ ผูเขียนตองเลือกเฟนพลิกแพลงถอยคําและรูปประโยค
ใหสละสลวยนาฟงนาอาน มีทวงทํานองในการเขียนดี ไมมีลักษณะกระทบกระเทียบเสียดสีผูใดผู
หนึ่ง 

3. ใหคุณคาทางจิตใจและสติปญญา คือ นอกจากจะใหความเพลิดเพลินแลว 
ควรจะใหผูอานเกิดคุณธรรมขึ้นในตนเอง มีความรูสึกนึกคิดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี กอใหเกิด
ความเรืองปญญาและเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม 

สรุปไดวา ในการเขียนเชิงสรางสรรค ผูเขียนจะตองสามารถใชจินตนาการใน
การเสนอออกมาเปนถอยคําที่สละสลวย ประทับใจผูอาน ใหความรูสึกเพลิดเพลิน มีคุณคาจิตใจ
และสติปญญา 
 

1.5 ปจจัยสําหรับการสอนเขียนเชิงสรางสรรค 
การสอนเขียนเชิงสรางสรรค จะไดผลดีจําเปนตองอาศัยปจจัยหลายๆ อยาง ดังที่

มีผูเขียนไว เชน กรรณิการ พวงเกษม (2533:33) สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2523: 
134–135) และประเทิน มหาขันธ (อางใน ประชุมพร ธนูทอง,2527:17–18) สรุปไดวา ปจจัยสําหรับ
การสอนเขียนเชิงสรางสรรคจะตองประกอบดวยสวนประกอบตางๆ ดังนี้ 

1. บรรยากาศและสภาพการณ ครูควรจะสรางบรรยากาศใหเปนกันเองและ
เหมาะสมกับเด็ก สงเสริมใหเด็กกลาทํา ไดกลาคิด กลาแสดงออก เปนตัวของตัวเอง ไมทําใหเด็ก
เกรงกลัวหรือเกิดความคับของใจและสรางความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนและครู 

2. ประสบการณ พยายามสรางประสบการณใหเด็กไดรูและเขาใจในสิ่งตางๆ 
ไดโดยตรง และมีส่ืออุปกรณการสอนใหพรอมเพียงหรือการศึกษาจากสถานการณหรือของจริง 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 25 

3. ความเอาใจใสของครู นับวาเปนปจจัยสําคัญในการที่จะชวยใหการเขียน
เชิงสรางสรรคของเด็กประสบผลสําเร็จ ครูจะตองปลูกฝงนิสัยความเปนคนชางสังเกตสิ่งตางๆ ที่
แวดลอมและที่ผานเขามาในชีวิตใหมาก เพื่อเด็กจะไดนําประสบการณเหลานั้นมาคิดสรางสรรคให
เปนสิ่งที่มีประโยชน แลวเปดโอกาสใหเด็กไดเขียนแสดงความรูสึกตอส่ิงตางๆ เหลานั้น เด็กจะได
แสดงออกตามความรูสึกที่เปนของเขาอยางแทจริง 

สรุปจะเห็นไดวาปจจัยที่สําคัญตอการสอนเขียนเชิงสรางสรรคนั้น ส่ิงแวดลอม
สําคัญที่สุด เพราะมีอิทธิพลตอความคิดของเด็กเปนการกระตุนใหเด็กสามารถใชจินตนาการในการ
เสนอความคิดออกมาอยางเชื่อมั่นและสนุกสนาน เพลิดเพลินตอการเขียน 
 

1.6 แนวทางในการสอนเขียนเชิงสรางสรรค  
ไดมีผูใหแนวทางในการสอนเขียนเชิงสรางสรรคไวหลายทานและหลากหลาย

แนวทางดวยกัน ซ่ึงความคิดสรางสรรคเปนคุณสมบัติที่มีอยูในตัวผูเรียนทุกคนและสามารถสงเสรมิ
ใหพัฒนาไดทั้งทางตรงและทางออม ในทางตรงคือ การสอนโดยใชส่ือหรือเทคนิคตางๆ เพื่อฝกฝน
อบรม กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค และทางออมคือ การสรางบรรยากาศและการจัด
สภาพแวดลอมสงเสริมความคิดเปนอิสระในการเรียนรู ซ่ึง เฮยเดน (Hayden,1971 อางใน อัจฉรา 
ชีวพันธ,2532:3–6) ไดสรุปถึงแนวทางในการสอนเขียนเชิงสรางสรรค ดังนี้  

1. ครูมีบุคลิกที่สรางสรรคในการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูเปนผูที่อยู
ใกลชิดกับเด็กตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ครูควรจะเปนผูที่มีบุคลิกของการเปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
เพื่อจูงใจและแบบอยางที่ดีใหกับเด็ก ลักษณะของครูที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคนั้น จะตองปฏิบัติ
ดังนี้  

1.1 จัดหากิจกรรมเราใจใหมๆ  
1.2 เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกดานตางๆ 
1.3 รับฟงความคิดเห็นของทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
1.4 ใชคําถามนําใหเกิดคําตอบหลายอยาง 
1.5 กระตุนใหเกิดคําตอบหลายๆ อยาง 
1.6 ชมเชยและใหกําลังใจ 
1.7 มีประชาธิปไตยในการสอน 

2. จัดบรรยากาศใหจูงใจ ใหเด็กรักการเขียน 
3. เร่ิมจากสิ่งที่ใกลตัวเด็ก เพราะจะชวยเราใจใหเด็กอยากเขียน  
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4. ยั่วยุใหมีความคิดที่แตกฉาน โดยจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียน
สามารถใชความคิดพิจารณาไตรตรอง สามารถแสดงออกไดอยางอิสระ ดวยความคิดริเร่ิมของตน  
สามารถเสนอแนวทางในการแกปญหาไดหลายทาง 

5. จัดกิจกรรมที่ทําใหเด็กรูสึกสนุกสนานในการเขียน  
6. ฝกผูเรียนใหเกิดทักษะในการเขียน  

กรรณิการ พวงเกษม (2533:34 ) ไดใหแนวทางในการสอนเขียนเชิงสรางสรรค
ไววา 

1. ตองเราใหนักเรียนเกิดความตองการที่จะเขียน การเรานั้นอาจใชอุปกรณ
หรือเร่ืองราวตางๆ  

2. ใหรางอยางหยาบๆ ใหเสร็จครั้งหนึ่งกอนในชั้นเรียน 
3. ใหนักเรียนแกไขขอบกพรองแลวเขียนเพิ่มเติมใหม ซ่ึงเปนการวัดผล

ดวยตนเอง 
4. ใหนักเรียนทั้งชั้นชวยกันประเมินผลการเขียนนั้น 
5. ครูเปนผูประเมินผลเองและใหนักเรียนแกไขเสียใหม 
6. อานนิทาน โคลง ใหเด็กฟงมากๆ เพื่อความสนุกสนาน หากเด็กไดมี 

สวนรวมบาง เชน ชวยกันตอบปญหา ชวยกันเลาบางจะทําใหสนุกสนานยิ่งขึ้น 
7. สงเสริมใหเด็กเขียนใหมากๆ ใหลองเขียนส่ิงแปลกๆ ใหมๆ อยูเสมอ 
8. ชวยใหกําลังใจโดยยกยองชมเชยผลงานเมื่อเห็นสมควร แตไมแสดงให

มากเกินไปจนทําใหเด็กไมพยายามทําใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม 
9. ไมบังคับใหเด็กเขียน ถาหากไมนึกอยากเขียน อาจใหเลาเรื่องประกอบ

ภาพก็ได 
บันลือ พฤกษะวัน (2527:7–8) ไดกลาวถึงแนวทางในการสอนเพื่อสงเสริมการ

เขียนเชิง สรางสรรคไวดังนี้ 
1. ครูตองสรางบรรยากาศโดยเปนผูที่มีเมตตา มีความสัมพันธกับเด็กอยาง

ใกลชิด เขาใจและใหความเห็นอกเห็นใจเด็กของตนโดยใหกําลังใจ ยกยองชมเชยใหมากและงดเวน
การตําหนิ 

2. ใหอิสระในการทํางานแกเด็กที่จะทํา จะคิดและรูจักใชการยืดหยุนทัง้การ
ใชเวลา และระเบียบ หรือรูปแบบที่มักเคยกําหนดงานใหนอยลง ควรใหอิสระแกผูเรียน 
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3. สงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณตรงจากการศึกษาสภาพแวดลอม และ
ใหไดมีวัสดุการอานมีหนังสือเด็กหลายประเภทใหเลือกอานอยางอิสระเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
ของเด็ก 

4. จากการสงเสริมการอาน การประดิษฐเศษวัสดุและประสบการณทั้งหลาย 
ควรใหโอกาสมีการแลกเปลี่ยนโดยการเลา รายงานและสรุปผลโดยนักเรียนเองเสมอ 

5. กระตุน ช้ีแนะใหเกิดความอยากรูอยากเห็น สรางความแปลกใหม ทั้ง
เครื่องเลนและหนังสือสําหรับเด็กโดยการชี้แนะและสงเสริมใหมีกิจกรรมตางๆ ที่สนุกสนาน
เพลิดเพลิน อยูเสมอ โดยครูเองตองเปนคนที่ใหความสนใจในการแสดงออกของเด็กและสงเสริม
การแสดงออกอยางกวางขวาง 

นอกจากนี้ อารี พันธมณี (2540:130) ไดกลาววา บุคคลที่มีความคิดสรางสรรค
จะสามารถสรางสรรคตนเองและสิ่งแวดลอมใหอยูในลักษณะที่เหมาะสม พึงพอใจ ชีวิตที่เปนสุข
และ ไดเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมสรางสรรคทางภาษา เพื่อสงเสริมการแสดงออกทางการเขียน
เชิงสรางสรรคไวดังนี้  

กิจกรรมที่ 1   คือ กิจกรรมเขียนเรื่องจากรูปภาพ 
กิจกรรมที่ 2   คือ  กิจกรรมเขียนเรื่องตอจากขอความที่ใหมาและตั้งช่ือเรื่องที่เขียน 
กิจกรรมที่ 3   คือ  กิจกรรมเขียนประโยคอธิบายรูปภาพ 
กิจกรรมที่ 4   คือ  การเขียนแสดงความคิดเห็น อภิปรายขาวที่ไดอาน 
กิจกรรมที่ 5   คือ  การเขียนนิทานโดยใชคําที่กําหนด 
กิจกรรมที่ 6   คือ  การเขียนคําใหมมีลักษณะรวมเหมือนคําที่ใหมาและเปนคําที่

มีความหมาย 
กิจกรรมที่ 7   คือ การเขียนคํากําหนดใหมาแตงประโยคที่มีความหมายให

ไดมากที่สุดเทาที่จะทําได 
กิจกรรมที่ 8   คือ การเขียนคําใหคลองจองกับคําที่ไหมา 
กิจกรรมที่ 9   คือ การเขียนคําใหมใหขึ้นตนดวยพยางคทายของคําที่กําหนด

และเปนคําที่มีความหมาย 
กิจกรรมที่ 10  คือ การเขียนแสดงความรูสึกจากภาพที่ไดเห็น 
กิจกรรมที่ 11  คือ กิจกรรมภาษาในลักษณะตางๆ 
สรุปไดวาแนวทางในการสอนเขียนสรางสรรคนั้น เปนการวางแนวทางใหเด็ก

เกิดความรูสึกอยากจะเขียนและสามารถเขียนออกมาไดอยางอิสระ โดยมีครูเปนผูจัดสิ่งแวดลอม
ตางๆ ใหเหมาะสมกับเด็ก   
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1.7 รูปแบบการเขียนเชิงสรางสรรคในชั้นประถมศึกษา 
การเขียนเชิงสรางสรรคในชั้นประถมศึกษา ไดมีผูเขียนไวหลายรูปแบบ ดังที่

กรรณิการ พวงเกษม (2533:39) สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ อินทรัมพรรย (2523:135–137) และ
นิตยา ฤทธิโยธี (2518:63–67) ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. การเขียนเปนเรื่องราว 
1.1 การจัดหมูเขียนเรื่องบนกระดาน 
1.2 กําหนดคํา ขอความ ประโยค ภาพ ช่ือเร่ือง นิทาน ส่ิงของ แลว

นําไปเขียนเปนเรื่องราว 
2. การเขียนแสดงความรูสึกนึกคิดตามความตองการและตามจินตนาการ  

เชน การกําหนดคํา ขอความ ประโยค ภาพ ช่ือเรื่อง สิ่งของ มาใหแลวใหเขียนแสดงความรูสึกนึกคิด 
ความตองการและจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งที่กําหนดให 

3. การเขียนเลาประสบการณ คือ การใหนักเรียนเขียนเลาประสบการณของ
ตนเอง 

4. การเขียนคําโฆษณา คําขวัญและคําอวยพร มีการใหเขียนคําโฆษณา     
คําขวัญและคําอวยพรจากสิ่งที่กําหนดใหและเขียนตามความพอใจ 

5. การเขียนกลอนกลาวคือ ใหเขียนกลอน บรรยายภาพหรือเขียนนิทานคํา
กลอนสั้นๆ 

6. การเขียนเพื่อการแสดง ดังเชนใหเขียนบทบาทสมมุติเพื่อการแสดงละคร 
7. การเขียนเพื่อการติดตอส่ือสาร เชน การเขียนเพื่อประโยชนในการ

ติดตอส่ือสาร 
สรุปจะเห็นไดวา รูปแบบการเขียนเชิงสรางสรรคในชั้นประถมศึกษานั้น เปน

การเขียนที่งายๆ ส้ันๆ โดยเริ่มตนจากการเขียนสิ่งที่อยูใกลๆ ตัว และสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

 
1.8 ลําดับขั้นในการฝกเขียนเชิงสรางสรรค   

การสอนเขียนเชิงสรางสรรคเปนส่ิงละเอียดออน ถาจะใหผลดีควรจะมีการสอน
ตามลําดับขั้นในการฝก ซึ่งมีผูเขียนไวหลายทาน ในที่นี้จะขอนํามากลาวไวดังนี้คือ จิ้มลิ้ม โกวิทางกูร 
(2530:35) ไดเสนอแนะลําดับขั้นการสอนเขียนเชิงสรางสรรคไวดังนี้ 

1. ขั้นจูงใจ เปนขั้นใหความรูในเรื่องที่นักเรียนสนใจ ขั้นนี้ครูตองพยายาม
สรางความรูสึกใหนักเรียนอยากเขียน 
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2. ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องที่สนใจ เปนขั้นที่ครูจะตองเปดโอกาสให
นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อจะไดแนวคิดหลากหลาย 

3. ขั้นเขียน เปนขั้นที่นักเรียนแสดงการเขียนเรื่องที่ตนเองสนใจอยางอิสระ 
4. ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดจากเรื่องที่เขียน เปนการเปดโอกาสใหนักเรียน

แตละคนไดแลกเปลี่ยนเรื่องกันอาน เพื่อใหนักเรียนเกิดแนวคิดเพิ่มเติม 
5. ขั้นติดตามผล เปนขั้นที่ติดตามกิจกรรมบางอยางใหเหมาะสม เชน การ

เขียนเรื่องที่ตอเนื่องกันและการแกไขขอบกพรองบาง 
สรุปจะเห็นไดวา ลําดับขั้นตอนในการฝกเขียนเชิงสรางสรรคนั้นจะตองมีลําดับ

ขั้นตอนการสอนที่เปนระบบจากขั้นตอนงายๆ ไปสูขั้นตอนที่ยากๆ เปนลําดับเพื่อฝกใหนักเรียนได
มีโอกาสแสดงความคิดของตนเองออกมาอยางเปนอิสระ 
 

1.9 ความสําคัญและความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
จุฑามาศ สุวรรณโคราช และสุกัญญา ศรีสืบสาย (2532:14) ไดกลาวถึงความหมาย

ของกิจกรรมไววา กิจกรรม คือ สภาพการเรียนเรียนรูที่เด็กไดใชทั้งรางกและสมองเพื่อใหบรรลุถึง
จุดมุงหมายที่วางไว  

สนิท สัตโยภาส (2526:34) ใหความหมายของกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมคือส่ิงที่
จัดทําขึ้นในการสอนเพื่อใหการเรียนการสอนมีความหมายขึ้น นักเรียนจะไดความรูและความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไมเบื่อหนาย 

ลักษณะของกิจกรรมที่กลาวมาพอจะกลาวไดวา กิจกรรมคือสภาพการเรียนรูที่
จัดขึ้นโดยใหเด็กไดมีสวนรวมปฏิบัติดวยตนเองอยางเต็มใจและสนุกสนาน เพื่อใหบรรลุถึง
จุดมุงหมายที่เด็กปรารถนา 

ลักษณะของกิจกรรมนั้นนอกจากจะเปนสิ่งที่ชวยสรางประสบการณทางภาษา
ใหแกเด็กนักเรียนแลว ยังมีสวนในการเราใหเด็กไดใชทั้งรางกายและสมองในการเขารวมกิจกรรม  
คือใชทั้งความรู ความสามารถและทักษะอยางบูรณาการ มีทั้งการฟง พูด อาน เขียน คิดและแสดงออก
อยางสนุกสนาน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนไดมีพัฒนาการทั้งทางดานสมอง รางกาย อารมณและทาง
สังคมอีกดวย 
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1.10 ประโยชนของการสอนเขียนเชิงสรางสรรค 
การสอนเขียนเชิงสรางสรรคเปนเรื่องละเอียดออนและมีความสําคัญ ไดมีผู

กลาวถึงประโยชนของการสอนเขียนเชิงสรางสรรคไวหลากหลาย ดังเชน 
ประชุมพร สุวรรณตรา (2523:19–20) ไดกลาวถึงประโยชนของการสอนเขียน

เชิงสรางสรรคไวหลายประการดังนี้ 
1. เปนการฝกทักษะและพัฒนาการใชในการถายทอดความรูสึกนึกคิดที่มี

ตอส่ิงแวดลอมของเด็ก 
2. เปนการชวยใหเด็กรูวงศัพทมากขึ้นกอใหเกิดความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา

แกผูอานและกอความสุขความเพลิดเพลินในการเขียน 
3. ทําใหเด็กรักการเขียน 
4. เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
5. เด็กๆ จะแสดงความรูสึกนึกคิด แสดงปญหาที่พบออกมาในการเขียน  

ทําใหครูรูจักและเขาใจเด็กแตละคนมากขึ้น 
6. การเขียนแบบสรางสรรค จะชวยพัฒนาบุคลิกภาพของผูเขียนใหมีความ

นับถือยอมรับตนเอง ภูมิใจในตนเองและรูจักยอมรับผูอ่ืน 
7. การสอนเขียนแบบสรางสรรค ชวยใหเด็กมีความรู เกิดความซาบซึ้งใน

วรรณคดีที่มีคุณคาตางๆ ซ่ึงจะเปนประสบการณสะสมที่เด็กจะนําไปใชในโอกาสตอไป 
8. การเขียนแบบสรางสรรค จะเปนการฝกใหเด็กใชความสังเกตธรรมชาติ  

อารมณ สิ่งแวดลอม ความรูสึกที่มีตอส่ิงตางๆ ซ่ึงกอใหเกิดปญหาและความรูสึกอันดีงาม ความเห็น
อกเห็นใจ มีความรักเพื่อนมนุษย สัตวและธรรมชาติ 

9. การเขียนแบบสรางสรรค จะเปนงานที่สนุกสนาน ทาทาย เพราะมีการ
วางแผนการหากลวิธีในการสอน ซ่ึงเปนการใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคของผูสอน เปนงานที่สราง
ความสุขและกอใหเกิดความภาคภูมิใจในการสอน เปนงานที่สรางความเชื่อมั่นและคุณคาใหกับ
ผูสอนเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผูเรียน   

พิสมัย สิงหแกว (2517:3–4) ไดกลาวถึงประโยชนของการเขียนเชิงสรางสรรค
ไวดังนี้ 

1. ประโยชนตอนักเรียน คือ 
1.1 ทําใหจิตใจกลาแข็ง คิดอยางรวดเร็ว 
1.2 ทําใหเด็กไดแสดงความรูสึกสะเทือนอารมณ และมีสุนทรียภาพ 
1.3 เปดโอกาสใหเด็กไดทดลองความสามารถทางการเขียน 
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1.4 เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิด ความเขาใจและแสดงปฏิกิริยา
ตอส่ิงเราที่ไดพบเห็นออกมา 

2. ประโยชนตอครู คือ 
2.1 เปนวิธีการที่จะชวยใหเกิดความเขาใจ ความแตกตางของเด็กแตละคน 
2.2 เปนวิธีการที่จะชวยใหเกิดความคุยเคยและเขาใจเด็กเปนรายบุคคล 
2.3 เปนวิธีการที่จะชวยใหเขาใจประสบการณของเด็ก 

จะเห็นไดวา การสอนเขียนเชิงสรางสรรคมีความสําคัญและมีประโยชนตอตัว
นักเรียนเปนอยางมาก ทั้งในดานการใชชีวิตประจําวันหรือการอยูรวมกันในสังคมของนักเรียน 
 

1.11 การประเมินผลงานเขียนเชิงสรางสรรค 
การประเมินผลการเขียนเชิงสรางสรรคนั้นครูควรมีหลักเกณฑที่แนนอน 

เที่ยงตรงและครอบคลุมทุกดานเพื่อใหไดงานเขียนที่มีคุณคาเพราะการเขียนเชิงสรางสรรคเปน
ความคิดสรางสรรคที่เกิดเฉพาะบุคคล เปนการถายถอดอารมณ ความรูสึกนึกคิดและจินตนาการที่
แตกตางกันออกไปและเปนทักษะที่ซับซอนยุงยาก การใหคะแนนงานเขียนจึงเปนสิ่งสําคัญเพราะ
การใหคะแนนมีผลตอความเที่ยงตรงของการตรวจงาน ซึ่งกรมวิชาการ (2532:86–87) ไดใหหลักการ
ในการประเมินผลการเขียนวา การตัดสินวางานนั้นเปนงานสรางสรรค ควรยึดหลัก 4 ประการ     

1. ใหความแปลกใหม หมายถึงความคิดที่ไมซํ้าแบบใคร เปนความคิดของ
ผูเรียนคิดขึ้นเอง หรือดัดแปลงอยางแยบคายดวยภูมิปญญาของตนเอง 

2. การใชภาษาคมคายกะทัดรัด ทั้งนี้เปนการใชภาษาที่ไมผิดแปลกไปจาก
ระเบียบของภาษาซึ่งเปนที่ยอมรับกัน 

3. สามารถเราความรูสึกของผูรับสารอาจจะเปนความขบขัน ความเศรา 
ความปติยินดี ความพิศวง ความสวยงาม ความซาบซึ้ง ความอาลัย ทางใดทางหนึ่ง หรือหลายอยาง
รวมกัน 

4. เปนประโยชนไมทางตรงก็ทางออม เชน ใหขอคิดที่เปนคติในการ
ดํารงชีวิตช้ีใหเห็นคุณและโทษ แนะนําใหรูจักสังเกตพิจารณาสิ่งตางๆ โดยแยบคายกอใหเกิด
จินตนาการในทางที่ดีหรือความเพลิดเพลินแกจิตใจในลักษณะของนันทนาการ  
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โดยไดเสนอหลักเกณฑการใหคะแนนการเขียนไวดังนี้ คือการใหคะแนนการ
เขียนที่มีแบบแผนหรือรูปแบบ ซ่ึงไดแก การเขียนเรียงความ บทความ ยอความ สุนทรพจนฯลฯ 
ควรแบงใหคะแนนดังนี้ 

1. เนื้อเร่ือง  คะแนน  25 % 
2. การใชภาษา  คะแนน  25 % 
3. แนวคิด  คะแนน  30 % 
4. รูปแบบ  คะแนน  10 % 
5. ลายมือ การสะกดการันต การเวนวรรคและยอหนา ความสะอาด คะแนน  

10 %  
สวนวรรณา เครืองเนียม (2531:53) ไดสรางหลักเกณฑการใหคะแนนในการ

ประเมินการเขียนเชิงสรางสรรคไวดังนี้ 
ขั้นที่ 1 อานงานเขียนของนักเรียนแลวแบงกลุมงานเขียนออกเปน 5 กลุม คือ 

ดีมาก ดี พอใช เกือบพอใช และตองปรับปรุง 
ขั้นที่ 2 ตรวจใหคะแนนโดยพิจารณาตามเกณฑใหคะแนนดังนี้ 

การแสดงออก 5 สวน 
เนื้อหาสาระ    2 สวน 
การเสนอเรื่อง 1 สวน 
การใชภาษา 1 สวน 
กลไกการเขียน 1 สวน 

ในแตละสวนครอบคลุมรายละเอียดดานตางๆ ดังนี้ 
การแสดงออก หมายถึง การเสนอแนวความคิดใหมๆ ซ่ึงเปนของตนเอง  

แสดงความรูสึกนึกคิด จินตนาการเรื่องราวจากภาพที่กําหนดใหอยางเสรี 
เนื้อหาสาระ หมายถึง เนื้อหาแปลกใหม มีคุณคา ใหความรูและประโยชน

เหมาะสมกับภาพและชื่อเร่ือง ไดใจความและมีความยาวพอสมควรกับเกณฑที่กําหนดไว 
การเสนอเรื่อง หมายถึง การจัดลําดับขั้นตอนเสนอเรื่องอยางนาสนใจและ

สอดคลองกับชื่อเร่ือง 
การใชภาษา หมายถึง การใชภาษาที่ชัดเจน ใชถอยคําสํานวนไดถูกตองตรง

ความหมาย ภาษาสละสลวย มีการใชคําใหผูอานเห็นภาพเกิดความรูสึกและใชสัญลักษณเปรียบเทียบ
ไดเหมาะสม 
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กลไกการเขียน หมายถึง สวนประกอบอื่นๆ เชนยอหนา เวนวรรค สะกด
การันตและความสะอาด 

การคิดคะแนน นําคะแนนในแตละเกณฑคูณดวยน้ําหนักความสําคัญแลว
นํามารวมกันเปนคะแนนของผูตรวจแตละคน แลวนําคะแนนของผูตรวจทุกคนมาเฉลี่ยเปนคะแนน
ของนักเรียน 

เกณฑการตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรค 
สําหรับเกณฑการตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรค ซ่ึงจะนํามาดัดแปลงใน

การใหคะแนนการเขียนเชิงสรางสรรคไดมาจากเกณฑของทอแรนซ (Torrance อางใน กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ,2532:51) คือ 

1. ความคิดคลอง ใหพิจารณาจากคําตอบที่เปนไปตามเงื่อนไขของคําถาม
โดยใหคะแนนคําตอบละ 1 คะแนน ตามปริมาณคําตอบที่ไมซํ้า 

2. ความคิดยืดหยุน ใหพิจารณาจากคําตอบที่ไมอยูในทิศทางเดียวกันหรือ
คําตอบที่อยูในประเภทที่แตกตางกัน โดยใหคะแนนคําตอบเปนกลุมหรือประเภทละ 1 คะแนน 

3. ความคิดริเริ่ม ใหพิจารณาจากสัดสวนของความถี่ของตําตอบของ
นักเรียนทั้งหมดตามวิธีการของโครเพลย (Cropley) คําตอบใดที่กลุมตัวอยางตอบซ้ํากันมาก ก็ให
คะแนนนอยหรือไมไดเลย ถาคําตอบยิ่งซ้ํากับคนอื่นนอยหรือไมซํ้ากับคนอื่นเลย ก็จะไดคะแนน
มากขึ้น เกณฑการใหคะแนนยึดหลักดังนี้ 

คําตอบซ้ํา 12 % ขึ้นไปให 0 คะแนน 
คําตอบซ้ํา 6-11 % ขึ้นไปให 1 คะแนน 
คําตอบซ้ํา 3- 5 % ขึ้นไปให 2 คะแนน 
คําตอบซ้ํา 2 % ขึ้นไปให 3 คะแนน 
คําตอบซ้ํา 1 % ขึ้นไปให 4 คะแนน 

4. ความคิดสรางสรรค หาไดจากผลบวกของคะแนนความคิดคลอง ความคิด
ยืดหยุน ความคิดริเร่ิมในแตละกิจกรรมนํามารวมกัน เปนผลบวกของคะแนนความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนแตละคน ซ่ึงเกณฑการใหคะแนนในการวิจัยคร้ังนี้ จะนํามาตรวจใหคะแนนความคิด
สรางสรรคสําหรับแบบทดสอบความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคในหนวยการสรางคําและการ
สรางประโยค  

5. ความละเอียดลออ ใหพิจารณาจากความสามารถในการนําคํามาเขียนเปน
เร่ืองราวแปลกใหมนาสนใจและมีความยาวพอที่จะใหเรื่องไดใจความสมบูรณ (นิจ จันทรมล, 
2535:267) ซ่ึงเกณฑการใหคะแนนในการวิจัยคร้ังนี้จะตรวจใหคะแนนสําหรับแบบทดสอบ
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ความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคในหนวยการเขียนขอความ การเขียนเรื่องราวและการเขียน
ความเรียงบรรยายภาพ 

สําหรับเกณฑการใหคะแนนความคิดสรางสรรคในการเขียนเชิงสรางสรรคซ่ึง
จะใหในแบบทดสอบความสามารถเขียนสรางสรรค หนวยการเขียนขอความ การเขียนเรื่องราวและ
การเขียนความเรียงบรรยายภาพ โดยใหผูตรวจ 5 คน อานการเขียน ขอความ การเขียนเรื่องราวและ
การเขียนความเรียงบรรยายภาพ พรอมทั้งใหคะแนนตามอัตราสวน ดังนี้ 

คะแนนความคิดริเร่ิม (การแสดงออก) 5 สวน 
คะแนนความละเอียดลออ แบงออกเปนสวนยอย ดังนี้   

1. การเขียนเชื่อมโยงความคิด 1 สวน 
2. การใชภาษา 1 สวน  
3. กลไกทางภาษา 1 สวน  
4. เนื้อหาสาระ 2 สวน 

รายละเอียดของการใหคะแนนความคิดสรางสรรคในการเขียนเชิงสรางสรรค 
ความคิดริเร่ิม (การแสดงออก) หมายถึง การเสนอแนวคิดเห็นใหมๆ หรือ

ความคิดสรางสรรค ซ่ึงเปนแนวของตนเอง แสดงความรูสึกนึกคิด ความเขาใจอยางเสรี 
การเชื่อมโยงความคิด หมายถึง การจัดระเบียบความคิดใหเชื่อมโยงตอเนื่องกัน

อยางไดใจความและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
การใชภาษา หมายถึง การใชสํานวนภาษาที่ใหความชัดเจนแจมแจงถูกตองตาม 

กาลเทศะ เหตุการณในเนื้อเร่ืองไดใจความตรงกับความหมายที่ตองการจะพูด สํานวนโวหารสุภาพ 
กลไกทางภาษา หมายถึง สวนประกอบอื่นๆ เชน ความยาวของเนื้อหาตามเกณฑ

ที่กําหนด การเขียนสะกดคํา การเวนวรรคตอน ลายมือ ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ในการเขียน 

เนื้อหาสาระ หมายถึง การสเนอขอเท็จจริง ความรูทั่วๆ ไปที่เปนไปตามเนื้อความ
จริงและมีเหตุผลสมกับภาพ ไดใจความมีความยาวของเนื้อเร่ือง พอสมควรกับเกณฑที่กําหนดไวมี
รายละเอียดพอสมควรแกความเขาใจ 
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ตารางที่ 2.1 การกําหนดเกณฑเพื่อเปนแบบในการใหคะแนน 
 

ความคิดริเร่ิม 
( 5 ) 

การเชื่อมโยงความคิด  ( 1 ) 
การใชภาษา               ( 1 ) 
กลไกทางภาษา          ( 1 ) 

เนื้อหาสาระ 
( 2 ) 

ดีมาก   มีคาเทากับ 5 ดีมาก  มีคาเทากับ 1 ดีมาก    มีคาเทากับ 2 

ดี       มีคาเทากับ 4 ดี       มีคาเทากับ 0.8 ดี         มีคาเทากับ 1.6 

พอใช   มีคาเทากับ 3 พอใช  มีคาเทากับ 0.6 พอใช     มีคาเทากับ 1.2 
เกือบใชได มีคาเทากับ 2 เกือบใชได มีคาเทากับ 0.4 เกือบใชได  มีคาเทากับ 0.8 
ตองแกไข มีคาเทากับ 1 ตองแกไข มีคาเทากับ 0.2 ตองแกไข มีคาเทากับ 0.4 

 
และจากการที่ศึกษางานวิจัยของสามทานคือ นราวัลย พูลพิพัฒน (2523:26) 

พิศมัย สิงหแกว (2520:26) และ พิศวาท ลัดดากุล (2524:47) สรุปไดดังนี้ 
1. ควรจะใชเกณฑที่เกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางครูกับนักเรียน 
2. ควรจะดูที่ความสามารถเฉพาะตัว 
3. เปนผลงานที่เกิดจากความเต็มใจในการแสดงออกทางดานความคิด 

จินตนาการของผูเขียน 
4. ไมตัดสินผลงานโดยนํามาเปรียบเทียบกัน 

จากเกณฑการประเมินการเขียนเชิงสรางสรรคขางตน สรุปจะไดวาเกณฑการให
คะแนนสําหรับงานเขียนเชิงสรางสรรคนั้นมุงที่จะสงเสริมใหผูเรียนใชทักษะการเขียนในการ
แสดงออกทางดานความคิด ความรูและประสบการณของผูเรียนแตละคน จึงไมควรนําผลงานมา
เปรียบเทียบกันและครูตองมีเกณฑในการประเมินไมตัดสินตามความรูสึกหรือความคิดของครู โดย
ใหความสําคัญของการแสดงออกทางความคิด เนนการประเมินดานความคิดของนักเรียนเปนหลัก 
ทั้งดานการเสนอแนวคิด เนื้อหาสาระและการใชภาษาที่มีความแปลกใหม ที่แสดงใหเห็น
ความสามารถในการสรางสรรคภาษาและความคิด แตมิไดหมายความวาองคประกอบอื่นในการ
เขียนไมมีความสําคัญ ครูจะตองนํามาพิจารณารวมดวย เพื่อผูเรียนจะไดเรียนรูวิธีการเสนอความคิด 
และสามารถใชภาษาในการสื่อความหมายไดอยางถูกตอง สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจะประเมิน
โดยใหความสําคัญของการแสดงออกดานความคิดริเริ่ม ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุนและ
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ความคิดละเอียดลออและใหตรงกับจุดมุงหมายของการเขียนเชิงสรางสรรคที่มุงสงเสริมใหผูเรียน
ใชทักษะการเขียนในการแสดงออกทางความคิด ความรูและประสบการณ 
 
2.  เอกสารที่เก่ียวของกับชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค   
 

2.1 การสรางชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 
ในการสรางชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคนั้น มีรายละเอียดที่จะตองศึกษา

และไดเสนอไวดังเชน  
โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตรภาษาไทย ปพุทธศักราช 2521 กระทรวง 

ศึกษาธิการ (2520:2–43) การกําหนดเนื้อหาของหลักสูตรภาษาไทย ซ่ึงพอจะนํามาเขียนไดดังนี้ 
1. ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กําหนดเนื้อหาในเรื่อง

ความพรอมเพื่อการฟง ความพรอมเพื่อการพูด ความพรอมเพื่อการอาน ความพรอมเพื่อการเขียนใน
การปฏิบัติและหลักเกณฑในการเขียน 

2. ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กําหนดเนื้อหาในเรื่อง
ความพรอมในการฟง ความพรอมในการพูด ความพรอมในการอาน และความพรอมในการเขียน  

3. ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กําหนดเนื้อหาในเรื่อง
ความพรอมในการฟง ความพรอมในการพูด ความพรอมในการอาน และความพรอมในการเขียน 

4. จากเนื้อหาของทุกระดับชั้น จะกําหนดเนื้อหาของทักษะ 4 ทักษะ คือ ฟง 
พูด อาน เขียน ไวใหสอดคลองกัน ทักษะแตละอยางมีเนื้อหาที่เสริมสรางประสบการณทางภาษาที่
ใชในชีวิตประจําวันเปนกิจกรรม 

5. เนื้อหาทุกเนื้อหามีความคิดรวบยอด ใหผูสอนไดรับทราบวาตองการให
ผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดในดานใด 

6. เนื้อหาทุกเนื้อหา สามารถประเมินพฤติกรรมของผูเรียนไดตาม
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว 

7. หลักเกณฑทางภาษาหรือหลักไวยากรณ ไดแทรกในเนื้อหาตั้งแตช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยผูเรียนไมรูตัว 

8. การกําหนดประมวลคําใหผูเรียนไดเรียนรู นักเรียนแตละระดับใหมี
ความรูในการอาน การเขียนและเขาใจความหมาย นําไปใชดังนี้ 

ช้ันประถมศึกษาปที่  1 จํานวน 450 คํา 
ช้ันประถมศึกษาปที่  2 เพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อีก 800 คํา 
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ช้ันประถมศึกษาปที่  3 เพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปที่ 2 อีก 1,200 คํา 
ช้ันประถมศึกษาปที่  4 เพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อีก 1,550 คํา 
ช้ันประถมศึกษาปที่  5 ถึง 6 ถือวาควรใชในชีวิตประจําวันตามควรแกวัย

ไดทุกคํา 
การใชหลักสูตร 
ในการสอนวิชาตางๆ นั้น ครูผูสอนจะตองยึดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

เปนหลัก ครูผูสอนจะตองศึกษาหลักสูตรใหเขาใจโดยละเอียดวาหลักสูตรมุงกําหนดใหผูเรียนเรียน
อยางไร ใหสอนอยางไรและสอนมากแคไหน เมื่อศึกษาหลักสูตรเขาใจดีแลว จึงจะตองเตรียม
เนื้อหาที่จะสอน เตรียมกิจกรรม เตรียมประเมินผลจากกิจกรรมที่ไดสอนไป เพื่อดูวาผูเรียนบรรลุ
ตามวัตถุประสงคหรือไม 

หลักสูตรภาษาไทยในระดับประถม ครูผูสอนจะตองศึกษาและทําความเขาใจใน
หลักสูตรที่เพิ่มสัมฤทธิ์ผลของทักษะ การเขาใจภาษาคือ การฟง และการอาน และทักษะการใช
ภาษาคือ การพูด การเขียน จนสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือส่ือความคิด ความเขาใจ หาเหตุผล
แสวงความรู เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน สําหรับเนื้อหาวิชาภาษาไทยในหลักสูตรไดกําหนด
มุงเนนฝกทักษะทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน (กรมวิชาการ,2532:11–13) 

แนวการสอนภาษาไทย 
กรมวิชาการ ไดเขียนไววา การเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา 2521 

(กระทรวงศึกษาธิการ,2520,:2–43 และกระทรวงศึกษาธิการ,2525:11–13) เนนสัมฤทธิผลของทักษะ
การเขาใจภาษาคือ การฟง การอานและทักษะการใชภาษาคือ การพูด การเขียน จนสามารถใชภาษา
เปนเครื่องมือส่ือความคิด ความเขาใจ แสวงความรูและนําไปใช ในชีวิตประจําวันได ในการ
แกปญหา วินิจฉัยเหตุการณและกลาตัดสินใจ มีนิสัยรักการอาน มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย 
ดังนั้นควรยึดเกณฑดังตอไปนี้ 

1. ฝกทักษะทั้ง 4 ใหสัมพันธกับความคิดและการใชภาษา 
2. ฝกใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองใหมาก  
3. ใหผูเขียนเรียนรูดวยความเขาใจ โดยใชส่ือการเรียน ตัวอยางชัดเจน 
4. ใหฝกฝนอยูเสมอ โดยจัดกิจกรรมที่นาสนใจ 
5. ฝกใหเปนคนชางสังเกตภาษาไทยที่ไดพบเห็น 
6. สรางเจตคติที่ดี และถูกตองในการเรียนภาษาไทย 
7. เมื่อผูเรียนมีความบกพรอง ตองสํารวจความบกพรองและจัดสอนซอม

เสริมใหถูกจุด 
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8. ใหผูเรียนไดเห็นตัวอยางที่ดีทางภาษา เพราะการเรียนภาษาวิธีหนึ่งคือเรียน
ดวยการเลียนแบบ 

9. ตองประเมินความกาวหนาในการเรียนของผูเรียนทุกระยะ  
 

2.2 หลักในการจัดทําแบบฝก 
ไดมีนักวิชาการกลาวถึงหลักในการจัดทําแบบฝกหัดภาษาไทยสําหรับเด็กนั้นไว

หลายทาน เชน สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ อินทรัมพรรย (2523:52–62) อัจฉรา ชีวพันธ (2532:6–7) 
สุรางค โควตระกูล (2533:203–205) รัชนี ศรีไพรวรรณ (2520:20–23) พอจะสรุปไดดังนี้ 

2.2.1 ครูควรจะจัดสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับจิตวิทยาและพัฒนาการของ
เด็ก เพื่อใหเด็กมีโอกาสที่จะสํารวจคนพบ และหาโอกาสสนับสนุนใหนักเรียนมีความมั่นใจใน
ตนเอง 

2.2.2 ใหมีจุดมุงหมายวามุงฝกในดานใด จัดลําดับความยากงายของกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับผูเรียน บอกใหนักเรียนทราบถึงวัตถุประสงคของกิจกรรม 

2.2.3 ความแตกตางระหวางบุคคล ควรคํานึงถึงวานักเรียนแตละคนมีความรู 
ความถนัด ความสามารถและความสนใจตางกัน ฉะนั้นการสรางแบบฝกหัดจึงควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสม 

2.2.4 ใชแบบฝกงายๆ ส้ันๆ เพื่อใหเด็กเขาใจงาย ไมทําใหเกิดความเบื่อ
หนาย  ถาเด็กอานไมได ครูตองชี้แจงดวยคําพูดที่ใชภาษางายๆ เพื่อใหเด็กสามารถทําตามคําส่ังได 

2.2.5 แบบฝกตองมีความถูกตอง อยาใหมีขอผิดพลาดและมีความคงทน 
2.2.6 การใหเด็กทําแบบฝกหัด ตองคํานึงถึงเวลาที่เหมาะสมและความสนใจ

ของเด็ก 
2.2.7 ทําแบบฝกหลายๆ แบบ เพื่อใหเด็กเรียนรูอยางกวางขวางและสงเสริม

ใหเกิดความคิด 
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2.3 ลักษณะของแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคท่ีดี 
ลักษณะของแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคที่ดีนั้น ไดมีผูเขียนไวหลายทาน เชน 

ศศิธร สุทธิแพทย (อางใน วิไล ชิณวงศ,2527:18–19) และ ประชุมพร สุวรรณตรา (อางใน วิไล ชิณวงศ
,2527:20) นิตยา ฤทธิโยธี (2518:63–67) ริเวอร (River) ฮารเรส (Haress) (อางใน วัลลีย เริงเกษตรกรณ, 
2527:38) พอจะสรุปไดดังนี้ 

2.3.1 ใชหลักจิตวิทยา 
2.3.2 คําส่ังชัดเจนใชภาษางายๆ ทําใหเด็กเขาใจวิธีทําไดงาย 
2.3.3 เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก 
2.3.4 เราความสนใจคิดไดเร็วและสนุก ทาทายใหเด็กไดแสดงความสามารถ 
2.3.5 ใชเวลาเหมาะสม ไมเร็วหรือนานเกินไป 
2.3.6 มีตัวอยางที่ใหความคิดหลายแนวทาง อาจใหศึกษาดวยตนเองได 
2.3.7 มีภาพประกอบ วางรูปแบบเปนระเบียบสวยงามและมีเสนบรรทัดที่

เวนไวใหเต็ม มีขนาดพอเหมาะ 
2.3.8 ฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนรูอยูแลว 
2.3.9 ประโยคที่ฝกควรเปนประโยคสั้นๆ อาจใชประโยคและคําศัพทที่ใช

พูดกันในชีวิตประจําวันที่นักเรียนรูจักดีแลว 
2.3.10 นักเรียนไดมีโอกาสตอบสนองสิ่ ง เร าดวยการแสดงออกซึ่ ง

ความสามารถและเขาใจลงในแบบฝก 
2.3.11 แบบฝกควรมีหลายชนิด หลายแบบ เปนการฝกใชความคิด เราให

เด็กเกิดความสนใจ ไมทําใหเกิดความเบื่อหนาย 
2.3.12 นักเรียนสามารถนําส่ิงที่ไดเรียนไปแลวนําไปใชกับชีวิตประจําวันได 

นอกจากนี้ วรรณ แกวแพรก (2526:8–9) ไดสรุปถึงลักษณะของการเขียนเชิง
สรางสรรคคือ การใชถอยคําภาษาที่ถูกตองเหมาะสม มีสํานวน ลีลาและทวงทํานองในการเขียนดี มี
เนื้อหาสาระที่กอใหเกิดความรูความเขาใจที่แปลกใหมออกไป และเนื้อหาสาระที่แปลกใหมออกไป
นั้นจะชวยยกระดับสติปญญา ความคิดเห็น เจตคติ คานิยม คุณธรรมหรือสภาพจิตใจของผูอานให
สูงขึ้น 
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3.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

3.1 งานวิจัยในประเทศที่เก่ียวของกับการเขียนเชิงสรางสรรค 
จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเขียนเชิงสรางสรรคภายในประเทศพอจะ

สรุปไดวามีประสิทธิภาพเหมาะสมกับที่จะใชในระดับประถมไดดี ดังเชน 
ประชุมพร ศุกรเจริญ (2520:105) ไดสรางแบบฝกการเขียนแบบสรางสรรค

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่สอง คูมือประกอบการใชแบบฝกและนํามาใชในการทดลอง
สอน เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกที่สรางขึ้น ผลการวิจัยพบวาหลังการใชแบบฝกที่สรางขึ้น 
คะแนนเฉลี่ยของความคิดสรางสรรคทางภาษาตามทฤษฎีของกิลฟอรด มากกวาคะแนนเฉลี่ยของ
ความคิดสรางสรรคทางภาษากอนการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

เพ็ญ เลียงจันทร (2521:103) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเขียน
เรียงความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชการสอนเรียงความแบบสรางสรรคมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเขียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนเรียงความแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 กลุมปานกลางที่ไดรับการสอนเรียงความแบบสรางสรรค มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเรียงความ
สูงกวากลุมปานกลางที่ไดรับการสอนเรียงความแบบปกติอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 สวนกลุม
ต่ําที่ไดรับการสอนเรียงความแบบสรางสรรคมีผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนเรียงความแตกตางจากกลุม
ต่ํา ที่ไดรับการสอนเรียงความแบบปกติอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

พเยาว ทักษิณ (2523:108) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทาง
ภาษาของนักเรียนที่ใชแบบฝกการเขียนที่นักเรียนเขียนไดอยางอิสระกับแบบฝกที่ครูเปนผูกําหนด
เนื้อเรื่องและเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางภาษาของนักเรียนในกลุมทดลองที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยตางกัน ผลการวิจัยพบวาหลังจากการฝกแลว นักเรียนในกลุมทดลองมี
ความคิดสรางสรรคทางภาษาสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ทั้ง 2 
โรงเรียนและนักเรียนในกลุมทดลองที่มีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูง มีความคิด
สรางสรรคทางภาษาสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยต่ําอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 2 โรงเรียน 

วิไล ชิณวงศ (2527:110) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิง
สรางสรรคของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกกับไมใชแบบฝกประกอบการเรียน ผลการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคของกลุมทดลอง แตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตที่ระดับ .01  
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ประชุมพร ธนูทอง (2527:115) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชการตูนเปนส่ือการ
สอนกับนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยไมใชการตูนเปนสื่อการสอน ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเขียนเชิงสรางสรรคของกลุมทดลองแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

สรรชัย ศรีสุข (2530:102) ทําการศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบของความคิด
สรางสรรคดานความคิดริเร่ิม ความคิดคลองตัว ความคิดยืดหยุนและความคิดละเอียดลออของ
นักเรียนที่เรียนจากกิจกรรมเกม นิทานและปริศนาคําทาย ผลการวิจัยพบวา 

1. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมเกม นิทานและปริศนาคําทาย มี
ความคิดริเร่ิม ความคิดคลองตัว ความคิดยืดหยุนและความคิดละเอียดลออ ไมแตกตางกัน 

2. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมเกม นิทานและปริศนาคําทาย
หลังการสอน มีความคิดริเร่ิม ความคิดคลองตัวและความคิดละเอียดลออสูงกวา กอนทําการสอนที่
จะเริ่มใชกิจกรรมเกม นิทานและปริศนาคําทาย 

จากงานวิจัยที่กลาวมานี้แสดงใหเห็นวา การใชแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคมี
ผลตอการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนเปนอยางมาก เพราะแบบฝกที่สรางขึ้นมีหลายแบบ หลาย
ชนิดใหนักเรียนไดทํา เพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียนและเพื่อใหเกิดความคิดที่
สามารถแกปญหาไดดวย 
 

3.2 งานวิจัยในตางประเทศที่เก่ียวของกับการเขียนเชิงสรางสรรค 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการเขียนเชิงสรางสรรคในตางประเทศเทาที่ศึกษามาพอจะ

สรุปไดวาการเขียนเชิงสรางสรรคจะมีความสัมพันธกับทักษะทางภาษาดานอื่นดวย และชวยให
เขียนไดอยางคลองแคลว ทําใหประสบผลสําเร็จในการเขียนเชิงสรางสรรคไดดีดวย ดังเชน
ผลงานวิจัยเหลานี้   

เบิรน (Burn) โบรเมน (Broman) และโลว (Lowe) อางใน พิสมัย สิงหแกว (2517: 
38) ไดสรุปขอพิจารณาจากการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเชิงสรางสรรค (Creative Writing) และ
จากการศึกษาในวิทยานิพนธหลายๆ เร่ืองประกอบกัน พอจะกลาวไดวา 

1. สามารถเราใหเด็กเขียนอยางสรางสรรคได รูปแบบของสิ่งเราก็นํามาจาก
ประสบการณของเด็กนั่นเอง และสามารถเราใหเด็กไดแสดงออกอยางเสรี ส่ิงเราตางกัน (รูปภาพ 
บทรอยกรอง เสียง ภาพและวัสดุอ่ืนที่สัมผัสได เปนตน) จะใหผลตอบสนองในรูปแบบและเนื้อหา
ตางกัน 
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2. โครงการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคที่เตรียมการอยางดี จําเปน
แกเด็กทุกระดับและทุกสภาพ 

3. จํากัดเวลาใหเหมาะสม อาจจะคาดหวังไดวาเด็กเล็กในระดับประถม
สามารถทํางานเขียนอิสระไดเปนจํานวนมาก 

4. จะตองจัดประสบการณที่แตกตางกันใหเด็กและตองคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล การแบงกลุมเด็กตามความสนใจเฉพาะ จะเปนวิธีการที่ดีในโปรแกรมการ
สอนการเขียนเชิงสรางสรรค 

5. ขอคนพบของผูคนควาบางคนพบวา คุณภาพชั้นสูงในการเขียนเชิง
สรางสรรคจะมีไดเมื่อนักเรียนเขียนจากประสบการณทางออมมากกวาประสบการณตรง ขอคนพบ
นี้ยังสรุปไมได และยังมีขอโตแยงกับผลการศึกษาของผูวิจัยอ่ืนๆ 

6. งานเขียนของเด็กจํานวนมากมักจะเปนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณของ
เด็กเนื่องจากนักเรียนสวนใหญจะมีผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสูง ถาเปนงานเขียนที่ตนถนัด 

7. ถาครูเขาใจวาเด็กไมรูวาตนเองสนใจอะไรอยางแทจริงหรือไมสามารถที่
จะเลือกเรื่องที่จะเขียนไดเสมอ ครูควรกระตุนใหเด็กเขียนเพื่อจะไดทราบวาเด็กสนใจสิ่งใด 

8. ครูมักจะกระตุนใหเด็กเขียนเกี่ยวกับประสบการณของตน แทนที่ครูจะ
เลือกหัวขอให ครูอาจสอนใหนักเรียนสังเกต เขาใจและคติเกี่ยวกับประสบการณที่ตนมีอยูอยาง
สรางสรรค 

9. เด็กไมคอยเขียนเกี่ยวกับปญหาของตน ครูควรหาวิธีที่จะกระตุนใหเด็ก
เขียนเกี่ยวกับปญหาของตนดวย ถาครูยอมรับวาการวิจัยงานเขียนนั้นมีคุณคา แตอยางไรก็ตามเมื่อ
ใหเด็กเขียนอยางสรางสรรคแลว จะทําใหเด็กประสบความสําเร็จในการเขียนอยางคลองแคลว 

10. ความคิดริเริ่มสรางสรรคสัมพันธกับระดับเชาวนปญญาและสัมฤทธิ์ผล
ทางการเรียนและสัมพันธกับการปรับตัวทางสังคมดวย 

แมวานักการศึกษาบางคนอางวาผลของการทดสอบความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
แสดงใหเห็นวาบางคนที่มีความคิดเชิงสรางสรรค มักจะไดคะแนนไมสูง แตปรากฏวาความคิดริเร่ิม  
ระดับเชาวนปญญาและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนมีความสัมพันธกันสูง ฉะนั้นครูควรตระหนักวาเปน
วิธีการหนึ่งที่จะใชการเขียนเชิงสรางสรรคทาทายนักเรียนทุกคนและสามารถใชเปนเครื่องมือ
พิสูจนความสามารถเด็กที่มีพรสวรรคบางคน 
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คาฟคา (Kafka) อางใน วิไล ชิณวงศ (2527:22)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องวิธีการใหสิ่งเรา
ตอเนื่องกัน 3 อยางโดยหมุนเวียนกันในการสอนเรียงความ ส่ิงเราที่ใชไดแก ส่ิงเราในดานการฟง 
การไดเห็นและการสัมผัส กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ 4–6 ผลการวิจัยปรากฏวาการเขียนที่
ไมไดใหส่ิงเราจะไดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเรียงความดีกวาการใหส่ิงเราทั้ง 3 อยาง และสรุปวา 
การใหส่ิงเราในรูปวัตถุที่ไมไดชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดและไมสงผลตอการเขียน
เรียงความ 

โทเรียน (Torian) (อางใน พเยาว ทักษิณ,2523:20) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
และการวัดผลกระบวนการสอนซึ่งประกอบดวย แผนการสอน วิธีการสอนและเทคนิคการสอนเพื่อ
พัฒนาความคิดดานจินตนาการดวยตนเองโดยใชโปรแกรมการเขียนอยางสรางสรรค C.W.P. 
(Creative Writing Program) ของนักเรียนระดับกลางในโรงเรียนประถมแหงหนึ่ง ใชเวลาในการ
ทดลอง 45 วัน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวม ขอมูล มี 3 ชนิดคือ แบบทดสอบการสังเกต การวิเคราะห
งานเขียนของนักเรียน สรุปการศึกษาไดวา 

1. โปรแกรมการเขียนอยางสรางสรรค (C.W.P) สามารถพัฒนาความคิด
ดานจินตนาการของนักเรียนกลุมทดลองได 

2. นักเรียนกลุมทดลองพอใจการแตงบทรอยกรองในโปรแกรมการเขียน
อยางสรางสรรค (C.W.P) เปนอยางมาก เพราะทําใหนักเรียนมีอิสระในการแสดงออกดาน
จินตนาการของแตละบุคคลเพื่อถายทอดความรูสึก แบบการเขียนตลอดจนการเลือกคําในการเขียน 

3. บรรยากาศในการเขียน มีความจําเปนมากสําหรับการสอนเขียนอยาง
สรางสรรคของนักเรียนแตละบุคคล 

โอเวนส (Owens) (อางใน ประชุมพร ธนูทอง,2527:23) ไดศึกษาเรื่องความสามารถ
ในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เกี่ยวกับทักษะในการติดตอส่ือสาร 
โดยใหเรียนโปรแกรมการอานเพื่อคนหาผลของการเรียนโปรแกรมการอานที่มีตอการเขียนเชิง
สรางสรรค โปรแกรมการอานนี้เปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการเสริมทักษะทางภาษาใหนักเรียน โดย
แบงนักเรียนออกเปน 3 กลุมกลุมทดลอง 32 คน กลุมควบคุมกลุมที่ 1 มี 32 คน กลุมที่ 2 มี 13 คน 
ซ่ึงตอมาไดเขาไปเรียนกับกลุมทดลองแตไมไดเรียนโปรแกรมการอาน ผลปรากฏวาในการจัด
อันดับผลงานของนักเรียนทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกันและพบวานักเรียนหญิง มีความสามารถในการ
เขียนเชิงสรางสรรค มากกวานักเรียนชายที่ระดับความเชื่อมั่น .05 กลุมทดลองมีความสามารถใน
การเขียนเชิงสรางสรรคสูงกวากลุมควบคุมกลุมที่ 2   
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เคิรนส  (Kearns) (อางใน ประชุมพร ธนูทอง,2527:24) ไดศึกษาถึงผลของการ
ผอนคลายและการชี้นําจินตนาการที่มีตอการคิดและการเขียนสรางสรรคของนักเรียนที่มีพรสวรรค
ในช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยนํากลุมตัวอยางทั้ง 3 
ช้ันมาคละกัน แลวแบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม กลุม 1 ใหเรียนโดยใชแบบฝกหัดเพื่อผอนคลาย
สมองและชี้นําดานจินตนาการ อีกกลุมหนึ่งกําหนดใหเรียนโดยใชกิจกรรมนันทนาการทางวิชาการ
คณิตศาสตรในเวลาเทากัน แลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางภาษา ผลการวจิยั
ปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยของความคิดสรางสรรคของกลุมตัวอยางสองกลุมแตกตางกันโดยกลุมที่ 1 
จะมีความคิดสรางสรรคสูงกวากลุมที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

เมรั่น อัลเดอร (Marion Adler ,2002:68) ไดทําการศึกษาเรื่องบทบาทของกิจกรรม
ในการพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรค กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมปลาย 4 หอง ที่เรียนการเขียน
เชิงสรางสรรค ผลการวิจัยพบวาหลักสูตรและครูผูสอนประสบความสําเร็จในการที่จะชวยใหนักเรียน
สามารถแสดงความเปนตัวของตัวเองโดยผานงานเขียน ผลการวิจัยแนะนําวานักเรียนจํานวนมาก
เกิดปญหาวาเปนการยากที่จะคนหาจุดสมดุลยที่จะทําใหกิจกรรมบรรลุผล และนักเรียนตองการการ
กําหนดโครงสรางหนาที่ในการทํากิจกรรม รวมไปถึงตองการความเปนอิสระในการทํางานดวย  
การวิจัยครั้งนี้ทําใหผูวิจัยสามารถเขาใจถึงบทบาททางวิชาการ และอารมณที่เกี่ยวกับการเขียนเชิง
สรางสรรคในวัยรุนไดดียิ่งขึ้น  

เมด (Medd,2002:74) ไดทําการศึกษาเรื่องผลของระยะฟกตัวที่มีส่ิงเอื้ออํานวย
ความสะดวกตอการใหคะแนนของผูใหคะแนนการเขียนเชิงสรางสรรค พบวายังมีความเชื่อมั่นอยู
ในระดับต่ํา 

แมคโดนาทช (McDonough,2002:80) ไดทําการศึกษาเรื่องการเขียนเชิงสรางสรรค
สําหรับเด็กที่มีปญหาทางอารมณ ผลการวิจัยพบวา 1) กิจกรรมสามารถพัฒนาความรูสึกเชิงลบเปน
เชิงบวก 2) กิจกรรมสามารถเสริมสรางความสัมพันธที่ดีสงผลใหนักเรียนเกิดความไววางใจและมี
ความสํานึกตอชุมชน ทั้งนี้นักเรียนมีความรูสึกวาเปนนักเขียนและเปนสวนหนึ่งของสมาชิกใน
ชุมชนแหงการเขียน 3) การเขียนเชิงสรางสรรคชวยเพิ่มประสบการณในการเขียน โดยหลังจากที่
งานเขียนตีพิมพ นักเรียนมีความเห็นวางานเขียนมีความหมายมากกวาเปนการแสดงออกทางอารมณ
เพียงอยางเดียวและนักเรียนมีความเห็นวางานเขียนเปนเครื่องมือการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอส่ิงตางๆ 

เวบเบอร (Webber) (อางใน วิไลพร อายสม,2546:30) ศึกษานักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 180 คน จาก 6 โรงเรียน โดยใชแบบทดสอบความคิด
สรางสรรคที่เปนภาษาและรูปภาพพบวาเด็กที่ไมเรียนอยูในแผนที่เครงครัดไดรับการสงเสริม
ความคิดสรางสรรคมากกวาการสอนที่เครงครัดระเบียบและการสอนที่มีแบบแผนคงเสนคงวา  
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เบลนเคลนชิฟ (Blankenship) (อางใน วิไลพร อายสม,2546:32) พิสูจนใหเห็นวา
สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคได โดยทําการทดลองกับนักเรียนเกรด 1 
เมืองฮันติงคัน รัฐเวอรจิเนีย จํานวน 96 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยฝกใหกลุม
ทดลองไดมีการคิดอยางสรางสรรค มีกิจกรรมได 15 ชนิด ในเวลา 10 ช่ัวโมง ผลการวิจัยปรากฏวา
กลุมทดลองมีความสามารถในการคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในขณะที่กลุม
ควบคุมไมมีการพัฒนาการความคิดสรางสรรคเลย 

งานวิจัยที่กลาวมานี้แสดงใหเห็นวาการใชกิจกรรมฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 
การใชแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค การใชกิจกรรมนิทาน การใชส่ือประสม มีผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนความเรียงเชิงสรางสรรคและการเขียนอยางสรางสรรคมีความสัมพันธกับ
ทักษะทางภาษาดานความเขาใจในการอาน การใชภาษา คําศัพทและการสะกดคํา 
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