
บทที่  1 
 

บทนํา 
 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

การเขียนเปนการแสดงออกในการติดตอส่ือสารอยางหนึ่งของมนุษย โดยอาศัย
ตัวอักษรเปนสื่อเพื่อถายทอดความรู ความคิด ความรูสึกและความตองการใหผูอ่ืนไดรับรู ดังที่เรา
ทราบกันดีแลววา “แบบอยางของการเขียนเกิดขึ้นหลังจากที่มนุษยใชภาษากันมานานแลวการ
ส่ือสารดวยการเขียนถือกําเนิดขึ้นเมื่อการสื่อสารดวยคําพูดพัฒนาขึ้นมาก ทั้งนี้เพราะมนุษยพบวา
การสื่อสารดวยคําพูดไมถาวร เพื่อใหการสื่อสารดวยคําพูดสามารถเก็บรักษาเปนหลักฐานและ
สามารถใชไดในขอบเขตที่กวางขวางขึ้นมนุษยจึงตองมีการเขียนขึ้นมาแทนการพูด (เอมอร         
ชิตตะโสภณ,2525:1) 

สภาพการเรียนการสอนกลุมทักษะภาษาไทย ปจจุบันไดมีการสอนทักษะทางภาษาคือ
การฟง การพูด การอาน การเขียน ซ่ึงในการสอนอาจจะเนนทักษะใดมากนอยแตกตางกันไปตาม
ความถนัดและวิธีสอนของครูแตละคน การเนนทักษะใดไมใชประเด็นที่สําคัญ ส่ิงที่ควรทราบและ
ทําความเขาใจใหตรงกันคือ ทักษะจะตองไดรับการฝกฝนอยูเสมอ มิฉะนั้นจะไมกาวหนา ซึ่งปจจุบัน
การเรียนการสอนกลุมทักษะภาษาไทยในระดับประถมศึกษากําลังประสบปญหาในดานทักษะการ
เขียนเปนอยางมาก “ครูสวนใหญมักประสบปญหากับเด็กที่เขียนไมได มีความเบื่อหนายในการเขียน
จนมีคํากลาววา การเขียนของนักเรียนมีลักษณะเปนโทรเลขบอยๆ คือขาดการจัดลําดับความที่ดี ใช
ภาษาหวน ขาดความมีสุนทรียภาพทางภาษา ใชภาษาไมถูกตองกับกาลเทศะและบุคคล ตลอดจน
การแสดงพฤติกรรมที่เบื่อหนายในการเขียน” (อัจฉรา ชีวพันธ,2532:3) และจากการสรุปผลการ
ประเมินหลักสูตรของกรมวิชาการ (2532:75–76) พบวากระบวนการเรียนการสอนในแผนการสอน
ยังมีจุดออนเกี่ยวกับการฝกทักษะการเขียน จึงทําใหเด็กขาดทักษะในดานนี้ สาเหตุที่ทักษะการเขียน
มีปญหามากกวาทักษะอื่น เพราะวาการเขียนเปนทักษะที่ยากและเกิดขึ้นไดยาก ผูที่จะเขียนไดตองมี
ทักษะทางภาษาดานอื่นเปนพื้นฐานมากอน “โดยมากปญหาเริ่มตนของนักเรียนคือไมมีหลักการใน
การเขียนไมทราบทิศทางและไมมีความคิดที่จะเขียน นักเรียนจะตองมีความคิดมากพอสมควร จงึจะ
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เขียนออกมาเปนขอความได ดังนั้นควรฝกใหนักเรียนคิดใหเปน คิดใหกระจาง กอนที่จะลงมือ
เขียน”  (เอมอร ชิตตะโสภณ,2525:2 และ บุญเหลือ เทพยสุวรรณ,2523:33) ไดกลาวไววา “หาก
ครูผูสอนสามารถหาวิธีที่กระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดได กระบวนการเรียนการสอนก็จะงายขึ้น”  

ตามธรรมชาติแลวมนุษยทุกคนรูจักคิดมาตั้งแตเด็กและเมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาก็ไดใช
ความคิดมาโดยตลอด ขอบขายของเรื่องที่คิดก็กวางขวางขึ้น ความคิดเปนสิ่งที่ทุกคนมีอยูก็จริง แต
ถาหากคิดอยูในใจ ความคิดนั้นก็จะมองไมเห็น สัมผัสและจับตองไมได แตเมื่อเราคิดออกมาดังๆ 
ความคิดนั้นก็จะเเสดงออกมาเปนภาษาพูด ซ่ึงเราสัมผัสไดดวยประสาทหู แลวถาเราคิดดวยและ
บันทึกดวยตัวอักษร ความคิดนั้นก็จะแสดงออกมาเปนภาษาเขียน ที่สัมผัสไดดวยตา ดวยเหตุนี้ใน
การสื่อสารเราจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคิดออกมาใหเปนภาษาพูดและภาษาเขียน เพื่อเปนสื่อใหผูอ่ืน
ไดรับรูความคิดและความตองการของเราชัดเจนยิ่งขึ้น 

ครูสามารถสรางประสบการณทางภาษาใหเด็กไดโดยการนํามาจัดในรูปกิจกรรมการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน ซ่ึงจะทําใหเด็กไดประสบการณทางภาษาและมีความสามารถในการใช
ภาษามากขึ้น แลวยังเปนการเรียนรูอยางเพลิดเพลินและสนุกสนานเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
“กิจกรรมนับเปนศิลปะแหงการถายทอดวิชาการหรือประสบการณที่สําคัญยิ่ง หลักการที่สําคัญคือ
การใหผูเรียนเปนผูกระทํา เปนผูคิดเอง เปนผูปฏิบัติเองใหมากที่สุด การที่ผูเรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรม ไดปฏิบัติเองและไดเห็นผลของการกระทําของตนเองเปนประสบการณตรง ผลที่ไดรับ
ยอมซึมซาบและฝงลึกเขาไปอยูภายในจิตใจมากกวาการรับฟงจากครูเทานั้น” (ผกา สัตยธรรม, 
2524:14 ) ซ่ึงในปจจุบันการเรียนการสอนเนนความสําคัญที่ตัวผูเรียนและบทบาทผูเรียนเปนสําคัญ  
ส่ือการเรียนการสอนจึงมีบทบาทเปนสื่อกลางที่ใหนักเรียนไดมีกิจกรรมอันจะเปนผลใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูไดดีโดยเฉพาะเด็กในระดับประถมตน เปนชวงที่เด็กชอบเลน มีลักษณะของความ
อยากรูอยากเห็นและชอบใชจินตนาการคิดฝน สรางสรรคเรื่องราวตางๆ การจัดกิจกรรมการเขียน
เชิงสรางสรรคนี้จะเปนเครื่องชวยสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาและความคิดใหกับเด็กไดเปน
อยางดี สําหรับการปลูกฝงความคิดสรางสรรคใหแกเด็กนักเรียนนั้นเปนสิ่งที่ทําไดคอนขางยาก
โดยเฉพาะทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคดวยแลว ยิ่งมีความซับซอนเปนอันมาก ครูจะตองตระหนัก
ในการที่จะหาวิธีสงเสริมใหนักเรียนไดคิด และเขียนสรางสรรคใหเหมาะสมกับวัย ซ่ึงครูสวนใหญ
เนนการสอนที่มีความจํา ยึดหลักภาษาเปนสวนใหญ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไมไดสงเสริมความคิดอิสระของ
นักเรียนใหเกิดความคิดเชิงสรางสรรคขึ้นเลย ในทางตรงกันขามอาจจะทําใหเด็กเกิดความรูสึกวา
เปนเรื่องยากที่จะเขียน ลําบากใจในการเขียนเกิดความเบื่อหนายหรือหมดกําลังใจ ที่จะเขียนตอไป      
“ปจจุบันการสอนเขียนนั้นมีปญหา คือขาดกิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของเด็ก
ผูเรียน ที่จะนําไปสูการเขียนที่เสริมสรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค” (บันลือ พฤกษะวัน, 
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2527:3) ดังนั้นในการสอนเขียนครูจะตองใหความสําคัญตอเทคนิควิธีการเขียนของตนและหมั่น
ศึกษาหากลวิธีใหมๆ มาใชอยูเสมอ เพื่อกระตุนใหเด็กสนใจในการเรียนและเกิดความสนกุสนานใน
การเขียน 

ปจจุบันการศึกษาไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคใน
ระดับประถมศึกษา ดังจะเห็นไดจากหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (2532:38) ซ่ึงกําหนด
หลักสูตรการเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดเนนจุดประสงค
ของการเรียนรูอยูหลายขอ และในขอท่ี 2 ก็เนนใหเห็นอยางเดนชัดวา “เขียนอยางสรางสรรคได” 
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ฉบับปรับปรุง (2532:11) ก็ไดเนนจุดประสงคทั่วไปเกี่ยวกับ
ภาษาวาจะตองปลูกฝงใหมีคุณลักษณะหลายขอ และจะเห็นชัดเจนในขอท่ี 3 คือ “สามารถใชภาษา
ไดถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ตลอดจนสามารถใชภาษาในเชิงสรางสรรคได” และ
จุดประสงคในการสอนเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ก็ไดกําหนดไว
วา “เพื่อใหมีทักษะในการเขียน สามารถคิดลําดับเหตุการณเกี่ยวกับเรื่องที่เขียน รักการเขียนและนํา
การเขียนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได”   

จากเอกสารและงานวิจัยตางๆ ทําใหไดแนวคิดที่วา ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่มีอยู
ในตัวของทุกคน และสามารถพัฒนาขึ้นไดดวยการฝกฝน ถาฝกตั้งแตเด็กเล็กๆเทาใดก็ยิ่งไดผลมาก
เทานั้น ประกอบกับแนวคิดที่วาเราสามารถสรางประสบการณทางภาษาใหแกเด็กไดในรูปของการ
จัดกิจกรรมที่เด็กมีสวนรวม ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดจากขอเสนอแนะในงายวิจัยตางๆ ดังกลาวขางตน
มาใชในการสรางแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคโดยตรงและอาศัยองคประกอบสี่ดานของความคดิ
สรางสรรคของทอแรนช (อางใน จิ้มลิ้ม โกวิทางกูร,2530:33-34) คือ ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน 
ความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดลออมาเปนพื้นฐานในการสราง เพราะเห็นวาองคประกอบทั้งสี่
ดานนั้นมีความชัดเจนและละเอียด สามารถฝกเด็กในดานตางๆ เหลานี้ไดดี ในการวิจัยก็จะเนนให
นักเรียนทราบความหมายขององคประกอบทั้งสี่ดานนี้ เพื่อจะนําไปใชในการฝกทําแบบฝก ในแต
ละแบบฝกอยางมีความรู หลักการและตัวอยางไวเพื่อจะใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเองไดมาก ครู
จะเปนเพียงผูคอยเนนใหนักเรียนไดศึกษาสิ่งเหลานี้ และตรวจทานแกไขงานเขียนให บทบาทใน
การสอนของครูจะมีนอยมาก แบบฝกนี้เด็กสามารถศึกษาและทําแบบฝกเปนรายบุคคลหรือรายกลุม
ก็ได สามารถมอบใหเด็กไปฝกทําเปนกิจกรรมเสริมในแตละเรื่องไดดวย 

ดังนั้นผูวิจัยจึงใหความสนใจ ที่จะสรางแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคขึ้นมาเพื่อท่ีจะ
ทดลองหาวิธีสงเสริมความสามารถในการเขียนของนักเรียน โดยใชกิจกรรมเปนส่ือในการสอน
เขียนเชิงสรางสรรค เพื่อเปนแนวทางในการสอนเขียนเชิงสรางสรรค ภายใตบรรยากาศการเรียน
การสอนที่มีชีวิตชีวาและเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน เพลิดเพลินในการเขียน
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นอกจากนั้นยังเปนการสรางประสบการณทางภาษาใหนักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดดี
ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของตนเอง โดยอาศัยแบบฝกที่มีลักษณะความหลากหลาย พรอมกับ
ปรับปรุงจากขอเสนอแนะจากการวิจัยดังกลาวขางตน พรอมกับเพิ่มแบบฝกที่มีลักษณะการถามที่
แปลก เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสไดแสดงออกดานการเขียนเพิ่มขึ้น จะทําใหไดแบบฝกขึ้นมาใหม
อีกลักษณะหนึ่ง แปลกไปจากที่มีอยู และยังเปนงานวิจัยท่ีสรางขึ้นมาเพื่อหาผลที่เกิดจากการใชแบบฝก
โดยเฉพาะไมไดเนนการเปรียบเทียบจะใชส่ือท่ีงายๆ ใชไดกับการสอนในทุกสถานที่ และไมสราง
ภาระใหกับผูที่จะนําไปใช แตจะเปนเครื่องมือที่จะชวยครูไดนําไปใชกระตุนใหนักเรียนมีพัฒนาการ
ดานการเขียนเชิงสรางสรรค เมื่อนักเรียนไดฝกปฏิบัติแลวผลที่ไดรับคือนักเรียนจะมีพัฒนาการดาน
การเขียนเชิงสรางสรรคที่ดีตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อสรางชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่ใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคและของนักเรียนที่ใชแผนการสอนปกติ 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียนของนักเรียนที่ใช
ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคกับนักเรียนที่ใชแผนการสอนปกติ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 

1. ไดชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
2. เปนการสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดอยางสรางสรรค เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของ

ตนเอง 
3. สามารถนําผลที่ไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพตอไป 
4. เปนแนวทางสําหรับครูและผูเกี่ยวของ จะไดนําไปใชในการปรับปรุงการสอนการ

เขียนเชิงสรางสรรค 
 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 5 

ตัวแปรและสมมุติฐานของการวิจัย 
 

ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรตน ไดแก  การใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ตัวแปร
ตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรค 

สมมุติฐานของการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนกลุมที่
เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสูงกวากลุมที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ประชากร 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนในเขตอําเภอแมสะเรียง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 จํานวน 79 โรงเรียน   
2. กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง (บานโปง) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 45 คน 

โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
2.1 กลุมทดลองเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง 

(บานโปง) จํานวน 23 คน 
2.2 กลุมควบคุมเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง 

(บานโปง) จํานวน 22 คน 
ใชวิธีการแบบสุม ทั้งนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซ่ึงมีจํานวน 2 หองเรียน 

โดยแตละหองเรียนจัดชั้นเรียนแบบคละนักเรียนตามระดับความสามารถ เกง ปานกลาง ออน โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปการศึกษาที่ผานมา    

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ แบงออกไดดังนี้ 

3.1 ตัวแปรตน ไดแก การใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคของกลุมตัวอยาง  

4. เนื้อหาที่ใชในการทดลองจะประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 
4.1 การสรางคํา 
4.2 การสรางประโยค 
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4.3 การสรางขอความ 
4.4 การสรางเรื่องราว 

5. เวลาที่ใชในการวิจัย 
ใชระยะเวลา 1 ภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ตั้งแต เดือนพฤษภาคม 

2549 ถึง เดือนกันยายน 2549) 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 

การเขียนเชิงสรางสรรค หมายถึง การเขียนที่สรางขึ้นจากความรูสึกนึกคิดและจินตนาการ
ของเด็กเองซึ่งเขียนขึ้นมาในรูปแบบของตนเองที่อาศัยความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน  ความคิด
ริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ ทั้งนี้โดยมีการใชภาษาที่ไพเราะสละสลวย ไมไดลอกเลียนมาจาก
ผูอ่ืนและไมคํานึงถึงกฎเกณฑหรือแบบฟอรมในการเขียน 

ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค หมายถึง ชุดฝกทักษะทางภาษาในดานการสรางคํา 
การเขียนประโยค การเขียนขอความสั้นๆ การเขียนเปนเรื่องราว ซ่ึงประกอบไปดวยแบบฝกทักษะ 
การเขียนเชิงสรางสรรค ที่เนนการแสดงออกทางความคิดสรางสรรค 4 ดาน คือ ความคิดคลอง 
ความคิดยืดหยุน ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ แผนการจัดการเรียนรูและแบบประเมิน
กอนและหลังการใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 

นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน 
อนุบาลแมสะเรียง (บานโปง) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2549   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรค หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทดสอบ
ในดานการเขียนเชิงสรางสรรค 

แผนการสอนการเขียนเชิงสรางสรรค หมายถึง แผนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นสําหรับ
ใชกับกลุมทดลอง ซ่ึงจะประกอบไปดวยแผนการสอนทั้งหมด 26 แผน 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรค หมายถึง แบบทดสอบของนักเรียนที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคของกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการ
เขียนเชิงสรางสรรคและกลุมที่เรียนโดยใชแผนปกติ 

แผนการสอนแบบปกติ หมายถึง แผนการสอนที่ทางโรงเรียนกําหนดขึ้นมาเพื่อใช
สอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
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