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บทคัดยอ 
  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตาม

ทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนกอนและ

หลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 3 ที่มีตอชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานบางเลน สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดฝกทักษะ

การเขียนเชิงสรางสรรค แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ การเขียนเชิงสรางสรรค และแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 3 สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  

  ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค มีประสิทธิภาพ 83.52/82.44  
2) ผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 

.05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับมากท่ีสดุ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to 1) develop a drill package on creative 

writing skills by using Guilford’s Structure of the intellect for third grade pupils; 2) compare 

the pupils’ achievement of creative writing before and after using a drill package on 

creative writing skills; and 3) study the satisfaction of third grade pupils by using a drill 

package on creative writing skills. The samples were 30 third grade pupils in the second 

semester of academic year 2011 at Banbanglane School, under the supervision of Nakhon 

Pathom Educational Service Area office 2. The research instruments were a drill package 

on creative writing skills, an achievement test and a satisfaction questionnaire. The statistics 

used to analyze the data were mean, standard deviation and t-test dependent.  

 The results of this research revealed as follows: 1) the drill package on creative 

writing skills was on the standard criteria of 83.52 /82.44; 2) the pupils’ achievement of 

creative writing after learning was higher than before learning with statistical significant 

difference at the .05 level; and 3) the satisfaction of third grade pupils was at the highest 

level. 

 

Keywords: development of a drill package, creative writing, Guilford’s structure of intellect,  

 third grade pupils  

 

บทนำ 
 ทักษะการเขียนมีความสำคัญมากท้ังในดานการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวัน

เพราะเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารซึ่งการเขียนเกิดจากความสามารถดานการฟง การพูดและการอาน

ท่ีจะถายทอดความรูความคิดออกมาเปนงานเขียนเพ่ือส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจและเปนลายลักษณ

อักษรที่จะปรากฏเปนหลักฐานไดอยางชัดเจน การเขียนจึงเปนงานศิลปะประเภทหนึ่งท่ีเกิดจาก

ความคิดสรางสรรคของมนุษย บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคสูงก็สามารถเขียนสิ่งที่แปลกใหมได 

ดังน้ันในการพัฒนาการเขียนจึงตองพัฒนาควบคูไปกับความคิดสรางสรรคดวย และการเขียนท่ี 
แสดงถึงความคิดริเร่ิมและภูมิปญญาของตนเอง ก็คือ การเขียนเชิงสรางสรรค การสอนการเขียน 

เชิงสรางสรรคเปนเร่ืองที่ยากสำหรับครูซึ่งมักพบกับปญหาดานการสอนการเขียนมาก ดังท่ี 
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อัจฉรา ชีวพันธ (2553: 4) กลาววา “ปจจุบันครูสวนใหญมักประสบปญหากับการที่เด็กเขียนไมไดดี 

มีความเบ่ือหนายในการเขียนจนกลาวกันวาการเขียนเรียงความของนักเรียนมีลักษณะเปน “โทรเลข” 

บอย ๆ คือ ขาดการจัดลำดับความท่ีดี ใชภาษาหวน ขาดความมีสุนทรียภาพทางภาษา ใชภาษาไม

ถูกตองกับกาลเทศะและบุคคล” ซึ่งสอดคลองกับบันลือ พฤกษะวัน (2536: 12) ซึ่งกลาววา ปญหา

การเขียนของนักเรียนน้ันมีสาเหตุจากนักเรียนนำภาษาพูดมาใชในการเขียน ใชถอยคำไมเหมาะสม             

ไมสามารถลำดับความคิดในการเขียนท่ีสำคัญ นักเรียนไมสามารถเขียนสรางสรรคไดเพราะใน 

การเขียนน้ันตองอาศัยทักษะอื่นเปนพ้ืนฐาน เชน อาศัยการคิดและจินตนาการ ทักษะการอาน และ

ทักษะการฟง เพราะผูที่สามารถเขียนไดดีจะตองเปนผูรอบรู มีประสบการณมาก รวมทั้งการคิด 

อยางสรางสรรคจึงเขียนส่ิงท่ีตนคิดออกมาได ผูวิจัยซึ่งเปนครูผูสอนภาษาไทยในระดับชั้นประถม

ศึกษา พบวา ในการเขียนเลาเร่ืองจากภาพน้ัน นักเรียนเขียนบรรยายไดเพียง 3-4 ประโยคและ 

ความยาวของเน้ือหาไมถึง 10 บรรทัดซึ่งต่ำกวาเกณฑกำหนดไว เน้ือหาท่ีเขียนไมครอบคลุมและไม

ตรงประเด็นกับเร่ืองและภาพ มีใจความวกวน สื่อความไดยากใชภาษาไมถูกตอง ไมสามารถเขียน
เปนขอความที่ไพเราะและตรงกับชื่อเรื่องหรือภาพท่ีกำหนดใหได และไมสามารถแสดงความคิด

สรางสรรคที่เปนประโยชนตอการนำไปใชในชีวิตประจำวันได 

 จากความสำคัญและปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงคิดหาวิธีการแกไขและพัฒนาทักษะ 

ดานการเขียนเชิงสรางสรรคใหกับผูเรียนเพราะทักษะน้ีเปนสิ่งท่ีสามารถฝกปฏิบัติได และสามารถ

พัฒนาไดดีกับเด็กในวัยเรียนจึงจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองหากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิด ความสามารถ 

ในการเขียนเชิงสรางสรรค จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวา ครูเปนบุคคลสำคัญท่ีจะทำให

การพัฒนาทักษะดานการเขียนเชิงสรางสรรคประสบผลสำเร็จ ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดสรางส่ือการสอน 

ใหกับผูเรียนไดฝกและพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในรูปของชุดฝกทักษะเพราะเช่ือวา 

ชุดฝกทักษะเปนนวัตกรรมที่ชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นดังที่เรืองรัตน โคสะสุ (2551: 64) 
ไดกลาวถึงประโยชนของชุดฝกวา “ชุดฝกเปนสิ่งท่ีชวยลดภาระการสอนของครูเปนเคร่ืองมือ 
ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติและเขาใจบทเรียนมากย่ิงข้ึน” และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของพัชรา  

ไชยพันธ (2550: ก) ซึ่งไดสรางชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนเชิงสรางสรรค 

ระหวางนักเรียนท่ีใชชุดฝกทักษะกับนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแผนการสอนปกติ พบวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียนในทุก ๆ ดานของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะสูงกวานักเรียน 

ที่เรียนดวยการสอนแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 นอกจากน้ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับกระบวนการคิดโดยไดศึกษา
แนวคิดทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรดเปนลักษณะโครงสราง 3 มิติ คือ มิติดานเน้ือหา 

มิติดานวิธีการคิดและมิติดานผลของการคิดซึ่งมิติวิธีการคิดท่ีเก่ียวของกับความคิดสรางสรรค คือ 

การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) การคิดแบบอเนกนัยน้ีก็คือความคิดสรางสรรค (Creative 
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thinking) ซึ่งมีองคประกอบของการคิด 4 ลักษณะ ไดแก คิดคลองแคลว คิดยืดหยุน คิดริเร่ิมและคิด

ละเอียดลออซ่ึงการคิดแบบอเนกนัยเม่ือไดรับเน้ือหาท่ีเปนภาพและภาษาเปนสิ่งเราจะแสดงผลของ

การคิดออกเปน 6 ลักษณะ ไดแก หนวย จำพวก ความสัมพันธ ระบบ การแปลงรูปและการประยุกต 

จากการศึกษางานวิจัยของลัดดา พลหาญ (2550: 28) และ ลัดดา แกวประเสริฐชัย (2544: บทคัดยอ)  

ที่นำแนวคิดทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด มาใชในการพัฒนาทักษะการเขียน 

เชิงสรางสรรค ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนสูงข้ึน ดวยเหตุนี้

ผูวิจัยจึงสนใจนำแนวคิดทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรดมาสรางเปนชุดฝกทักษะ 

การเขียนเชิงสรางสรรค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และดำเนินการวิจัยเร่ืองการพัฒนา 

ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพราะเช่ือวาการใชภาพและภาษาเปนสิ่งเราจะกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิด

แบบอเนกนัยสงผลใหผูเรียนแสดงความสามารถในการคิดสรางสรรคและเขียนเชิงสรางสรรคไดดี

เปนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคใหแกผูเรียนไดเปนอยางดี 

   

วัตถุประสงค 
 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 3 ประการ ดังตอไปนี้ 

 1. เพ่ือพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญา

ของกิลฟอรด สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนกอนและหลังเรียน

ดวยชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอชุดฝกทักษะ 

การเขียน เชิงสรางสรรค  

 

วิธีดำเนินการ 
 การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของ

กิลฟอรดสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ในงานวิจัยน้ีมีขั้นตอนในการดำเนินการดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

 1)  ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือนำมากำหนดโครงสรางเน้ือหาของชุดฝกทักษะ 

และกิจกรรม การฝก ขอมูลพื้นฐานที่ใช ไดแก หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และแนวคิดทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด มาสรางชุดฝกทักษะ

การเขียนเชิงสรางสรรค ซึ่งจากการศึกษาทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรดน้ันพบวา
สติปญญาเกิดจากการทำงานรวมกันของมิติทั้ง 3 คือ มิติที่ 1 เน้ือหา (Content) หมายถึง เน้ือหา
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ขอมูลหรือสิ่งเราท่ีเปนสื่อในการคิด แบงออกเปน 4 ลักษณะ ไดแก ภาพ สัญลักษณ ภาษา และ

พฤติกรรม มิติที่ 2 วิธีการคิด (Operation) หมายถึง ลักษณะกระบวนการคิดของสมอง แบงออก 

5 ลักษณะ ไดแก การรูจัก การเขาใจ การจำ การคิดแบบอเนกนัย การคิดแบบเอกนัยและการประเมินคา 

และมิติที่ 3 ผลของการคิด (Products) หมายถึง ผลท่ีไดจากกระบวนการคิดของสมองแบงออกเปน 

6 ลักษณะ ไดแก หนวย จำพวก ความสัมพันธ ระบบ การแปลงรูปและการประยุกต ซึ่งในงานวิจัยน้ี 

ผูวิจัยไดพัฒนาการคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) ของผูเรียน คือ คิดคลองแคลว 

คิดยืดหยุน คิดริเริ่ม และคิดละเอียดลออ โดยใชภาพและภาษาเปนสิ่งเราในการคิด เพ่ือใหผูเรียน

สามารถแสดงผลของการคิดสรางสรรคในรูปของการเขียนท่ีมีลักษณะเปน หนวย จำพวก ความ

สัมพันธ ระบบ การแปลงรูปและการประยุกต และสามารถบูรณาการผลของการคิดน้ีแสดงเปน 

ผลงานการเขียนเชิงสรางสรรค 

 ขั้นตอนท่ี 2 การสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัยน้ี ไดแก 1) ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 2) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรค และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 3 ที่มีตอชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค เคร่ืองมือแตละอยางมีกระบวนการสรางและ

หาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือดังน้ี 

 1. ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค  

     1.1  ผูวิจัยออกแบบชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ตามทฤษฎีโครงสรางทาง

สติปญญาของกิลฟอรด เพ่ือฝกการคิดแบบอเนกนัย (D) โดยใชสิ่งเราท่ีเปนภาพ (F) และภาษา (M) 

เพ่ือฝกการคิดจนผูเรียนสามารถแสดงผลของการคิด 6 ลักษณะ ไดแก ลักษณะ หนวย (U) จำพวก 

(C) ความสัมพันธ (R) ระบบ (S) การแปลงรูป (T) และการประยุกต (I) ซึ่งชุดฝกทักษะการเขียน 

เชิงสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางข้ึน จำนวน 6 ชุด มีโครงสรางดังปรากฏในตารางท่ี 1 ดังน้ี 
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 35

 

 

 

 

 

 1   

 ( ) 

DFU 1.1  

1.2  

1.3    
DMU 

 2   

 

( ) 

DFC 2.1  ...  

2.2   

2.3   
DMC 

 3   

 

 ( ) 

DFR 3.1   

3.2  

 

3.3   

DMR 

 4   

 ( ) 

DFS 4.1   

4.2   

4.3   
DMS 

 5   

  

 ( ) 

DFT 5.1   

5.2   

5.3   
DMT 

 6   

 ( ) 

DFI 6.1   

6.2   

6.3   

DMI 

ตารางที่ 1 โครงสรางชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของ 

 กิลฟอรด สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
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   จากตารางที่ 1 แสดงวาการออกแบบชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 

ทั้ง 6 ชุด แตละชุดจะใชภาพและภาษาเปนสิ่งเราเพ่ือกระตุนใหผูเรียนใชวิธีการคิดแบบอเนกนัยสงผล

ของการคิดออกมาในรูปของการเขียนเปน 6 ลักษณะ  

  1.2 นำชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคที่สรางข้ึนไปตรวจสอบความถูกตองและ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และรูปแบบของชุดฝกทักษะแตละชุดโดยผูเช่ียวชาญ 

จำนวน 4 คน ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง IOC = 0.93 แลวนำไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 3/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานบางเลน (บางเลนวิทยาคาร) ที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ โดยดำเนินการดังน้ี 

   1) แบบเดี่ยว (individual tryout) ทดลองกับนักเรียน 3 คน ตามสัดสวน

นักเรียน เกง: ปานกลาง: ออน = 1:1:1 คน ผลการทดลองไดคาประสิทธิภาพ E
1
 / E

2
 = 66.30/64.44  

   2) แบบกลุมยอย (small group tryout) ทดลองกับนักเรียน 9 คน ตามสัดสวน

นักเรียน เกง: ปานกลาง: ออน = 3:3:3 คน ผลการทดลองไดคาประสิทธิภาพ E
1
 / E

2
 = 76.11/74.07                       

   3) แบบภาคสนาม (field tryout) ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 

จำนวน 30 คน ที่เปนกลุมตัวอยาง ผลการทดลองไดคาประสิทธิภาพ E
1
 / E

2
 = 83.52/82.44 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรค  

  2.1 ผูวิจัยศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 

การเขียนเชิงสรางสรรคและสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคเพ่ือทดสอบ 

ความสามารถในการเขียนเร่ืองจากภาพท่ีกำหนดใหใชเวลา 40 นาที และสรางเกณฑการประเมิน

การเขียนเชิงสรางสรรคแบบรูบริก (scoring rubrics) จำนวน 1 ชุด         

      2.2 นำแบบทดสอบไปตรวจสอบความถูกตองและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(content validity) โดยผูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 คน ตรวจสอบความสอดคลองของเน้ือหาและเกณฑ
การประเมินซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง IOC = 0.82 แลวนำไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 3/2 จำนวน 32 คน จากน้ันนำคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (reliability) ของ

แบบทดสอบโดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (     - Coefficient) ไดคาความเช่ือมั่น = 0.81  
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอชุดฝก

ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  

     3.1 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเปน มาตราสวนประมาณคา 
(rating scales) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด จำนวน 15 ขอ ซึ่งมี 

ขอคำถามแบงออกได 3 ดาน คือ ดานลักษณะของชุดฝกทักษะ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ

ดานประโยชนที่ไดรับดานละ 5 คำถาม แลวนำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนน้ีไปตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเน้ือหาของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 คน ไดคาดัชนีความสอดคลอง 

IOC = 1.00  

α
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 ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค  

 ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองรูปแบบ กลุมเดียวมีการวัดผลกอนและหลังการทดลอง 

(one group pretest - posttest design) (Campbell and Stanley, 1973: 8) ดังน้ี 

   

 

 

  3.1  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง 

        ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 

โรงเรียนบานบางเลน (บางเลนวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 มีจำนวน 2 หองเรียน 

        กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2554 โรงเรียนบานบางเลน (บางเลนวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 จำนวน 1 หองเรียน ซึ่งมีจำนวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย  

     ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรตน ไดแก ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 

                 ตัวแปรตาม ไดแก 1) ผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคของ

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดฝกทักษะการเขียน 

เชิงสรางสรรค    

  3.2  วิธีดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

       ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 17 

กุมภาพันธ 2555 ในชั่วโมงกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รวมเวลา 18 ชั่วโมง ดำเนินการทดลอง

ดังน้ี 
   1. กอนการทดลองผูวิจัยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรค 

ทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3/1 ที่เปนกลุมตัวอยางโรงเรียนบานบางเลน (บางเลน

วิทยาคาร) โดยทดสอบกอนเรียน  
        2.  ในการทดลองผูวิจัยนำชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคไปใชกับนักเรียนท่ี

เปนกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 3 ขั้น ดังน้ี 

            ขั้นท่ี 1 ขั้นนำ ผูวิจัยแจกชุดฝกทักษะ แจงจุดประสงคและกิจกรรมในชุด 
ฝกทักษะ อธิบายขอตกลงในการใชชุดฝกทักษะพรอมอธิบายตัวอยาง เปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม

จนเขาใจวิธีการตอบ ใชเวลา 15 นาที  
              ขั้นท่ี 2 ขั้นฝก ใหนักเรียนลงมือทำกิจกรรมในชุดฝกทักษะพรอมกัน ภายใน

เวลาท่ีกำหนด   โดยใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม กิจกรรมละ 20 นาที 

O1 X O2
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              ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป ผูวิจัยเก็บรวบรวมใบกิจกรรมและสุมนักเรียนออกมานำ

เสนอผลงานในกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติหนาชั้นเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนรวมอภิปราย แสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับคำตอบ เพ่ือเปนแนวทางในการคิดหาคำตอบในการฝกคร้ังตอไป ใชเวลา 25 นาที 

ดำเนินการทดลองตามข้ันตอนท้ัง 3 ขั้น จนครบทั้ง 6 ชุด     

   3.  หลังการทดลอง ผูวิจัยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรค

ฉบับเดิม ทดสอบกับนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยทดสอบหลังเรียนแลวผูวิจัยนำผลการทดสอบไป

วิเคราะห 

        4.  ผูวิจัยนำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดฝกทักษะการ

เขียนเชิงสรางสรรคไปใหนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามแลวนำผลจากแบบสอบถาม

ไปวิเคราะห 

 ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินผลและปรับปรุงแกไข 

 ผูวิจัยนำขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคและแบบสอบถาม            

ความพึงพอใจมาวิเคราะห 

 1.  เปรียบเทียบความแตกตางของแบบทดสอบการเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียนและ

หลังเรียนดวยการทดสอบคาที พบวา ผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2.  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดฝกทักษะ 

การเขียนเชิงสรางสรรคโดยคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานซ่ึงไดคา   = 4.54 และ S.D. = 0.31 

มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบความเรียง จำแนกเปน 3 ตอน                   
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 

ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย รอยละของคะแนนท่ีไดจากชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 

X 

(n=30) 

                                                         80/80 

                      180           146.27                    83.52   

                              15                       12.30                     82.44    
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 จากตารางท่ี 2 พบวาชดุฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคมปีระสทิธิภาพ E
1
/E

2
 = 83.52/

82.44 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว  

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคของ

นักเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ปรากฏผลดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบที ผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรค 

 ของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 
(n=30) 

                                     S.D.                    t                Sig                         

                      15               8.60            2.54          

                         15             12.37            1.85 
000 12.80* 

 (n=30) 

                                                                               S.D.                  

1.                                      4.40        0.41                                                  

2.           4.58        0.34                                            

3.                                                   4.64                             0.31                                            

                                4.54                       0.31                      
 

 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

 จากตารางที่ 3 พบวา ผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอ

ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ในภาพรวม และรายดาน ปรากฏผลดังตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 4 คาเฉล่ีย (  ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของนักเรียน 
 ชัน้ประถมศึกษาปที ่3 ทีม่ตีอชดุฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ในภาพรวมและรายดาน 

X 
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X X 

X 

 จากตารางท่ี 4 พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียน 

เชิงสรางสรรคมีความพึงพอใจตอชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคโดยภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด (   = 4.54) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามลำดับจากมากไป

นอย ดังน้ี ดานประโยชนท่ีไดรับ (   = 4.64) ดานกิจกรรมในชุดฝกทักษะ (   = 4.58) และดานลักษณะของ

ชุดฝกทักษะ (   = 4.40) ตามลำดับ 

  

อภิปรายผล 
 การวิจัย เร่ืองการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทาง

สติปญญาของกิลฟอรดสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค 

ที่กำหนดไวคือ  

 1.  ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.52/82.44 ซึ่ง

เปนตามเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุผลดังน้ี 

      1.1  การสรางชุดฝกทักษะผูวิจัยไดศึกษาหลักการและกระบวนการสรางท่ีเปนข้ันตอน

และผานกระบวนการในการทดลองหาคุณภาพของชุดฝกทักษะโดยเร่ิมตั้งแตขั้นตอนการศึกษา

หลักสูตร วิเคราะหหลักสูตร กำหนดโครงสรางเน้ือหาและจุดประสงค อีกท้ังออกแบบชุดฝกทักษะ 

ใหสอดคลองกับจุดประสงคที่กำหนดไว และมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหคำปรึกษาแนะนำ 

ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคลองของเน้ือหากับ 

จุดประสงคและรูปแบบของชุดฝกทักษะ และไดผานการพัฒนาตามขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ 

จนชุดฝกทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว ซึ่งเปนไปตามข้ันตอนการสรางชุดฝกทักษะดังท่ี 

กรมวิชาการ (2545: 37-38 ) และถวัลย มาสจรัส (2546 ข: 20) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางชุดฝกไว 

คือ ศึกษาเน้ือหาและวิเคราะหเน้ือหาเพ่ือกำหนดจุดประสงคและออกแบบชุดฝกใหสอดคลองกับ

เน้ือหาและจุดประสงคแลวจึงนำชุดฝกไปทดลองใชและหาคุณภาพเพ่ือใหไดชุดฝกท่ีสมบูรณ ดังนั้น
ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางข้ึนจึงมีคุณภาพและสามารถพัฒนาการเรียนรูของ 

ผูเรียนสูงขึ้น 

      1.2  ชุดฝกทักษะท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีความสอดคลองกับความสนใจ ความสามารถและ              
ความแตกตางระหวางบุคคล เน้ือหาไมยากเกินไปแตทาทายความสามารถของผูเรียนและกิจกรรม

การฝก เร่ิมจากงายไปยาก กลาวคือลักษณะของชุดฝกทักษะเร่ิมตนจากการฝกเขียนคำ ประโยค 
ขอความไปจนถึงเขียนเปนเร่ืองราว จึงเปนการดึงดูดความสนใจของผูเรียนทำใหเกิดความสำเร็จใน

การฝกและยังย่ัวยุใหติดตามตอไป การฝกเชนน้ีจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองทีละนอย ชวยให 

ผูเรียนถายทอดความคิด ความรูสึกและจินตนาการแสดงออกมาในลักษณะท่ีเปนตัวของตัวเอง ดังท่ี 

จุติตา คงดวง (2549: 22) ไดกลาวถึงหลักจิตวิทยาในการสรางชุดฝกท่ีตองนำมาใชในการสรางชุดฝก 

X 
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คือ 1) สรางตามกฎการเรียนรูของธอรนไดค โดยใหมีการฝกหัดซ้ำ ๆ และทำบอย ๆ ทำใหผูเรียนเกิด

ทักษะเพ่ิมขึ้น 2) คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งแตละคนมีความรู ความสามารถและความ

สนใจที่ตางกันจึงควรสรางชุดฝกท่ีไมยากหรืองายจนเกินไป 3) จูงใจผูเรียนโดยจัดกิจกรรมจากงายไป

หายากและ 4) นำส่ิงท่ีใกลตัวและเปนสิ่งท่ีมีความหมายตอการดำเนินชีวิตมาสรางกิจกรรมจะทำให 

ผูเรียนไดความรูและนำไปใชในชีวิตประจำวันได จากเหตุผลดังกลาวขางตนทำใหชุดฝกทักษะ 

การเขียนเชิงสรางสรรคมีประสิทธิภาพ 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย

สำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะชุดฝกทักษะท่ีผูวิจัย

สรางขึ้น มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนเห็นความสำคัญของ

ความคิดสรางสรรควาสามารถนำไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวันไดดี สอดคลองกับแนวคิดของ 

สมพิศ คงทรง (2549: 37) ที่กลาววา ความคิดสรางสรรคมีความสำคัญและมีผลตอการพัฒนาทักษะ

ของผูเรียนทุก ๆ ดานกอใหเกิดการเรียนรูไมมีที่สิ้นสุดจุดประกายความฝนอันนำมาซ่ึงสิ่งแปลกใหมที่

เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม ผูวิจัยจึงพัฒนาการคิดแบบอเนกนัยใหกับผูเรียน กลาวคือใน

ทุกกิจกรรมจะใชภาพและภาษาเปนสิ่งเรากระตุนใหผูเรียนไดฝกคิดแบบอเนกนัย คือ ดานความคิด

คลองแคลว เนนใหผูเรียนใชความคิดและหาคำตอบจากส่ิงเราท่ีกำหนดใหไดปริมาณมากท่ีสุด

ภายในเวลาท่ีกำหนด ซึ่งผูเรียนสามารถคิดไดอยางอิสระ สนุกสนาน ไมเครงเครียด ดานความคิด

ยืดหยุน เนนใหผูเรียนคิดหาคำตอบท่ีหลากหลาย มไีหวพริบ สตปิญญาตอบสนองตอสิง่เราหลายแงมมุ 

ดานความคิดริเริ่ม เนนใหผูเรียนใชความคิดจินตนาการแสดงออกอิสระอยางเต็มที่ สวนดานความ

คิดละเอียดลออเนนใหผูเรียนฝกการสังเกต การพิจารณารายละเอียดของส่ิงตาง ๆ รวมถึงการเขียน

ขอความท่ีเช่ือมโยงเปนความเรียงท่ีสละสลวยและมีความละเอียดรอบคอบในการเขียนสะกดคำให

ถูกตองซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยหลายเร่ืองที่พบวากิจกรรมที่มีพ้ืนฐานจากแนวคิดทฤษฎีของ
กิลฟอรด (Guilford,1959: 389) ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคสูงขึ้น เชน 

สภุานันท ชาทอง (2551: ก) และลัดดา แกวประเสริฐชยั (2544: ก) จากงานวิจยัพบวา นักเรียนท่ีได

รับการฝกการคิดแบบอเนกนัยมีความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ.05 และจากการทดลองใชชุดฝกทักษะผูวิจัยสังเกตพบพฤติกรรมของ 

ผูเรียนในชวงแรกมีผูเรียนบางคนคิดไดชา เขียนคำไมคลอง แตหลังจากท่ีไดรับการฝกโดยใชวิธี 

การคิดแบบอเนกนัยแลวผูเรียนสามารถคิดไดคลอง เขียนภาษาไทยเชิงสรางสรรคไดดีขึ้น และ 
การคิดของผูเรียนแตละคนมีการพัฒนาข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน มีความม่ันใจย่ิงข้ึน ทั้งน้ีเพราะ 

ผูเรียนไดรับการฝกคิด ฝกเขียนและแรงเสริมอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องจนทำใหผูเรียนมีความ

สามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคสูงขึ้น 
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 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนดวยชุดฝก

ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกวา

สมมติฐานท่ีตั้งไวในระดับมากเทาน้ัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ 

    3.1  ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีลักษณะดึงดูดความสนใจ 

ทาทายใหคิดและสอดคลองกับวัยของผูเรียนเพราะมีภาพและภาษารวมท้ังตัวอยางของกิจกรรม

กระตุนใหผูเรียนแสดงความสนใจและกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูและคิดอยางสรางสรรคสงผลให 

มีความสามารถดานการเขียนเชิงสรางสรรคไดดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับกนกวรรณ สมโต (2549: 12) 

ไดกลาววา ลักษณะของชุดฝกท่ีดีตองคำนึงถึงการสรางเพ่ือใหผูเรียนไดฝกในสิ่งที่สอนและผูเรียน

พบเห็นซึ่งขอความในแตละกิจกรรมจะตองไมสั้นหรือยาวเกินไป ขณะเดียวกันเน้ือหาและโครงสราง

ตองเหมาะสมสมัพนัธกันดวย อกีท้ังรปูแบบของชดุฝกตองมภีาพประกอบ มกีารวางรูปแบบทีด่ ีมทีีว่าง

สำหรับใหผูเรียนฝกเขียน รวมทั้งตองทาทายความสามารถของผูเรียนและสามารถนำไปฝก 

ดวยตนเองได การฝกบอย ๆ ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเองจะเกิดความสนุกสนานในการทำชุดฝกทักษะ 

  3.2  ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคมีลักษณะสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความคิด

และเขียนอยางอิสระ สรางความม่ันใจใหกับผูเรียนซ่ึงถือเปนการฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคได

เปนอยางดี เวลาท่ีใชฝกกิจกรรมละ 20 นาที ซึง่เหมาะสมกับวยัของผูเรียนท่ีไมนานเกินไปซึง่แนวคิดน้ี

ไปสอดคลองกับลัดดา พลหาญ (2550: 31) และสุภานันท ชาทอง (2551: 28) ไดกลาววาชุดฝก 

ที่ดีตองมีหลาย ๆ รูปแบบ หลาย ๆ กิจกรรม ควรมีระยะเวลาส้ัน ๆ ในการฝกปฏิบัติ เน้ือหาที่ใช 

ตองไมยากจนเกินความสามารถของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนใชสติปญญาแสดงความคิดเห็น 

ในการตอบคำถามมากกวาเนนเน้ือเรื่องความรูและความจำ  

 

ขอเสนอแนะ 
 การนำชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดควรดำเนินการดังน้ี 

 1.  ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 
   1.1  ในการนำชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคนี้ไปใช ผูสอนจะตองศึกษาและ

ทำความเขาใจกจิกรรมในชดุฝกทักษะท้ัง 6 ชดุ ใหเขาใจแลวจงึปฏิบตักิิจกรรมตามคำชีแ้จงทุกข้ันตอน 

     1.2  ผูสอนควรจัดบรรยากาศในการจัดกิจกรรมใหนาเรียนโดยเปดโอกาสใหผูเรียนได

คิดและตอบคำถามอยางอิสระ ใชคำถามกระตุนใหผูเรียนไดคิด ไดตอบจากตัวอยางในกิจกรรม

แตละกิจกรรมและคำตอบนั้นจะไมมีผิดแตควรใหผูเรียนไดมีเหตุผลของความคิดในการตอบดวย 
     1.3  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมในแตละกิจกรรมผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงผลท่ีได

แตละกิจกรรมนำเสนอหนาชั้นเรียน และควรตรวจใบกิจกรรมหลังจากผูเรียนทำเสร็จทันที เพราะอยู

ในชวงความสนใจของผูเรียน การใหขอแนะนำแกไขขณะท่ีผูเรียนสนใจชวยใหผูเรียนมีแนวคิด 
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ที่พัฒนาข้ึน และควรนำผลงานท่ีดีไปติดไวที่ปายนิเทศเพ่ือใหผูเรียนไดเห็นผลงานท่ีประสบความ

สำเร็จของผูอื่นเพ่ือจะนำมาเปนแนวทางในการแกไขงานของตนเองอีกท้ังควรมีสิ่งจูงใจใหกับผูเรียน 

ที่ไดคะแนนสูง มีผลงานที่ดี ผูเรียนท่ีมีคำตอบแตกตางจากผูอื่นเพ่ือเปนส่ิงกระตุนใหผูเรียนไดแสดง

ความคิดแบบอเนกนัยใหไดมากท่ีสุดและเม่ือพบคำท่ีผูเรียนเขียนสะกดคำผิดหรือขอบกพรองผูสอน

ควรชี้แนะใหผูเรียนไดแกไขใหถูกตองทันที 

 
สรุป 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวา ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทาง

สติปญญาของกิลฟอรดสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ี

ตั้งไว คือ E
1
/E

2
 = 83.52/82.44 และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคของ

นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  

ซึ่งสูงกวาสมมติฐานท่ีตั้งไวในระดับมาก 
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