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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคและความสนใจ 
ในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนทีค่วามคิดกบัการสอน
ตามคูมือครู  

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัด
พระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 
จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) แลวจับสลากเปน
กลุมทดลอง 1 หองเรียนและกลุมควบคุม 1 หองเรียน จํานวนนักเรียนกลุมละ 50 คน เปนระยะเวลา 
6 สัปดาหๆ ละ 3 คาบๆ ละ 50 นาที  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด แผนการจัด 
การเรียนรูตามคูมือครู แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค และแบบสอบถามวัด
ความสนใจในการเรียนภาษาไทย โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ Randomized Control Group Pretest – 
Posttest Design การวิเคราะหขอมูลใชวธิกีารทางสถิติแบบ t-test for Dependent Sample และ t – test 
for Independent Samples  
 ผลการศึกษาพบวา 
  1. ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  2. ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนทีค่วามคิด แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05  
  3. ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียน ชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4. ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
โดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  5. ความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 The purpose of This research was to study of the Creative Writing and Interest in 
Thai of Mathayomsuksa I Students Through The Mind Mapping Theory and The Teacher’s 
Manual. 
 The sample population  for this  study  was 2 classes of Mathayomsuksa I students 
at Wat Prasrimahadhad Secondary Demonstration School during the first semester of the 
academic year 2011. The sample was divided by sample random sampling method and later 
The lucky draw into two groups, which each group contained 50 students for one sample 
group and one control group. The duration in this study was 6 weeks,each week has 3 
periods, which was 50 minutes each.  
 The instruments in this study were a lesson plan of the mind mapping theory and 
The teacher’s manual, creative writing test and the questionnaire Testing teat interested in 
thai. A randomize control Group Pretest – Posttest design, t- test for Dependent Sample and 
t- test for Independent Sample style were used and researched in this study. 
 The results of the study indicated that: 
  1. The creative writing of Mathayomsuksa I students through the mind mapping 
theory and the teacher’s manual was significantly different at the .01 level.  
  2. The creative writing during the Pretest and the Posttest of Mathayomsuksa I 
students through the mind mapping theory was significantly different at the .05 level.  
  3. The creative writing during the Pretest and the Posttest of Mathayomsuksa I 
students through the teacher’s manual was significantly different at the .05 level.  
  4. The interested in Thai of Mathayomsuksa I students through the mind 
mapping theory and the teacher’s manual was significantly different at the .01 level. 
  5. The interested in Thai during the Pretest and the Posttest of Mathayomsuksa I 
students through the mind mapping theory was significantly different at the .05 level. 
  6. The interest in Thai during the Pretest and the Posttest of Mathayomsuksa I 
students through the teacher’s manual was significantly different at the .05 level. 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบบันี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากคณาจารยหลายทานที่ไดใหคําแนะนํา
และแกไขขอบกพรองจนปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ 
 ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย 
ดร.ชุตมิา วัฒนะคีร ีประธานที่ใหคําปรกึษา แนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรองในการจัดทําปรญิญานิพนธ
ทุกขั้นตอน อาจารย ดร.ราชันย บุญธิมา กรรมการที่ปรึกษาแนะนาํในดานสถิต ิ ทําใหผูวิจัยไดรับ
ประสบการณในการทําวิจัย รูถึงคุณคาของงานวิจัยที่จะชวยในการพัฒนาการเรียนการสอนใหเปนไป
อยางมีคุณภาพ  
 ขอกราบขอบพระคุณทานผูเชี่ยวชาญ ผศ.สุมานิน รุงเรืองธรรม ผศ.ขจรศรี ชาติกานนท 
อาจารยยศวิน กุลดวงที่ใหคําปรึกษา แนะนํา และตรวจสอบแกไข แผนการจัดการเรียนรู อาจารย
เสาวนิจ จุลรัตน อาจารยศรีอุทัย ฟองเหม อาจารยชนาธิป ดีมงคลสุข ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจ
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค อาจารย ดร.สกล วรเจริญศรี ผูอํานวยการ
ลลิตวรรณ สิทธินันทน อาจารยปฏิพันธ อุทยานุกูล ที่ใหคําปรึกษา แนะนําและเปนผูเชี่ยวชาญตรวจ
แบบสอบถามวดัความสนใจในการเรียนภาษาไทย ในการรวบรวมขอมูลไดรับความกรุณา จากผูอํานวยการ 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธติวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 
ที่ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการทดลอง ผูวิจัยขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยคณะศึกษาศาสตรทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอน ถายทอดความรูและ
ประสบการณที่ดีและมีคุณคายิ่งแกผูวิจัย ทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในการศึกษา ขอขอบพระคุณ 
พ่ีๆ นองๆ เพ่ือนๆ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการมธัยมศึกษา (การสอนภาษาไทย)  เพ่ือนรวมงาน
โรงเรียนวัดราชบูรณะ และทุกทานที่มีสวนสนับสนุน ชวยเหลือ และเปนกําลังใจผลักดันใหปริญญานิพนธ
ฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
 ทายสุดผูวิจัยขอขอบพระคณุ คุณพอ คุณแม และสมาชิกในครอบครัวทีใ่หกําลังใจเปนพิเศษ
รวมถึง ผูมีพระคุณอีกหลายทานที่มิไดกลาวนามในที่นี้ ซึ่งผูวิจัยระลึกถึงเสมอ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ
และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร เพ่ือสราง
ความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: 34) นอกจากนี้ ภาษาไทยยงัเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรู และประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาความรู 
ความคิด วิเคราะห วิจารณและสรางสรรค ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมี ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
เปนสื่อที่แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน โลกทัศน และสุนทรียภาพ 
โดยบันทึกไวเปนวรรณคดี และวรรณกรรมอันล้ําคา ภาษาไทย จึงเปนสมบัตขิองชาตทิี่ควรคาแกการเรียนรู
เพ่ืออนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (ศิริอร อินทรตลาดชุม.  2546: 27) 
 การที่ชาติตางๆ ไดคิดประดิษฐตัวอักษรของแตละชาติขึ้นมานั้น ก็เพ่ือตองการใหตัวอักษร
ดังกลาว เปนสื่อกลางในการสื่อสารเรื่องราวตางๆ ระหวางชนชาติเดียวกันเปนสําคัญ ดวยเหตุผลดังกลาว 
การเขียนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสารระหวางผูเขยีนกับผูอาน ที่ผูเขียนไดถายทอดความรู ความคิด 
ความคิดเห็น ทรรศนะ อารมณ จินตนาการและสิ่งที่ตองการสื่อสารอื่นๆ ของตนเองผานงานเขียนโดย
ใชสัญลักษณ (อักษร) ที่กําหนดรูรวมกันเปนสื่อกลางของการสรางความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน ดวยเหตุนี้ 
การเขียนจึงมีความสําคัญตอการสื่อสารระหวางกันซ่ึงการที่จะทําให ผูรับสารหรือผูอานเกิดความเขาใจ
กับสิ่งที่ผูเขยีนตองการสื่อสารอยางถูกตองแลว ผูเขียนจะตองจัดระเบียบความคดิของตนเองออกมา
อยางเปนระบบ และตองรูจักเลือกใชถอยคําภาษาไทย ในการเขียนทีถู่กตองชัดเจน เพ่ือสื่อความหมาย
ที่ตนเองตองการอยางครบถวนสมบูรณ (ถวัลย มาศจรัส.  2550: 1) 
 การพัฒนาการดานการเขียนน้ัน นับวา นาสนใจมิใชนอย ทั้งน้ีเปนเพราะวา มนุษยเปนผูที่ 
มีสติปญญา และมีความคดิสรางสรรคใหมๆ อยูเสมอ ทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบการเขียน เพ่ือการสื่อสาร
ออกไปอยางหลากหลาย ไมมีหลักสูตรฉบับใดของไทยที่ละเลยในเรื่องการเขียนเชิงสรางสรรค เหตุผล
ก็เพราะวา การเขียนเชิงสรางสรรค คือพื้นฐานสําคัญของการสื่อสารความคิด ที่สอดคลองกับยุคสมัย
ในรูปแบบของการเขียนอยางหลากหลาย เปนศูนยรวมแหงภูมิปญญาที่ปรากฏออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (ถวลัย มาศจรัล.  2550: 3, 275) แมกระทั่งปจจุบัน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ก็ไดเนนในเรื่องการเขียนเชิงสรางสรรคไวอยางชัดเจนเชนกัน โดยกลาววาภาษาไทย
เปนทักษะทีต่องฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
และเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง ในสาระที่ 2 การเขียน จึงมุงเนนใหผูเรียนเรียนรู การเขียนสะกดคํา ตาม
อักขรวิธี การเขียนสื่อสารรูปแบบตางๆ การเขียนเรียงความ ยอความ เขียนรายงานจากการศึกษา



 
 

2 

คนควา เขียนตามจินตนาการเขียนวเิคราะหวิจารณและเขียนเชิงสรางสรรค (กรมวชิาการ กระทรวง 
ศึกษาธิการ.  2551: 34)  
 นักการศึกษาหลายทานไดทําการศกึษาวจัิยเกี่ยวกบัเร่ืองการเขยีนเชงิสรางสรรคไวมากมาย 
เพราะการเขียนเชิงสรางสรรค คือ พ้ืนฐานสําคัญที่จะชวยใหการเขียนในระดับตอไปพัฒนาขึ้น ที่ผานมา
ครูผูสอนภาษาไทยสวนมากยังสอนโดยเนนความจํา  การเขียนแบบมีกฎเกณฑและยึดหลักภาษาไทย
มากกวาเนนความคิดสรางสรรค ขาดการกระตุน พัฒนาและสงเสรมิการเขียนเชงิสรางสรรค ทําให
เด็กเกิดความรูสึกวาเปนเรื่องยากที่จะเขียน ลําบากใจในการเขียน  เกิดความเบื่อหนาย หรือหมดกําลังใจ
ที่จะเขียนตอไป จึงจําเปนที่ครูผูสอนตองฝกใหเด็กเกิดทักษะทางความคิดเสียกอน เพราะเม่ือเด็กเกิด
ทักษะทางความคิดแลวก็จะสามารถถายทอดออกมาเปนการเขียนได เน่ืองจากสิ่งสําคัญที่สุดในการเขียน 
คือ ความคิดสรางสรรค นอกจากนี้ปรากฏวา สมรรถภาพในดานการเขียนของนักเรียนอยูในเกณฑ
คอนขางต่ํา นักเรียนจํานวนมากเขียนเชิงสรางสรรคไมได เน่ืองจากเด็กขาดความรูและความคิดที่จะ
เขียน นอกจากนั้นยังไมไดรับการสงเสริมใหเขียนอยางมอิีสรเสรีเทาทีค่วร (วิภาฤดี วิภาวิน.  2543: 2) 
สําหรับการแกปญหาการเขียนเชิงสรางสรรคนั้น บุคคลที่จะชวยไดคือ ครูผูสอน เน่ืองจากนักเรียนจะ
เชื่อฟงครูผูสอนมากกวาบุคคล อ่ืนๆ ดังน้ันครูผูสอนจะตองรูจักวิธีการทําใหการสอนนาสนุก นาสนใจ 
จะตองรูวิธีสอนใหนักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการเขียน นักเรียนจึงจะเรียนไดอยางสนุก
และมีหลักการที่ถูกตอง ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้ ครูผูสอนจะตองหาแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือสงเสริมพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคไดดีขึ้น (พิมพประไพ ธวัชวงศ.  2542: 3) ซึ่งวิธีการจัด 
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคใหไดผลดีอีกวิธีหน่ึงคือ การใชแผนที่ความคิด 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด เปนการนําทฤษฎีที่เก่ียวกับสมองไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสดุ การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Mapping) เกิดจากการใชทักษะทั้งหมดของสมอง 
หรือการทํางานรวมกันของสมองทั้ง 2 ซีก คือ สมองซีกซายและซีกขวา ซึ่งสมองซีกซายจะทําหนาที่
ในการวิเคราะหคํา ภาษา สัญลักษณ ระบบ ลําดับ ความเปนเหตุผล ตรรกวิทยา สวนสมองซีกขวาจะ
ทําหนาที่สังเคราะห คิดสรางสรรค จินตนาการ จังหวะ โดยมีแถบเสนประสาท คอรปสคอโลซัม เปน
เหมือนสะพานเชื่อม การนําเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด เริ่มตั้งแตการวางแผน 
การจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมตางๆ ในการเรียนรูสําหรับผูเรียนน้ันจะสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู 
ศาสตรและศิลปดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน สามารถชวยคิด จํา บันทึก เขาใจเนื้อเรื่อง 
การนําเสนอขอมูลและชวยแกปญหาไดอยางเปนรูปแบบ ทําใหการเรียนรูสนุกสนาน มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น 
(วิมลรัตน สุนทรโรจน.  2544: 153) 
 เม่ือพิจารณาถึงลักษณะสําคญัของแผนที่ความคิดแลวนาจะใชเปนเครื่องมือใหนักเรียน เขียน
เรื่องเชิงสรางสรรคไดเปนอยางดี เพราะการสรางแผนที่ความคิดจะทําใหนักเรียนเขาใจ และมองเห็น
ความสัมพันธ เกิดการเชื่อมโยงความคิด ลําดับความคดิสําคัญของเน้ือหาที่จะเขียน  ซึ่งลักษณะของ
แผนที่ความคดิจะมีการใช ภาพ คํา สัญลักษณ และสีจะชวยใหนักเรียนจําไดงาย ซึ่งสอดคลองกับระดับ
การคิดขั้นที่สอง ดานความเขาใจขอมูลของ Bloom (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.  ม.ป.ป.: 64) ที่อาจใชแผนที่
รูปแบบตางๆ ที่จะชวยใหเห็นภาพรวมทั้งหมด เห็นความสัมพันธของความคิดรวบยอดตางๆ ซึ่งทาํให
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ไดความคิดยืดหยุนและเห็นภาพขอเท็จจรงิชัดเจน สามารถเกบ็ไวในหนวยความจําไดงาย เม่ือนักเรียน
มองเห็นภาพรวมของเรื่องทีจ่ะทําแลว จะทําใหเร่ืองที่จะเขียนไมตกหลน ไมหลงประเด็น ทั้งยังสามารถ
เขียนเรียงลําดับกอนหลัง และยังชวยในการบริหารเวลาไดเปนอยางดี การเขียนเชิงสรางสรรคก็เปน
ทักษะการเขียนหนึ่งซ่ึงตองอาศัย ทั้งการเชื่อมโยงความคิดเดิมกับความคิดใหม การเห็นภาพรวมของ
เรื่องที่จะเขียน ตลอดจนเห็นความสัมพันธของความคิดรวบยอดตางๆ เม่ือนักเรียนเห็นสิ่งตางๆ เหลานี้แลว 
นักเรียนก็จะสามารถดึงขอมูลที่สนใจออกมาเขียนไดอยางมีจินตนาการ และเกิดความคิดสรางสรรค 
ชวยใหผลงานเขียนที่นําเสนอออกมาเกิดจากความริเริ่ม จึงเปนผลงานที่แปลกใหม ไมเคยปรากฏทีไ่หน
มากอน เพราะเกิดจากแรงจูงใจของตัวเอง และเกิดการเขียนที่ตอบสนองตอความตองการของตน จึง
กอใหเกิดเปนการเขียนเชิงสรางสรรคขึ้น  
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการสอนโดยใชแผนที่ความคิด   
มาพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคและความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนาการเรียนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาความสามารถทางการเขียนเชงิสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิดกบัการสอนตามคูมือครู  
 2. เพ่ือศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด  
 3. เพ่ือศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  
 4. เพ่ือศึกษาความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู  
 5. เพ่ือศึกษาความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด  
 6. เพ่ือศึกษาความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคครั้งนี้ ทําใหทราบถึงผลการใช  
แผนที่ความคดิที่มีตอความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียน 
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 2. เปนแนวทางและประโยชนทีช่วยใหครูผูสอนใชเปนแนวทางในการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคใหกับนักเรียนตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต
วัดพระศรีมหาธาต ุมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2554 
จํานวน 4 หองเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 200 คน  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย   
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต
วัดพระศรีมหาธาต ุมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2554 
จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) แลวจับสลากเปน
กลุมทดลอง 1 หองเรียนไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิดและกลุมควบคุม 1 หองเรียนไดรับการสอน
ตามคูมือครู จํานวนนักเรียนกลุมละ 50 คน  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการสอน ไดแก 
   1.1 การสอนโดยใชแผนที่ความคิด 
   1.2 การสอนตามคูมือครู 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก   
   2.1 ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค 
   2.2 ความสนใจในการเรียนภาษาไทย 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัย เปนเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน ไดแก การเขียน เชิงสรางสรรคเกี่ยวกับการเขียน
แนะนําตนเอง การเขียนบรรยายประสบการณ การเขียนแสดง ความคิดเห็น การเขียนจดหมาย และ
การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา  
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 ใชเวลาใน
การทดลองกลุมละ 18 คาบๆ ละ 50 นาที สัปดาหละ 3 คาบ รวม 6 สัปดาห  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การสอนโดยใชแผนทีค่วามคิด หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยนําแผนทีค่วามคิด
มาจัดระบบความคิด ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังน้ี 
  1.1 ขั้นนํา ครูสรางความสนใจโดยการสนทนา อภิปรายกับนักเรียน  
  1.2 ขั้นสอน  
   1.2.1 ขั้นเตรียมการเขียน นักเรียนเตรียมพรอมทีจ่ะเขียน โดยศกึษาตวัอยางงานเขียน 
เพ่ือใหมีความคิดเชื่อมโยง มองเห็นทิศทางในการเขียน 
   1.2.2 ขั้นยกรางการเขียน นักเรียนระดมความคิด โดยใชแผนที่ความคิดมาชวยจัด 
ระบบความคิด เชื่อมโยงคิด แตกกิ่งความคิดอยางอิสระ ครูใชคําถามกระตุนเพื่อใหนักเรียนคิดอยาง
หลากหลายมากขึ้น 
   1.2.3 ขั้นการเขียนราง นักเรียนนําขอมูลที่ไดจากแผนที่ความคิด มาจัดหมวดหมู 
เรียงลําดับเหตุการณ ใหสัมพันธตอเนื่องกันแลวเขียนขยายเหตุการณตางๆ โดย การนําเสนอที่แปลกใหม 
ภาษาสละสลวย เน้ือหาสอดคลองสัมพันธและเชื่อมโยงกับสิ่งที่กําหนดให 
   1.2.4 ขั้นตรวจสอบการเขียน นักเรียนอานทบทวน ตรวจสอบสํานวนภาษา การเขียน
สะกดคํา การวางรูปประโยค การเวนวรรคตอน การนําเสนอ การลําดับเน้ือหา แลวปรับปรุงแกไข เพ่ือให
ไดงานเขียนที่มีคุณภาพ 
   1.2.5 ขั้นนําเสนอผลงาน นกัเรยีนนาํเสนอผลงานโดยการรายงานหนา ชัน้เรยีน เพ่ือให
เพ่ือนและครูประเมินคุณคาของงานเขียน แลวพัฒนาปรับปรุงงานเขียนใหดีขึ้น 
  1.3 ขั้นสรุป นักเรียนและครูมีสวนรวมในการสรุปบทเรียน 
 2. การสอนตามคูมือครู หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดแนวคูมือครูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังน้ี 
  2.1 ขั้นนํา คือ นําเขาสูบทเรียนโดย นักเรียนและครูสนทนา นักเรียนดูภาพ     เลนเกม 
เพ่ือเปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจและพรอมที่จะเรียนตอไป 
  2.2 ขั้นสอน   
   2.2.1 แจงตัวชี้วัด ครูบอกจุดประสงคการเรียนรู 
   2.2.2 ทบทวนความรูเดิม สําหรบัการเรียนในบทเรียนใหม โดยนกัเรียนและครู สนทนา 
ซักถาม อภิปราย แลวโยงเขาสูเน้ือหาใหม 
   2.2.3 เสนอเนื้อหาใหม ครูอธิบายเนื้อหา ใชสื่ออุปกรณตางๆ มาประกอบ การสอน 
เชน ใบความรู บัตรคํา รูปภาพ เกม  
   2.2.4 ใหแนวทางในการเรียนรู ครใูหแนวทางในการเรียนรู เพ่ือชี้ แนวทางการเขียน 
โดยใหนักเรียนศึกษาตัวอยาง และใชคําถามเพื่อกระตุนความคิด  
   2.2.5 ฝกปฏิบตัิ เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบตัิกจิกรรมดวยตนเองหรือ
แสดงพฤติกรรมตามตัวชี้วดั  
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   2.2.6 ประเมินผล ครูและนักเรียนประเมินผลการเรียน วาบรรลุตามตวัชีว้ดั ของ
บทเรียนเพียงใด โดยสังเกตพฤติกรรม ตรวจงาน การอภิปราย การตอบคําถาม  
  2.3 ขั้นสรุป คือ นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูที่เรียนไปแลว  
 3. ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค หมายถึง ความสามารถทางการเรียบเรียง
ถอยคํา เพ่ือถายทอดอารมณ และความรูสึกนึกคิดอันเกิดจากประสบการณเดิมรวมกับประสบการณ
ใหมของผูเขียน อยางมอิีสระทางความคิดเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของผูเขียน เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ และ
รูสึกไดดวยถอยคําที่ขัดเกลาอยางถูกตองเหมาะสม ตามประเภทของงานเขียนนั้น ซึ่งวัดไดจาก แบบ 
ทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้น และหาคุณภาพแลว 
 4. ความสนใจในการเรียนภาษาไทย หมายถึง นักเรียนสนใจติดตามกิจกรรมการเรียนการสอน 
คนควา ทบทวน ซักถาม กระตือรือรน เอาใจใสและตั้งใจที่จะรวมกิจกรรมภาษาไทยโดยการใชแผนที่
ความคิดและการสอนตามคูมือครู ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดความสนใจในการเรยีนภาษาไทยทีผู่วิจัย
สรางขึ้นตามแบบมาตราสวนประมาณคาแบบ 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิรท (Likert) และหาคณุภาพ
แลว  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

           
 

  
   
           

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
โดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน 
 2. ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด แตกตางกัน 
 3. ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน 

 

1. ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค
2. ความสนใจในการเรียนภาษาไทย 

วิธีการสอน 2 วิธี คือ 
1. การสอนโดยใชแผนที่ความคิด 
2. การสอนตามคูมือครู 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 
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 4. ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน โดย
ใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน 
 5. ความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด แตกตางกัน 
 6. ความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน 
 

 
 

 
 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอ ตามหัวขอ
ตอไปน้ี  
  1. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับความคิดสรางสรรค 
   1.1 ความหมายของความคิดสรางสรรค 
   1.2 ความสําคัญและคุณคาของความคิดสรางสรรค 
   1.3 ลักษณะของความคิดสรางสรรค 
   1.4 องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
   1.5 การสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค 
   1.6 แบบทดสอบความคิดสรางสรรค 
   1.7 ประโยชนของความคิดสรางสรรค 
   1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 
  2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขยีนเชิงสรางสรรค 
   2.1 ความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค 
   2.2 ความสําคัญและคุณคาของการเขียนเชิงสรางสรรค 
   2.3 ความมุงหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค 
   2.4 ลักษณะของการเขียนเชิงสรางสรรค 
   2.5 องคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรค 
   2.6 แนวทางในการสอนเขียนเชงิสรางสรรค 
   2.7 ประโยชนของการเขียนเชิงสรางสรรค 
   2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนเชิงสรางสรรค 
  3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสนใจ 
   3.1 ความหมายของความสนใจ 
   3.2 คุณคาของความสนใจ 
   3.3 ลักษณะของความสนใจ 
   3.4 สาเหตุที่ทําใหเกิดความสนใจ 
   3.5 องคประกอบของความสนใจ 
   3.6 การสรางความสนใจ 
   3.7 การวัดความสนใจ 
   3.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสนใจ 
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  4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแผนทีค่วามคิด 
   4.1 ความหมายของแผนที่ความคิด 
   4.2 รูปแบบของแผนที่ความคิด 
   4.3 ขั้นตอนการสรางแผนที่ความคิด 
   4.4 การใชแผนทีค่วามคิด 
   4.5 ประโยชนและขอดีของแผนที่ความคิด 
   4.6 การประเมินผลแผนที่ความคิด 
   4.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแผนที่ความคิด 
  5. เอกสารที่เกี่ยวของกับคูมือครู 
   5.1 ความหมายของการสอนตามคูมือครู 
   5.2 ลักษณะสวนประกอบและการใชคูมือคร ู
   5.3 ขั้นตอนการสอนตามคูมือครู 
 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
 1.1 ความหมายของความคดิสรางสรรค 
  ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางการใชสมองในระดับสูงสุดของมนุษย เปนสิ่ง
ที่มีอยูในตัวบคุคลทุกคน มากบางนอยบางแตกตางกันไป นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของ
ความคิดสรางสรรคไว ดังนี้ 
  สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2544: 2) ไดอธิบายวา ความคิดสรางสรรคเปนเรื่องที่สลบัซับซอน 
ยากแกการใหคําจํากัดความที่แนนอนตายตัว ถาพิจารณาในเชิงผลงาน ผลงานตองเปนงานที่แปลกใหม
และมีคุณคา ถาพิจารณาในเชิงกระบวนการ กระบวนการคิดสรางสรรค คือ การเชื่อมโยงสัมพันธสิ่งของ
หรือความคิดที่มีความแตกตางกันมากเขาดวยกัน ถาเปนบุคคลจะตองเปนคนที่มีความแปลก เปนตัว
ของตัวเอง เปนผูที่มีความคิดคลอง มีความคิดยืดหยุน และสามารถใหรายละเอียดในความคิดนั้นๆ ได  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) (2545: 26) ไดสรุปความหมายของ
ความคิดสรางสรรควา หมายถึง กระบวนการทางปญญาระดับสูงที่ใชกระบวนการทางความคิดหลายๆ 
อยางมารวมกัน เพ่ือสรางสรรคสิ่งใหมหรือแกปญหาที่มีอยูใหดีขึ้น  
  ลักขณา สริวัฒน (2549: 137) ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรควา ความคิด
สรางสรรค หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลที่ประกอบดวยความคิดคลองตัว ความคิดยืดหยุน 
ความคิดละเอียดลออ และคิดริเร่ิม ผสมผสานกันจนเกิดเปนการคิดไดหลายทิศทาง หรือแบบอเนกนัย 
(Divergent Thinking) เปนการคิดที่ทําใหเกิดสิ่งใหมๆ หรือเปนการดัดแปลงปรับปรุงแกไขสิ่งตางๆ ที่
มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพดีกวาเดิม หรือประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ที่ไมซ้ําของเดิมและเปนการคิดที่ไมซ้ํา
กับผูอ่ืน  
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  ประพันธศิริ สุเสารัจ (2551: 186) ใหความหมายวา ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถ
ในการจินตนาการ และรวบรวมความรูความคิดเดิมอยางหลากหลายและรวดเร็ว แลวสรางเปนความรู 
ความคิดใหมของตนเอง สามารถคิดนอกกรอบได มีผลงานการคิด สามารถริเร่ิมและสรางสรรคผลงาน
หรือสิ่งใหมๆ ได  
  วีรเธยีร เขียนมีสุข (2553: 18) กลาววา ความคิดสรางสรรค คือ การใชความรู ความคิด 
และประสาทสัมผัสที่มีอยูทั้งหมดมาสรางขึ้นเปนความคิดหรือแนวคิดใหม 
  กิลฟอรด (อารี พันธมณี.  2545: 3; อางอิงจาก Guilford.  1950) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน 
ใหคําจํากัดความวา ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ความคิด
หลายทศิทาง มุงสงเสริมใหเกิดความคิดมากหลากหลาย ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพราะเชื่อวาลกัษณะ
ความคิดอเนกนัยจะเปนหนทางใหคนพบความคิดที่ดีที่มีคุณภาพ หรือความคิดสรางสรรค ความคิด
อเนกนัยน้ี ประกอบดวยความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดคลองตัว (Fluency) ความยืดหยุนในการคิด 
(Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  
  วอลลาซ และ โคแกน (Wallach; & Kogan.  1965: 18) ไดอธบิายวา ความคิดสรางสรรค
หมายถึง ความสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ สามารถคิดอะไรไดอยางสัมพันธกันเปนลูกโซ  
 จากแนวความคิดของนักการศึกษาขางตน สรุปความหมายของความคิดสรางสรรค ไดวา 
ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง ทําใหคิดไดอยางกวางขวาง
โดยใชจินตนาการหรือความคิดอิสระ ซึ่งมีองคประกอบคือ ความคิดริเร่ิม ความคิดคลองตัว ความคิด
ยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ ทั้งน้ีโดยมีสิ่งเราเปนตัวกระตุนทาํใหเกิดความคิดใหม อันจะนํา 
ไปสูการคิดคนประดิษฐสิ่งแปลกๆ ใหมๆ  
 1.2 ความสําคัญและคุณคาของความคิดสรางสรรค 
  ความคิดสรางสรรคมีความสาํคัญอยางยิ่งในการพัฒนาชวีติความเปนอยูและสภาพแวดลอม
ใหสนองตอบความตองการและการแกปญหาตางๆ ซึ่งมีผูกลาวถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรค
ไว ดังนี้ 
  เฮอรลอค (ลักขณา สริวัฒน. 2549: 138; อางอิงจาก Hurlock. 1987: Child Development.) 
ไดกลาวถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรควา ความคิดสรางสรรคใหความสนุก ความสุข และความพอใจ
แกเด็ก และมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของเด็กมาก ไมมีอะไรที่จะทําใหเด็กรูสึกหดหูไดเทากับงานสรางสรรค
ไดรับการตําหนิ ดูถูก 
  ศิวกานท ปทุมสูติ (2548: 16 – 18) กลาวถึงความสําคัญและคุณคาของความคิดสรางสรรค 
ไววา ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับความมีชีวิตอยูอยางมีความหมาย มีคุณคา และ
มีความภาคภูมิใจในตัวตน เพราะความคิดสรางสรรคจะเปนสิ่งแสดงความเจริญงอกงามทางความคิด 
สติปญญา และวุฒิภาวะของบุคคลวามีมากหรือมีนอยอยางไร มีความหมายขององคความรู ประสบการณ 
และทศิทางอยางไร ทั้งเปนเครื่องหมายแหงความมีตวัตนและมีเกียรติภูมิ โดยนัยของความรูจักคิด
รูจักกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเปนใหมีขึ้นอยางเปนคุณประโยชนทั้งแกตนเอง และผูอ่ืน 
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  บุคคลที่ไมมีสิ่งแสดงใหเห็นใหประจักษไดถึงความคิดสรางสรรคอันเปนของตนเอง ยอม
เปนบุคคลที่วางเปลาแกนสารทางปญญา มีชีวิตเหมือนตนไมแหง ไรใบ ไรดอก และปราศจากผลที่จะ
ตกหลนเปนมรดกแกเผาพันธุพฤกษา จึงเปนที่นาเสียดายและนาอับอายถาการมีอยูของคนเราจะมิได
แสดงผลิตผลแหงความคิดสรางสรรคของตนใหปรากฏไวบาง 
  สําหรับคุณคาของความคิดสรางสรรคก็เปนสิ่งสําคัญที่ควรตระหนัก เพราะถาหากเพียงแต
สรางสรรคงานในระดับดาดๆ ขาดน้ําหนัก หรือขาดเสนหแหงคุณคาของงาน หรือพูดอีกอยางหนึ่งคือ
งานที่สรางสรรคนั้น มิไดกอใหเกิดความแปลกใหมอยางมีคุณภาพ ไมสามารถจุดประกายความคิด 
จิตสํานึก หรือความบันดาลใจใดๆ แกผูสัมผัสรับรูอยางหนึ่งอยางใดแลว งานสรางสรรคนั้นก็คงจะไมนํา
ใหกอเกิดประโยชนอะไรนัก 
  ในทางกลับกัน หากงานสรางสรรคใดถึงพรอมดวยคุณภาพ ไมวาจะปรากฏโดยรูป หรือ
โดยเรื่องที่มีน้าํหนัก มีเสนห หรือมีพลังกระทบบันดาลใจผูสัมผัสรับรูไดอยางเขมขนแลว นอกจาก
งานสรางสรรคนั้นจะเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูสัมผัสรับรูโดยทั่วไปแลว งานสรางสรรคนั้น ยังจะเปน
เครื่องแสดงคุณคาแหงตัวตนของผูสรางสรรค อันจะอํานวยผลไมทางตรงก็ทางออมแกเขาในฐานะผูสราง
ดวยเชนกัน 
  คุณคาของความคิดสรางสรรคจําแนกได ดังนี้ 
   1. คุณคาทางอารมณ  
    คุณคาของความคิดสรางสรรคที่ถึงพรอมดวยคุณภาพ และพลังกระทบกระทํา
ยอมมีอานุภาพตอการกระทบและกระทํากับอารมณมนุษยใหเกิดการขับเคลื่อน งอกงาม และเบิกบาน   
ทั้งจะกอใหเกดิการสรางสรรคตอหรือสรางสรรคใหมเปนลูกโซสืบสาน ซึ่งลักษณะดังกลาวอาจเปนความปติ 
ความโศกสลด ความตื่นตะลึง ความประทับตรึง ความดื่มดํ่า หรือความสะทอนสะเทือนตางๆ  
   2. คุณคาทางปญญา 
    คุณคาของความคิดสรางสรรคที่จะกอใหเกิดคุณคาทางปญญาจะตองมีพลังกระตุน
ใหเกิดความประจักษในองคความรู ความมีทิศทางใหเลอืกใหกระทําอยางถูกตองถองแท ความมีศรัทธา
ในความสวางกวางไกล ความเชื่อม่ันในคุณคาของวิถีทีดี่งาม ความมีสํานึกตระหนักในปณิธานมุงม่ัน 
และความสามารถสรางสรรคสิ่งตางๆ ตามวุฒิภาวะของแตละบุคคล 
   3. คุณคาทางประดิษฐกรรม 
    คุณคาทางประดิษฐกรรมนับวาเปนขอสําคัญอีกประการหนึ่งของความคิดสรางสรรค 
เพราะวาประดิษฐกรรมใดๆ อันเกิดจากการประดิษฐสรางสรรคที่มีคุณคาตออารมณและสติปญญามนุษย 
ในทางงอกงามและทางเจรญิ ยอมเปนสิ่งที่มีคุณคาควรแกการทํานุบาํรุง รักษา เผยแผและใชประโยชน
ใหกวางขยายใหเต็มสมบูรณในคุณและคาที่มีที่เปนไดอยางยั่งยืน ซึง่ทั้งนี้เพ่ือประดิษฐกรรมสรางสรรค
จะทําหนาที่เปนตนแบบ (First Model) เปนนวัตกรรม (Innovation) และเปนพลวัต (Dynamic) ขับเคลื่อน
กระบวนการสรางสรรคตางๆ อยูสืบไป 
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 จากความสําคัญและคุณคาของความคิดสรางสรรคที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาความคิดสรางสรรค
มีความสําคัญมาก เปนสิ่งที่ครู พอแม ผูปกครอง และสถาบันการศกึษาควรสงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาใหเกิดขึ้นกับเด็ก เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความคิดสรางสรรคของตนอยางเต็มความสามารถ  
 1.3 ลักษณะของความคิดสรางสรรค 
  ความคิดสรางสรรคของบุคคลแตละบุคคลอาจแตกตางกันไป ซึ่งขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่
สงผลตอความคิด  
  อารี พันธมณี (2544: 25 – 26) ไดกลาวถงึลักษณะของความคิดสรางสรรคไว 3 ประการ 
ดังนี้ 
   1. ลักษณะทางกระบวนการ คือ เปนกระบวนการคิด และเราสามารถแตกความคิด
จากของเดิมไปสูความคิดแปลกใหมที่ไมซ้ํากับของเดิม 
   2. ลักษณะของบุคคล คือ บุคคลที่มีความคิดริเร่ิม จะเปนบุคคลที่มีเอกลักษณของ
ตนเอง เชื่อม่ันในตนเอง กลาคิด กลาลอง กลาแสดงออก ไมขลาดกลัวตอความไมแนนอน คลุมเครือ
แตเต็มใจและยินดีที่จะเผชญิ และเสี่ยงกบัสภาพการณดังกลาว บุคคลที่มีความคิดสรางสรรค จึงเปน
บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีดวย 
   3. ลักษณะทางผลิตผล ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม จึงเปนงานที่แปลกใหม ไมเคย
ปรากฏมากอน มีคุณคาตอตนเองและเปนประโยชนตอสังคมไทยสวนรวม คุณคาของคนจึงมีตั้งแต
ระดับตน เชน เปนผลงานที่เกิดจากความตองการ การแสดงความคิดอยางอิสระซ่ึงเกิดจากแรงจูงใจ
ของตนเอง ทําเพื่อสนองความตองการ ความพอใจของตน โดยไมคํานึงถึงคุณภาพของงาน และคอย
พัฒนาขึ้น โดยเพิ่มทักษะบางอยาง ตอมาจึงเปนขั้นของงานประดิษฐซึ่งเปนสิ่งที่คิดคนใหม ไมซ้ําใคร 
และจากนั้นก็พัฒนางานประดิษฐใหดีขึ้นจนเปนขั้นสูงสุด คือ งานที่เกิดจากความคิดสิ่งที่เปนนามธรรม
ขั้นสูงสุด เปนทฤษฎีหรือหลักการใหมๆ  
  ศิวกานท ปทมุสูติ (2548: 19) กลาววา ความคิดสรางสรรคที่ปรากฏมากมายหลากหลาย
นั้น อาจจําแนกตามลักษณะของการกอเกิดได ดังนี้ 
   1. การรบัอิทธิพลความคิด ดวยคนเรานั้นไมอาจปฏิเสธความมีครูหรือความมีตนแบบ
เปนปฐมปจจัยแหงการหลอหลอมประสบการณความรูและความคิด ดังนั้นงานของความคิดสรางสรรค
สวนหนึ่งจึงมักปรากฏรองรอยของอิทธิพลตนแบบอยูเสมอๆ  
   2. การโตแยงความคิด การโตแยง การคัดคาน หรือการคิดแบบสวนกระแส เปน
ลักษณะโดดเดนอยางหนึ่งของความคิดสรางสรรค ที่มักมีพลังกระทบกระเทือนและขับเคลื่อนความคิด
ของผูรับสารไดเขมขน อีกทั้งยังเปนแรงขับของการแสวงหาความงอกงามใหมๆ ความเชื่อม่ัน และ
ความกลาหาญของผูสราง ใหแสดงตัวตนสูกับความคิดคูแยงกันนั้นอยางมีบริบทของเหตุผลทีลุ่มลึกกวา 
หรือแหลมคมกวา 
   3. การคิดจากประสบการณ คนที่มีประสบการณชีวิต สิ่งแวดลอมชีวิต และบริบท
แหงการหลอหลอมชีวิตในชวงใดชวงหนึ่งหรือตอเน่ืองมาก็ตาม ยอมจะแสดงออกทางความคดิ และ     
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การกระทําดวยฐานของประสบการณของตน โดยอาจคิดจากฐานประสบการณนั้นโดยตรง หรืออาจจะ
พัฒนาความคิดจากความตกผลึกของประสบการณเปนความคิดใหมก็ได 
 สรุปไดวา ลักษณะของความคิดสรางสรรค เปนความคิดหรือผลงานที่มีลักษณะแปลกใหม
ไมซ้ําแบบเดิม และลักษณะบุคคลที่สามารถคิดสรางสรรคไดจะตองเปนคนที่มีเอกลักษณเฉพาะตน 
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกทางดานความคิดอยางหลากหลาย 
 1.4 องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
  โดยทั่วไปเม่ือกลาวถึงความคิดสรางสรรคมักเขาใจและมุงไปที่ความคดิริเริ่ม ซึ่งแทที่จริง
แลวความคิดสรางสรรค ยังประกอบดวยลักษณะความคิดอ่ืนๆ ดวย  
  ประพันธศิริ สุเสารัจ (2551: 186) กลาวถึงองคประกอบของความคิดสรางสรรควา ประกอบดวย 
   1. คิดจินตนาการ เปนความคิดในสิ่งที่อาจจะยังไมไดเกิดขึ้น และอาจเปนไปไดยาก
หรือเปนไปไมไดเลย แตอาจเกิดเปนจริงขึ้นมาได หรืออยางนอยก็จะเปนพื้นฐานของการคิดเริ่มตนใน
ความคิดเพื่อสรางผลงานตางๆ ขึ้นมา ซึ่งจําเปนตองมีความคิดแบบอ่ืนๆ มาสานตอความคิดจินตนาการ 
จึงจะนําไปสูการคนพบหรือสรางสรรคผลงานใหมได 
   2. คิดคลองแคลวหรือการคิดเรว็ เปนการคิดทีมี่ปฏิกิริยาตอบสนองตอสิง่เรา สามารถ
สังเกตเห็น รับรู และเขาใจในสิ่งตางๆ ไดเร็วที่สุด เปนการหาคําตอบไดมากๆ ไดจํานวนความคิดเยอะๆ 
โดยใชเวลานอยๆ 
   3. คิดกวาง หรือความคิดหลากหลาย บางทีเรียกความคิดยืดหยุน เปนการคิดไดไกล    
คิดไดหลายทิศทาง หลายแงมุม หลายรูปแบบ ในคําถามเดียวสามารถมีคําตอบหลายอยาง ซึ่งควรเนน
ทั้งทางดานปรมิาณ และคุณภาพของความคิดจึงจะเปนพ้ืนฐานในการไดความคดิดีๆ มีคุณภาพออกมา 
   4. คิดริเร่ิม เปนความสามารถในการคนพบสิ่งแปลกๆ ใหมๆ เปนความสามารถใน   
การคิดที่แตกตางจากคนอื่น ตางจากธรรมดา ตางจากที่เคยเปน เปนความคิดที่ไมเคยมีใครคิดมากอน 
คนอ่ืนคิดไมถึง หรืออาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหแตกตางไปจากของเดิม  
   5. คิดละเอียดลออ หมายถึง การฝกมองเห็นรายละเอียดของสิ่งตางๆ เปนความคิด
ในรายละเอียดที่นํามาเพิ่มเตมิเสริมแตงความคิดครัง้แรกใหไดความหมายสมบูรณยิ่งขึ้น ทั้งการตอเติม
เสริมแตงและตัดสิ่งที่ไมเหมาะสมไมถูกตองออกไป 
   6. การสังเคราะห หมายถึง การรวม การผสมผสาน การนาํเอาสิ่งเดิมๆ มาประยุกต
และมาผสมผสานใหเกิดเปนสิ่งใหมขึ้น 
   7. การคิดในทางสรางสรรค หมายถึง การคิดในทางที่ดี ในทางที่เปนไปได คิดในทาง
ที่เปนประโยชน ไมทําลายลาง ผลของการคิดสรางสรรคไมเพียงตองเปนสิ่งแปลกใหมเทานั้น แตจะเปน
ความคุมคา เปนประโยชนและใชการได 
  กิลฟอรด (อาร ี พันธมณี.  2545: 35 – 43; อางอิงจาก Guildford.n.d.) กลาววา ความคิด
สรางสรรค ประกอบดวย ความคิดริเร่ิม ความคิดคลองตัว ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ 
กลาวคือ 
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   1. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง มีความคิดแปลกใหมไมซ้ํากันกับความคิด
ของคนอ่ืนและแตกตางจากความคิดธรรมดา ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการคิดจากของเดิมที่มีอยูแลว
ใหแปลกแตกตางจากที่เคยเห็น หรือสามารถพลิกแพลงใหกลายเปนสิ่งที่ไมเคยคาดคิด ความคิดริเร่ิม
อาจเปนการนําเอาความคิดเกามาปรุงแตงผสมผสานจนเกิดเปนของใหม 
   2. ความคิดคลองตัว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไมซ้ํากันในเรื่องเดียวกัน 
เชน การเขียนบทความเรื่องทํานองเดียวกัน นักเขียนแตละกลุมมีมุมมองที่ตางกัน ความคิดคลองตัวมี   
4 ประเภท ไดแก 
    2.1 ความคิดคลองแคลวทางดานถอยคํา (Word Fluency) เปนความสามารถ
ในการใชถอยคําอยางคลองแคลว 
    2.2 ความคิดคลองแคลวทางดานการโยงความสัมพันธ (Associational Fluency) 
เปนความสามารถที่จะคิดหาถอยคําที่เหมือนกัน หรือคลายกันไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดภายในเวลา
ที่กําหนด 
    2.3 ความคิดคลองแคลวทางดานการแสดงออก (Expressional Fluency) เปน
ความสามารถในการใชวล ีหรือประโยค และนําคํามาเรยีงกันอยางรวดเร็ว เพ่ือใหไดประโยคทีต่องการ 
    2.4 ความคลองแคลวในการคิด (Ideational Fluency) เปนความสามารถที่จะคิด
ในสิ่งที่ตองการภายในเวลาที่กําหนด 
   3. ความคิดยดืหยุน (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคดิ แบงออก
ไดดังนี้ 
    3.1 ความคิดยืดหยุนที่เกิดขึ้นทนัที (Spontaneous Flexibility) เปนความสามารถ
ที่จะพยายามคิดไดหลายประเภทอยางอิสระ เชน คนที่มีความคิดยดืหยุนจะคิดไดวา ประโยชนของ    
กอนหินมีอะไรบางหลายประเภท ในขณะที่คนที่ไมมีความคิดสรางสรรค จะคิดไดเพียงประเภทเดียว 
หรือสองประเภทเทานั้น 
    3.2 ความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) หมายถึง 
ความสามารถในการดัดแปลงความรู หรือประสบการณที่ทําใหเกิดประโยชนหลายๆ ดาน ซึ่งมีประโยชน
ตอการแกปญหา เชน ความรูเชิงวิชาการดานโภชนาการตางๆ สามารถนํามาเขียนเปนบทความ หรือ
สารคดีไดอยางนาสนใจ เชน “กินอยางไรจึงสวย” หรือผูที่มีความรูทางจิตวิทยา การแนะแนว สามารถ
นําหลักทฤษฎีตางๆ มาประยุกตใชเพ่ือใหความรูกับผูอาน เชน คอลัมน “คุยกันเร่ืองชีวิต” ของ ศ.ดร.
นายแพทยวิทยา นาควัชระ 
   4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเปนขั้นตอน
สามารถอธิบายใหเห็นภาพชัดเจน หรือเปนแผนงานที่สมบูรณขึ้น ความคิดละเอียดลออจัดเปนรายละเอียด
ที่นํามาตกแตงขยายความเปนครั้งแรกใหสมบูรณขึ้น 
 จากองคประกอบของความคิดสรางสรรคที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา บคุคลที่มีความคิดสรางสรรค
ควรจะตองมีความสามารถในการคิดตอบสนองตอสิ่งเราไดหลายทิศทาง หลายแง หลายมุมแตกตางกันไป
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ที่ควรประกอบดวยความคิดอยางนอย 4 ประการ คือ ความคิดริเร่ิม ความคิดคลองตัว ความคิดยืดหยุน 
และความคิดละเอียดลออ 
 1.5 การสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค 
  การสงเสริมและพัฒนาใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพราะปจจุบัน
สังคมไดเปลี่ยนแปลงและมีปญหาใหมเกิดขึ้นมากมาย หากสงเสริมใหเด็กมีความคิดสรางสรรค ก็จะ
สามารถนําไปแกปญหาที่เกดิขึ้นได  
  ทอแรนซ (Torrance.  1964: 47) ไดกําหนดหลักการสงเสริมความคิดสรางสรรค ดังนี้ 
   1. ยอมรับและเอาใจใสตอคําถามแปลกๆ ของเด็ก พอแม หรือครูไมตองกลัววา
การเดาของเด็กเกี่ยวกับปญหาและวิธีแกปญหานั้นจะถูกหรือผิด แตจะตองชวยกระตุนใหเด็กไดวิเคราะห
และคนหาเพื่อพิสูจนการเดา โดยใชพ้ืนฐานจากการสังเกตและประสบการณของเด็กเอง 
   2. ยอมรับและเอาใจใสตอความคิดแปลกๆ ของเด็ก 
   3. แสดงใหเด็กเห็นวา ความคิดนั้นมีคุณคา ทําใหมีการเสริมแรงภายใน (Intrinsic 
Rewards) เกิดขึ้น 
   4. จัดเตรียมโอกาสเพื่อการฝกหัดหรือการเรียนรู โดยไมตองประเมินผล (Period 
of None Valuated Practice or Learning) เด็กอาจจะตองการเวลาซึ่งสามารถเรียนไดโดยไมตองคอย
พะวงตอการประเมินผล 
  กิลฟอรด (Guilford.  1959: 339 – 340) เชื่อวา คนที่มีความคิดสรางสรรคตองมีความคลอง 
ในการคิด (Fluency) ความยดืหยุน (Flexibility) และความคิดที่เปนตวัของตัวเองโดยเฉพาะ (Originality) 
ผูที่มีลักษณะสามประการนี้สูงขึ้น ในกระบวนการคิดถอืไดวา เปนผูที่มีความคิดสรางสรรคสูง ซึ่งครู
สามารถฝกใหเด็กเกิดความคิดเชนน้ีได 
   จากความคิดนี้ ถานํามาใชในการเรียนการสอนจะสามารถสงเสริมใหเด็กเกิดความคิด
สรางสรรคได ซึ่งมีแนวทางที่จะสนับสนุนสามประการ คือ 
    1. การเปดรับประสบการณ คือ ไมยึดถืออะไรที่ตายตัว (Rigidity) มีใจกวาง
ในสิ่งที่สงสัยหรือคลุมเครือและสามารถยอมรับขอสนเทศที่ขัดแยงกัน 
    2. มีศูนยรวมแหงการประเมินอยูในตน โดยแตละบุคคลตดัสินดวยตนเอง โดย 
อิสระจากความกดดันภายนอก 
    3. ความสามารถที่จะสัมผัสกับความรูเบื้องตน และสังกัปซ่ึงขึ้นอยูกับพื้นฐาน
ความมั่นคงของบุคคล (Ego Strength) คุณคาแหงตน (Self - Wroth) และความเปนอิสระทางดาน
จิตใจ (Psychological Freedom) สิ่งเหลานี้จะกอใหเกิดความคิดสรางสรรค เกิดความงอกงามของ
การรับรูแบบของชีวิต (Life Style) หรือการปฏิสัมพันธดานแรงจูงใจกับสิ่งแวดลอม 
  อุษณีย โพธิสุข (2537: 89 – 92) ไดใหแนวทางในการสงเสริมความคิดสรางสรรค ดังน้ี 
   1. กระบวนการคดิ เปนการสอนที่เพ่ิมทักษะความคิดดานตางๆ เชน ความคิด 
จินตนาการ ความคิดเอกนัย ความคิดอเนกนัย ความคิดวิเคราะห ความคิดสังเคราะห ความคิดแปลกใหม 
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ความหลากหลาย ความคิดยืดหยุน ความคิดเห็นที่แตกตาง และการประเมินผล 
   2. ผลิตผล เปนสิ่งที่ชี้ใหเราเห็นหลายสิ่งหลายอยางของการคิด เชน วิธีคิด ประสิทธิภาพ
ทางความคิด การนําเอาความรูไปสูการนําไปใชจุดสําคัญในการสอนวา จะพิจารณาเกณฑของผลผลิต
อยางไรนั้น ควรจะมีการกําหนดใหนักเรียนรูจักการระบุจุดประสงคของการทํางาน รูจักประเมินการทํางาน
ของตนเองอยางใชเหตุผล พยายาม และสามารถปรับใชไดในชีวิตจริง 
   3. องคความรูพ้ืนฐาน คือ ใหโอกาสเด็กไดรับความรูผานสื่อและทักษะหลายดาน 
โดยใชประสาทสัมผัส หรือความรูที่มาจากประสบการณหลากหลาย และมีแหลงขอมูลทีต่างกัน ทั้งจาก
หนังสือ ผูเชี่ยวชาญการทดสอบดวยตนเอง และที่สําคัญคือใหเด็กสรางความรูจากตัวของเขาเอง 
   4. สิ่งที่ทาทายนักเรียน คือหางานที่สรางสรรค และมีมาตรฐานใหเด็กทํา 
   5. บรรยากาศในชั้นเรียน คือตองใหอิสรเสรี ความยุติธรรม ความเคารพ ในความคิดเห็น
ของนักเรียน ใหเด็กม่ันใจวาจะไมถูกลงโทษหากมีความคิดที่แตกตางจากครู 
   6. ตัวนักเรียน สนับสนุนใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันตนเอง เคารพตนเอง และกระหาย
ใครรู 
   7. การใชคําถาม คือครูตองสนับสนุนใหนักเรียนถาม 
   8. การประเมินผล ครูตองหลีกเลี่ยงการประเมินที่ซ้ําๆ ซากๆ หรือเปนทางการอยู
ตลอด และสนับสนุนใหเด็กประเมินการเรียนรูดวยตนเองและประเมินรวมกับครู 
   9. การสอนและการจัดหลักสูตร ควรจะนําไปผสมผสานกับวิชาการตางๆ เพราะ
สามารถใชไดกับทุกวชิา ลองใหเด็กเรียนรูในสิ่งที่ไมมีคําตอบที่ดีทีส่ดุ คําตอบทีต่ายแลว คําตอบที่
คลุมเครือและเปลี่ยนแปลงไดงายๆ และใหครูเปนผูใหการสนับสนุนและชวยเหลือเด็ก ไมใชผูสัง่การ
และสอน 
   10. การจัดระบบในชั้นเรียน ใหเด็กไดคนควาความรูดวยตนเองใหมากขึ้น ปรับระบบ
ตารางเรียนใหยืดหยุน เพ่ือตอบสนองความตองการและความสามารถที่หลากหลาย จัดกลุมการสอน
หลายๆ แบบ เชน จับคูกลุมเล็กกลุมใหญและสอนแบบเดี่ยว นอกจากนี้ ควรจัดหองเรียนใหแตกตาง
กันไปในแตละเวลา สถานที่ เชน บางหอง บางเวลา ไมมีที่นั่ง นั่งใกลกัน ไกลกนั นั่งขางนอก เรียนที่
สนาม เปนตน 
  นอกจากนี้ ประสาร มาลากลุ ณ อยุธยา (2545: 21) ไดเสนอหลักพื้นฐานในการพิจารณา
ความคิดสรางสรรคไว 8 ประการ ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนาความคิด
สรางสรรค ดังนี้ 
   1. สรางความเชื่อม่ันวา มนุษยทุกคน มีความคิดสรางสรรคที่สามารถพัฒนาได ทุกคน
ลวนมีความคิดสรางสรรคและแสดงออกในวิถีทางที่แตกตางกัน 
   2. รูจักคิดใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยูใหเปนประโยชนยิ่งๆ ขึ้นกวาเดิม ความลมเหลว
หรือปญหาใดๆ ที่เกิดมี คือจุดตั้งตนที่กระตุนและทาทายใหหาทางออกที่ดียิ่งขึ้น 
   3. รูจักคิดวิเคราะหฝกฝนตนเองใหเปนผูมีความสามารถในการรับรู รูจักประมวล 
ขอมูล รูจักจัดระเบียบและระบบ เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลและประสบการณดวยภาษาเขียนที่สละสลวย สามารถ 
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สื่อความหมายใหผูอานเขาใจไดชัดเจน 
   4. รูจักคิดเปนกลุม รูจักใชประโยชนจากการหาแนวรวมทางความคิด โดยการระดม
สมอง การรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางยอมไดประโยชน เพ่ิมมุมมองที่หลากหลาย เพ่ือสามารถสราง
พ้ืนฐานของจินตนาการและความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) อันหมายถึง การคิดใหกระจาย 
คิดไดมาก คิดไดแปลกแตกตางดี และมีความยืดหยุนและคลองแคลวในการคิด 
   5. ขยันหม่ันคิด รูจักคิดอยางมีจินตนาการ รูจักใชการอุปมาอุปไมย เปนแนวทาง
ในการสรางสรรค  
   6. รูจักคิดวิเคราะห สังเคราะหปญหาตางๆ สามารถมองเห็นวิธีการแกปญหา ที่
เปนไปไดดวยความรูสึกวาเปนสิ่งที่ทาทาย 
   7. รูจักคิดโดยใชจิตสํานึกและจิตใตสํานึก ใหเปนพลังผลักดันในทางที่เหมาะสม 
ปรากฏเปนประดิษฐกรรม ศิลปะ วิทยาการตางๆ  
   8. รูจักคิดดวยมุมมองทางสรางสรรค มุงสรางคุณคาในอันทีจ่ะกอใหเกิดคณุประโยชน
สําหรับทุกๆ ฝาย อยางหลากหลายทางเลือก 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา การสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคจําเปนอยางยิ่งที่ ครู 
ผูสอนตองศึกษาเทคนิค วิธีการตางๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียน
เกิดความคิดสรางสรรค รวมถึงสงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของตนดวย 
 1.6 แบบทดสอบความคิดสรางสรรค 
  แบบทดสอบความคิดสรางสรรค เปนเครื่องมืออยางหน่ึงในการวัดพฤติกรรมความคิด
สรางสรรคที่เปนระบบ ซึ่งอาจใชควบคูกับแบบสํารวจพฤติกรรม หรือแบบสังเกตพฤติกรรมความคิด
สรางสรรคก็จะยิ่งชวยใหไดขอมูลที่ใกลเคยีงและถูกตอง ตรงกับความจริงมากยิ่งขึ้น (อารี พันธมณี.  
2545: 212)  
  แบบทดสอบความคิดสรางสรรคที่นิยมใชแพรหลายในปจจุบันก็มี ดังตอไปน้ี 
   1. แบบทดสอบความคลองแคลวของ กิลฟอรด และ คริสเตนเสน (Christensen 
Guilford Fluency Tests)  
   แบบทดสอบนี้ กิลฟอรดและคณะแหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียตอนใตคิดขึ้น เพ่ือ
วัดความคิดกระจาย (Divergent Thinking) โดยมุงวัดตัวประกอบ ในแตละเซลลตามโครงสรางสมรรถภาพ
สมอง ซึ่งมี 3 มิติ คือ เนื้อหาที่คิด (Content) วิธีการคิด (Operation) และผลติผลแหงความคิด (Product) 
ตามลําดับ เชน DUS ซึ่งหมายถึง วิธีการคิดแบบผลิตจําแนกเนื้อหาที่คิดเปนแบบสัญลักษณ และผลิตผล
แหงความคิดออกมาในรูปของหนวย เปนตน  
   แบบทดสอบความคลองแคลวของ กิลฟอรดและคริสเตนเสน ประกอบดวยแบบทดสอบ
ยอย 4 ชุด 11 ฉบับ โดยแบงออกเปนทางดานภาษาเขยีน 7 ฉบบั ทางดานรูปภาพ 3 ฉบับ และเปน
โจทยปญหา 1 ฉบับ แบบทดสอบนี้ เหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและผูใหญ 
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   ตัวอยางของแบบทดสอบ 
    1. ความคลองแคลวในการใชคํา (Word Fluency , DSU) 

       ใหเขียนคําประกอบดวยตัวอักษรที่กําหนดให เชน ป ปด ปด ปาด เปนตน 
    2. ความคลองแคลวทางความคิด (Ideational Fluency, DMU)  
     ใหเขียนชื่อสิ่งของที่อยูในพวก หรือประเภทเดียวกัน เชน ของเหลวที่เปน
เชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันกาด กาซโซลีน และแอลกอฮอล เปนตน 
    3. ความคลองแคลวดานเชื่อมโยง (Associational Fluency, DMR)  
     ใหเขียนคําตางๆ ที่มีความหมายคลายคลึงกับคําที่กําหนดให เชน หนัก : 
ยาก แข็ง เปนตน 
    4. ความคลองแคลวในการแสดงออก (Expressional Fluency, DSS) ใหเขียน
ประโยคประกอบดวยคําสี่คํา ในแตละคําเริ่มตนดวยตัวอักษรที่กําหนดให เชน K-U-Y-I Keep up you 
interest. Kill useless yellow insects. 
    5. การใชประโยชนอยางอ่ืน (Alternate Uses, DMC) ใหบอกประโยชนอยางอ่ืน
ของสิ่งเฉพาะที่กําหนดให มิใชเปนการใชประโยชนโดยทั่วไป เชน หนังสือพิมพใชทําประโยชนอ่ืน
อยางไรไดบาง 
    6. การสรุปผล (Consequence. DMU, DMC) ใหบอกเหตุการณตางๆ ที่เกดิขึ้น
อันเปนผลเนือ่งจากเหตุการณสมมติฐานที่กําหนดให เชน ถาคนไมจําเปนตองนอนพักผอนจะเกิด
อะไรบาง :  คนทํางานไดมากขึ้น ไมจําเปนตองใชนาฬกิาปลุก 
    7. ประเภทของงานอาชีพ (Possible. Jobs, DMI) ใหบอกรายชื่อของงาน
อาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของกับคําที่กําหนดให เชน หลอดไฟฟา วิศวกรไฟฟา เจาของโรงงานทําหลอดไฟฟา
และอ่ืนๆ เปนตน  
    8. การวาดรูป (Making Objects, DFS) ใหวาดรูปสิ่งของเฉพาะ โดยใชเซต
ของรูปที่กําหนดให เชน รูปวงกลมและรูปสามเหลี่ยม เปนตน ในการวาดรูปสิ่งของรูปหน่ึงอาจใชรูปที่
กําหนดใหซ้ํากันได และเปลี่ยนแปลงขนาดได แตจะตองไมเติมรูปหรือเสนอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นอีก 
    9. การสเกตซรูป (Sketches, DFU) ใหตอเติมใหเปนรูปจากภาพรางที่กําหนดให 
เชน วงกลม สามเหลี่ยม และตอเติมภาพใหสมบูรณและแตกตางใหมากที่สุด 
    10. แกปญหา (Match Problem, DFT) จากโจทยที่กําหนดให เชน ปญหาไมขีดไฟ 
ใหเอาจํานวนกานไมขีดไฟจํานวนหนึ่งออก โดยใหกานไมขีดไฟที่เหลือประกอบกันเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
หรือรูปสามเหลี่ยมที่มีจํานวนรูปตามตองการ 
    11. การตกแตง (Decorations, DFI) ใหตกแตงรูปวาดเกี่ยวกับสิ่งของทั่วไป ที่
รางเอาไวแลวดวยแบบที่แตกตางกัน 
  2. แบบทดสอบทดสอบของ วอลลาช และ โคแกน ประกอบดวยแบบทดสอบยอย ดังนี้ 
   ฉบับที่ 1 “พวกเดียวกัน” ใหพยายามนึกหาคําตอบที่แปลกใหม ไมเหมือนใครมาให 
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มากที่สุด จากสิ่งเราที่กําหนดให เชน จากสี่เหลี่ยม เปนตน และมีอยู 4 ขอ 
   ฉบับที่ 2 “ประโยชนของสิ่งของ” มี 8 ขอ ใหบอกประโยชนของกระดาษหนังสือพิมพ
ที่อานแลวมาใหมากที่สุด 
   ฉบับที่ 3 “ความเหมือน” มี 10 ขอ เชน เกาอ้ีกับโตะ มีอะไรคลายกันบาง 
   ฉบับที่ 4  “ความหมายของภาพเสน” มี 8 ขอ ใหบอกมาใหมากที่สุดวา เม่ือดูภาพ
แลวนึกถึงอะไรบาง 
   ฉบับที่ 5 “ความหมายของเสน” มี 8 ขอ ใหดูภาพที่เปนเสน แลวบอกวา เปนอะไร
ไดบาง บอกมาใหมากที่สุด  
 1.7  ประโยชนของความคิดสรางสรรค 
  ลักขณา สริวัฒน (2549: 139 – 142) กลาวถึงประโยชนของความคิดสรางสรรคไว ดังนี้ 
   1. ความคิดสรางสรรคชวยใหสามารถแกปญหาได 
   2. ความคิดสรางสรรคกอใหเกิดนวัตกรรมที่ไมหยุดยั้ง 
   3. ความคิดสรางสรรคชวยใหไดในสิ่งที่ดีกวาแทนสิ่งที่มีอยูเดิม 
   4. ความคิดสรางสรรคเปนองคประกอบสําคัญของความฉลาด 
 จากประโยชนของความคิดสรางสรรคขางตน สรุปไดวา ความคิดสรางสรรคมีประโยชนมาก 
ความคิดสรางสรรคสามารถนํามาแกปญหาที่เกิดขึ้นได และนอกจากนี้ความคิดสรางสรรคยังกอใหเกิด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐใหมๆ ขึ้นมากมาย 
 1.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   เบนทเลย (Bentley.  1966: 269 – 272) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค
และผลสัมฤทธิท์างการเรียน การศึกษาในครั้งน้ี เนนความสัมพันธระหวางความสามารถในการสรางสรรค
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยมินิโชตา จํานวน 
75 คน เปนชาย 59 คน และหญิง 16 คน แบบทดสอบที่ใชเปนแบบทดสอบของ มิลเลอร (Millers 
Analogies Scores) และคะแนนของผลสัมฤทธิ์ของ กิลฟอรด ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน คือ ความรู ความจํา 
ความคิดแบบอเนกนัย และการประเมินคา ผลการศึกษาพบวาคะแนนของแบบทดสอบความคิดสรางสรรค
มีความสัมพันธกับความคิดอเนกนยัและการประเมินคาอยางมีนัยสําคญัทางสถิต ิสวนดานความรู ความจํา
ไมมีความสัมพันธกัน สวนคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบของ มิลเลอร (Millers Analogies Scores) นั้น
มีความสัมพันธกับทุกองคประกอบ ในการเปนตัวทํานายผลสัมฤทธิ์นั้น คะแนนของแบบทดสอบความคิด
สรางสรรคและคะแนนของแบบทดสอบของ มิลเลอร ไมแตกตางกัน 
   ดอนเนจฮี (Donaghy.  1988: 38) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับผลของการฝกความคิด
สรางสรรคแบบอเนกนัยที่มีความคิดสรางสรรคแบบอเนกนัยและเหตุผลทางจริยธรรม ในการศึกษาใช
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 4 เกรด 5 และเกรด 6 ในมอนทานา โดยแบงกลุมตัวอยาง ออกเปน
กลุมทดลอง ซึ่งจะไดรับการฝกความคิดสรางสรรคแบบอเนกนัยโดยผูเชี่ยวชาญ โดยใช New Directions 
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in Creativity, Mark 1 และกลุมควบคุม แบบทดสอบที่ใชในการศึกษาเปนแบบทดสอบของ ทอแรนซ
แบบรูปภาพเปนสื่อแบบ ก และแบบ ข (Torrance Tests of Creative Thinking Figural Form A – B) 
และแบบทดสอบของ ทอแรนซแบบภาษาเปนสื่อแบบ ก และแบบ ข (Torrance Tests of Creative 
Thinking Verbal Form A – B) ผลของการศึกษาพบวา กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความคิด
สรางสรรคแบบอเนกนัยเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตทั้งสองกลุมมีเหตุผลทางจริยธรรมไมแตกตางกัน 
   มาเรีย (Maria.  1981: 642) ไดทําการศึกษาเกีย่วกบัการประเมินผลวธิีการสอน
แบบการสืบสวนที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับกลาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปน
นักเรียนเกรด 4 – 6 โดยแบงเปนกลุมทดลอง ซึ่งไดรับการฝกแบบสืบสวน สวนกลุมควบคุมจะไมได
รับการฝก แบบทดสอบที่ใชในการศึกษาเปนแบบทดสอบของ ทอแรนซแบบรูปภาพเปนสื่อแบบ ก 
และแบบ ข (Torrance Tests of Creative Thinking Figural Form A – B) และแบบทดสอบของ ทอแรนซ
แบบภาษาเปนสื่อแบบ ก และแบบ ข (Torrance Tests of Creative Thinking Verbal Form A – B) 
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมทดลองเกรด 4 มีความคิดสรางสรรคแตกตางกบักลุมควบคุมอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นักเรียนกลุมทดลองเกรด 5 และเกรด 6 มีคะแนนความคิดสรางสรรคสูงกวา
กลุมควบคุม 
  งานวิจัยในประเทศ 
   วีระศักดิ์ บางโรย (2543: 49) ศึกษาผลการใชกิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรค
ในการสอนเขยีนรอยกรองสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนทีไ่ดรับ
การสอนเขียนรอยกรองโดยใชกิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรคมีการพัฒนาทางความคิดสรางสรรค
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ศิริพร เถาวโท (2545: 45) ศึกษาผลของการเรียนรูแบบบูรณาการที่มีตอความคดิ
สรางสรรคของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1 อําเภอดอนเจดีย จังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้น
มากกวานักเรียนที่ไมไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ม่ิงขวัญ ศิริบญุ (2545: 43) เปรียบเทียบผลของการฝกคิดแบบมีประสิทธิภาพของ      
เดอ โบโน และการคิดแบบแกปญหาอนาคตตามแนวคิดของ ทอแรนซ ที่มีตอความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวิสทุธิกษตัร ีอําเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับการฝกคิดแบบมีประสิทธิภาพของเดอ โบโน 
และหลังจากไดรับการฝกคดิแบบแกปญหาอนาคต ของ ทอแรนซ อยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
และนักเรียนที่ไดรับการฝกคิดแบบมีประสิทธิภาพของ เดอ โบโน และนักเรียนที่ไดรับการฝกคิดแบบ
แกปญหาอนาคตของ ทอแรนซ มีความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   ชุติมา วงษพระลับ (2549: 85 – 86) ศึกษาความคิดสรางสรรคทางภาษา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) ที่ไดรับการจัดการเรียนรูบูรณาการ
แบบสหวทิยาการ ผลการศกึษาพบวา จากการทดสอบ กอนดําเนินการทดลอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปที่ 1 กลุมทดลอง และกลุมควบคุม มีความคิดสรางสรรคทางภาษา ไมแตกตางกัน หลังการทดลอง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมทดลอง ที่ไดรับการจัดการเรียนรูบูรณาการ แบบสหวิทยาการ ตาม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูภาษา เพ่ือการสื่อสารมีความคิดสรางสรรคทางภาษาสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ในดานความคิดยืดหยุน และที่ระดับ .05 ในดานความคิดคลอง และความคิดริเร่ิม 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเขียนเชิงสรางสรรค 
 2.1 ความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค                                
  การเขียนเชิงสรางสรรค เปนพ้ืนฐานสําคัญยิ่งของการเขียนทุกประเภท ทั้งน้ีเพราะ การเขียน
เชิงสรางสรรคจะทําใหเกิดการสื่อสารและการเรียนรูอยางกวางขวาง นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมาย
ของการเขียนเชิงสรางสรรคไว ดังนี้ 
  ประภาศรี สีหอําไพ (2531: 1) กลาววา การเขียนสรางสรรค หมายถึง การเขียนที่ผูเขียน
สรางคําและความจากจินตนาการของตนเอง โดยมิไดลอกเลียนแบบอยางของผูอ่ืน มีอิสระที่จะเลือก
รูปแบบการเขยีนโดยไมอยูในกรอบของลกัษณะของคําประพันธนัก  
  จริยา สมประสงค (2543: 8 – 9) ไดสรุปความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรคไววา       
การเขียนเชิงสรางสรรค หมายถึง การเขียนสิ่งที่มีคุณภาพ แสดงถึงปญญาความฉลาดรอบรู แสดงความคิด
สรางสรรค และความสามารถในการถายทอดความคิดใหผูอานเขาใจไดถูกตอง ไดรับประโยชนตามที่
ผูเขียนตองการ 
  อัจฉรา ชวีพันธ (2547: 3) ไดใหความหมายของการเขยีนสรางสรรควา การเขียนสรางสรรค
เปนการเขียนซึ่งมีลักษณะของการคิดริเร่ิม โดยที่ผูเขียนจะตองใชจินตนาการและประสบการณของตน
มาเชื่อมโยงความคิดในการเขียน 
  บุญยเสนอ ตรีวิเศษ (2550: 3) ใหความหมายการเขียนเชิงสรางสรรค วา คือ งานเขียน
ทั้งรอยแกว รอยกรอง สารคดี และบันเทงิคดีที่ผูเขียนมุงแสดงความคิดคํานึงและจินตนาการของตน 
ดวยสํานวนภาษาสละสลวย กลวิธีการเขียนไมมีขอบเขตจํากัด การแสดงออกในทุกองคประกอบเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวของผูเขียนและงานเขียนนั้นตองมีคุณคาทางอารมณและสติปญญา 
  ถวัลย มาศจรัส (2550: 4) ไดใหความหมายวา การเขียนเชิงสรางสรรค หมายถึง งานเขียน
ที่แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคของผูเขียนที่เขียนดวยสํานวนภาษาที่มีลักษณะเฉพาะเปนของ
ตนเอง หรือมีรูปแบบการเขียนที่มีความแปลกใหม มีคุณคาและเปนที่ยอมรับของสาธารณชน 
  เกศินี จุฑาวิจิตร (2552: 7) ไดใหความหมายวา การเขียนสรางสรรค คือ การเขียนที่
ผูเขียนมีจุดมุงหมายในการนําเสนอเนื้อหาสาระ และ/หรือรูปแบบที่ใหม แปลก แตกตางไปจากสิ่งที่มี
อยูหรือเปนอยูเดิม อีกทั้งไมมีลักษณะที่เปนสูตรสําเร็จ โดยมีจุดมุงหมายในการยกระดับความคิดและ
ประเทืองสติปญญาสอดแทรกอยูดวย 
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 จากความหมายที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การเขียนเชิงสรางสรรค หมายถึง การเขียนที่เปน
การแสดงความรูสึกนึกคิดบวกกับจินตนาการและประสบการณของผูเขียน เปนการเขียนที่แปลกใหม 
ผูเขียนเขียนดวยสํานวนภาษาที่เปนเอกลกัษณเฉพาะตน อานแลวไดรับความรู ความรูสึกและเกิด
ความสะเทือนใจ 
 2.2 ความสําคัญและคุณคาของการเขียนเชิงสรางสรรค 
  ถวัลย มาศจรัส (2550: 5) ไดกลาววา การเขียนเชิงสรางสรรค มีความสําคัญตอชีวิต
บุคคล และสังคมโดยสรุป ดังนี้ 
   1. ความสําคัญตอชีวิต 
    1.1 เกิดภูมิปญญาดานสํานวนภาษาใหมๆ สําหรับการตดิตอสื่อสารไดทันโลก      
ทันเหตุการณ  
    1.2 เกิดอาชีพใหมๆ จากการใชภาษาเชิงสรางสรรค เชน นักโฆษณา นักเขียน 
นักเขียนบทวิทยุ โทรทัศน โฆษก พิธีกร นักโตวาที การแสดงเดี่ยว (ทอลกโชว) นักแปล 
    1.3 เกิดการสืบสานรากเหงาทางวัฒนธรรม ไดแก การฟง การพูด การอาน 
การเขียน การแสดง ซึ่งเปนทั้งสาระและความบันเทิงของชีวิต ฯลฯ 
  2. ความสําคัญตอบุคคล  
   2.1 พัฒนาสมองซีกขวาในเรื่องของความคิดสรางสรรคใหมๆ  
   2.2 ทําใหเกิดภูมิปญญา (Wisdom) ดานตางๆ ดวยตนเอง อาทิ ภูมิปญญา ดานภาษา 
ภูมิปญญาดานเหตุผล ภูมิปญญาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
  3. ความสําคัญตอสังคม  
   3.1 เกิดรูปแบบใหมในการติดตอสื่อสารของคนในสังคม และระหวางสังคมตอสังคม  
   3.2 เกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมใหมของการติดตอสื่อสาร 
   3.3 เปนการจุดประกายความคิดใหเกิดสิ่งใหมๆ  ในสังคมที่มาจากความคิด ความฝน 
และจินตนาการผานการนําเสนอในรูปแบบของการเขียนเชิงสรางสรรค  
  คุณคาของการเขียนเชิงสรางสรรค  
   เบิรน (บุณยเสนอ ตรีวเิศษ.  2550: 5 – 6; อางอิงจาก Burn. 1955: 189 – 192) ได
กลาวถึงคุณคาของการเขียนเชิงสรางสรรคไววา มีคุณคาตอครูและนักเรียนมาก ดังน้ี 
    1. คุณคาตอนักเรียน มีดังน้ี 
     1.1 ทําใหจิตใจกลาแข็ง คิดอยางรวดเร็ว 
     1.2 ทําใหเด็กไดแสดงความรูสึกสะเทือนอารมณและมีสุนทรียภาพ 
     1.3 เปดโอกาสใหเด็กไดทดลองความสามารถทางการเขียน 
     1.4 เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิด ความเขาใจ และแสดงปฏิกิริยาตอ
สิ่งเราที่ไดพบเห็น  
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    2. คุณคาตอครู ดังนี้ 
     2.1 เปนวิธีการที่จะชวยใหเขาใจความแตกตางของเด็กแตละคน 
     2.2 เปนวิธีการที่จะชวยใหเกิดความคุนเคย และเขาใจเด็กเปนรายบุคคล  
     2.3 เปนวิธีการที่จะชวยใหเขาใจประสบการณของเด็ก 
 จากความสําคัญขางตนสรุปไดวา การเขียนเชิงสรางสรรคมีความสําคัญและมีคุณคามาก ทั้ง
ตอตนเองและสังคม งานเขียนเชิงสรางสรรคจะชวยจรรโลงจิตใจและสืบสานวัฒนธรรม รวมถึงทําใหมนุษย
มีความเขาใจซึ่งกันและกัน 
 2.3 ความมุงหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค 
  มีผูกลาวถึงความมุงหมายของการเขียนเชิงสรางสรรคไวหลายทาน ดังนี้ 
  ชนะ เวชกุล (2524: 1) กลาวถึงความมุงหมายของการเขียนเชิงสรางสรรคไว 4 ประการ 
คือ 
   1. ใหรูจักสังเกตพิจารณาสิ่งแวดลอมและบุคคลที่พบในชวีติประจําวัน และพยายาม
รูจัก เขาใจ และตระหนักในคุณคาของสิ่งที่พบเห็น เพ่ือประโยชนในการเขียนของตน 
   2. ใหสามารถเขียนขอความที่เกิดจากความคิด จินตนาการ ความเขาใจในความรูสึก
นึกคิดของมนุษย ความรูในคุณคาแหงชีวิต ดวยภาษาที่ถูกตองและมีศิลปะ 
   3. สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการแตงตามทวงทํานองที่แตละคนถนัด 
   4. ใหสามารถจําแนกความเดนของภาษาเขียน ทั้งรอยแกวและรอยกรองไดเปนเรื่องๆ 
และวิเคราะหผูเขียนไดหลังจากไดอานเรื่องนั้นๆ แลว  
  อัจฉรา ชีวพันธ (2547: 2) ไดกลาววา การเขียนเชิงสรางสรรคมีความมุงหมายที่สําคัญ 
คือ 
   1. เพ่ือใหสามารถเขียนดวยลายมือที่มีระเบยีบ และถูกตองตามลักษณะของอักษรไทย
ประเภทตางๆ 
   2. เพ่ือใหสามารถเขียนสะกดคําไดถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว 
   3. เพ่ือใหสามารถใชภาษาเขียนไดอยางถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
   4. เพ่ือใหสามารถใชจินตนาการ และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการถายทอด
ความรูสึกนึกคิดของตน เพ่ือสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   5. เพ่ือใหสามารถแสดงความคิดเห็น และใชวิจารณญาณในการเขียนเชิงวิพากษ 
วิจารณไดอยางมีเหตุผล 
   6. เพ่ือใหมีทักษะในการเขียนประเภทตางๆ และสามารถนําหลักเกณฑการเขียน
ไปใชในชีวิตประจําวันได 
   7. เพ่ือใหเห็นคุณคาและความสําคัญของการเขียน สามารถสรางสรรคงานการเขียน
ไดดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนถึงการรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการเขียน 
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  วรรณี โสมประยูร (2521: 21 – 22) กลาวถึง ความมุงหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค     
ไววา 
   1. เพ่ือใหเด็กไดแสดงออกทางความคิด ความรูสึกจากประสบการณที่ผานมาดวย
การเขียน 
   2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กสรางสรรคผลงานทางวรรณคดี โดยใชภาษาที่ดี ทําใหผูอาน       
เกิดความสนใจและประทับใจ 
   3. เพ่ือมุงพัฒนาความสามารถทางภาษาใหกบัเด็กมากกวาการเขียนอยางมีกฎเกณฑ 
   4. เพ่ือสงเสริมและเราใจใหเด็กสนใจและซาบซึ้งในวรรณคดี 
   5. เพ่ือใหเด็กไดแสดงออกอยางเสรี และผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณ 
   6. เพ่ือวางรากฐานความพอใจในวรรณคดขีึ้นในตวัเด็ก 
   7. เพ่ือเปนการแสดงออกทางความคิด ความรูสึกอารมณ ดวยการใชถอยคําที่งดงาม   
และไพเราะ 
   8. เพ่ือใหเด็กใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเองและสงัคม 
   9. เพ่ือรักษาและสรางวรรณคดี ซึ่งเปนมรดกและวัฒนธรรมของชาต ิ
  ประเทิน มหาขันธ (2519: 124) ไดกลาวถึงความมุงหมายหลักของการเขียนเชิงสรางสรรค 
ไวดังนี้  
   1. เพ่ือใหรูจักประมวลความรูสึกนึกคิดของตน ออกมาในทางสรางสรรคและเขาใจ
แนวคิดของผูอ่ืน 
   2. เพ่ือใหเขาใจ เห็นคุณคา และชื่นชมศิลปะ วรรณคดี ดนตรี ตลอดจนกิจกรรม        
ทางวัฒนธรรม สามารถเขารวมกิจกรรมนั้นๆ ได 
   3. เพ่ือใหมีความสามารถในการปรับตวัทางอารมณและทางสังคม 
  กรรณิการ พวงเกษม (2531: 34) กลาววา ความมุงหมายหลักของการเขียนเชิงสรางสรรค 
คือ  
   1. เพ่ือใหรูจักระบายความรูสึกนกึคิดของตนออกมาในทางสรางสรรคและเขาใจแนวคิด
ของผูอ่ืน 
   2. เพ่ือใหเขาใจ เห็นคุณคา และชื่นชมศิลปะ วรรณคดี ดนตรี ตลอดจนกิจกรรม        
ทางวัฒนธรรม สามารถเขารวมกิจกรรมนั้นๆ ได 
   3. เพ่ือใหมีความสามารถในการปรับตวัทางอารมณและทางสังคม 
   4. ครูจะตองชวยสงเสริมการสังเกต การสรางเรือ่ง และการเขียนที่ชัดเจนเปนรายบุคคล 
ดวยการออกความคิดเห็นและชมเชยสวนที่ดี 
   5. เด็กจะไดรับประสบการณตางๆ จากสิ่งที่ครูใหบนกระดานดํา 
   6. ประสบการณที่ไดจากการอภิปรายรวมกนัจะชวยพัฒนาทักษะในการเขียนได
มากกวาการใหเขียนแตเพียงอยางเดียว 
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 จากขอความที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ความมุงหมายหลักในการเขียนเชิงสรางสรรค คือ
เพ่ือใหเด็กไดแสดงออกทางความคิด ความรูสึกจากประสบการณที่ตนไดรับ ถายทอดออกมาเปนงาน
เขียนในทางสรางสรรค โดยการใชถอยคําที่ถูกตองงดงามไพเราะสละสลวย เพ่ือสื่อความหมายใหผูอ่ืน
เขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ลักษณะงานเขียนเชงิสรางสรรค 
  พงษจันทร คลายสุบรรณ (2522: 1 – 2) ไดกลาวถึงคุณลักษณะสาํคัญของการเขียน         
เชิงสรางสรรค ไว 3 ประการ คือ 
   1. มีจินตนาการ ผูเขียนตองใชจินตนาการ หรือความคิดคํานึง เขียนใหผูอาน เกิด
จินตนาการคลอยตามผูเขียน 
   2. สํานวนภาษาดี ผูเขียนตองเลือกเฟนถอยคํา นํามาเรียบเรียงใหไพเราะ สละสลวย 
และมีความหมายตามที่ผูเขียนตองการ 
   3. มีคุณคาทางดานจิตใจ และสติปญญา ผูอานอานแลวมีความคิด ความรูสึกที่จะ
จรรโลงความดีงาม และมองโลกในแงดี 
  ประภาศรี สีหอําไพ (2531: 2 – 3)  ไดกลาวถึงลักษณะการเขียนเชิงสรางสรรคไว ดังนี้ 
   1.  มีแนวการเขียนเปนลักษณะเฉพาะตัว กลาวคือ ผูเขียนควรมีขอสังเกตประสบการณ
ความนึกคิด ความเห็นหรือจินตนาการเปนของตนเอง การเขียนแบบยอความ เรียงความ เขยีนขาว 
เขียนนิยาย ถอดคําประพันธ การแปล ไมจัดวาเปนการเขียนเชิงสรางสรรค 
   2. มีความแปลกใหม และมีความสามารถในการแสดงออก ผูเขียนทําใหผูอานเห็น
ภาพตามที่ตนตองการไดดวยการใชถอยคําที่เปนลายลักษณอักษร งานเขียนสรางสรรคจึงเปนการสื่อ
ความหมายในทวงทํานองทีแ่ปลกใหม ตามสํานวนลีลาของผูเขียน งานเขียนที่เกิดจากจินตนาการ เชน 
เร่ืองสั้น นวนิยาย ลวนแตอยูในลักษณะการเขียนสรางสรรคทั้งสิ้น 
   3. การเขียนสรางสรรค มิไดหมายเฉพาะความเรียงเชิงศิลปในรูปรอยแกวเสมอไป 
คุณภาพของงานอยูที่ความสามารถของผูเขียนที่มีศิลปะในการเขียนอยางแทจริงจนถึงระดับกวีนิพนธ
ได 
   4. ในงานเขียนประเภทรอยกรอง นอกจากจะเสนอแนวคิด เคาโครงเรื่องที่แปลกใหม
แลวอาจไมยึดฉันทลักษณตามรูปแบบคําประพันธเดิม 
   5. ใหคุณคาทางจิตใจและสติปญญา งานเขียนสรางสรรคมิใชเพียงแตจะเสนอสิ่ง
แปลกใหมหรือใหความเพลิดเพลินเทานั้น ควรจะใหผูอานไดคิดและจินตนาการตามดวยวิจารณญาณ    
ทําใหเกิดความรูสึกนึกคิดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี กอใหเกิดความเรืองปญญาและเปนประโยชนตอ
สังคมสวนรวม 
 สรุปไดวา ลักษณะงานเขียนเชิงสรางสรรคเปนงานเขียนที่มีความแปลกใหม มีแนวการเขียน
เปนลักษณะเฉพาะตน มีคุณคาทางดานจิตใจ และสติปญญา ผูอานอานแลวมีความคิด ความรูสึกใน
แงดีเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม 
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 2.5 องคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรค 
  ชนะ เวชกุล (2524: 35) สรุปไววา การเขียนสรางสรรคมีองคประกอบ ดังนี้ 
   1. มีจินตนาการหรือความคิดคํานึง คือ ผูเขียนจะตองสรางจินตนาการ โดยการคัดเลือก
ความคิดตางๆ เหลานั้น ใหเกิดเปนภาพในใจของผูอานใหได จะชวยใหผูอานไดรสและมีความรูสึก
คลอยตามเปนอันหน่ึงอันเดียวกับผูเขียน 
   2. สํานวนภาษาดี คือ ผูเขียนจะตองเลือกเฟนพลิกแพลงถอยคําและรปูประโยค
ใหสละสลวยนาฟงนาอาน มีทวงทํานองในการเขียนดี ไมมีลักษณะกระทบกระเทียบเสียดสีผูใดผูหน่ึง 
   3. ใหคุณคาทางจิตใจและสติปญญา คือ นอกจากจะใหความเพลิดเพลนิแลวควร
ใหผูอานเกิดคุณธรรมขึ้นในตน มีความรูสกึนึกคิดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี กอใหเกิดความเรืองปญญา 
และเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม 
  เวสท (West. 1973: 267 – 271)  ไดกลาววา การเขียนทั้งหลายนั้น เปนการสรางสรรค     
ถาหากวา เราจะรูจักเขียนสิ่งหน่ึงสิ่งใดขึ้นมา ถึงแมวาสิ่งนั้นจะเปนสิ่งเกา ความคิดเกาแตถานํามาแสดงออก
ในรูปแบบใหมเสริมความคดิใหมเขาไป มีการแสดงออกใหมๆ ทางจินตนาการ ผลงานนั้นก็จะเปน
งานเขียนใหมที่สมบูรณ ขอแตเพียงใหผลงานนั้นมาจากตัวของเราเองดวย ความชาญฉลาด มิไดเปน
การลอกเลียนแบบใคร และมิใชเพ่ือการสื่อสารกันโดยทั่วไปเทานั้น เวสทไดกลาวถึงองคประกอบของ
การเขียนสรางสรรค ซึ่งมีอยู 4 อยางคือ 
   1. ความจริงใจ เปนสิ่งสําคัญอันดับแรก เพราะงานเขียนใดๆ ถาขาดความจริงใจแลว
จะทําใหคาของงานเขียนน้ันดอยลงไปมาก ผูเริ่มฝกการเขียนหลายคนพยายามที่จะเขียนใหมีความสั้นๆ 
เขียนเปนบรรทัดลงมา ใสสัมผัสและจังหวะวรรคตอนลงตามที่เห็นเหมาะสม แตถาขาดความจริงใจ 
ขอเขียนนั้นจะดูขัดๆ รูปแบบก็ดูจะไมเหมาะกับขอเขียนน้ัน สวนเนื้อความจะดูไมสมจริงขึ้นมาทันที 
ผูเขียนเองจะสับสนในการเขียน ทั้งใจความสําคัญที่ควรจะกลาวถึง คงมีแตสวนประกอบยอยที่ไมสามารถ
ทําใหผูอานประทับใจได 
   2. อารมณ การเขียนสรางสรรคที่ดีนั้น ผูเขียนตองใหความสนใจในการเสนอขอเท็จจริง
นอยกวาการเสนอจินตนาการ ทัศนคติ และอารมณความรูสึก การบรรยายที่ใหขอมูลละเอียดลออ แต
เปนขอเท็จจรงิมากกวาการพรรณนา จึงไมใชการเขียนเชิงสรางสรรคเพราะเปนเร่ืองที่ทําใหผูอานคิดถึง
ความนาเชื่อถอื และความสมจริง แตการพรรณนานั้นเปนการทําใหผูอานรูสึกดวยอารมณ แลวพยายาม
จินตนาการใหกวางไกลออกไป แตทั้งน้ีก็ไมไดหมายความวา การเขียนแบบบรรยายจะเปนการเขียน
สรางสรรคไมได ขึ้นอยูกับผูเขียน จะใชความสามารถทางศิลปะภาษา ทําใหเปนไปไดมากนอยเพียงไร 
   3. ความคิดริเริ่ม คนแตละคนจะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง มีความนึกคิด และ
ความสามารถอยูในตน ผิดแผกแตกตางกันออกไป ตองพยายามคนพบความคิดแปลกใหม เพ่ือการสราง
ผลงานใหมๆ ออกมา อยามัวแตไปคิดรษิยาหรือพยายามลอกเลียนแบบผูอ่ืน เพราะ “ความรษิยา เปน
ความเขลาและการลอกเลียนแบบเปนการฆาตัวตาย” คนที่ประสบความสําเร็จคือ คนที่นับถือตนเอง 
รูจักคิด และรูจักสรางสรรคความแปลกใหมในทางที่เปนประโยชน 
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   4. การสรางประสบการณ การเขียนสรางสรรคตองการประสบการณมากที่สุดเทาที่
จะมากได เพ่ือนํามาเปนวัตถุดิบในการเขียน ถอยคําเปนสัญลักษณแทนเสียง และเสียงนั้นจะใชแทน
ประสบการณ ตองไมใชคําที่เปนนามธรรมมากจนเกินไป เพราะนามธรรมไมสามารถใหความรูสึก แก
ผูอานไดเทาทีค่วร ผูเขยีนจะเพิ่มเตมิบทสนทนา ใชภาษาและเสียงของภาษาถายทอดความรูสกึนึกคิด
ไปสูผูอานดวยวิธใีดก็ได ใหผูอานเกิดภาพขึ้นในความนึกคิด และตดิตามเรื่องไปโดยตลอด เม่ือเขาอาน
เร่ืองของเรา ตองใหเขารูสึกเขาไดรับสารไปสรางประสบการณใหมได ไมควรใชวิธีการจําเจอยู แตใน
แบบเดิม ใชความคิดเดิม แมจะเปนประสบการณเดิมของผูเขียนก็ตาม เพราะสิ่งนั้นไมใชการเขียน
สรางสรรค 
 สรุปไดวา งานเขียนเชิงสรางสรรคตองประกอบไปดวย งานเขียนที่มีความคิดริเริ่ม เขียนจาก
จินตนาการ ทัศนคติ และความรูสึก ใชสํานวนภาษาที่ดี ใหความเพลิดเพลินกับผูอาน อานแลวมีความรูสึก
นึกคิดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี  
 2.6 แนวทางในการสอนเขียนสรางสรรค 
  เฮยเดน (อัจฉรา ชีวพันธ.  2547: 5 – 8; อางอิงจาก Hayden.  1971: Creative Writing 
and Composition in the Elementary School : In Interpreting Language Arts Research for the 
Teacher) ไดศึกษารวบรวมผลงานการวิจัยเกี่ยวกับการเขียนเชิงสรางสรรค ซึ่งไดขอสรุปวา “เจตคติ
และพฤติกรรมของครูมีอิทธิพลตอการเขียนของเด็ก” ดวยเหตุนี้ครูควรทราบแนวทางในการสอนเขียน
เชิงสรางสรรค ซึ่งประกอบดวย 
   1. ครูมีบุคลิกที่สรางสรรค  
    ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูเปนผูที่อยูใกลชิดกบัเด็กตลอกเวลา ดวยเหตุนี ้
ครูควรจะเปนผูมีบุคลกิของการเปนผูที่มีความคิดรเิร่ิมสรางสรรค เพ่ือจูงใจและเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
เด็กดวย ลักษณะของครูที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคนั้น จะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
    1.1  จัดหากิจกรรมเราใจใหมๆ  
    1.2 เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกดานตางๆ 
    1.3 รับฟงความคิดเห็นของทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
    1.4 ใชคําถามนําใหเกิดคําตอบหลายๆ อยาง 
    1.5 กระตุนใหแสดงความคิดเห็น 
    1.6 ชมเชยและใหกําลังใจ 
    1.7 มีประชาธิปไตยในการสอน 
   2. จัดบรรยากาศใหจูงใจ  
    การจัดบรรยากาศในการเรียนที่จูงใจใหเด็กรักการเขียนสรางสรรคนั้น ครูทําได
โดยไมใหบรรยากาศในการทํางานเครงเครียดเกินไป เพ่ือเด็กจะไดทํางานดวยความสบายใจ เชน แบบฝกหัด
ที่ใชควรมีลักษณะจูงใจใหอยากทํา ไมมากจนนาเบื่อหนาย กิจกรรมที่ใชควรใหเกิดความสนุกสนาน
อยากที่จะเรียน 
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   3. เร่ิมจากสิ่งใกลตัว  
    การเขียนจากสิ่งที่ใกลตัวเด็ก นับเปนจุดเริ่มตนสําคัญอยางยิ่งในการสอนการเขียน
อยางสรางสรรค เพราะจะชวยเราความสนใจของเด็กใหอยากเขยีน อยากเลาในสิ่งที่เขามีประสบการณ
อยูดวยตวัของเขาเอง ทําใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะเขยีนงานตางๆ อยางสบายใจ สิ่งใกลตวัเด็กที่จะ
นํามาใชอาจเปนเหตุการณในชีวิตประจําวัน เร่ิมจากในครอบครัว โรงเรียน หรือสถานที่ตางๆ ที่เขามี
ประสบการณผานมา  
   4.  ยั่วยุใหมีความคิดที่แตกฉาน  
    กิลฟอรด (Guildford.  1967) กลาวไววา ผูที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคจะตองมี
บุคลิกที่มีความฉับไวที่จะรับรูปญหาตาง  ๆสามารถมองเห็นปญหา และมีความวองไวที่จะแสดงความคิดเห็น
ใหมๆ ตลอดจนถึงรูจักการหาทางปรบัปรุงแกไขใหดีขึน้ ดวยเหตุนี้ ในการจัดกิจกรรมสําหรบัการเขียน
เชิงสรางสรรค ควรเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถใชความคิดพิจารณาไตรตรอง สามารถแสดงออกได
อยางอิสระดวยความคิดริเริม่ของตน สามารถเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาไดหลายทาง ดังที่
กิลฟอรด ไดกลาวไววา ลักษณะของการคิดอยางสรางสรรคจะตองมีลักษณะ ดังนี้ 
    4.1 คิดไดคลอง (Fluency) เปนความสามารถของสมองในการที่จะคิดหาคาํตอบ
ไดอยางคลองแคลว รวดเร็ว เม่ือพบกับปญหาตางๆ 
    4.2 ตองยืดหยุนความคิด (Flexibility) เปนความสามารถในการคิดหาคําตอบ
ตางๆ โดยพิจารณาหลายทิศทาง หลายคําตอบ ตวัอยางเชน เม่ือมีปญหาตางๆ เกิดขึ้น ผูคิดที่มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคจะตองหาทางออกสําหรับการแกปญหาไดหลายๆ ทาง โดยไมยึดม่ันในสิ่งที่
ตายตวัทางเดยีว 
    4.3 รูจักประดิษฐรเิริ่ม (Originality) เปนความสามารถของการคิดริเริ่มสรางสรรค
ในลักษณะที่บคุคลนั้น มีความคิดริเริ่ม สามารถพบแนวทางใหมๆ ซึ่งไมซ้ํากับผูอ่ืน ทําใหเกิดการคนพบ
หรือการประดิษฐสิ่งใหมๆ ขึ้น 
   5. สนุกสนานในการเขียน  
    แมคแคนเลส และ อีแวนส (McCandless; & Evans.  1973) ไดใหความคิดเห็นวา 
“ทุกคนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคดวยกันทั้งสิ้น แตความคิดริเริ่มสรางสรรคของแตละคนนั้นมีตางระดับกัน 
บางคนอาจมีโอกาสที่จะแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรคมากกวาคนอ่ืน กลาวไดวา ไมมีใครเลยที่จะไมมี
ความสามารถในการสรางสรรค ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่มีคุณคาตอพัฒนาการของมนุษย ดังนั้น 
จึงควรสนับสนุนสงเสริมใหมีการสอนดานความคิดสรางสรรคในโรงเรียน” 
 จากแนวความคิดดังกลาว ที่จะนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเขียนสรางสรรคนั้น ผูสอนก็
ควรจะจัดการเรียนการสอนทีมี่ชีวิตชวีา โดยคํานึงถึงความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลดวย 
เพ่ือใหผูเรียนสนุกสนานไมเบื่อหนาย นอกจากนี้ ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกทางความคิด
และประสบการณตางๆ ของเขาไดอยางเต็มที่ จะชวยใหเด็กเกิดแรงบันดาลใจรักในการเขียน 
   6. ฝกผูเรียนใหเกิดทักษะ 
    หลายคนมักคดิกันวา ผูที่เขยีนเปนน้ันเปนผูที่มีพรสวรรค ที่จะทําใหผูอาน มี 
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ความชื่นชมตอผลงานของตน แตเทาที่ผูเขียนมีประสบการณมานั้น พบวา ผูที่ไมมีพรสวรรคในการเขียน
ก็สามารถแสวงหาความสําเรจ็ที่จะเขยีนได ถาผูนั้นมีแนวทางในการปฏบิตัิใหถกูตองที่จะนําเอาหลกัเกณฑ
ตางๆ ในการเขียนมาใชใหถูกทาง ตลอดจนถึงการหมั่นฝกฝนตนเองใหเกิดความชํานิชํานาญ ทั้งน้ี
เน่ืองจากการเขียนเปนทักษะของการสงภาษา ซึ่งจะตองอาศัยการฝกฝนบอยๆ พยายามปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองใหดีขึ้น ก็จะชวยใหผูนั้นพัฒนาในการเขยีนได สิ่งที่พึงปฏิบัตตินเพือ่ฝกฝนใหเกดิทักษะ
ในการเขียน มีดังนี้ 
    6.1 ฝกตนใหเปนผูที่รักการคนควาหาความรู ความรูตางๆ ที่ไดมาจากการอาน
หรือการฟงสิ่งตางๆ นั้น จะชวยใหผูเขียนมีขอมูลหรือวัตถุดิบทางดานเนื้อหาสาระความรูตางๆ อยาง
กวางขวาง ที่สามารถจะนําเอามาใชอางอิงหรือนํามาเปนแนวทางในการลําดับความคิดและเนื้อความ
ในการเขียนเรื่องตางๆ ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ยังไดรับแนวทางในดานที่เกี่ยวกับเทคนิควิธกีารใน
การเขียนเรื่องของผูอ่ืนดวย วามีสิ่งใดที่ดี สมควรนํามาเปนแบบอยาง หรือมีสิ่งใดที่ยังบกพรอง ตอง
แกไข 
    6.2 ฝกฝนตนเองใหรูจักการใชความคิดพิจารณา ไตรตรองเม่ือไดอานหรือฟง        
สิ่งใดๆ มาแลว เพ่ือทําใหความคิดแตกฉาน สามารถหาแนวทางในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ ขึ้น 
    6.3 ฝกฝนตนเองใหมีความเชื่อม่ันในตนเอง ในการที่จะเขียนสิ่งตางๆ โดยมิตอง
หวั่นไหวตอสิ่งใดๆ ทั้งน้ีผูเขียนจะตองมีเน้ือหาสาระตางๆ อยางพรั่งพรอม มีการศึกษาคนควาเปนอยางดี 
ที่สามารถจะใชอางอิงไดอยางถูกตอง ตลอดจนถึงการนําประสบการณของตนที่มีอยู มาใชประกอบ 
การเขียน สิ่งตางๆ ดังกลาวจะชวยใหเกิดความมั่นใจในการเขียนยิ่งขึ้น 
    6.4 ฝกฝนตนเองใหมีความตั้งใจจริงที่จะเขียนสิ่งตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพราะ
การฝกบอยๆ จะชวยใหการเขียนมีพัฒนาการขึ้น 
    6.5 ฝกฝนตนเองใหมีใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เพ่ือนําขอติชม
มาใชในการปรับปรุงแกไขผลงานการเขียนในครั้งตอไปใหมีการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป 
  สมิท (Smith.  1973: 9)  ไดแนะนําหลักการสอนเขียนเชิงสรางสรรคไวหลายขอ ดังน้ี 
   1. จะตองมีสิ่งใหมๆ แตกตางกันออกไป หรือมีลักษณะเฉพาะตัว สิ่งแรกที่ตองคํานึง
คือ ผลผลิตและกระบวนการที่ใชนั้นตองใหมๆ เชน การสอนแบบสรางสรรคเร่ืองโคลงกลอน นักเรียน
ตองผลิตโคลงกลอนใหมๆ  
   2. เนนความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) การคิดแบบอเนกนัยน้ี มิได
หมายถงึ คําตอบที่ถกูตองสมบูรณเพียงคาํตอบเดียว การคิดแบบนี้ผูเรียนจะตองนาํความรู ความเขาใจ 
ความคิดรวบยอดตางๆ มาใชในลักษณะใหมๆ ซึ่งกอใหเกิดคําตอบใหมๆ หลายคําตอบ 
   3. การสอนเขียนเชิงสรางสรรค ตองการแรงจูงใจเปนอยางมาก ที่จะกอใหเกิด
กระบวนการคดิ เชน บรรยากาศที่ไมเครงเครียด การชมเชย การกระตุนใหนักเรยีนคิด ใหนักเรียน
ไดทํางานตามสบาย 
   4. กระบวนการในการทํางานที่มีความสําคญัเทากับผลงานของนักเรียน 
   5. ควรใชคําถามหรือสรางสถานการณที่กอใหเกิดคําตอบหลายๆ ประการ เพ่ือเปน      
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สิ่งกระตุนใหเด็กคิดไปไดหลายๆ แนว ขอปญหาหรือเง่ือนไขที่กอใหเกิดความคิดนั้น ควรจะเปนสิ่งที่
เด็กคิดไดจากประสบการณเดิม การสังเกตจากที่เคยพบ เคยเห็นหรือเคยไดยินมากอน ครูควรยอมรับ
ความคิดเห็นของทุกคน โดยไมมีการตําหนิความคิดของใครวาใชไมไดหรือโง 
   6. การสอนแบบนี้ควรจัดหองเรียนใหสบาย และควรมีอุปกรณบางอยางที่จําเปน         
ในการทําแบบฝกหัด 
   7. การใหอานเรื่องและเขียนอยางสรางสรรคหลายๆ แบบ จะชวยใหนกัเรียนรูจัก
แนวทางในการเขียนสรางสรรคดียิ่งขึ้น 
   8. กระบวนการสอนควรเปนประชาธิปไตย สรางกฎในการเรียนรวมกัน 
   9. การสอนแบบสรางสรรค คือ การกระตุนใหนักเรียนแสดงความคิดของตนออกมา     
ครูควรเนนและชมเชยความแตกตาง ลักษณะเฉพาะ ความเปนตัวของตัวเองและความคิดริเร่ิม 
 จากแนวทางในการเขียนเชิงสรางสรรคที่กลาวมาสรุปไดวา การจะสอนเขียนเชิงสรางสรรค
ใหไดผลดีนั้น ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงความสามารถ ความแตกตาง และลักษณะเฉพาะตวัของเด็กแลว
สรางแรงจูงใจรวมถึงกระตุนใหเด็กเกิดความคิดที่หลากหลายในบรรยากาศการเรียนการสอนที่เปนกันเอง 
โดยมีครูคอยแนะนํา เอาใจใสชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จใน  การเขียนเชิงสรางสรรคดวย 
 2.7 ประโยชนการสอนเขียนเชิงสรางสรรค 
  ประชุมพร สวุรรณตรา (2533: 25) ไดกลาวถึงประโยชนของการสอนเขียนเชิงสรางสรรค
ไวหลายประการ ดังนี้ 
   1. เปนการฝกทกัษะและพัฒนาการใชภาษาในการถายทอดความรูสกึนกึคิดที่มีตอ
สิ่งแวดลอมของเด็ก 
   2. เปนการชวยใหเด็กรูจักวงศพัทมากขึ้น กอใหเกิดความฉลาดในการเลอืกใชถอยคาํ 
สํานวน วลี ที่กอใหเกิดความสนุกสนาน มีชีวิตชีวาแกผูอานและกอใหเกิดความสุขความเพลิดเพลิน
ในการเขียน 
   3. ทําใหเด็กรักการเขียน 
   4. เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
   5. เด็กๆ จะแสดงความรูสึกนึกคิด แสดงปญหาที่พบออกมาในการเขียน ทําใหครู
รูจักและเขาใจเด็กแตละคนมากขึ้น 
   6. การเขียนแบบสรางสรรค จะชวยพัฒนาบุคลิกภาพของผูเขียนใหมีความนับถือ
ยอมรับตนเอง ภูมิใจตนเองและรูจักยอมรับผูอ่ืน 
   7. การสอนแบบสรางสรรค ชวยใหเด็กมีความรูเกิดความซาบซึ้งในวรรณคดีที่มี
คุณคาตางๆ ซึ่งจะเปนประสบการณสะสมที่เด็กจะนําไปใชในโอกาสตอไป 
   8. การเขียนแบบสรางสรรคจะเปนการฝกใหเด็กใชการสงัเกตธรรมชาติ อารมณ 
สิ่งแวดลอม ความรูสึกที่มีตอสิ่งตางๆ ซึ่งกอใหเกิดปญหา และความรูสึกอันดีงาม ความเห็นอกเห็นใจ 
ความรักเพื่อนมนุษย สัตว และธรรมชาติ 
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   9. การสอนเขียนแบบสรางสรรคเปนงานทีส่นุกสนาน ทาทาย เพราะมีการวางแผน
หากลวธิีในการสอน ซึง่เปนการใชความคดิริเร่ิมสรางสรรคของผูสอน เปนงานทีส่รางความเชื่อม่ัน และ
คุณคาใหกับผูสอนเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผูเรียน 
 จากขอความดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา การเขียนเชงิสรางสรรคมีประโยชนมากทั้งตอตวั
ผูเรียนและครูผูสอน จึงเปนหนาที่ของครูผูสอนที่จะตองปลูกฝงใหเด็กไดฝกฝนตนเอง จนสามารถ
สรางสรรคงานเขียนที่มีคุณภาพไดตามวัยและศักยภาพของตน การฝกใหเด็กคิดแลวเขียนออกมา จะ
ชวยใหเด็กไดมีพัฒนาทางการเขียนดีขึ้น และการฝกเขียนอยางสม่ําเสมอหลังจากใหนักเรียนไดเรียนรู
หลักเกณฑแลวจะเปนเครื่องชวยใหการเขียนเชิงสรางสรรคประสบผลสําเร็จย่ิงขึ้น 
 2.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเขียนเชงิสรางสรรค 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   เบนทเลย (Bently.  1965: 269 – 272)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคดิ
สรางสรรค และผลสัมฤทธิท์างการเรียน โดยใชนิสิตมหาวิทยาลัยมินเนโซตา จํานวน 75 คน โดยใช
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของ มินเนโซตา From X ผลปรากฏวา ความรู ความเขาใจ และ
ความจําไมมีความสัมพันธกับความคิดสรางสรรค แสดงใหเห็นวาการสอนใหเด็กเพียงแตทองจํา และ
เขาใจนั้น ไมไดสงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็ก และอาจเปนการสะกดกั้นความคิดสรางสรรคของ
เด็กอีกดวย เพราะถาทุกคนมุงแตจะทองจําแลว ความคิดความอานก็ไมคลอง ดังนั้น การเรยีนการสอน
ควรใหเด็กรูจักคิดและคิดไดหลายแงหลายมุม ไมเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอยางเดียว และตองสอนใหเด็ก
รูจักประเมินคาดวย 
   เซนต โรเมน (St. Romain.  1975: 244) ไดศึกษาเรื่องความแตกตางของการเขียน
แบบสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับสิ่งเราตางกัน การวิจัยน้ีไดศึกษาถึงการใชภาพยนตรและภาพนิ่ง
เปนสิ่งเราในการเขียนแบบสรางสรรค ผลการวิจัยพบวาสิ่งเราทั้งสองอยางมีประสิทธิภาพแตกตางกัน 
   เมเยอร (Mayer.  1995: 46) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของการใชภาพประกอบในการเขียน   
เชิงสรางสรรคของนักเรียนระดับ 3 ผลปรากฏวา การฝกเขียนโดยใชภาพประกอบนั้น สามารถแสดง
ความคิดสรางสรรคออกมาไดอยางชัดเจน ซึ่งนาจะนําไปใชครั้งตอไป เพ่ือเปนการพัฒนาในดานการเขียน
เชิงสรางสรรคใหดีขึ้น 
   แอดเลอร (Adler.  2002: 117 – A) ไดวิจัยบทบาทการปฏิบัติพัฒนาการเขียนกับ
นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่ 4 ในวิชาการเขียนเชิงสรางสรรค เพ่ือพัฒนาความเขาใจในระดบัที่แตกตาง
ของวัยรุนและเพื่อพัฒนาผูเรียนในการเขียนเชิงสรางสรรค โดยวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 
ที่เรียนวชิาเลอืกการเขยีนเชิงสรางสรรค ที่อาศยั 3 ชุมชน ชานเมืองนิวยอรก มีผูรวมวิจัยคือ คร ู4 คน 
และนักเรียน 24 คน โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ครูจะเปดวิสัยทัศนและคอยชวยเหลือผูเรียน 
พบวา ผูวิจัยไดชวยใหนักเรยีนมีความเขาใจในวิชาการ นักเรียนมีภาวะอารมณที่มีจินตนาการสูง สงผล
ใหการปฏิบัติการเขียนเชิงสรางสรรคพัฒนาขึ้น 
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  งานวิจัยในประเทศ 
   กาญจนา อูตรวิเชียร (2538: 85 – 86) ศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค   
วิชาภาษาไทยและความรับผิดชอบของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยการใชแบบ
ฝกเสริมทักษะกับการใชแบบฝกตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยการใชแบบฝกเสริมทักษะกับการใชแบบฝกตาม
คูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
   วิไลพร อายสม (2546: 45) ศึกษาผลของการใชภาพเพื่อการเขียนเชิงสรางสรรค
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนสหศึกษา จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมี
คะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .01 แสดงวา ภาพสามารถชวยพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคได 
   ฐิตินันท นงนุช (2546: 84) ศึกษาการใชโฆษณาทางโทรทัศนเปนสื่อพัฒนาการเขียน    
เชิงสรางสรรค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุร ี     
ผลการศึกษาพบวา 1) ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีความสามารถ
ทางภาษาสูง กลาง และต่ํา โดยใชโฆษณาทางโทรทัศนเปนสื่อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
จังหวัดชลบุรี ไดรับการพัฒนาสูงขึ้น 2) ผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรยีนของ
นักเรียนกลุมสูง กลุมกลาง และกลุมต่ํา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุกกลุม 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสนใจ 
 3.1 ความหมายของความสนใจ 
  นักการศึกษาหลายทาน ไดใหความหมายของความสนใจไว ดังนี้ 
  ดิวอ้ี (Dewey.  1959: 66) ไดใหความหมายวา ความสนใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ
หรือความพอใจที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
  ธอรนไดค และ เอลิซาเบธ (Thorndike; & Elizabeth.  1969: 24) กลาววา ความสนใจ
คือ แนวโนมที่จะแสวงหา และเขารวมในกิจกรรม 
  เออรเนส (ปราณี รามสูต.  2528: 56; อางอิงจาก Ernest. 1962: 622) ไดใหความหมาย
ของความสนใจวา หมายถึง แนวโนมทางดานจิตใจ หรือความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมี
อิทธิพลทําใหบุคคลนั้นเอาใจใส และรูสึกพึงพอใจในการกระทํากิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวกับสิ่งน้ัน 
  สุชา จันทนเอม และ สุรางค จันทนเอม (2518: 69) ใหคําจํากัดความ ความสนใจวา    
ความสนใจเปนความรูสึกอยางหนึ่งของคนที่จะเพงความใสใจไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผานเขามาทางประสาท
สัมผัส อาจจะหมายถึงความรักหรือความชอบก็ได เม่ือบุคคลสนใจในสิง่ใด ก็มักจะมุงทําสิ่งนั้นใหสาํเร็จ
สมดังความปรารถนาของตน 



 
 

33 

  กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 233) กลาววา ความสนใจเปนความรูสึกตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง     
ซึ่งความสนใจของแตละบุคคลจะแตกตางกันก็เน่ืองจากองคประกอบสําคัญๆ คือ ความตองการ ความถนัด
และสภาพแวดลอมตางๆ ในสังคมที่แตกตางกัน 
  รวีวรรณ อังคนุรักษพันธ (2533: 171) ไดกลาวไววา ความสนใจหมายถึง ศักยภาพ
ภายในของบุคคลที่รูสึกพอใจ ตองการอยากรูอยากเห็นตอสิ่งหนึ่ง และพยายามจะกระทําสิ่งนั้นใหสาํเร็จ 
  สมจิต ธนสุกาญจน กอ สวัสดิพานิชย และ เชื้อ สาริมาน (วัฒนา พัชราวนิช.  2534: 
161; อางอิงจาก สมจิต ธนสุกาญจน; กอ สวัสดิพานิชย; และ เชื้อ สาริมาน) กลาววา ความสนใจเปน
ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ ซึ่งความรูสึกนั้นมีผลใหบุคคลเอาใจใส และกระทําการ
จนบรรลุเปาหมายที่บุคคลมีตอสิ่งน้ัน 
 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา ความสนใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ ความรูสึก พึงพอใจ 
ความใสใจในสิ่งใดสิ่งหน่ึงมากเปนพิเศษ และความรูสึกนั้น สงผลใหบุคคลเขารวมกิจกรรมหรือกระทํา
การใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่มีตอสิ่งน้ันจนสําเร็จลุลวง ซึ่งความรูสึกนี้อาจจะเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่ง หรือ
อาจจะมีถาวรตอไปก็ได 
 3.2 คุณคาของความสนใจ 
  ความสนใจมอิีทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียนมาก หากครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนใหเด็กสนใจ การเรียนการสอนในครั้งในก็ยอมประสบผลสําเร็จและสงผลตอเจตคติที่ดีของนักเรียน
ตอไป ดังที่  
  ประสาท อิศรปรีดา (2522: 135 – 136) กลาวถึงความสนใจตามแนวคิดของ กาเย (Gagne) 
วา มีอิทธิพลตอการเรียนรู เพราะความสนใจเปนลักษณะทางจิตใจที่มีความสืบเนื่องกันเปนชุด โดย
เร่ิมจากการที่มีสิ่งเรา มาทําใหเกิดความสนใจและตอบสนองอยางตอเนื่องกันเปนลูกโซตามที่ยังมีความสนใจ
อยู การตอบสนองดังกลาวทําใหเกิดความรูสึก หรือความคิดอันนําไปสูความสงสัย ความอยากรูอยากเห็น 
และความตองการเรียนรูเพ่ิมเติมขึ้น นั่นคือ ความสนใจชีใ้หเห็นถึงความปรารถนาที่ใครจะไดรับการสอน
หรือพยายามที่จะสอนตนเอง ความสนใจจึงเปนองคประกอบประการหนึ่งที่ทําใหเกิดความพรอมที่จะเรียน 
ซึ่งเม่ือมีความพรอมที่จะเรียนสิ่งใดแมมีอุปสรรคบางก็มักไมลดความสนใจจากสิ่งน้ันงายๆ  
  ประดับ เรืองมาลัย (2524: 99) ใหความเห็นวา ความสนใจเปนแรงกระตุนที่สําคัญของ 
การเรียน ครูที่ประสบความสําเร็จยอมรูดีวา ถางานนั้นดึงดูดความสนใจของเด็กงานยอมงายขึ้น เม่ือ
เด็กสนใจในงาน ความเอาใจใสของเขายอมสม่ําเสมอไมเปลี่ยนแปลงไปจากจุดเริ่มตน ความสนใจทําให
ความเอาใจใสมีจุดศูนยกลางอยูในขอบเขต เปนสิ่งที่ตองเลือกเองและเปนแรงผลักดันในขณะเดียวกัน 
ดังนั้น ในการเรียนการสอนไมวาวิชาใดครูจะตองพยายามสรางความสนใจใหแกผูเรียน 
 คุณคาของความสนใจที่นักการศึกษาไดกลาวไวนี้ สรปุไดวา ความสนใจมีอิทธิพลและเปน
แรงกระตุนทีส่ําคัญของการเรียนรู ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนตองสรางความสนใจใหเด็กเกิด
ความชอบ ความสนใจในบทเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นๆ เพราะเม่ือเด็กเกิดความสนใจเด็ก
ก็จะสามารถเรียนรูไดดี 
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 3.3  ลักษณะของความสนใจ 
  วนิช บรรจง และคนอื่นๆ (2515: 33) ไดกลาวถึงลักษณะของความสนใจ ไวดังน้ี 
   1. ความสนใจเปนความรูสึกหรือเจตคติที่เขมขนอยูในวงแคบ คือ คนเราจะตองมี 
ความสนใจตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนอยางๆ ไป 
   2. ความสนใจเปนเร่ืองของแตละบุคคล คนหนึ่งอาจจะมีความสนใจตอสิ่งหนึ่ง แต
คนอ่ืนอาจจะไมสนใจสิ่งหนึ่งเปนอยางๆ ไป 
   3. ความสนใจทําใหเราเอาใจใสจดจอตอสิ่งที่ตนสนใจ 
   4. เม่ือเกิดความสนใจตอสิ่งใดแลว คนยอมมีความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งตอสิ่งน้ัน 
เชน ตองการอยากรูใหมากขึ้น ตองการทํา เปนตน 
   5. คนยอมมีความมุงม่ันที่จะทาํใหสําเร็จตามความมุงหมาย ถาคนนัน้มีความสนใจ
ตอสิ่งน้ัน 
  ทวี ทอแกว และ อบรม สินภิบาล (2517: 61) ไดสรุปลักษณะของความสนใจไว ดังน้ี 
   1. ความสนใจเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในบุคคล เน่ืองจากถูกชักนําโดยสิ่งแวดลอม
ตางกัน 
   2. ความสนใจเปนเรื่องของแตละบุคคล คนหนึ่งอาจจะมีความสนใจตอสิ่งหน่ึง และ
มีความเขมขนแตกตางกัน 
   3. ความสนใจทีบุ่คคลมตีอสิ่งใดสิ่งหนึ่งยอมเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ 
   4. บุคคลยอมมีความสนใจตอสิง่ตางๆ แตกตางกันไป 
   5. ความสนใจอาจจะเปนความรูสึกชั่วขณะหรือตลอดไปก็ได    
  วัฒนา พัชราวนิช (2534: 162-163) กลาววา ความสนใจ มีลักษณะดังน้ี 
   1. เปนความรูสกึหรือเจตคติทีเ่ขมขน และมีลกัษณะอยูในวงจํากัด หรืออยูในวงแคบๆ  
   2. เกิดจากสิ่งเรามากระตุนใหบุคคลแสดงความรูสึกนึกคดิตอบสนองตอสิ่งเรานั้น 
   3. เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหบุคคลเกิดความตองการ มีความตั้งใจจดจออยูกับสิ่งที่
ตนเองสนใจเปนพิเศษ พยายามสรางจุดมุงหมายและกระทําการนั้นๆ จนกวาจะประสบผลสําเร็จ 
   4. เม่ือเกิดขึน้กบัสิ่งใดสิ่งหน่ึงแลว บคุคลจะมีจิตใจจดจออยูกับสิ่งนั้นๆ เปนอยางๆ 
ไป 
   5. ทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน มีความอดทน มานะพยายามที่จะกระทําสิ่งนั้น
จนสัมฤทธิ์ผล 
   6. บุคคลยอมมีความสนใจแตกตางกัน ในของสิ่งเดียวกนั บุคคลจะมคีวามสนใจ
ไมเทากัน บางคนสนใจมาก บางคนสนใจนอย 
   7. บุคคลอาจจะมคีวามสนใจเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ ซึ่งอาจจะคงทนถาวรหรอืไมคงทน
ถาวรก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเขมขนของสิ่งเรา 
   8. การที่บคุคลมีความสนใจตอบคุคลใดบคุคลหนึ่งหรือมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงอาจจะไมคงที่  
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สามารถเปลี่ยนแปลงได 
   9. บุคคลเกิดความกระวนกระวายใจ เม่ือเกิดความสนใจจะเกิดความเครียดที่จะ
ดําเนินไปสูเปาหมายที่ตนวางไว   
 ลักษณะของความสนใจที่กลาวไวขางตนนี้ สรุปไดวา ความสนใจเปนเรื่องของ แตละบุคคล 
บุคคลอาจมีความชอบความสนใจที่เหมือนหรือแตกตางกันออกไป ซึ่งอาจขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอม และ
สถานการณ และระดับความสนใจของแตละบุคคลก็มีความเขมขนแตกตางกันไป 
 3.4 สาเหตุที่ทําใหเกิดความสนใจ 
  สุชา จันทนเอม และ สุรางค จันทนเอม (2518: 75) กลาวถึงสาเหตุของความสนใจ      
ซึ่งสรุปไดเปนขอๆ ดังนี้ 
   1. เกิดจากการเห็นคุณคาของสิ่งนั้นๆ  
   2. เกิดจากแรงจูงใจของสิ่งเรา 
   3. เด็กมีความถนัดในสิ่งนั้นและมีประโยชนมาบางแลว 
   4. เปนสิ่งที่มีความหมายตอเด็ก 
   5. เปนสิ่งที่สัมพันธกับชวีติจริงของเด็ก 
   6. เปนสิ่งแปลกใหมสําหรับเด็ก และทําใหเด็กตื่นเตน 
  กฤษณา ศักดิศ์รี (2530: 216 – 217) ไดกลาววาสาเหตุที่ทําใหคนเกิดความสนใจ คือ  
   1. เกิดจากการตดิตอสัมพันธ เชน จากการอาน การตดิตอสิ่งใดทีท่ําความพอใจให 
หรือเห็นสิ่งน้ันจะใหประโยชน  
   2. สิ่งกระตุน ความสนใจเกิดจากสิ่งกระตุนหลายๆ ลักษณะ 
   3. ความรู ความรูความสามารถที่จะกระทําสิ่งใดไดยอมจะเปนเหตุใหเกิดความสนใจ
ในสิ่งน้ันได เชน คนที่พูดภาษาอังกฤษไดยอมสนใจภาษาอังกฤษ 
   4. ความสนใจเกดิจากการไดรบัผลสําเร็จ ถาไดรับคําชมเชยจะเกดิความภาคภูมิใจ
และเกิดมีความสนใจที่จะทาํการงานนั้นใหดียิ่งขึ้น เพราะมีกําลังใจทีจ่ะปฏิบัติงานใหไดผลดียิ่งขึน้อีก 
   5. ความสนใจเกดิจากความตองการ บุคคลมีความตองการทั้งทางรางกาย ทางจิตใจ 
ทางสังคม ความตองการทาํใหคนเราพยายามหาทางบําบัดความตองการ สนใจที่จะเสาะแสวงหาลูทาง
ความสําเร็จ 
   6. เกิดจากสิ่งแวดลอม เชน เปนชาวประมงน้ําตื้น แลนใบไปหาปลาปูอยูเปนประจํา    
วายน้ํา ดําน้ําเกง จึงสนใจกีฬาแขงเรือใบ สิ่งแวดลอม  
   7. เกิดจากการฝกอบรมโนมนําใหเกิดความสนใจ 
   8. เกิดจากการยกยองชมเชยจากสังคม จากผูที่เราเคารพนับถือ ยอมมีอิทธิพล
สงเสริมใหความสนใจเขมแข็งขึ้นและดําเนินตอไป 
   9. ความชวยเหลือของบุคคล ซึ่งเคยสนใจมาแลว จะชวยกระตุนใหเกิดความสนใจ
ตาม 
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  ประยูรศรี มณีสร (2532: 105 – 106) กลาวถึงสาเหตุของความสนใจ ดังนี้ 
   1. เน่ืองจากมองเห็นคุณคาของสิ่งนั้น 
   2. มีความถนัดและมีประสบการณตอสิ่งนั้นๆ  
   3. สิ่งเหลานั้นมีความหมายตอตนเองและสมัพันธกับชวีิตประจําวัน 
   4. เกิดจากแรงจูงใจของสิ่งเรา 
   5. สิ่งเหลานั้นเนนของแปลกใหม นาตื่นเตน 
  วัฒนา พัชราวนิช (2534: 163 – 165) ไดกลาวไววา สาเหตุสําคัญที่ทําใหบุคคลเกิด     
ความสนใจจะมาจากสิ่งเราหรือแรงจูงใจที่มากระตุน สาเหตุที่ทําใหเกิดความสนใจ มีดังน้ี 
   1. สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวของมนุษย จะมีสวนเกี่ยวของกับบุคคล
โดยตรง เปนสิ่งสําคัญที่กระตุนใหบุคคลเกิดความสนใจ 
   2. ความพรอม ความสนใจเกดิจากการที่บุคคลมีความพรอมที่จะกระทําการสิ่งใด     
สิ่งหนึ่ง เม่ือบุคคลเกิดความพรอม ความสนใจก็จะเกิดไดงายขึ้น 
   3. บุคลกิภาพ บุคลิกภาพของบุคคลเปนสิ่งสาํคัญที่เกีย่วของกับความสนใจโดยตรง 
บุคคลที่มีบุคลกิภาพดียอมเปนแรงดึงดูดความสนใจของบุคคล บคุลกิลักษณะคือสิ่งสําคัญในการเรา
ใหบุคคลหันมาสนใจและเอาใจใส 
   4. ความสามารถ เม่ือบุคคลมีความสามารถหรือมีความถนัดที่จะกระทําสิง่ใดสิ่งหน่ึง 
บุคคลยอมมีความสนใจที่จะกระทําสิ่งน้ันเปนพิเศษ 
   5. ความใกลชิด เม่ือบุคคลไดเกี่ยวของหรือสัมพันธใกลชิดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง บุคคลจะเกิดความสนใจในสิ่งที่ตนสัมพันธใกลชิดดวย 
   6. ความแปลกประหลาด เม่ือไดพบเห็นสิ่งทีไ่มใชสิ่งทีต่นพบเห็นอยูตามปกติ ยอม
ทําใหบุคคลเกิดความสนใจ มีจิตใจจดจอตอสิ่งน้ันเปนพิเศษ 
   7. สติปญญา สติปญญาของแตละบุคคลยอมจะแตกตางกัน บางคนสติปญญาดี 
บางคนสติปญญาไมดี ความสามารถทางสติปญญาจะทําใหบุคคล มีความสนใจในสิ่งที่แตกตางกัน 
บุคคลที่มีสติปญญาดีมักจะสนใจที่จะคิดประดิษฐสิ่งที่สลบัซับซอน เรียนวิชาที่ยาก หรือทํางานที่ตอง
ใชสติปญญา สวนบุคคลที่มีสติปญญาไมดี มักชอบทํางานที่งายๆ หรือเรียนวิชางายๆ ไมชอบสิ่งที่ยุงยาก 
สลับซับซอน เกินกวาความสามารถของตนเอง 
   8. สุขภาพรางกาย ความสนใจขึ้นอยูกับสุขภาพ บุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงไมเจ็บ   
ออดๆ แอดๆ มักจะมีความสนใจที่จะกระทําการใดๆ มากกวาบุคคลที่สขุภาพไมดี รางกายไมสมประกอบ
หรือพิการ บุคคลที่สขุภาพไมแข็งแรง หรือพิการมักจะมีความสนใจลดนอยลงกวาบุคคลปกติ เน่ืองจาก
สุขภาพรางกายคือปญหาใหญที่จะขัดขวางไมใหบคุคลเกิดความสนใจในสิ่งใดๆ ไดเทากับบุคคลทีป่กต ิ
   9. สุขภาพจิต บุคคลที่เปนโรคจิต โรคประสาทหรือมีความวิตกกังวลใด  ๆอันเนื่องมาจาก
สาเหตุทั่วๆ ไป บุคคลเหลานี้จะมีความสนใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอยกวาบุคคลที่มีสุขภาพจิตปกติ บุคคล
ที่มีสุขภาพจติดี จะสามารถเกิดความสนใจตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดงาย และสามารถกระทาํการจนสําเรจ็ตาม
ความสนใจของตนเอง 
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   10. ผลสําเร็จที่จะไดรับ ความสนใจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับ
ผลประโยชนที่จะไดรับ โดยธรรมชาติมนุษยมักจะชอบตักตวงผลประโยชน การทํางานมักจะคํานึงถึง
ผลประโยชนทีจ่ะไดรบั เชน เม่ือบุคคลเหน็วางานทีต่นจะกระทําจนบรรลุเปาหมายนั้น จะสรางชื่อเสยีง
และเกียรติยศใหกับตนเองจะทําใหบุคคลเกิดความสนใจและพยายามกระทําการนั้นจนสําเร็จ 
 จากสาเหตุที่ทาํใหเกิดความสนใจที่กลาวมา สรุปไดวา การที่ครูผูสอนจะจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหเด็กสนใจนั้น ครูผูสอนควรคํานึงถึงความสนใจของเด็ก โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย แปลกใหม มีคุณคาและมีความหมายตอเด็ก 
 3.5 องคประกอบของความสนใจ 
  ความสนใจของบุคคลอาจคลายหรือแตกตางกันไป ซึ่งขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ 
สุชา จันทนเอม และ สุรางค จันทนเอม (2518: 72 – 73) กลาวถึงองคประกอบที่เกี่ยวของกับความสนใจ
ไวดังนี้ 
   1. ความสนใจนั้น เกิดขึ้นจากความพรอม ความตองการและอิทธิพลของสิ่งแวดลอม 
   2. ความสนใจตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง เปนเรื่องของแตละบคุคล โดยเฉพาะคนทุกคนไมจําเปน 
ตองมีความสนใจในสิ่งเดียวกัน และในระยะเวลาเดียวกัน 
   3. ความสนใจนั้น มีความสมัพันธอยางสูงกับสุขภาพของรางกาย เด็กจะสนใจสิ่งใด
เปนระยะสั้นหรือยาว ยอมขึ้นอยูกับความสมบูรณของรางกาย 
   4. ความสนใจเฉพาะอยางนั้น อาจเปลี่ยนไปตามวัยและเวลาของแตละบุคคล แต
แบบแผนของความสนใจคอนขางคงที่ ทําใหวัดความสนใจในอนาคตของคนได 
   5. ความสนใจ มีความสัมพันธอยางสูงกับสภาพทางจิตใจและเชาวปญญา บุคคล
ที่มีเชาวปญญาต่ํา จะสนใจตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงไมมากอยางและไมสลบัซับซอน ผิดกับบุคคลที่มีเชาวปญญา
สูง มักจะสนใจหลายๆ อยางในเวลาเดียวและเปนเร่ืองที่สลับซับซอนมาก 
   6. ความสนใจ มีความสัมพันธอยางสูงกับรากฐานทางประสบการณของเด็ก เด็ก
จะสนใจเรื่องใด เด็กจําเปนตองมีความรูนั้นพอสมควร ถาเด็กขาดประสบการณเด็ก อาจไมสนใจเปน
เพียงอยากรู อยากเห็น ชั่วครูเดียว แลวก็เลิกความสนใจไป 
 3.6 การสรางความสนใจ 
  ชูชีพ ออนโคกสูง (2520: 8 – 9) กลาววา ครูสามารถสรางสิ่งเราใหนักเรียนสนใจ ใน
การเรียนไดโดยวิธีการตางๆ ดังนี้ 
   1. ใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนมากๆ ซึ่งหมายถึง ใหมีการเคลื่อนไหว การใช
ประสาทสัมผัสหลายๆ ทางใหมีการประเมินคาความคิดและแสดงความคิดใหมๆ โดยอยาใหกิจกรรมนั้น
เปนแบบนักเรยีนเปนผูถกูกระทาํ คือ นักเรียนนั่งเฉยๆ นักเรียนไดใชอวัยวะสัมผัสเพียงอยางสองอยาง 
เชน ดูหรือฟงเทานั้น หรือใหนั่งคิดอยูตลอดเวลา 
   2. ใชวัสดุอุปกรณเขาชวย เชน วัตถุ รูปภาพ หุนจําลอง แผนภูมิ รูปเขียน เปนตน       
ซึ่งเด็กสามารถรับไดทางประสาทสัมผัสตางๆ  
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   3. การแขงขนัอยางมีมิตรภาพ ไมเอาจริงเอาจังจนเกินไป มิฉะน้ันอาจจะทําใหเกิด   
ความวติกกังวล ความกลวั ความกดดันตางๆ ตลอดจนความคับของใจซึ่งเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนา
สามารถหลีกเลี่ยงไดโดยใหแขงกับตนเองหรือแขงเปนกลุม 
   4. การรวมมือซ่ึงกันและกัน ใหนักเรียนชวยเหลือและรวมมือกันในการทํากิจกรรม 
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน 
   5. มีแบบใหลอกเลียน ครูตองเปนตัวอยางที่ดีในดานความประพฤติและการปฏิบัติ
ตางๆ  
   6. มีการใหรางวัล เชน ใหไดรับสิทธิพิเศษ ใหสิ่งที่เปนวตัถุ ใหไดรับความสนุก ใหมี
โอกาสไดรับความสําเร็จ ใหมีโอกาสเปนที่หนึ่ง ใหไดรับความเอาใจใส ใหไดรับการยอมรับ ใหไดรับ 
คําชมเชย ฯลฯ 
   7. มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานกิจกรรม เน้ือหาและวัสดุอุปกรณตางๆ  
   8. มีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจงในรูปของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพ่ือใชใน          
การประเมินตนเอง ซึ่งจะเปนการกระตุนใหเด็กอยากเรียน 
   9. กระตุนใหนักเรียนตั้งจุดมุงหมายในการเรียนใหได 
  สุโท เจริญสุข (2525: 72) ไดเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามความสนใจ
ของนักเรียน ดังนี้ 
   1. นําเอาเรื่องหรือสิ่งแปลกใหมมาเลาหรือแสดงใหนักเรียนดู 
   2. ทําบทเรียนใหสนุก โดยใชอุปกรณการสอน เทคนิควิธีการหลายๆ รูปแบบ 
   3. ทําบทเรียนใหกระจาง โดยใชถอยคําที่งายๆ หรือที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม 
   4. ใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือกระตุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรม      
การเรียนเสมอโดยใชคําถาม กิจกรรม อุปกรณตางๆ ชวยสอน 
   5. จัดสิ่งแวดลอมใหนาสนใจ 
   6. มีการเสริมแรง 
  วารินทร สายโอบเอ้ือ และ สุณีย ธีรดากร (2522: 130 – 131) ไดกลาวถึงวิธีการสราง    
ความสนใจ ดังน้ี 
   1. ตองศึกษาความตองการของผูเรียนโดยสวนใหญวาเปนอยางไร จะไดจัดบทเรียน 
สภาพหองเรียน สื่อการเรียนตางๆ ใหตรงกับความตองการของเขา 
   2. กอนสอนเรื่องใดควรสํารวจความสามารถพื้นฐาน ตลอดจนความถนดัของผูเรียน  
กอนจะไดจัดสิ่งเราใหตรงกับที่เขาตองการ 
   3. จัดสภาพหองเรียนใหนาสนใจ ตั้งคําถามยัว่ยุและทาทายความสามารถของนักเรียน  
ในขณะเดียวกนัก็กระตุนใหผูเรียนตื่นตวักบัสภาพการณบางอยางทีเ่ปนปญหา ที่แปลกไปจากเดิม เปนตน 
   4. ใหผูเรยีนประสบความสําเร็จในงานทีท่ําบาง เพ่ือเปนกําลงัใจใหเขาทาํงานระดบัสูง
ตอไป โดยเลือกงานที่เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของผูเรียน จะชวยใหเขาสนใจงานที่
มอบหมายใหทํา 
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   5. ชี้ทางหรือรายงานความกาวหนาของผูเรียนใหทราบเปนระยะๆ ใหเขาไดทราบ
วา เขากาวมาถึงไหนแลว อีกไมกี่ขั้นก็จะบรรลุจุดหมายปลายทางที่ตองการแลว จะทําใหเขาตั้งใจทํา
เพ่ือผลสําเร็จของตัวเขาเอง 
   6. ฝกใหผูเรียนเรียนรูดวยตัวเขาบาง จากการศึกษานอกสถานที่ จากการสังเกต
หรือจากการสัมภาษณ สอบถามจากแหลงวิชาการตางๆ ตลอดจนการทดลองคนควาหาคําตอบดวยตนเอง 
ดวยวิธีการสืบสวนสอบสวน หรือใหนักเรียนฝกเปนผูนําและผูตามไดในโรงเรียน หรือนอกหองเรียน โดย
ใหนักเรียนเปนผูดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการฝกวินัยของนักเรียนเอง 
  กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 234) ไดเสนอแนะแนวทางการสรางความสนใจใหครูผูสอน
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
   1. ศึกษาความตองการของผูเรียนสวนใหญ เพ่ือจะไดจัดบทเรียน สภาพหองเรียน 
และสื่อการเรียนตางๆ ใหตรงกับความตองการของผูเรียน 
   2. สํารวจพื้นฐานทางดานความถนัดของผูเรียน เพ่ือจัดสภาพการเรยีนการสอนให
ตรงกับความถนัดนั้นๆ  
   3. จัดสภาพการเรียนใหมใหนาสนใจ มีการตั้งคําถามยั่วยุ และทาทายความสามารถ
ของผูเรียน พยายามใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนใหมากที่สุด เชน การแสดงความคิดเห็น 
การแกปญหาเฉพาะหนา ตลอดจนการพยายามสรางใหเกิดสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจสิ่งแปลกๆ ใหมๆ และนํา
สิ่งที่ทันสมัยในยุคนั้นมากลาวดวย 
   4. การใหแรงเสริม โดยพยายามใหผูเรียนไดประสบความสําเร็จในการเรียน หรือ      
การทํางานนั้นๆ บาง โดยเลือกใหตรงกับความถนัดและความสามารถของเขา จะทําใหเขาสมใจสิ่งที่
ไดรับมอบใหทํา 
   5. ชี้ทางหรือใหทราบความกาวหนาในการทํางานทุกระยะของผูเรียน ทําใหเขามี     
ความสนใจที่จะทํางานนั้นๆ ตอไป 
 สรุปไดวา การสรางความสนใจในการเรียนการสอนมีประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน
ของครูมาก เพราะหากนักเรียนมีความสนใจก็จะทําใหนักเรียนเขาใจงาย และนําไปสู การเรียนรูที่คงทน
ถาวร ฉะนั้นครูจึงควรจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความสนใจของเด็กเปนสําคญั  
 3.7 การวัดความสนใจ 
  เดวิส (Davis.  1964: 160 – 161) กลาวถึงวิธีการวัดความสนใจ ดังนี้ 
   1. คนหาสิ่งที่แตละบุคคลชอบทํา ในระยะ 1 – 2 ปที่ผานมา ถาเขายอมสละเวลาวาง
ที่มีอยูทําในสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
   2. คนหาวาแตละบุคคลมีความรูในเรื่องนั้นๆ มากนอยเพียงใด ถาเขามีความรูใน
เร่ืองนั้นมากก็แสดงวา เขาสนใจเรื่องนั้น ทั้งน้ีเพราะคนเรายอมจําสิ่งที่ตนสนใจไดดีกวาสิ่งที่ไมสนใจ 
   3. ใหแตละบคุคลแสดงความรูสึกชอบหรือไมชอบตอขอความตางๆ ที่กาํหนดไวให 
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  เคอล็อค (Kerlock.  1955: 189 – 192) ไดกลาวถึงวิธีวัดความสนใจซึ่งสอดคลองกับ       
เพาเวลล (Powell.  1963: 180 – 192) ไว 3 วิธ ีคือ 
   1. ใชแบบสอบถามความสนใจ (Interest Inventories) แบบวัดความสนใจ ประกอบดวย
ขอความชุดหนึ่งสําหรับใหแตละบุคคล แสดงความรูสึกชอบหรือไมชอบตอขอความตางๆ เหลานั้น 
   2. ใชแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Questionnaires) โดยใหแตละบุคคล
มีอิสระที่จะตอบคําถามตางๆ ได ตามความรูสึกที่แทจริงของตน 
   3. ใชการสัมภาษณ (Interviews) ซึ่งจะชวยใหผูสัมภาษณ ไดสังเกตเห็นพฤตกิรรม
ของผูถูกสัมภาษณได 
 การวัดความสนใจที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การวัดความสนใจของเด็ก ครูผูสอนสามารถ
กระทําไดหลายวิธี ซึ่งทั้งนี้ขึน้อยูกับการเลอืกวิธีวัดใหตรงกับจุดประสงคของการวัด 
 3.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสนใจ 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   ไวเฮค (Whitehead.  1968: 234) ไดศึกษาความสนใจของเด็กหญิงชายอายุ 12 – 14  
ไววา เรื่องที่เด็กหญิงและเด็กชายชอบ คือ เรื่องการผจญภัย และเร่ืองลึกลับ เรื่องชีวประวตัิ เรื่องเพอฝน 
เร่ืองเก่ียวกับประวัติศาสตร เร่ืองตลกขบขัน เร่ืองเทพนิยาย เร่ืองนิทาน เร่ืองเกี่ยวกับวีรบุรุษ เร่ืองที่
เด็กชายชอบมากกวาเด็กหญิง คือ เร่ืองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และนิยายอิงประวัติศาสตร เร่ืองกีฬา 
เร่ืองที่เด็กหญิงชอบมากกวาเด็กชาย คือ เรื่องเก่ียวกับอาชีพ และเรื่องรักใคร 
   บล็อก (Block. 1970: 104 – 106) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความสนใจในการเรียน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลปรากฏวา ความสนใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกัน
ทางบวก 
  งานวิจัยในประเทศ 
   ฉวีวรรณ ไททอง (2540: 80) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและ     
ความสนใจในวิธีสอนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชเทคนิค 
PANORAMA กับการสอนอานตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยใช
เทคนิค PANORAMA กับการสอนอานตามคูมือครูมีความสนใจในวิธีสอนภาษาไทยแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
   รัชดา ขําครุธ (2540: 56 – 57) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรยีนวิทยาลัยนาฏศิลป ระดบันาฏศลิปชั้นตนปที่ 3 ที่ไดรับ   
การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชบทเรยีนสําเร็จรูปกับนักเรียนที่ไดรบัการสอนตามคูมือครู มีความสนใจในการเรียนภาษาไทย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
   พูนศรี กิจเฉลา (2544: 91) ไดศึกษาความเขาใจในการอาน ความสามารถในการเขียน
ภาษาไทยและความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดย
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การใชกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC กับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มีความสนใจในการเรียน
ภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
   นันทิยา สุวรรณรัตน (2544: 70) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการรับ
สารและความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสอนและการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่
ไดรับการสอน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสอนกับนักเรียนที่ไดรบัการสอนตามคูมือ
ครูมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
   ศรีบังอร จุยศิริ (2550: 67) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจใน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนวรรณคดีไทยโดยใชเพลงประกอบการสอนกับ
การสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบวา 1) ความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชเพลงประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
2) ความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกอนและหลัง
การทดลอง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความสนใจในวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติกอนและหลังการทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแผนที่ความคิด  
 4.1 ความหมายของแผนที่ความคิด 
  มีผูใหความหมายของแผนที่ความคิด ไว ดังนี้ 
  สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542: 125) ไดกลาววาแผนที่ความคิดเปนการนําทฤษฎีทาง
สมองไปใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ แผนที่ความคิดเปนการทํางานรวมกันของสมองดานซาย และ
ดานขวา สมองดานซายจะทําหนาที่ในการวิเคราะห คํา สัญลักษณ ตรรกวิทยา สมองดานขวาจะทํา
หนาที่ในการสังเคราะห รูปแบบ สี รูปราง 
  สมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธน (2544: 51) ไดใหความหมายวา แผนที่ความคิดเปนผังความสัมพันธ
ทางความหมาย เปนยุทธวิธีที่ออกแบบมาเพื่อแสดงขอมูลโดยอาศัยกราฟกดวย การจัดประเภทยอยๆ 
ที่สัมพันธเกี่ยวโยงกบัมโนทศันหลักของเรือ่งหรือเปนการจัดหมวดหมู ความสัมพันธ โดยอาศยัแผนภูมิ
เขาชวยใหเห็นไดชัดเจน 
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 14) ใหความหมายของแผนที่ความคิดวา เปน
การฝกใหผูเรียนจัดกลุมความคิดรวบยอดของตน เพ่ือใหเห็นภาพรวมของความคิดเห็นความสัมพันธ
ของความคิดรวบยอดเปนภาพ สามารถเก็บไวในหนวยความจําไดงาย 
  ศิริกาญจน โกสุมภ (2545: 29) ไดใหความหมายแผนที่ความคิด (Mind Map) เปน     
การแสดงแผนผังมโนภาพและกระบวนการคิดตั้งแตตนจนจบเพื่อชวยใหเห็นภาพรวมของเรื่องที่กลาวถึง
อยางชัดเจน 
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  ประพันธศิริ สุเสารัจ (2548: 50) กลาววา แผนที่ความคิด เปนผังแสดงโครงสรางสาระ
ความคิดตางๆ ในภาพรวม ซึ่งเปนภาพกวาง มักใชสัญลักษณ รูปทรงเรขาคณิต เพ่ือจําแนกหรือ จัด
เรียงลําดับความสําคัญของสาระหรือขอมูล จะลากเสนในลักษณะตางๆ ทั้งที่เปนเสนตรง เสนโคง ทั้ง
ที่มีลูกศรกํากบัหรือไมมีก็ได เพ่ือแสดงการเชื่อมโยงของขอมูลและความคิดตางๆ โดยจะมีคาํเชื่อมหรือ 
ไมมีก็ได การแสดงตัวแทนความหมายของความคิดนั้น อาจแสดงดวยขอความที่เปนวลี คํา ประโยค 
หรือภาพสัญลักษณก็ได 
  สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2552: 179) ใหความหมายวาเปนการแสดงการเชื่อมโยง
ขอมูลเกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหวางความคิดหลกั ความคิดรอง และความคิดยอยที่เกี่ยวของสัมพันธกัน 
  ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2552: 263) กลาววา แผนที่ความคิดเปนการแสดงออกของการคิด
แบบรอบทิศทาง ซึ่งเปนลักษณะการทํางานตามธรรมชาติของสมองมนุษย เปนเทคนิค การแสดงออก
ดวยภาพที่มีพลังนําไปสูกุญแจสากลที่จะใชไขประตูสูศักยภาพของสมอง  
  ทิศนา แขมมณี (2552: 389) ไดใหความหมายวา แผนที่ความคิดเปนผังที่แสดงความสัมพันธ
ของสาระหรือความคิดตางๆ ใหเห็นเปนโครงสรางในภาพรวม โดยใช เสน คํา ระยะหางจากจุดศูนยกลาง 
สี เครื่องหมาย รูปทรงเรขาคณิต และภาพ แสดงความหมาย และความเชื่อมโยงของความคิดหรอืสาระ
นั้นๆ 
  โทนี บซูาน (2552: 9) กลาววา Mind Map เปนวิธกีารจดัเก็บ การจัดการและเรยีงลาํดับ
ความสําคัญของขอมูลขาวสาร ซึ่งใชคําดังและภาพเดน โดยที่คําและภาพแตละภาพเปนตัวกระตุน
ความทรงจําแบบเฉพาะเจาะจง และชวยเสริมใหเกิดเปนความคิดใหมๆ และความเขาใจใหมๆ  
 จากความหมายของแผนที่ความคิดขางตน สรุปไดวา แผนที่ความคิดเปนการแสดงขอมูล
ความรูตามกระบวนการคิด โดยการจัดกลุมความคิดหลกัและความคดิรองใหสัมพันธกัน เพ่ือชวยให
เห็นภาพรวมของเรื่องไดอยางชัดเจน  
 4.2 รูปแบบของแผนที่ความคิด 
  นักการศึกษาหลายทานไดนําเสนอรูปแบบของแผนที่ความคิดไว ดังน้ี 
  1. แผนที่ความคดิ ตามแนวความคิดของ โทนี บูซาน (สุวิทย มูลคํา; และ อรทัย มูลคํา.  
2552: 179) แผนที่ความคดิรูปแบบน้ีใชแสดงการเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหน่ึง ระหวาง
ความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอยที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 2 รูปแบบแผนที่ความคิดของ โทนี่ บูซาน 
 
 
  2. เดวิด เฮอร และคณะ (วลัย พานิช.  2549: 77 – 81; อางอิงจาก Clarke; & Agne.  
1997: Interdisciplinary High School Teaching)  ไดเสนอแผนที่ความคิด รูปแบบตางๆ ดังน้ี  
   2.1     
 
     

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 Circle Map แสดงความสัมพันธระหวางเนื้อหาขอมูลที่อยูภายในและภายนอก 
 

มโนทัศนหลกั 
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   2.2    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 Bubble Map แสดงขอมูลหรือคําอธบิายที่เกี่ยวของระหวาง วงกลมภายในและวงกลม 
 ที่อยูรอบขาง 
 
   2.3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 5 Double bubble Map แสดงขอมูลหรือคําอธิบายที่เกี่ยวของเชื่อมโยงระหวางความคดิ 
       รวบยอดหรือเนื้อหาหลัก 2 ประเด็น ที่มีความคลายคลึงรวมกัน 
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   2.4 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 6 Tree Map แสดงแนวคิดหรือขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความคิดหลักที่เปนแกนกลาง 
 
 
   2.5 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 Flow map แสดงขั้นตอนตางๆ เรียงตามลําดับของเหตุการณหรือกระบวนการ 
 

 
 4.3 ข้ันตอนการสรางแผนที่ความคิด 
  แผนที่ความคิดเปนวิธีการสรางสรรค ชวยกระตุนระบบการคิด แสดงความสัมพันธของ
สาระหรือความคิดตางๆ ใหเห็นเปนโครงสรางในภาพรวม โดยใชเสน คํา สี เครื่องหมาย รูปทรงเรขาคณิต
และภาพ แสดงความหมายและความเชือ่มโยงของความคิดหรือสาระนั้นๆ โดยมีขั้นตอนหลักๆ ใน
การทํา ดังนี้ 
  แวนดา นอธ และ โทนี บูซาน (ธัญญา ผลอนันต; และ ขวญัฤดี ผลอนันต.  2550: 55 – 57; 
อางอิงจาก Vanda, North; & Tony, Buzan) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางแผนที่ความคิด ตามแนวคิด
ของ แวนดา นอธ และ โทนี่ บูซาน ไวดังน้ี 
   1. หากระดาษเปลา (ไมมีเสน) ขนาด A4 
   2. วางกระดาษตามแนวนอน 
   3. เร่ิมที่กึ่งกลางหนา 
   4. ใชรูปภาพ หรือ สัญลักษณ แทนประเด็นหลัก/หัวเร่ืองที่เปนแกนกลางของเรื่อง 
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   5. หัวขอสําคัญๆ ของเรื่องแตกออกจากภาพศูนยกลาง 
   6. เติมกิ่งกานสาขาของหัวขอสําคัญ วาดกิ่งที่มีลักษณะเปนเสนโคง และเขียนคํา
ใหพอดีกับเสน 
   7. จากนั้นแตกแขนงออกมายังระดับความคิดที่สอง 
   8. แตกแขนงของขอมูลออกไปยังระดับที่สาม และ สี่ ใชรูปใหมากที่สุดปลอยให
ความคิดไหลไปอยางอิสระ 
   9. เพ่ิมความลึกเขาไปในแผนที่ความคิด โดยตีกรอบ รอบๆ คํา หรือภาพ 
   10. ลอมกิ่งสาขาในแผนที่ความคิด และระบายสี ใชแถบสีตามรูปรางของกิ่งสาขา 
ใชสีและรูปแบบที่แตกตางกัน เพ่ิมลูกศรและรหัสระหวางขอมูลเพื่อแสดงความสัมพันธ 
   11. ทําแผนที่ความคิดใหดูสวยงาม มีสีสดใสขึ้น เพ่ิมความลึกหรือมิติลงไป 
  ณัฐวุฒิ กิจรุงเรือง วัชรินทร เสถียรยานนท และ วัชนีย เชาวดํารงค (2545: 43) ได 
กลาวถึงวิธีการสรางแผนที่ความคิด ดังนี้ 
   1. กําหนดขอความหรือคําที่เปนประเด็นหลักไวในวงกลมกลาง 
   2. กําหนดขอความหรือวลีที่เปนประเด็นรองซึ่งเกี่ยวของกับประเด็นหลัก โดยอาจ
ใชดินสอสีเขียนแสดงวงกลมตางกัน 
   3. ถามีความคิดยอยๆ หรือประเด็นยอยๆ ทีมี่ความสัมพันธเชื่อมโยงกนั อาจเขยีน
เปนสวนขยายไดตอไปอีก 
  สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2552: 180) ไดกลาวถงึขั้นตอนการสรางแผนที่ความคิด 
ตามแนวคิดที่สอดคลองของ โทนี บูซาน ไวดังนี้ 
   1. เริ่มเขียนหรือวาดภาพมโนทัศนหลัก หรอืหัวขอเร่ืองตรงกึ่งกลางหนากระดาษ 
ซึ่งควรใชกระดาษชนิดไมมีเสนและวางกระดาษแนวนอน ควรเปนภาพสี 
   2. เขียนหรือวาดภาพมโนทศันรองที่สัมพันธกับมโนทศันหลักหรือหัวขอเร่ืองกระจาย
ออกไปรอบๆ มโนทัศนหลัก 
   3. เขียนหรือวาดภาพมโนทัศนยอยที่สัมพันธกับมโนทัศนรองแตกออกไปเรื่อยๆ 
โดยเขียนขอความไวบนเสนแตละเสน เสนทีใ่ชอาจเปนเสนตรงหรือเสนโคงก็ได แตเสนที่ใชกับมโนทศันรอง
จะเปนเสนที่ใหญกวามโนทัศนยอยซ่ึงเปรียบเสมือนรากไมที่แตกออกจากตนไม 
   4. ควรใชภาพหรอืสัญลักษณสือ่ความหมายที่เปนตวัแทนของความคิดใหมากที่สุด 
   5. เขียนหรือพิมพคําดวยตวับรรจงขนาดใหญ คําที่นํามาเขียนควรเปนคําสําคัญ 
   6. เขียนคําเหนือเสนและแตละเสนตองเช่ือมตอกับเสนอ่ืนๆ (กรณีที่เขียนเปนภาพ 
สีเสนของมโนทัศนรองและยอยแตละมโนทัศนควรเปนสีเดียวกันตลอด) 
   7. ระบายสีใหทั่วแผนที่ความคิด 
   8. ขณะที่เขียนแผนที่ความคิด ควรปลอยความคิดใหมีอิสระมากที่สุด 
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ประชุม

  ทิศนา แขมมณี (2552: 389 – 392) ไดนําเสนอขั้นตอนของแผนที่ความคิดไว ดังน้ี 
   1. เขียนความคิดรวบยอดหลักไวตรงกลาง แลวแตกสาขาออกไปเปนความคิดรวบยอด 
ยอยๆ        
  
 

     
                                                                
 
                     
 

 
ภาพประกอบ 8 การเขียนความคิดรวบยอดหลักไวตรงกลาง 

 
 
   2. เขียนคําที่เปนตวัแทนความหมายของความคิดนั้นๆ ลงไป และใชรปูทรงเรขาคณิต
แสดงระดบัของคํา คําใดอยูในขอบเขตหรือระดบัเดียวกนั ใชรูปทรงเรขาคณติเดียวกนัลอมกรอบคาํนั้น 
รูปทรงเรขาคณิตที่นิยมใชกันโดยทั่วไปมี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 การใชรูปทรงเรขาคณิตแสดงระดับของคํา 
 
 
   3.  ลากเสนเชื่อมโยงความคิด เพ่ือแสดงความสัมพันธของความคิดตาง ๆ เสนที่ใช
อาจเปนเสนตรง เสนโคง หรืออาจใชลูกศร แสดงความเชื่อมโยงของความคิดตาง ๆ ดังนี้ 

 
 
 
 

        
ภาพประกอบ 10 การลากเสนเชื่อมโยงความคิด 

การใชแผนที่ความคิด 

ฟนความจํา

วางแผน

จดบันทึก 
 

ศึกษา 

นําเสนอ 
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กระจาง แจงชัดอันตรายอาหาร เวลา 

   4. ใชสัญลักษณตางๆ เปนตัวแทนความหมายของความคิดและความรูสึกตางๆ ดังนี้ 
 

 
 
 

      
 

 
ภาพประกอบ 11 การใชสัญลักษณ 

 
 
   5.  สรางผังความคิดใหสมบูรณ ตามความเขาใจของตน 
  ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2552: 265) กลาวถึงขั้นตอนการสรางแผนที่ความคิดไว ดังนี้ 
   ข้ันที่ 1 เร่ิมดวยสัญลักษณ หรือรูปภาพกลางกระดาษ 
   ข้ันที่ 2 ระบุคําสําคัญหลัก 
   ข้ันที่ 3 เชื่อมโยงคําอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับคําสําคัญหลักดวยเสนโยงจากคําสําคัญหลัก
ตรงกลางออกไปทุกทิศทาง 
   ข้ันที่ 4 เขียนคําที่ตองการ 1 คํา ตอ 1 เสน และแตละเสนควรเกี่ยวของกับเสนอ่ืนดวย 
   ข้ันที่ 5 ขยายคําสําคัญอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของใหมากที่สุดเทากับที่เปนไปได 
   ข้ันที่ 6 ใชสี รูปภาพ ลักษณะของเสน เปนการระบุถึงลักษณะความเชื่อมโยง การเนน
หรือลําดับ 
  สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542: 126 – 127) ไดนําเสนอขั้นตอนการทําแผนที่ความคิดไว
ดังนี้ 
   1. กําหนดคําถามใหนักเรียนคิด 
   2. ใหนักเรียนระดมพลังสมอง เพ่ือหาสิ่งที่นักเรียนคิด 
   3. เขียนความคิดรวบยอดหลักไวตรงกลางแลวแตกสาขาออกมาเปนความคิดรวบยอด
ยอยตามลักษณะของความคิด 
   4. ลากเสนเชื่อมโยงในแตละความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดที่สําคัญจะอยูใกล
จุดศูนยกลางมากกวา ความคิดรวบยอดที่สําคัญนอยลงไปจะอยูหางจุดศูนยกลางออกไปเรื่อยๆ  
   5. ลากเสนเชื่อมโยงใหเหมาะสม แตละเสนตองเช่ือมตอกับเสนอ่ืนๆ  
   6. คําตางๆ ควรมีลักษณะเปนหนวย เชน หนึ่งคําตอหนึ่งเสน จะชวยใหแตละคํา
สามารถเชื่อมโยงกับคําอ่ืนๆ ไดงายขึ้น 
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   7. ใชสี สชีวยในการจดจําและจุดประกายความคิดสรางสรรค ใชลูกศรชวยแสดง
ใหเห็นวา แนวคิดตางๆ มีความเชื่อมโยงกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 12 การใชเครื่องหมายแสดงการเชื่อมโยงหรือมิติอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 การใชรูปทรงเลขาคณิตแสดงขอบเขตของคําที่มีลักษณะของคําใกลเคียงกัน 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 14 การใชภาพ รูป 3 มิติ เพ่ือใหโดดเดน 
 
 
 จากขั้นตอนการสรางแผนที่ความคิดที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวา การสรางแผนที่ความคิด
ตองเร่ิมจากการวาดภาพหรือสัญลักษณไวตรงกลางกระดาษ แลวจากนั้นก็แตกความคิดหลักและความคิดรอง 
โดยการเขียนคําลงบนเสน แลวตกแตงเสนสีใหสวยงาม  
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 4.4 การใชแผนที่ความคิด 
  สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2544: 21) ไดเสนอการนําแผนที่ความคิดไปใช ดังนี้ 
   1. นําแผนที่ความคิดมาใชในการเรียนการสอน 
    1.1 เปนเครื่องมือการเรียนรู 
    1.2 ใชในการจดบันทึกการเรียนรู การสรุป การอภิปราย ทําใหผูเรียนเห็นสวน   
ตางๆ ที่เรียนเห็นความสัมพันธระหวางวิชา 
    1.3 ใชทบทวนบทเรียนดวยแผนที่ความคิด 
    1.4 เปนเครื่องมือที่ชวยใหการจดจํา เปนไปดวยความรวดเร็วและฟนความจํา 
    1.5 ใชในการสรุปบทเรียนที่เรียนกอนสอบ 
    1.6 ชวยในการจัดระบบขอมูลที่กระจัดกระจายใหเปนระเบียบ 
    1.7 ใชในการวางแผนงาน การแกปญหา การทําโครงงาน การนําเสนอผลงาน    
การเขียนเรียงความ การเขยีนรายงานและอื่นๆ 
    1.8 ใชเปนเครื่องมือที่จะขยายความคิดของตน ของกลุม ใหกวางไกล 
    1.9 เปนเครื่องมือระดมความคิด 
   2. นําแผนที่ความคิดใชในการบันทึกคําบรรยาย 
    การจดบันทึกคําบรรยายแบบเกาทําใหขอมูลหลักๆ คลมุเครือ ไมมีการเชื่อมโยง
และปนเปกับขอมูลอ่ืนๆ ที่ไมเกี่ยวของกัน แตการจดบันทึกโดยใชแบบแผนที่ความคิดกลับจะประณีต 
เรียบรอยกวาในแงของเนื้อหา บันทึกจะแสดงแนวคิดที่สําคัญอยางชัดเจนรวมทั้งการเชื่อมโยง 
   3. นําแผนที่ความคิดมาใชในการจดบันทึกและการสื่อสาร 
    ประโยชนอีกดานหนึ่งของการใชแผนที่ความคิด โดยเฉพาะในการจดบนัทึก และ
สื่อสาร คือ ผูเขารวมทุกคนตางก็มีสวนรวมอยางแข็งขันและตอเน่ือง ในการทําใหเรื่องที่ประชุมสมบูรณ
แทนที่จะน่ังรอวาคนอื่นพูดจบหรือยัง ถาไดเขามีสวนรวมอยางแข็งขันแลวก็จะเกดิการวิจารณ และ        
การวิเคราะหที่มีคุณภาพ เกิดการประสานความคิดกันมากขึ้น ฟนความจําไดมากขึ้น ทั้งยังเขาใจองครวม
ไดสูงขึ้นดวยออกมาเขียนใหเห็นอยางชัดเจน ชวยทาํใหสมองเราเห็นตัวเองอยางชัดเจนขึ้น นําไปสู
การใชทักษะในการคิดของเราอยางเต็มที ่และชวยเพ่ิมความสามารถในการทํางาน บันเทิงความมีเสนห
และความสนุกสนานในชีวิต 
   4. นําแผนที่ความคิดมาใชเพ่ือการพูดในที่สาธารณะและการเขียนบทความ 
    คนสวนใหญเม่ือเห็นแผนทีค่วามคิดเปนครั้งแรกก็มักมีคําถามวา จะนํามันมาใช
กับงานที่มีรูปแบบในเชิงเสนตรง ดังเชน การกลาวสุนทรพจนหรือการเขียนบทความไดอยางไร เราตอง
ลงมือเขียนแผนที่ความคิดและเมื่อเขียนแผนที่ความคิดเสร็จแลว ขอมูลที่เราตองการก็พรอมที่จะใชได
ทันทีดวย ขั้นตอไปก็เพียงแตตัดสินใจวา เราจะนําเสนอโดยลําดับขอมูลในลักษณะใด แผนที่ความคิด
ที่ดีจะตองเปดทางเลือกไวหลายๆ ทาง เม่ือเราเลือกทางใดทางหนึ่งแลว แตละสวนของแผนที่ความคิด
เขียนกํากับหมายเลขเรียงลําดับ เม่ือนําขอมูลเหลานั้นมาเขียน หรือพูดก็เพียงแคกําหนดโครงเรื่องให
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ครอบคลุมประเด็นความคิดที่สําคัญๆ แลวจึงคอยลงรายละเอียดทีละประเด็น ทําตามหลักการของการแผ
กิ่งกานสาขาที่แตกแขนงตอเน่ืองกัน วิธีนี้จะชวยขจัดปญหาเรื่องการเขียนรางใหมแกแลวแกอีก เม่ือ
เขียนแผนที่ความคิดเสร็จแลวก็เทากับเปนการรวบรวมขอมูลและการจัดขอมูลที่แลวเสร็จไปพรอมกัน 
  สุวิทย มูลคาํ และ อรทัย มูลคํา (2552: 181) ไดใหขอเสนอแนะในการนําแผนทีค่วามคิด
ไปใช ไวดังนี้ 
   1. ใชระดมพลังสมอง 
   2. ใชสรุปหรือสรางองคความรู 
   3. ใชวิเคราะหเน้ือหาหรืองานตางๆ  
   4. ใชจัดระบบความคิดและชวยใหจําไดดี 
   5. ใชนําเสนอขอมูล 
  ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2552: 265) ไดเสนอแนะการนําแผนที่ความคิดไปใช ดังนี้ 
   1. การจดบันทึก การจดบันทึกโดยทั่วไป คนสวนใหญมักใชการจดแบบแนวนอน 
หรือแนวตั้งทางเดียวตามสวนของภาษานั้นๆ ทําใหไมไดประโยชนจากการจดบันทึกอยางเต็มที่ เน่ืองจาก
ไมเห็นถึงจุดสําคัญ และความสัมพันธของเนื้อหาอยางชัดเจน แตหากเปลี่ยนรูปแบบการจดบันทึกเปน
แบบแผนที่ความคิด จะทําใหผูจดบันทึกเห็นถึงจุดสําคัญ และความเชื่อมโยงของเนื้อหาจนเกิดความเขาใจ
ในเนื้อหานั้นๆ มากขึ้น 
   2. การตัดสินใจ ในการตัดสินใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติมักจะไมสามารถเห็นถึงผลดี 
หรือผลเสียไดชัดเจน ทําใหการตัดสินใจในบางครั้งเกิดความผิดพลาด เกิดผลเสียมากมายกับตนเอง 
และสวนรวมได แตถาใชแผนที่ความคิดประกอบการตัดสินใจ จะทําใหเห็นผลดีหรือผลเสีย อันเนื่องมาจาก
การตัดสินใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น ทําใหโอกาสตัดสินใจผิดพลาดมีนอยลงดวย 
   3. การเสนอผลงาน การเสนอผลงานทีท่ําโดยทั่วไป บางครัง้ทําใหผูรับสารไมเขาใจ 
ไมเห็นภาพหรือองคประกอบของสิ่งที่กําลังแสดง รวมไปถึงความเชื่อมโยงขององคประกอบยอยๆ อีกดวย 
แตถาใชแผนทีค่วามคิดในการเสนอผลงาน จะทําใหเห็นภาพรวมของสิ่งทีต่องการแสดง รวมทั้งการเชื่อมโยง
ขององคประกอบ และมีการเนนความสําคัญ ทําใหการเสนอผลงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   4. การแกปญหา เม่ือบุคคลพบกับปญหาแลวไมสามารถแกไขได เปนเพราะไมทราบ
ถึงสาเหตุที่แทจริง และไมสามารถคิดกระบวนการที่จะแกปญหานั้นๆ ได แตถาใชแผนที่ความคิดใน
การแกปญหา ก็จะทําใหผูแกปญหาสามารถรูถึงสาเหตุทีแ่ทจริงงายขึ้น และยังเชื่อมโยงสาเหตุกับปญหา
ไดงายขึ้น รวมทั้งสามารถสรางทางเลือกที่หลากหลาย และสามารถลาํดับวธิีการแกปญหาไดสะดวกขึ้น 
   5. การวางแผน การวางแผนที่ตองอาศัยการวิเคราะหถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับงาน
ตางๆ ที่จะดําเนินการ เชน จุดประสงค บุคคลที่เกี่ยวของ สถานที่ เวลาที่เหมาะสม เปนตน เพราะฉะนั้น
หากใชแผนที่ความคิดในการวางแผนก็จะทําใหวิเคราะหปจจัยดังกลาวไดงายและครบถวน ทําใหการวางแผน
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 การนําแผนทีค่วามคิดมาใชในดานการจัดการเรียนการสอนนับวา มีประโยชนอยางยิง่ เพราะ
แผนที่ความคดิสามารถชวยในเรื่องของการบันทึก การทบทวนบทเรยีน การระดมความคิด การตดัสินใจ 
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การแกปญหา ฯลฯ และที่สําคัญคือแผนที่ความคิดทําใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค ซึ่งเม่ือผูเรียน
เกิดความคิดสรางสรรคก็จะนําไปสูการเขียนเชิงสรางสรรคที่มีคุณคา  
 4.5 ประโยชนและขอดีของแผนที่ความคิด 
  การใชแผนที่ความคิดมีประโยชนในการนําไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน และเพ่ือให   
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพที่ดี 
  โทนี บูซาน (1997: 96) ไดกลาวถึงประโยชนของแผนที่ความคิด ตอไปนี้ 
   1. ใชทบทวนบทเรียน สรุปสาระสําคัญที่เรียนทําใหจดจําไดงาย ไมเครียด 
   2. ใชคิดเรื่องใหมที่หลากหลาย สรางสรรคมีชีวิตชวีา 
   3. ใชในการวางแผนการสอน การพูดในที่สาธารณะเมื่อมีแผนที่ความคิดจะทําใหเกิด
ความมั่นใจ 
   4. ใชสําหรับสรุปทบทวนการประชุม 
   5. ใชในการจดบันทึกความคิด ฟนความจํา 
   6. ใชเชื่อมโยงเครือขายความสาํคัญจากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีหัวเร่ืองหลักอยูตรงกลาง
แลวมีหัวเรื่องยอยแตกเปนเรื่องรองลงไป 
   7. การใชสัญลักษณในบทเรียนตางๆ แทนตัวหนังสือ 
  วลัย พานิช (2549: 87 – 88 ) ไดกลาวถึงประโยชน ดังนี้ 
   1. ใชสรางระบบสื่อความหมายของนักเรียนแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงสมัพันธของ   
มโนทัศนหรือความคิดรวบยอดตางๆ ขณะที่นักเรียนอยูในกระบวนการเรียนรู 
   2. แสดงใหเห็นรูปแบบของการคิดของนักเรียนทั้งในรูปแบบของการวิเคราะห สังเคราะห
และการบูรณาการเชื่อมโยง  
   3. ชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของตนเอง นําสิ่งที่ตนเอง
ไดเรียนรูกับความรูเดิมมาเชื่อมโยงความสัมพันธและพัฒนาการคิดในระดับสูง และนํามาใชประโยชน
ตอไป 
   4. ชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาสาระ ความเชื่อมโยงของเน้ือหา หรือ
ความคิดรวบยอดตางๆ เนนใหเห็นวิธีการคิด 
   5. ชวยใหนักเรียนไดเขาใจจุดประสงคของการเรียนรู และเสนทางการเรียนรูที่ครู
จะพัฒนานักเรียน 
   6. เปนเครื่องมือที่เรียกวา Cognitive Tools ชวยใหนักเรียนวิเคราะหหาความคิด
รวบยอดที่กําลังศึกษา รูความหมาย การแบงประเภท ความเกี่ยวของของขอมูลที่แสดงลักษณะของ
ความคิดรวบยอดนั้นๆ เรียงลําดับของสิ่งที่เกี่ยวของกับความคิดรวบยอดนั้นๆ สาเหตุของเหตกุารณ
นั้นๆ หรือผลอันเกิดจากสาเหตุตางๆ  
   7. เปนเคร่ืองหมายที่ชวยพัฒนาใหนักเรียนเกิดทักษะการคิด ครูสามารถเขาใจ 
ความคิดของนักเรียน สามารถตรวจสอบความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหา หรือความคิดรวบยอด 
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ตางๆ ได 
   8. ใชเปนเครื่องมือในการวางแผนการสอนแบบบูรณาการ ครูใชแผนที่ความคิดเชื่อมโยง
ความเกี่ยวของของเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของในสาขาวิชาตางๆ กับกระบวนการเรียนรูที่ทําใหเกิดทักษะ
แผนที่ความคิด 
   9. แผนที่ความคดิที่เปนแผนทีค่วามคิด สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห
หนังสือเรียนกอนที่ครูจะเลือกใชเพ่ือศึกษาการพัฒนาความคิดรวบยอดใหแกนักเรียน 
  ณัฐวุฒิ กิจรุงเรือง วชัรินทร เสถยีรยานนท และ วัชนีย เชาวดํารงค (2545: 43) กลาวถึง
ประโยชนแผนที่ความคิดวา แผนที่ความคดิใชเพ่ือพิจารณาภาพรวมของความคิดและสรางเคาโครงความคิด 

  ขอดีของแผนที่ความคิด 
    แผนที่ความคดิชวยใหเห็นภาพรวมกวางๆ และเปนวธิีการที่สะดวกในการเตรียม    
การวางแผนเปนอยางดี 
     พรพันธ อิสระ (2545: 15) กลาวถึงขอดีของแผนที่ความคิดรูปแบบของโทนี ่
บูซาน ดังน้ี 
      1. ศูนยกลางความคิดหลักจะถูกกําหนดเดนชัดขึ้นกวาเดิม 
      2. เชื่อมโยงความคิดกับประสบการณไดตามลําดับความสําคัญ 
      3. ความสําคัญของแตละความคดิเชื่อมโยงกันใหเห็นเดนชัด โดยความคิด
ที่สําคัญกวาอยูใกลจุดศูนยกลาง 
      4. ชวยฟนความจาํทําใหการทบทวนบทเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
      5. ทําใหขอมูลไมกระจัดกระจาย 
      6. แผนทีค่วามคดิแตละแผนมีหัวเรื่องที่แตกตางกันออกไปชวยใหฟน 
ความจํา 
      7. ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคการเขียนบทความตางๆ ที่ปลายเปด
ชวยทําใหสมองสรางสรรคความคิดใหมๆ ไดทันที 
      8. ประหยัดเวลาในการบันทึกแตชวยใหจดจําและเขาใจมากขึ้น 
 สรุปแผนที่ความคิดมีประโยชน และขอดีตอการเรียนการสอน และนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
ชวยในดานความจํา การทาํความเขาใจ การสรุปบทเรยีน และอ่ืนๆ ซึ่งเปนการชวยพัฒนาการคิดสรางสรรค
เปนอยางดี 
 4.6 การประเมินผลแผนที่ความคิด 
  วลัย พานิช (2549: 86 – 87) ไดใหเกณฑที่ใชในการประเมินมีทั้งหมด 10 องคประกอบ
ใหคะแนนตามความเหมาะสม หรือจะใชการประเมินคา ตามระดับของการทํางาน เปน 4 ระดับ คือ 
1 = ปรับปรุง 2 = พอใช 3 = ดี และ 4 = ดีมาก 
  องคประกอบสําคัญที่ใชในการประเมิน 
   1. ใชแผนที่ความคิดไดเหมาะสมกับขอมูลและวัตถุประสงคจะนําเสนอ 
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   2. ใชรูปเรขาคณิตแสดงโดยใหเห็นประเด็นหลักสําคัญที่นําเสนอไดชัดเจน 
   3. มีการนําเสนอทั้งประเด็นหลักเชื่อมโยงกับประเด็นรองตางๆ  
   4. มีการนําเสนอรายละเอียดประกอบในแตละสวนที่สําคัญ 
   5. ขอมูลที่นําเสนอมีความชัดเจนที่แสดงวานักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหานั้น 
   6. มีการนําเสนอความสัมพันธ ความเชื่อมโยงของเนื้อหาตางๆ อยางถูกตองตาม
หลักการ 
   7. แสดงองคประกอบของแผนที่ความคิดอยางครบถวน 
   8. ขอมูลที่นําเสนอมีความถูกตอง 
   9. มีความประณีตในการนําเสนอแผนที่ความคิด 
   10. มีความถูกตองในเรื่องของตวัสะกดการันต การใชเครื่องหมาย การใชหลักภาษา
และการเลือกใชคําในการเขียน 
 4.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับแผนที่ความคดิ 
  งานวิจัยในตางประเทศ 
   ทาริคานิ (Taricani.  2002: 1714 – A) ไดศึกษาเพื่อกาํหนดผลการรวบรวมขอมูล
สะทอนกลับเขากับการทําใหเกิดแผนผังความคิดเกี่ยวกับการเรียนรูคําศัพทเทคนิค และความเขาใจของ
ผูเรียน โดยใชคะแนนของผูเรียนแตละคนในรูปแบบของเกณฑรวมและใชแบบทดสอบคําศัพทเทคนิค
และแบบทดสอบความเขาใจ ผลการศึกษาพบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางคะแนนทดสอบ
ของผูเรียนที่ทําใหเกิดแผนผังความคิดของผูเรียนบางสวนมีขอมูลสะทอนกลับและผูที่ไมมีขอมูลสะทอนกลับ 
กลุมประชากรในกรณีศกึษาคอื นักเรยีนชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ของสหรัฐอเมริกา จํานวน 150 คน เปนนักเรียนชาย 79 คน และนักเรียนหญิง 71 คน ทั้งวิชาเอก
วิทยาศาสตร 55 คน และไมใชเอกวิทยาศาสตร 95 คน ผลการศึกษาพบวา 1) การใชแผนผังความคิด 
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญจากผูที่ไมไดใชแผนผังความคิด ในดานคะแนนทดสอบเกณฑ 2) นักศึกษา
ที่ไมไดรับขอมูลสะทอนกลบัทําคะแนนไดดีกวา ผูที่ไมไดรับขอมูลสะทอนกลับอยางมีนัยสําคัญ และ
นักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตรที่ทํางานโดยใชแผนผังความคิด ทําคะแนนไดสูงสุด อยางมีนัยสําคัญใน
แบบคําศัพทเทคนิค 
   วอง (Wang.  2004: 3656 – A) ไดทําการศึกษาเพื่อสํารวจผลของความรูกอนการสอน
และสํารวจยุทธวิธีการใชผังความคิดในการจําแนกผลสัมฤทธิ์ ตามความแตกตางของจุดมุงหมายทาง
การศึกษา ยุทธวิธผีังความคิด ไดแก การจับคู การจําแนกบุพบท และการใหนักเรียนรวบรวมผังความคิด 
สื่อการสอน ไดแก เน้ือหาคําอธิบาย Word 2000 ที่เก่ียวกับจิตใจมนุษย ผลสัมฤทธิ์ประเมินผลโดย
แบบทดสอบการจําแนก แบบทดสอบวัดการใชถอยคําและแบบทดสอบวัดความเขาใจและแบบทดสอบรวม 
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับต่ํากวาปริญญาตรี 290 คน แบงเปนกลุมทดสอบ 182 คน ไดแก 
กลุมที่ใชการจับคูโดยใชผังความคิด 50 คน กลุมที่ใชผังความคิดในการจําแนกบุพบท 44 คน และ
กลุมที่ใชผังความคิดในการรวบรวมแนวคิดจํานวน 46 คน และจัดเปนกลุมควบคุม จํานวน 42 คน ใช
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สถิติ MANOVA ในการวิเคราะหขอมูล โดยกําหนดคาระดับนัยสําคัญไวที่ .05 จากการวิเคราะหขอมูล
พบวา 1) ยุทธวิธีการใชผงัความคิดทั้ง 3 แบบใหผลในการจําแนกผลสัมฤทธิ์ไมเทาเทียมกัน ตาม
จุดมุงหมายการศึกษาที่แตกตางกันระหวางการใหนักเรียนใชผังความคิดในการรวบรวมแนวคดิ และ
กลุมควบคุมกพ็บในการใชถอยคําและแบบทดสอบรวม ไมมีความแตกตางกันระหวางการใชยทุธวธิี
ผังความคิดทั้งสามประเภทในแบบทดสอบอิงเกณฑทุกชนิด 2) ยุทธวิธีการใชผังความคิดทําใหเกิดผล
สัมฤทธิ์สูงขึ้นตามจุดมุงหมายการศึกษาที่แตกตางกัน 3) ความรูกอนการสอนและการใชผังความคิด
ไมมีปฏิสัมพันธระหวางกัน 
  งานวิจัยในประเทศ 
   ศิริพร พูแสงทองชัย (2545: 57) ไดศึกษาผลของการใชเทคนิคผังความคิดที่มีตอ
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการศึกษา
พบวา หลังการทดลองใชเทคนิคผังความคิดเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค นักเรียนมีความคิดสรางสรรค
โดยเฉลี่ยสูงขึน้ทุกดาน ทั้งในดานความคดิคลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม และความคิด
ละเอียดลออ และหลังการทดลองใชเทคนคิผังความคิด เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคทั้ง 12 แผน 
นักเรียนมีความคิดสรางสรรคหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สุพิศ กลิ่นบุปผา (2545: 62-63) การศึกษาความสามารถของการเขียนความเรียง
ภาษาไทย ที่ใชวิธีการแผนทีค่วามคิด (Mind Mapping) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 : กรณีศึกษา
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา 1) ความสามารถ
ของการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียนเพ่ิมขึ้นหลังจากเรียนโดยใชวิธีการแผนที่ความคิด อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและแยกตามองคประกอบการเขียนความเรยีงภาษาไทย
ทุกองคประกอบยกเวนองคประกอบดานกลไกทางภาษา 2) ความสามารถของการเขยีนความเรียงภาษาไทย
ที่เพ่ิมขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังจากเรียนโดยใชวิธกีารแผนที่ความคิด (Mind Mapping) 
ระหวางนักเรยีนที่มีความสามารถทางการเขียนความเรียงภาษาไทยแตกตางกัน มีความแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมตฐิานทีต่ั้งไว 3) ความสามารถของการเขียน
ความเรียงภาษาไทยทีเ่พ่ิมขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังจากเรียน ใชวธิีการแผนที่ความคิด 
(Mind Mapping) ระหวางนักเรียนชายกบันักเรียนหญิง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดบั .05 
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 4) รูปแบบปฏิสัมพันธของความสามารถของการเขียนความเรียง
ภาษาไทยที่เพ่ิมขึ้น หลังจากเรียนโดยใชวิธกีารแผนที่ความคิดของนักเรียนที่เพศและระดับความสามารถ
พ้ืนฐานทางการเขียนความเรยีงภาษาไทยของนักเรียนที่แตกตางกัน มีความแตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
   จตุพร ชาดง (2547: 95) การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความดวยแผนที่ความคิด        
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาทักษะการเขียน
เรียงความดวยแผนที่ความคิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสิ้นสุดการพัฒนา ผานเกณฑทุกคน คิดเปน
รอยละ 79.25 
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   จันทรเจา เถยีรทวี (2547: 104) การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาภาษาไทย 
เรื่องการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที ่2 ที่สอนโดยวิธกีารแผนที่ความคิดกับการเรียน
แบบรวมมือ ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องการอานเชิงวิเคราะห
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมที่เรียนโดยใชวิธกีารแผนที่ความคิดและกลุมที่เรียนแบบรวมมือ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธกีารแผนที่ความคิดมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการเรียนแบบรวมมือ 

 
5.  เอกสารที่เก่ียวของกับการสอนตามคูมือครู 
 5.1 ความหมายของการสอนตามคูมือครู 
  กรมวิชาการ (2536: 22) กลาววา การสอนตามคูมือครู ใชวิธีบรรยาย อธิบาย ซักถาม    
ใหผูเรียนทําแบบฝกหัด หรอืทํากิจกรรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม การดําเนินการสอนในแตละคาบ 
ใชวิธีการหลายๆ อยางควบคูกันไป โดยพิจารณาใหสอดคลองกับจุดประสงค และเนื้อหา  
  กรมวิชาการ (2545: 1) ไดใหความหมายคูมือครูวา หมายถึง เอกสารสําหรับชวยครู
ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนอยางลึกซึ้งและชัดเจน ตลอดจนใหทราบถึงวิธีสอนที่มี
ประสิทธิภาพดวย  
 5.2 ลักษณะ สวนประกอบ และการใชคูมือครู 
  นพคุณ คุณาชีวะ (2524: 87) สรุปลักษณะของคูมือครูวิชาภาษาไทย ของกรมวิชาการ
วาประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
   1. คําแนะนําในการใชหลักสูตรและบทเรียน 
   2. คําแนะนําการใชคูมือการสอนเฉพาะบท ซึ่งแบงออกไดเปนจุดประสงค หรือ
จุดมุงหมายของการสอน ขอคิดที่ไดจากเรื่องที่สอน ขอเสนอแนะในการสอน ความรูประกอบ และหนังสือ
อานประกอบ 
  สุจริต เพียรชอบ (2525: 58 – 63) กลาวถึงรายละเอียดของสวนประกอบในคูมือครู ไว
ดังนี้ 
   1. คําแนะนําในการใชหลักสูตรและบทเรียน 
   2. จุดประสงคในการใชคูมือครู เรียบเรียงขึ้นเพ่ือใหครูใชหนังสือในการเรียนการสอน
ไดโดยสะดวก โดยชี้แจง และคลี่คลายความหมายทุกตอนที่เน้ือหาซับซอนเกินไปใหเขาใจแจมแจง 
   3. เน้ือหาสาระของคูมือครู ประกอบดวยคํานํา คําชี้แจงในการใชเครื่องมือในแตละบท  
ซึ่งจะมีโครงสรางเหมือนกัน คือ ประกอบดวยจุดประสงคทั่วไป จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เน้ือหาสาระ
โดยสรุป เน้ือหาประกอบการสอน ขอเสนอแนะวธิีการสอนและการจัดกิจกรรม สื่อการสอน การวดัและ
ประเมินผล หนังสืออานประกอบ หนังสืออุเทศ 
   4. วิธีใชคูมือครู มีไวสําหรับใหครูใชประกอบการสอน ถาครูทําตามคําแนะนําโดย
ตลอด จะทําใหการสอนดําเนินไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น 
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 5.3 ข้ันตอนการสอนตามคูมือครู 
  การสอนตามคูมือครู หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดแนวคูมือครูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ขั้นนํา คือ นําเขาสูบทเรยีนโดย นักเรยีนและครสูนทนา นักเรียนดูภาพ เลนเกม     

เพ่ือเปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจและพรอมที่จะเรียนตอไป 

   2. ขั้นสอน   

    2.1 แจงตัวชี้วัด ครูบอกจุดประสงคการเรียนรู 

    2.2 ทบทวนความรูเดิม สําหรับการเรียนในบทเรียนใหม โดยนักเรียนและคร ู

สนทนา ซักถาม อภิปราย แลวโยงเขาสูเนื้อหาใหม 

    2.3 เสนอเนื้อหาใหม ครูอธิบายเนื้อหา ใชสื่ออุปกรณตางๆ มาประกอบ การสอน 

เชน ใบความรู บัตรคํา รูปภาพ เกม  

    2.4 ใหแนวทางในการเรียนรู ครูใหแนวทางในการเรียนรู เพ่ือชี้แนวทางการเขียน 

โดยใหนักเรียนศึกษาตัวอยาง และใชคําถามเพื่อกระตุนความคิด  

    2.5 ฝกปฏิบตัิ เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบตัิกจิกรรมดวยตนเอง

หรือแสดงพฤติกรรมตามตวัชีว้ัด  

    2.6 ประเมินผล ครูและนักเรียนประเมินผลการเรียน วาบรรลุตามตัวชีว้ัด ของ

บทเรียนเพียงใด โดยสังเกตพฤติกรรม ตรวจงาน การอภิปราย การตอบคําถาม  

   3. ขั้นสรุป คือ นักเรียนและครรูวมกันสรุปความรูที่เรียนไปแลว  

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการดําเนินการวิจัย เพ่ือใหไดขอมูลตางๆ มาประกอบการวิจัย ผูวจัิยไดดําเนินการตาม 
ลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
  2. เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 

 
1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ เปนนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต
วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 
จํานวน 4 หองเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 200 คน  
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต
วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 
จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) แลวจับสลากเปน
กลุมทดลอง 1 หองเรียนไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิดและกลุมควบคุม 1 หองเรียนไดรับการสอน
ตามคูมือครู จํานวนนักเรียนกลุมละ 50 คน  

 

2. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย เปนเน้ือหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน ไดแก การเขียนเชิงสรางสรรคเกี่ยวกับการเขียน
แนะนําตนเอง การเขียนบรรยายประสบการณ การเขยีนจดหมาย การเขียนแสดงความคิดเห็น และ
การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  การวิจัยในครัง้นี้ผูวิจัยดําเนินการทดลอง ในภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2554 ใชเวลา
ในการทดลองกลุมละ 18 คาบๆ ละ 50 นาที สัปดาหละ 3 คาบ รวม 6 สัปดาห  
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3. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ ประกอบดวย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด  
 2. แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  
 3. แบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค 
 4. แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาไทย 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือชิ้นที่ 1 
  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด ในการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
แผนที่ความคดิ ผูวิจัยดําเนินการสรางตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสตูร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
  2. คัดเลือกเน้ือหาที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรู ซึ่งไดแก การเขียนเชิงสรางสรรค
เกี่ยวกับการเขียนแนะนําตนเอง การเขียนบรรยายประสบการณ การเขียนจดหมาย การเขียนแสดง      
ความคิดเห็น และการเขยีนเรียงความเชิงพรรณนา 
  3. ศึกษาแผนทีค่วามคิด จากทฤษฎีทีเ่กี่ยวของและจากเอกสารงานวิจัยตางๆ เพ่ือเปน
แนวทางในการกําหนดขั้นตอนการสอน 
  4. สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนทีค่วามคิด ตามขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
   4.1 ขั้นนํา ครูสรางความสนใจโดยการสนทนา อภิปรายกับนักเรียน  
   4.2 ขั้นสอน  
    4.2.1 ขั้นเตรียมการเขียน นักเรียนเตรียมพรอมที่จะเขียน โดยศึกษาตัวอยาง
งานเขียน เพ่ือใหมีความคดิเชื่อมโยง มองเห็นทิศทางในการเขียน 
    4.2.2 ขั้นยกรางการเขียน นักเรยีนระดมความคิด โดยใชแผนที่ความคดิมา
ชวยจัดระบบความคิด เชื่อมโยงคิด แตกกิ่งความคิดอยางอิสระ ครูใชคําถามกระตุนเพื่อใหนกัเรียน
คิดอยางหลากหลายมากขึน้ 
    4.2.3 ขั้นการเขียนราง นักเรียนนําขอมูลที่ไดจากแผนที่ความคดิมาจัดหมวดหมู 
เรียงลําดับเหตุการณ ใหสัมพันธตอเนื่องกันแลวเขียนขยายเหตุการณตางๆ โดยการนําเสนอที่แปลกใหม 
ภาษาสละสลวย เน้ือหาสอดคลองสัมพันธและเชื่อมโยงกับสิ่งที่กําหนดให 
    4.2.4 ขั้นตรวจสอบการเขียน นกัเรียนอานทบทวน ตรวจสอบสํานวนภาษา 
การเขียนสะกดคํา การวางรูปประโยค การเวนวรรคตอน การนําเสนอ การลําดับเน้ือหา แลวปรับปรุง
แกไข เพ่ือใหไดงานเขียนทีมี่คุณภาพ 
    4.2.5 ขั้นนําเสนอผลงาน นักเรียนนําเสนอผลงานโดยการรายงานหนาชั้นเรียน 
เพ่ือใหเพ่ือนและครูประเมินคุณคาของงานเขียน แลวพัฒนาปรับปรุงงานเขียนใหดีขึ้น 



 
 

60 

   4.3 ขั้นสรุป นักเรียนและครมีูสวนรวมในการสรุปบทเรยีน 
 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือชิ้นที่ 1  
  1. นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนออาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองตามจุดประสงคการเรียนรู ความสอดคลองของกิจกรรม เน้ือหา และการประเมินผล แลว
นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
  2. นําแผนการจัดการเรียนรู ไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนภาษาไทย จํานวน 3 ทาน 
ตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคลองดานเนื้อหา และความถูกตองของภาษาที่ใชแลวนําแผนการจัด 
การเรียนรูมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
  3. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียน ที่ไมใชกลุมตวัอยาง 
จํานวน 3 คน เพ่ือหาขอบกพรองตาง ๆ แลวนํามาปรบัปรุงแกไข 
  4. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกบันักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน เพ่ือศึกษาเรื่องเวลาและความเปนไปของกิจกรรมการเรียนการสอน แลวนําขอบกพรอง
ที่พบมาปรับปรุงแกไข  
  5. หาคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสตูร E1/E2 ตามเกณฑ 80/80 
ซึ่งไดผล 80.27/84.67 
  6. นําแผนการจัดการเรียนรูทีส่มบูรณแลวไปทดลองใชกบักลุมตวัอยางตอไป 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือชิ้นที่ 2 
  แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 
  1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสตูร
สถานศกึษาโรงเรียนมัธยมสาธติวัดพระศรมีหาธาต ุมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร กลุมสาระ การเรยีนรู
ภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
  2. คัดเลือกเน้ือหาที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรู ซึ่งไดแก การเขียนเชิงสรางสรรค
เกี่ยวกับการเขียนแนะนําตนเอง การเขียนบรรยายประสบการณ การเขียนจดหมาย การเขียนแสดง
ความคิดเห็น และการเขยีนเรียงความเชิงพรรณนา 
  3. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ วิธีการสรางแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู    
ตามรูปแบบการสรางแผนการจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนมัธยมสาธิต
วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดขั้นตอนการสอน 
  4. สรางแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู ตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

   4.1 ขั้นนํา คือ นําเขาสูบทเรยีนโดย นักเรยีนและครสูนทนา นักเรียนดูภาพ เลนเกม 
เพ่ือเปนการกระตุนใหนักเรยีนเกิดความสนใจและพรอมที่จะเรียนตอไป 
   4.2 ขั้นสอน   
    4.2.1 แจงตัวชีว้ัด ครูบอกจุดประสงคการเรียนรู 
    4.2.2 ทบทวนความรูเดิม สําหรับการเรียนในบทเรียนใหม โดยนักเรียน และ 
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ครู สนทนา ซักถาม อภิปราย แลวโยงเขาสูเน้ือหาใหม 
    4.2.3 เสนอเนื้อหาใหม ครูอธิบายเนือ้หา ใชสื่ออุปกรณตางๆ มาประกอบ การสอน 
เชน ใบความรู บัตรคํา รูปภาพ เกม  
    4.2.4 ใหแนวทางในการเรียนรู ครูใหแนวทางในการเรียนรู เพ่ือชี้แนวทางการเขียน 
โดยใหนักเรียนศึกษาตัวอยาง และใชคําถามเพื่อกระตุนความคิด  
    4.2.5 ฝกปฏิบตัิ เปนการเปดโอกาสใหนักเรยีนไดฝกปฏบิตัิกจิกรรมดวยตนเอง
หรือแสดงพฤติกรรมตามตวัชีว้ัด  
    4.2.6 ประเมินผล ครูและนักเรียนประเมินผลการเรียน วาบรรลุตามตวัชี้วัดของ
บทเรียนเพียงใด โดยสังเกตพฤติกรรม ตรวจงาน การอภิปราย การตอบคําถาม  
   4.3 ขั้นสรุป คือ นักเรียนและครูรวมกันสรปุความรูที่เรียนไปแลว  
 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือชิ้นที่ 2  
  1. นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองตามจุดประสงคการเรียนรู ความสอดคลองของกิจกรรม เนื้อหา และการประเมินผล แลวนํา
แผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
  2. นําแผนการจัดการเรียนรู ไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนภาษาไทย จํานวน 3 ทาน 
ตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคลองดานเนื้อหา และความถูกตองของภาษาที่ใชแลวนําแผนการจัด 
การเรียนรูมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
  3. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนทีไ่มใชกลุมตวัอยาง 
จํานวน 3 คน เพ่ือหาขอบกพรองตางๆ แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
  4. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน เพ่ือศกึษาเรื่องเวลาและความเปนไปของกิจกรรมการเรียนการสอน แลวนําขอบกพรอง
ที่พบมาปรับปรุงแกไข  
  5. หาคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสตูร E1/E2 ตามเกณฑ 80/80 
ซึ่งไดผล 80.33/82.33 
  6. นําแผนการจัดการเรียนรูทีส่มบูรณแลวไปทดลองใชกบักลุมตวัอยางตอไป 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือชิ้นที่ 3 
  แบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค 
  1. ศึกษาลักษณะ รูปแบบและวิธีการสรางแบบทดสอบจากเอกสาร งานวิจัย แนวคดิ
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกีย่วกับตัวแปรที่ศึกษา 
  2. รวบรวมสาระและเนื้อหาตางๆ ที่ไดจากเอกสาร งานวจัิย แนวคิดทฤษฎี ผลการวจัิย 
เพ่ือเปนขอมูลในการสรางแบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค 
  3. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค โดยจัดทําเปนแบบทดสอบ 
อัตนัย กําหนดใหนักเรียนเขียนเรื่องจากภาพ จากความคิด จินตนาการหรือประสบการณของตนเปนรอยแกว 
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  4. นําแบบทดสอบไปใหผูเชีย่วชาญทางดานภาษาไทย 3 ทาน ตรวจสอบเกีย่วกบัคําสัง่  
และความเหมาะสมของรูปภาพ แลวนําขอบกพรองที่พบมาปรับปรุงแกไข 
 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือชิ้นที่ 3 
  1. นําแบบทดสอบไปทดลองกบันักเรียน ทีไ่มใชกลุมตวัอยาง จํานวน 3 คน เพ่ือดู       
ความเหมาะสมเรื่องเวลา และสํานวนภาษาที่ใชเปนคําสั่งใหทํา 
  2. นําแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไขใหชัดเจนยิ่งขึ้น แลวนําไปทดลองกับนักเรียนที่
ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 15 คน 
  3. นําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนน โดยใชผูตรวจ 2 คน คือ ผูวิจัยกับอาจารยผูสอน
ภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนอีก 1 คน จากนั้นตรวจกระดาษคําตอบ และวเิคราะห หาคา
ความเชื่อม่ันของผูตรวจ โดยใชวธิีสหสมัพันธแบบเพยีรสัน Pearson correlation (ชูศรี วงศรัตนะ.  
2549: 88) ไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ .78 
  ในการตรวจใหคะแนน ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนน โดยศึกษาเกณฑการประเมิน
การเขียนเชิงสรางสรรคของ กรรณิการ พวงเกษม (2531: 148 – 149) แลวปรบัใหเหมาะสม จึงทํา
การสรางเกณฑการประเมินการเขียนเชิงสรางสรรค โดยกําหนดใหมีการประเมิน 5 ดาน แตละดาน
มีคะแนนเต็ม 2 คะแนน รวมทั้งหมด 10 คะแนน ดังนี้ 
   1. ความถูกตองของเนื้อหาสาระ 
    1.1 มีความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่เขียนดีมาก เขียนไดดี ขยายความตอเน่ือง สมเหตุสมผล 
เน้ือหาเกี่ยวของกับเรื่องที่เขียน ได 2 คะแนน 
    1.2 มีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนพอใช เขียนไดใจความพอที่จะขยายความได
อยางตอเนื่อง สมเหตุสมผล เน้ือหาสวนใหญเกี่ยวของกับเรื่องที่เขียน แตบางสวนขาดรายละเอียด 
ได 1 คะแนน 
    1.3 ไมมีความรูเกีย่วกับเรื่องทีเ่ขียน เขียนไมไดใจความ ได 0 คะแนน 
   2. การเชื่อมโยงความคิด 
    2.1 เน้ือหาที่เขียนสละสลวย มีการแสดงความคิดเห็น เขียนไดใจความ จัดลําดับ
เหตุการณไดดี ลําดับเหตุการณอยางสมเหตุสมผลและตอเน่ือง ได 2 คะแนน 
    2.2 การเขียนเน้ือหาบางสวนไมตอเนื่อง เรียบเรียงความคิดไมดีนัก เหตุผลสนับสนุน
พอใช จับใจความสําคัญยังไมได ตลอดจนเหตุผลที่นํามาสนับสนุนมีนอย การลําดับความคิดสมเหตุสมผล
พอควร ได 1 คะแนน 
    2.3 เขียนเนื้อหาไมสละสลวย ไมแสดงความคิดเห็น ความคิด และการจัดลําดับ
เหตุการณยังสับสนอยู ขอความไมตอเน่ืองกัน ได 0 คะแนน 
   3. การใชภาษา 
    3.1 ภาษาทีใ่ชมีการเลือกสรรถอยคํา และการเรยีบเรียงถอยคํา วลี ประโยค ถกูตอง 
เหมาะสม สื่อความหมายชดัเจน ได 2 คะแนน 
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    3.2 ภาษาที่ใชบางสวนไมมีการเลือกสรร บางสวนใชไมเหมาะสม การเรียงคํา 
วลี และประโยค ไมถูกตองบางครั้ง เน้ือหาบางสวนไมสามารถสื่อความหมายได  ได 1 คะแนน 
    3.3 ไมมีความรูในการเลือกสรรคํา สํานวน ประโยค วลี มีนอยมาก จนไมเพียงพอ
ตอการประเมนิ ได 0 คะแนน 
   4. ความคิดสรางสรรค 
    4.1 มีความคิดริเริม่ เสนอแนวความคิดไดแปลกใหม นาสนใจ ดึงดูดใจผูอาน 
ไมเหมือนใคร ได 2 คะแนน 
    4.2 มีความคิดริเริม่ เสนอแนวความคิดไดแปลกใหมพอสมควร ดึงดูดใจผูอาน
บางสวน และขอความบางสวนยังซ้ํากับคนอ่ืน เสนอเรื่องไมคอยนาสนใจ ได 1 คะแนน 
    4.3 ไมมีความคิดแปลกใหมเลย ไมมีความคิดสรางสรรค ได 0 คะแนน 
   5. การเสนอเรื่อง 
    5.1 มีการนําเสนอเรื่องนาสนใจ แปลกใหม ความคิดแหวกแนว ไมเหมือนคนอื่น 
ได 2 คะแนน 
    5.2 การนําเสนอเรื่องบางสวน แปลกใหม ความคิดบางตอน บางประโยคยังซํ้า
กับคนอื่น ได 1 คะแนน 
    5.3 การนําเสนอเรื่องไมนาสนใจ ได 0 คะแนน 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือชิ้นที่ 4 
  แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาไทย 
  1. ศึกษาลักษณะ รูปแบบและวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกีย่วกับตัวแปรที่ศึกษา 
  2. รวบรวมสาระและเนื้อหาตางๆ ที่ไดจากเอกสาร งานวจัิย แนวคิดทฤษฎี ผลการวจัิย 
เพ่ือเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความสนใจในการเรียนภาษาไทย 
  3. นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมนั้น มาสรางแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับความสนใจ       
ในการเรียนภาษาไทย ดานการติดตามกิจกรรมการเรียนการสอน คนควา ทบทวน ซักถาม กระตือรือรน 
เอาใจใสและตัง้ใจของผูเรียนหรือการกระทาํทีต่รงกบัขอใดมากที่สุด โดยลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือกอยู 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
นอย และนอยที่สุด ซึ่งผูวิจัยทําการสรางแบบสอบถาม เพ่ือวัดความสนใจในการเรียนภาษาไทย จํานวน 
30 ขอ โดยกําหนดคาน้ําหนักตามวิธขีองลิเคิรท (Likert) (ธานินทร ศิลปจารุ.  2553: 75) ดังนี้ 
   มากที่สุด กําหนดใหมีคาเทากับ 5  
   มาก  กําหนดใหมีคาเทากับ 4 
   ปานกลาง กําหนดใหมีคาเทากับ 3 
   นอย  กําหนดใหมีคาเทากับ 2 
   นอยที่สุด กําหนดใหมีคาเทากับ 1 
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ตาราง 1 แสดงตัวอยางแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาไทย 
 

ระดับความสนใจ 
ขอที่ ขอความ 

มากที่สุด  มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
       

0 ขาพเจาติดตามกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยตลอดชั่วโมง 

     

00 ขาพเจาคนควาหาคําตอบเม่ือมีขอสงสัยเกี่ยวกับ
ภาษาไทย 

     

       

 
 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือชิ้นที่ 4 
  1. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ เพ่ือ
ตรวจสอบ เสนอแนะและปรับปรุงแกไข 
  2. นําแบบสอบถามที่สรางและผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ
แลว ไปหาความเที่ยงตรง โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ขอคําถามที่ใชไดคือขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้น
ไปซึ่งขอคําถามที่ผูวิจัยเลือกมาใชมีคาความสอดคลองตั้งแต 0.67 – 1.00 ขึ้นไป 
  3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เสนอตออาจารย
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบอีกครัง้ใหสมบูรณกอนการนําไปทดลองใช  
  4. นําแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาไทยทีป่รับปรุงแกไขสมบูรณแลว 
ไปทดลองใชกบันักเรยีนที่ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 50 คน เพ่ือหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม 
โดยใชวิธีหาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-total Correlation) แลว
คัดเลือกเฉพาะขอที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.2 ขึน้ไป ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีไดคาอํานาจจําแนก (t) 
ระหวาง 0.97 – 6.46  
  5. วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) จากแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือก โดย
ใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) โดยใชสูตรของ Cronbach ไดคาความเชื่อม่ัน
ทั้งฉบับ เทากบั .78 
  6. จัดทําแบบสอบถามฉบบัสมบูรณแลวนําไปใชจริง 
 แบบแผนการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการทดลองแบบ 
Randomized Control Group Pretest – Posttest Design (พวงรตัน ทวีรตัน.  2540: 60) ซึ่งมีรูปแบบ
การวิจัย ดังนี้ 
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ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 
    

RE T1 X T2 
RC T3 ~ X T4 

    

 
 สัญลักษณทีใ่ชในแบบแผนการทดลอง 
  RE  แทน กลุมทดลอง  
  RC  แทน กลุมควบคุม  
  T1  แทน การทดสอบกอนการทดลอง 

  T2  แทน การทดสอบหลังการทดลอง 

  T3  แทน การทดสอบกอนการทดลอง 

  T4  แทน การทดสอบหลังการทดลอง  

  X  แทน การสอนโดยใชแผนที่ความคิด 
  ~X  แทน การสอนตามคูมือครู 
 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลดวยตนเองตามขัน้ตอนตอไปน้ี 
 1. เม่ือกําหนดกลุมทดลองและกลุมควบคุมแลว ทําการทดสอบกอนการเรียนกับนักเรียน
ทั้งสองกลุม (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคและแบบสอบถาม
วัดความสนใจในการเรียนภาษาไทยที่ผูวจัิยสรางขึ้นและตรวจสอบคณุภาพแลว 
 2. ดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โดยผูวิจัยดําเนินการทดลองเอง 
ทั้งสองกลุม ในคาบการเรียนการสอนปกติของรายวชิาภาษาไทย แยกกลุมทดลองออกเปน ดังนี้ 
  2.1 กลุมทดลอง ผูวิจัยสอนโดยใชแผนที่ความคิด 
  2.2 กลุมควบคุม ผูวิจัยสอนตามคูมือครู 
   ทั้งสองกลุมใชเวลาในการทดลองเทากันคอื 6 สัปดาหๆ ละ 3 คาบ รวมเวลาที่ใช
ในการทดลองทั้งหมด 18 คาบ 
 3. หลังจากการทดลองสิน้สุดลง ทําการทดสอบกบักลุมทดลองและกลุมควบคุม (Posttest) 
ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคและแบบสอบถามวัดความสนใจ ในการเรียน
ภาษาไทย ซึ่งเปนฉบับเดียวกันกับที่สอบกอนดําเนินการทดลอง เสร็จแลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห
ขอมูลดวยวธิทีางสถิติ เพ่ือดูผลของการทดลองตอไป 
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5. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. ศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู โดยใชสถิติแบบ t –test for Independent Samples  
 2. ศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด โดยใชสถิติแบบ t –test for Dependent Samples  
 3. ศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู โดยใชสถิติแบบ t –test for Dependent Samples 
 4. ศึกษาความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการสอน
โดยใชแผนทีค่วามคิดกับการสอนตามคูมือครู โดยใชสถิติแบบ t –test for Independent Samples  
 5. ศึกษาความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด โดยใชสถติิแบบ t –test for Dependent Samples 
 6. ศึกษาความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู โดยใชสถิติแบบ t –test for Dependent Samples 
 7. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  7.1 สถิติพ้ืนฐาน 
   7.1.1 หาคาคะแนนเฉลี่ย ( X ) โดยใชสูตร (ชศูรี วงศรัตนะ.  2549: 105) 
 

    X  = 
n
X∑  

    เม่ือ  X   แทน คาเฉลี่ย 
      ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      n  แทน จํานวนคน 
 
   7.1.2 หาคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) (Standard Deviation) โดยใชสตูร        
(ชูศรี วงศรัตนะ.  2549: 106) 
    

    S.D. = 
( )

( )1

22

−

− ∑∑
nn

XXn
 

 
    เม่ือ  S.D.     แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
      ( )2∑ X    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
      ∑ 2X      แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
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      n      แทน จํานวนคน 
  7.2 สถิติทีใ่ชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   7.2.1 หาคาดัชนีความสอดคลอง โดยใชสูตรของ โรวิเนลลี และ แฮมเบลตัน (ชูศรี 
วงศรตันะ.  2549: 106) 
 

    IOC = 
n
R∑  

 
    เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1 
      ∑R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
      n  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
   7.2.2 การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก โดยวิธีสหสัมพันธ แบบ Pearson (ชูศรี วงศรัตนะ.  
2549: 75)  
 

    
]2Y)(2Y][n2X)(2X[n ΣΣΣΣ −−

∑ ∑∑ −
=

YXXYn
rxy  

    
    เม่ือ  n แทน จํานวนคนในกลุม 
      X แทน    คะแนนของขอคําถามนั้นๆ  
      Y แทน    ผลรวมของคะแนนขออ่ืนๆ ที่เหลือทุกขอ 
 
   7.2.3 หาคาความเชือ่ม่ัน โดยใชสตูรสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach)   
(ชูศรี วงศรัตนะ.  2549: 76) 
 

    
⎪⎭

⎪
⎬
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⎪
⎨
⎧
−

−
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2

1
1

α  

 
 
    เม่ือ  α   แทน คาความเชื่อม่ัน 
      K  แทน จํานวนขอ 
      Si

2  แทน ความแปรปรวนของแตละขอ 

      St

2  แทน ความแปรปรวนรวมทั้งฉบบั 
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   7.2.4 หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนทีค่วามคิด
กับการสอนตามคูมือครู โดยใชสูตร E1/E2 โดยใชเกณฑ 80/80 (ไชยยศ เรืองสุวรรณ.  2547: 125 – 126) 
 

    1001 ×
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

=

∑

A

n
X

E  

 

    1002 ×
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

=

∑

B

n
F

E  

   
    เม่ือ  E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเปนรอยละจาก 
          การตอบแบบฝก 
      E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ คิดเปนรอยละจากการทํา 
          แบบทดสอบ 
      ∑ X  แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากแบบฝกหัด 
      ∑F  แทน คะแนนรวมของการทําแบบทดสอบหลังฝก 
      n  แทน จํานวนผูเรียน 
      A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 
      B  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 
  7.2 สถิติทีใ่ชทดสอบสมมติฐาน 
   7.3.1 สถิติเพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอ 1 กับขอ 4 เปรียบเทียบความสามารถทาง 
การเขียนเชิงสรางสรรค และความสนใจในการเรียนภาษาไทย ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
โดยใช t-test for Independent Samples (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2539: 100 – 104) มี
สูตร ดังนี้ 
 

    
( ) ( )

2;
11

2
11

21

2121

2
22

2
11

11 −+=

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−+
−+−

−
= nndf

nnnn
SnSn

XX
t  

 
        เม่ือ   t   แทน  คาที่ใชพิจารณาแจกแจงแบบท ี

      1X   แทน  คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 

      2X  แทน  คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 
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      1n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที ่1 

      2n    แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที ่2 

      
2
1S   แทน  ความแปรปรวนของกลุมตวัอยางที ่1 

      
2
2S   แทน  ความแปรปรวนของกลุมตวัอยางที ่2 

 
   7.3.2 สถิติเพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอ 2, 3, 5 และ 6 เปรยีบเทียบความสามารถ
ทางการเขียนเชิงสรางสรรค และความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนโดยใชแผนที่
ความคิดกับการสอนตามคูมือครู โดยใชสูตร t – test for dependent samples (ลวน สายยศ; และ 
อังคณา สายยศ.  2538: 104) 
 

    t = 
( )

1;

1

22
−=

−

−
=

∑ ∑
∑ ndf

n
DDn

D
t       

 
    เม่ือ   t  แทน คาที่ใชพิจารณาของการแจกแจงแบบท ี
       D  แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
      ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบ 
          กอนเรียนและหลังเรียนการจัดการเรียนรูแบบ 
          กระบวนการแกปญหา และการสอนตามคูมือครู 
      ∑ 2D  แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางระหวางคะแนน 
          ทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียน โดยการจัด    
          การเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา และการสอน 
          ตามคูมือครู 
      n  แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตวัอยาง 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล ผูวจัิยไดกําหนดสญัลักษณ
ตางๆ ที่ใชแทนความหมาย ดังตอไปน้ี 
 n    แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 

 X            แทน คาเฉลี่ยของคะแนนของกลุมตัวอยางจากการทดลองกอนเรียน 
       และ หลังเรียน 
 S.D.   แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

 ∑D      แทน   ผลรวมของคะแนนผลตางแตละตวั  

 ∑ 2D    แทน   ผลรวมของคะแนนผลตางแตละตวัยกกําลังสอง 
 t    แทน   คาวิกฤตทีใ่ชในการพิจารณาการแจกแจงคา t 
 กลุมทดลอง  แทน กลุมตัวอยางที่เรียนโดยใชแผนที่ความคดิ 
 กลุมควบคุม  แทน กลุมตัวอยางที่เรียนตามคูมือครู 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูล ผูวิจัยไดเสนอความตามลําดบั ดังนี้ 
 1. เปรียบเทยีบความสามารถทางการเขยีนเชงิสรางสรรคของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิดกบัการสอนตามคูมือครู  

2. เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด  

3. เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  

4. เปรียบเทยีบความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู  

5. เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคดิ  

6. เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู  
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ 
     ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู โดยใช t-test for Independent  
     Samples  
 

กลุมตัวอยาง n X  S.D. t P 
      

กลุมทดลอง 50 8.8 0.73 
กลุมควบคุม 50 7.8 1.02 

5.18** .000 

      

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 3 แสดงวา ความสามารถทางการเขยีนเชิงสรางสรรคของนักเรียน ชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .01 
 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด  
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด โดยใช t-test for Dependent 
Samples 

 

การทดสอบ n X  S.D. ∑D  ∑ 2D  t 
       

กอนเรียน 50 6.5 0.84 
หลังเรียน 50 8.8 0.73 

114 274 30.08* 

       

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 



 
 

72 

 จากตาราง 4 แสดงวา ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิดกอนและหลังการเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว 
 

3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนเชงิสรางสรรค กอนและหลังการเรียน
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  
 
ตาราง 5 เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู โดยใช t-test for Dependent Samples 
 

การทดสอบ n X  S.D. ∑D  ∑ 2D  t 
       

กอนเรียน 50 6.24 1.27 
หลังเรียน 50 7.88 1.02 

82       154 18.37* 

       

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 5 แสดงวา ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครูกอนและหลังการเรยีน แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานทีก่ําหนดไว 

 
 4. ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิดกบัการสอนตามคูมือครู  
 
ตาราง 6 เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน 
     โดยใชแผนที่ความคิดกบัการสอนตามคูมือครู โดยใช t-test for Independent Samples  
 

กลุมตัวอยาง n X  S.D. t P 
      

กลุมทดลอง 50 76.78 5.76      
กลุมควบคุม 50 70.24 6.84      

5.17**     .000 

      

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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 จากตาราง 6 แสดงวา ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิดกบัการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
 
 5. ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทยกอนและหลังการเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด  
 
ตาราง 7 เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียน ชัน้มัธยมศึกษา 
     ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด โดยใช t-test for Dependent Samples 
 

การทดสอบ n X  S.D. ∑D  ∑ 2D  t 
       

กอนเรียน 50 67.7 9.57 
หลังเรียน 50 76.7 5.77 

454 6206 9.68* 

       

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 7 แสดงวา ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิดกอนและหลังการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว 
 
 6. ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  
 
ตาราง 8 เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียน ชัน้มัธยมศึกษา 
     ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู โดยใช t-test for Dependent Samples 
 

การทดสอบ n X  S.D. ∑D  ∑ 2D  t 
       

กอนเรียน 50 66.16     7.58 
หลังเรียน 50 70.24  6.84 

204   1868      6.28* 

       

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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จากตาราง 8 แสดงวา ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการสอนตามคูมือครกูอนและหลังการเรียนแตกตางกัน ยางมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  การวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค 
และความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่
ความคิดกับการสอนตามคูมือครู 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่
ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู  
 2. เพ่ือศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด  
 3. เพ่ือศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  
 4. เพ่ือศึกษาความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู  
 5. เพ่ือศึกษาความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด  
 6. เพ่ือศึกษาความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  

 
สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน 
 2. ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด แตกตางกัน 
 3. ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน 
 4. ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดย
ใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน 
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 5. ความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 
ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด แตกตางกัน 
 6. ความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  
ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต
วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 
จํานวน 4 หองเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 200 คน  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย   
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต
วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 
จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) แลวจับสลากเปน
กลุมทดลอง 1 หองเรียนไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิดและกลุมควบคุม 1 หองเรียนไดรับการสอน
ตามคูมือครู จํานวนนักเรียนกลุมละ 50 คน  
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาทีใ่ชในการวิจัย เปนเนื้อหาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน ไดแก การเขียนเชิงสรางสรรคเกี่ยวกับการเขียน
แนะนําตนเอง การเขียนบรรยายประสบการณ การเขยีนจดหมาย การเขียนแสดงความคิดเห็น และ
การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  การวิจัยในครัง้นี้ผูวิจัยดําเนินการทดลอง ในภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2554 ใชเวลา            
ในการทดลองกลุมละ 18 คาบๆ ละ 50 นาที สัปดาหละ 3 คาบ รวม 6 สัปดาห  
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคดิ มีคาประสทิธิภาพของแผนการจัดการเรยีนรู
เทากับ 80.27/84.67 
 2. แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู มีคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูเทากับ 
80.33/82.33 
 3. แบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค ไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 
เทากับ .78 
 4. แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาไทย ไดคาความเชื่อม่ันทัง้ฉบับ เทากับ .78 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลดวยตนเอง ตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 1. เม่ือกําหนดกลุมทดลองและกลุมควบคุมแลว ทําการทดสอบกอนการเรียนกับนักเรียน 
ทั้งสองกลุม (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคและแบบสอบถาม
วัดความสนใจในการเรียนภาษาไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้นและตรวจสอบคุณภาพแลว 
 2. ดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โดยผูวิจัยดําเนินการทดลองเอง 
ทั้งสองกลุม ในคาบการเรียนการสอนปกติของรายวชิาภาษาไทย แยกกลุมทดลองออกเปน ดังนี้  
  2.1 กลุมทดลอง ผูวิจัยสอนโดยใชแผนที่ความคิด 
  2.2 กลุมควบคุม ผูวิจัยสอนตามคูมือครู 
   ทั้งสองกลุมใชเวลาในการทดลองเทากันคือ 6 สัปดาหๆ ละ 3 คาบ รวมเวลาที่ใชใน
การทดลองทั้งหมด 18 คาบ 
 3. หลังจากการทดลองสิ้นสุดลง ทําการทดสอบกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม (Posttest) 
ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคและแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียน
ภาษาไทย ซึ่งเปนฉบับเดียวกันกับที่สอบกอนดําเนินการทดลอง เสร็จแลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห
ขอมูลดวยวิธทีางสถิติ เพ่ือดูผลของการทดลองตอไป 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. ศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู โดยใชสถิติแบบ t – test for Independent Samples  
 2. ศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด โดยใชสถิติแบบ  t – test for Dependent Samples  
 3. ศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู โดยใชสถิติแบบ t – test for Dependent Samples 
 4. ศึกษาความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการสอน
โดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู โดยใชสถิติแบบ t – test for Independent Samples  
 5. ศึกษาความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด โดยใชสถิติแบบ t – test for Dependent Samples 
 6. ศึกษาความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู โดยใชสถิติแบบ t – test for Dependent Samples 
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค และความสนใจในการเรียนภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู สรุป
ผลการวิจัยได ดังนี้ 
 1. ความสามารถทางการเขยีนเชิงสรางสรรคของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรบัการสอน
โดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ความสามารถทางการเขยีนเชิงสรางสรรคของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรบัการสอน
โดยใชแผนที่ความคิดกอนและหลังการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่การสอน
ตามคูมือครูกอนและหลังการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดย 
ใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 5. ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดย
ใชแผนที่ความคิดกอนและหลังการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 6. ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตาม
คูมือครูกอนและหลังการเรยีน แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาความสามารถทางการเขียนเชงิสรางสรรค และความสนใจในการเรียนภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู สามารถ
อภิปรายผล ได ดังน้ี 
 1. การศึกษาความสามารถทางการเขียนเชงิสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิดกบัการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน 
  จากผลการวิจัยพบวา ความสามารถทางการเขยีนเชิงสรางสรรคของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนที่ไดรบัการสอน โดยใชแผนที่ความคิดกับการสอน ตามคูมือครู มี
ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว จากผลการวิจัย
แสดงใหเห็นวา การสอนโดยใชแผนที่ความคิดสงผลใหนักเรียนมีความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค 
สูงกวานักเรียนที่เรียนตามคูมือครู เน่ืองจากการสอนโดยใชแผนที่ความคิดมีกิจกรรมเปนขั้นเปนตอน
ที่เนนใหนักเรียนไดระดมความคิดอยางมีอิสระ มีขั้นตอนการเขียนที่ชัดเจน เร่ิมตั้งแตขั้นเตรียมการเขียน
ซึ่งใหนักเรียนไดศึกษาตัวอยางงานเขียน ทําใหมองเห็นทิศทางในการเขียนเร่ืองของตน ขั้นยกราง
การเขียน เนนการระดมความคิด นักเรียนสามารถสรางคําจากภาพ จากจินตนาการ ขั้นการเขียนราง
เม่ือนักเรยีนเขาใจและมองเห็นความสัมพันธของคํา ขอความทีค่ิดออกมา จึงเกิดการเชื่อมโยงความคิด 
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ลําดับความคิด ความสําคัญของเน้ือหาที่จะเขียน ขั้นตรวจสอบการเขยีน เนนใหผูเรยีนตรวจสอบการเขียน 
ปรับปรุงการเขียนใหมีคุณภาพ ขั้นนําเสนอผลงาน เปนการนําเสนอผลงานเพื่อประเมินผลงาน เม่ือรู
ขอบกพรองก็จะนําไปปรับปรุงแกไขงานเขียนในครั้งตอไป การสอนโดยใชแผนที่ความคิดสงผลใหนักเรียน
สามารถเขียนเรื่องราวตางๆ ได จึงทําใหมีความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคสูงขึ้นตามไปดวย 
 2. การศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด แตกตางกัน 
  จากผลการวิจัยพบวา ความสามารถทางการเขยีนเชิงสรางสรรคของนกัเรียนทีไ่ดรับการสอน
โดยใชแผนที่ความคิดกอนและหลังการเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชแผนทีค่วามคิดสูงขึน้ แสดงใหเห็นวา การสอนเขียนเชิงสรางสรรคโดยใชแผนที่ความคิดชวย
พัฒนาความสามารถทางการเขยีนของนักเรียนได ดูจากคาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลังการเรียนของ
กลุมทดลองจะเห็นวา กอนการเรียนมีคาเฉลี่ย 6.5 และหลังการเรียนมีคาเฉลี่ย 8.8 ซึ่งนับวา เพ่ิมขึ้น
จากเดิม แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใชแผนที่ความคิดไปแลว จากผลการวิจัย
แสดงใหเห็นวา การสอนโดยใชแผนที่ความคิดเปนวธิีการสรางสรรค กระตุนระบบการคิดดวย ภาพ คํา 
เสนสี จึงทําใหนักเรียนคิดคําหลากหลายแสดงออกทางความคิดอยางอิสระ นักเรียนสามารถนําคํานั้น
มาเชื่อมโยงเขียนเรียบเรียง ถายทอดเรื่องราวตามความคิด จินตนาการไดอยางสรางสรรค สงผลให
ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคสูงขึ้น 
 3. การศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน 
  จากผลการวิจัยพบวา ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรบัการสอน
ตามคูมือครูกอนและหลังการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวานักเรียน
ที่ไดรับการสอนตามคูมือครูมีความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคหลังการเรียนสูงขึ้นกอนการเรียน 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีกลาวไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามคูมือครูนั้นเปนการจัด 
การเรียนรูของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ
จึงไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนที่ความรู ความเขาใจในเนื้อหาเปนสําคัญ มี
รูปแบบการจดักิจกรรมตามขั้นตอนตางๆ อยางชัดเจน และเปนระบบ การดําเนนิการจัดการเรียนรู
ตามลําดับขั้นตอนนั้นๆ ทั้งการสนทนา ดูภาพ เพ่ือกระตุนความสนใจ แจงตัวชี้วัด ทบทวนความรูเดิม 
เสนอเนื้อหาใหม ใหแนวทางในการเรียน ฝกปฏิบัติ ประเมินผล และสรุปความรู จะทําใหนักเรียนเกิด
ทักษะในการเรยีนรูที่ดี เกิดการเรียนรูที่ฝงแนน จึงทําใหนักเรียนมีความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค
หลังการเรียนสูงขึ้น 
 4. การศึกษาความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน 
  จากผลการวิจัยพบวา ความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีแสดงใหเห็นวา การสอนโดยใชแผนที่ความคิดสงผลให
นักเรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาไทยสูงกวาการสอนตามคูมือครู จากการวิจัยครั้งน้ีพบวา นักเรียน
ทุกคนมีความสุขกบัการเรยีน ไมเบื่อหนาย กระตือรือรนในการเรียน ซึ่งเปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนโดยใชแผนที่ความคิดนั้นเปนกิจกรรมที่นาสนใจ ดึงดูดความสนใจ บรรยากาศเปนกันเอง สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน นักเรียนมีความสุขในการสรางแผนที่ความคิด สรางคําจากภาพ จึงทําใหนักเรียนสนใจ
การเรียนและมีความกระตือรือรนมากยิ่งขึน้ ทุกคนใหความรวมมือกนัแสดงความคดิเห็น ชวยกันระดม
ความคิด ครูคอยชี้แนะใหคําแนะนํา ดวยเหตุนี้ จึงทําใหนักเรียนที่เรียนโดยใชแผนที่ความคิดมีความสนใจ
ในการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
 5. การศึกษาความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด แตกตางกัน 
  จากผลการวิจัยพบวา ความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดย 
ใชแผนที่ความคิดกอนและหลังการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว ในการวิจัยครั้งนี้พบวา นักเรียนมีความสนุกสนานในการสรางแผนที่ความคิด 
ใหความรวมมือเปนอยางดี ตั้งใจ และรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย นักเรียนรูจักปรับตัวเองใหเขา
กับสังคมของเพื่อนได ใหความสําคัญในการเรียนทุกครั้ง มีการเตรียมความพรอมในการเรียน ครูไมตอง
ใหคําแนะนํามาก เปนเพียงผูกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค สรางความมั่นใจและเปนแรงจูงใจ
ใหกับนักเรียนจนนักเรียนสามารถแสดงออกไดเปนอยางดี ดังนั้นจึงสงผลใหความสนใจในการเรียน
ภาษาไทยโดยใชแผนที่ความคิดหลังการทดลองสูงขึ้น 
 6. การศึกษาความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน 
  จากผลการวิจัยพบวา ความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนักเรียนทีไ่ดรับการสอนตาม
คูมือครูกอนและหลังการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ทั้งน้ีเนื่องจากผูวิจัย จะดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามคูมือครูแลว ผูวิจัยยังไดเลอืกสื่อ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา และเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน จึงทําใหนักเรียนมี
ความสนใจเพิม่ขึ้น ดังนั้นความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู
หลังการเรียนจึงสูงขึ้นกอนการเรียน 

 
ขอเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยที่ไดเสนอไปแลวน้ัน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 การฝกเขียนแผนทีค่วามคิดควรใหนักเรยีนเร่ิมฝกเขียนแผนทีค่วามคดิเรื่องงายกอน 
เพ่ือใหนักเรียนมีความรูสึกดีตอการเรียนวิธีนี ้ 
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  1.2 นักเรียนที่ไมสามารถเขียนแผนที่ความคิดได ครูควรใหคําแนะนําและดูแลอยางใกลชิด 
ใชคําถาม กิจกรรมที่กระตุนใหนักเรียนคิดคําและความจากภาพใหหลากหลาย  
  1.3 นักเรียนที่มีความคลองแคลวในการเขียนแผนที่ความคดิควรใหอิสระในการคิด อยาง 
เต็มที่ ใหนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดหัวขอ 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรวิจัยการสอนภาษาไทยโดยใชแผนที่ความคิดในสาระการอาน สาระการฟง การดู 
และการพูด สาระหลักการใชภาษา และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม 
  2.2 ควรศึกษาวิธสีอนภาษาไทยโดยใชแผนที่ความคิดกับวิธีสอนรูปแบบอ่ืนๆ 
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ผูชวยศาสตราจารย ขจรศรี  ชาติกานนท   ผูชวยศาสตราจารย  
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด 
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลอง 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย         ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เร่ือง การเขียนแนะนําตนเอง         เวลา 3 คาบ  
                                                                                                                                                               
 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
 1.1 มาตรฐานการเรียนรู  
  มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขยีนเขยีนสื่อสาร เขยีนเรยีงความ ยอความ และเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.2 ตัวชี้วัด 
  ท 2.1 ม. 1/2  เขียนสื่อสารโดยใชถอยคําถูกตอง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 

 

2. จุดประสงคการเรียนรู  
 2.1 นักเรียนอธิบายหลักการเขียนแนะนําตนเองได  
 2.2 นักเรียนเขียนแนะนําตนเองได  
 

3.  สาระสําคัญ 
 การเขียนแนะนําตนเองเปนการนําเสนอขอมูลเกีย่วกับตวัเราใหผูอ่ืนรับทราบ ขอมูลดังกลาว
เปนขอมูลที่เราตองการนําเสนอเอง เพ่ือประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง 

                                                                         

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 4.1 ซื่อสัตยสุจริต   
 4.2 มีวินัย   
 4.3 มุงม่ันในการทํางาน    
  

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 5.1 คาบที่ 1 
  5.1.1 ข้ันนํา 
   นักเรียนและครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบนัที่นาสนใจ 
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  5.1.2 ข้ันสอน 
   5.1. 2.1 ครูนําแผนที่ความคิดมาใหนักเรียนดู แลวสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง
แผนที่ความคดิ 
   5.1. 2.2 นักเรียนศึกษาตัวอยางแผนที่ความคิด 
   5.1. 2.3 ครูอธิบายเพิม่เติมเกี่ยวกบัขั้นตอนการสรางแผนที่ความคิด 
   5.1. 2.4 นักเรียนแบงกลุมๆ ละ 5 คน ชวยกันเขยีนแผนที่ความคิด เรื่อง กลวย ลง
ในใบงาน โดยทํากิจกรรมตามขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
    5.1. 2.4.1 นักเรียนวางกระดาษเปลาทีไ่มมีเสนบรรทดัตามแนวนอน  
    5.1. 2.4.2 วาดภาพ  เขียนคํา หรือขอความที่สื่อหรือแสดงถึงเรื่องที่จะทํา
แผนที่ความคดิ  กลางหนากระดาษ โดยใชสีอยางนอย 3 สี และตองไมตีกรอบดวยรูปทรงเรขาคณิต  
    5.1. 2.4.3 คิดถึงหัวเรื่องสําคัญที่เปนสวนประกอบของเรื่องที่ทําแผนที่
ความคิด โดยเขียนเปนคําที่มีลักษณะเปนหนวย หรือเปนคําสําคญั (Key Word) สั้นๆ ที่มี
ความหมายบนเสน ซึ่งเสนแตละเสนจะตองแตกออกมาจากศูนยกลาง  
    5.1. 2.4.4 แตกความคิดของหัวเรื่องสําคัญแตละเร่ืองออกเปนกิ่งๆ หลายกิ่ง 
โดยเขียนคํา หรือวลีบนเสนที่แตกออกไป  
    5.1. 2.4.5 แตกความคิดรองลงไปที่เปนสวนประกอบของแตละกิง่ โดยเขียน
คําหรือวลีเสนที่แตกออกไป ซึ่งสามารถแตกความคิดออกไปเรื่อยๆ  
    5.1. 2.4.6 การเขียนคํา ควรเขียนดวยคําที่เปนคําสําคัญ (Key Word) หรือ
คําหลัก หรือเปนวลทีี่มี ความหมายชัดเจน  
    5.1. 2.4.7 คํา วลี สัญลกัษณ หรือรูปภาพใดที่ตองการเนน อาจใชวธิีการทํา
ใหเดน เชน การลอมกรอบ หรือใสกลอง เปนตน  
    5.1. 2.4.8 ใชสีตกแตงใหสวยงาม 
   5.1. 2.5 นักเรียนและครูรวมกันประเมินผลงาน  
  5.1.3 ข้ันสรุป 
   นักเรียนและครูชวยกันสรุปความรูเกี่ยวกบัแผนที่ความคิด  
 5.2 คาบที่ 2 – 3  
  5.2.1 ข้ันนํา 
   5.2.1.1 นักเรียนและครูสนทนาถึงความสําคัญของการแนะนําตนเอง 
   5.2.1.2 นักเรียนทบทวนขั้นตอนการเขียนแผนทีค่วามคิด 
   5.2.1.3 ครูแจงตัวชีว้ัด/จุดประสงคการเรียนรู 
  5.2.2 ข้ันสอน 
      5.2.3 ข้ันเตรียมการเขียน 
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    นักเรียนศึกษาใบความรูเรือ่ง การเขียนแนะนําตนเอง และตวัอยางการเขียน
แนะนําตนเองแลวสรุปความเขาใจเปนแผนที่ความคิดลงในสมุด 
   5.2.4 ข้ันยกรางการเขียน 
    นักเรียนเขียนแผนที่ความคดิ หัวขอ “ตัวฉัน” โดยมีครูคอยใชคําถามกระตุน 
เพ่ือใหนักเรียนคิดอยางหลากหลาย  
   5.2.5 ข้ันการเขียนราง 
    นักเรียนจัดลําดับเหตุการณจากแผนที่ความคิด แลวเขียนเรื่องตามลําดับ
เหตุการณในใบงานการเขียนแนะนําตนเอง 
   5.2.6 ข้ันตรวจสอบการเขียน 
    นักเรียนอานทบทวน ตรวจสอบงานเขยีนของตนเอง และปรับปรุงงานเขียน
ใหมีคุณภาพ 
   5.2.7 ข้ันนําเสนอผลงาน 
    นักเรียนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน เพ่ือนและครูประเมินผลงาน  
  5.3 ข้ันสรุป 
   นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเรื่องการเขียนแนะนาํตนเอง 
 

6.  สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
 6.1 ใบความรูที่ 1 เรื่องแผนที่ความคิด 
 6.2 ใบความรูที่ 2 เรื่องการเขียนแนะนําตนเอง 
 6.3 ใบความรูที ่3 เรื่องตัวอยางการเขียนแนะนําตนเอง 
 6.4 ใบงานที่ 1 แผนที่ความคิด เรื่องกลวย 
 6.5 ใบงานที่ 2 แผนที่ความคิด เรื่องตัวฉัน 
 6.6 ใบงานที่ 3 การเขียนแนะนาํตนเอง 
 

7.  ภาระงาน 
 เขียนแนะนําตนเอง 
 

8.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 8.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
  ตรวจผลงานของนักเรียน  
 8.2 เครื่องมือ 
  แบบประเมินการเขียนแนะนําตนเอง 
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ใบความรู 
เร่ืองการเขียนแนะนําตนเอง 

 

มารยาทในการเขียน 
 งานเขียนที่ดีและมีคุณคานัน้ เกิดจากองคประกอบหลายประการ สวนหนึ่งมาจากผูเขียน         
มีมารยาทในการเขียน ดังน้ัน มารยาทในการเขียน จึงเปนสิ่งสาํคัญและจําเปนตอการเขียนงาน     
ใหเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมีหลักปฏิบตัิ ดังนี้ 
 1. เขียนใหถูกตองตามอักขรวธิีและวรรคตอนของภาษาไทย 
 2. เขียนในสิ่งทีเ่ปนความจริง โดยการศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ใหถกูตอง 
 3. ตองมีความเทีย่งธรรม โดยเฉพาะการเขียนวิพากษวิจารณสิ่งใดสิ่งหนึ่งตองไมมีอคต ิ
 4. งานเขียนน้ันตองไมชี้นําหรือใชอารมณ ตองใชเหตผุลประกอบใหผูอานวินิจฉัยเอง 
 5. เขียนในสิ่งทีเ่ปนประโยชน ใหความรูที่มีคุณคา 
 6. ถานําขอความของผูอ่ืนมาเขียนจะตองใหเกียรติแกเจาของงาน โดยอางอิงแหลงที่มา 
 7. ใชภาษาประกอบการเขียนใหเหมาะสมกับรูปแบบ ถกูตองตามระดับภาษา และถูก
กาลเทศะ 
 

การเขียนแนะนําตนเอง 
 การแนะนําตนเองเปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตัวเราใหผูอ่ืนรับทราบ ขอมูลดังกลาวอาจเปน
ขอมูลที่เราตองการนําเสนอเอง เพ่ือประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง เชน การแนะนําตนเองตอสมาชิก
ในชั้นเรียนเม่ือสมัครเปนหัวหนาชั้น หรือตําแหนงอ่ืนๆ ในโรงเรียน หรืออาจเปนขอมูลที่บุคคลอื่นๆ 
ตองการจากเราโดยเฉพาะ เชน การแนะนําตนเองตอคณะกรรมการสัมภาษณทุนการศึกษา เปนตน 
การแนะนําตนเองสามารถใชไดทั้งการพดูและการเขียน  
 

หลักการเขียนแนะนําตนเอง 
 1. ควรพิจารณาจุดประสงคในการเขียนแนะนําตนเองใหชัดเจน เพ่ือใหจัดเตรียมขอมูลสําหรับ
การเขียนไดอยางถูกตอง เชน หากตองการเขียนแนะนําตนเองเพื่อสมัครรับเลือกตั้งตําแหนงตางๆ 
ควรเนนขอมูลเกี่ยวกบัประสบการณหรือความสามารถพเิศษอันเปนประโยชนสําหรับการปฏิบตัิหนาที่
นั้นๆ หรือกรณีเขียนแนะนําตนเองเพ่ือขอรับทุนการศกึษาหรือปจจัยสนบัสนนุอ่ืนๆ ก็ควรเตรียมขอมูล
เกี่ยวกับสถานภาพของครอบครัว ความสามารถในการศึกษา และเปาหมายหลังสําเร็จการศึกษา 
เปนตน 
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 2. ควรพิจารณาวาผูอานเปนบุคคลกลุมใดและมีความประสงคจะไดรบัขอมูลใดเปนพิเศษ 
เน่ืองจากบุคคลมีความรู ทศันคติและความรูสึกแตกตางกัน การเขียนแนะนําตนเองโดยไมคํานึงถึง
ผูอาน อาจทําใหการสื่อสารลมเหลวได ตัวอยางการเขียนแนะนําตนเองที่คํานึงถึงผูอาน เชน หาก
นักเรียนตองเขียนแนะนําตนเองใหเพ่ือนนักเรียนทราบ ก็ควรนําเสนอขอมูลที่เขาใจไดงาย หรืออาจเปน
เรื่องที่ผูอานเคยมีประสบการณดวยกัน หรือหากนักเรียนตองเขียนแนะนําตนเองใหผูใหญที่มีประสบการณ
สูง ก็ควรนําเสนอขอมูลที่ชัดเจน มีความเปนระเบียบเรียบรอยและเปนไปตามหลักสากลนิยม เปนตน 
 3. ควรเลือกใชสาํนวนภาษาใหเหมาะสม และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผูอาน กรณี
การเขียนนํานาํตนเองตอบคุคลที่มีความคุนเคย และมีวัตถุประสงคที่ไมเปนทางการนัก เชน การ
เขียนแนะนําตนเองเพื่อรับสมัครเปนหัวหนาชั้น หรือกรรมการชมรมตาง ๆ สามารถเลือกใชสํานวน
ภาษาที่ไมเปนทางการ อาจมีคําที่เปนภาษาเฉพาะกลุม เพ่ือใหเกิดความนาสนใจได อยางไรก็ตาม
ควรคํานึงถึงความสุภาพดวย กรณีการเขียนแนะนําตนเองตอบุคคลที่ไมรูจัก และมีวตัถุประสงคที่
เปนทางการ นักเรียนควรเลือกใชสํานวนภาษาทีเ่ปนทางการและเรียบเรียงใหถูกตองตามหลักการ
ใชภาษา หรอืตรงกับสิ่งทีผู่อานประสงคหรือไม เชน การเขียนเพ่ือขอรับทุนการศึกษา ขอรับความ
อนุเคราะห ขอสมัครงาน ขอสมัครเขาเปนสมาชิกของชมรมหรือองคกรตาง ๆ เปนตน 
 4. ควรพิจารณาความถูกตอง ความครบถวน และความนาเชื่อถือของขอมูลที่นาํเสนอ 
เพราะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูอานยอมรับผูเขียน การกลาวเกินจริงหรือการเสนอขอมูลที่ไมเกี่ยวของ
ยอมสงผลใหผูอานไมเชื่อถือและไมเขาใจผูเขียนได ขอมูลที่ควรมีในการเขียนแนะนําตนเอง มีดังนี้ 
  4.1 ชื่อ นามสกุล 
  4.2 วัน เดือน ป ที่เกิด 
  4.3 อายุ หนวยเปน ป และเดือน 
  4.4 ตําแหนง หรืออาชีพในปจจุบัน 
  4.5 ประวตัิการศึกษาทุกระดับ 
  4.6 ประวตัิการอบรมหรือประสบการณที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความตองการ
ของผูอาน 
  4.7 ขอมูลสมาชิกในครอบครวัเบื้องตน 
  4.8 ความสนใจ และงานอดิเรก 
  4.9 เกียรติยศ หรือรางวัลที่ไดรบั 
  4.10 ขอคิดหรือคตใินการดําเนินชีวติ 
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 5. การเขียนแนะนําตนเองในปจจุบัน นิยมใหมีผูรับรองดวย ซึ่งนักเรยีนควรพิจารณา
บุคคลที่มีคุณวุฒิมาเปนผูรบัรอง เชน ครูประจําชั้น ครูประจํากลุมสาระการเรยีนรู ผูอํานวยการ
โรงเรียน ประธานชมรมหรือองคกรที่นักเรียนเปนสมาชิก เปนตน ซึ่งจะชวยใหการเขียนของ
นักเรียนมีความนาเชื่อถือและไดรับการยอมรับมากขึ้น 
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ใบความรู 
ตัวอยางการเขียนแนะนําตนเอง 

 
 

มุมเล็กๆ ของขาพเจา 
 ยอนเวลากลับไปสิบสองปทีแ่ลว เม่ือวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2539 เวลา 21.20 น. 
ขาพเจาไดลืมตาดูโลก โดยบิดามารดาไดตั้งชื่อวา “ด.ช. ตอพงศ นิธยานนท” หรือที่ญาติพ่ีนองของ
ขาพเจาเรียกวา “ตอ” เม่ือครบรอบวันเกดิของขาพเจาทุกป ขาพเจาจะไดรับของขวัญที่ชอบเสมอ ซึ่ง
ไดแก เสื้อสีดํา อันเปนสีที่ชอบ นอกจากนี้ ขาพเจายังมีแงมุมเล็กๆ ในชีวิตที่นาสนใจดังจะได
กลาวถึงตอไปนี้ 
 เม่ือมีอายุพอจะเขาศึกษา ขาพเจาไดเร่ิมศึกษาในระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ณ ที่นั้น ขาพเจาไดพบกับเพื่อนมากมายและปจจุบันไดกลาย
มาเปนเพื่อนสนิทกัน คือ ชานน ชาคร ตอกมล และมุงม่ัน ทั้งน้ี เน่ืองจากเราทั้งหมดเรียนอยูหอง
เดียวกัน แตเม่ือขึ้นชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตางก็ตองแยกไปอยูตางหอง ปจจุบันขาพเจาศึกษาอยูชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม และโชคดีที่ไดพบกับชานน
และชาครอีกซึ่งทําใหขาพเจาดีใจมาก 
 ดานอุปนิสัยสวนตวั ขาพเจาชอบรับประทานอาหารประเภทไข เชน ไขเจียว ไขดาว ไขตม 
ไขตุน  ไขลวก ฯลฯ สวนผลไมที่ชอบรับประทาน คอื เงาะ สวนดานการศึกษา ขาพเจาชอบเรียน
วิชาคณติศาสตร เนื่องจากเปนวิชาทีใ่ชหลักของเหตุผล และทาทายความสามารถของตนเอง ความชอบ
ในวิชาคณติศาสตรนี้ เปนผลใหขาพเจามีความปรารถนาจะไปแขงขนัคณิตศาสตรโอลิมปก และหวงั
วาจะควาเหรยีญทองจากการแขงขันมาใหบิดาและมารดาชื่นชม 
 มุมเล็ก ๆ ของขาพเจา เปนมุมที่ขาพเจามีความสุข เพราะไดใชชวีติตามทีต่นเองประสงค 
บิดาและมารดามักจะบอกขาพเจาเสมอวา “ทําอะไรก็ได แตใหอยูบนพ้ืนฐานของความดีและไมทําให
ผูอ่ืนเดือดรอน” ขาพเจาจึงปฏิบัตติามหลักการขอน้ี และหวังวาในอนาคต ขาพเจาจะพัฒนาตนเอง
ไปสูความสําเร็จอยางที่ตั้งใจไว 
 
       ประพันธโดย ด.ช.ตอพงศ นิธยานนท 
                    โรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
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ใบความรู 
เร่ือง แผนท่ีความคิด 

 
 

 แผนที่ความคดิเปนการแสดงขอมูลความรูตามกระบวนการคิด โดยการจัดกลุมความคิด
หลักและความคิดรองใหสัมพันธกัน เพ่ือชวยใหเห็นภาพรวมของเรื่องไดอยางชัดเจน โดยการใช
ภาพ สี และเสน  

 

การสรางแผนที่ความคิด  
 1. วางกระดาษเปลาที่ไมมีเสนบรรทัดตามแนวนอน  
 2. วาดภาพ  เขียนคํา หรือขอความที่สื่อหรือแสดงถึงเรื่องที่จะทําแผนที่ความคิดกลาง
หนากระดาษ โดยใชสีอยางนอย 3 สี และตองไมตีกรอบดวยรูปทรงเรขาคณิต  
 3. คิดถึงหัวเรื่องสําคัญที่เปนสวนประกอบของเรื่องที่ทําแผนที่ความคิด โดยเขียนเปนคํา
ที่มีลักษณะเปนหนวย หรือเปนคําสําคัญ (Key Word) สั้น ๆ ที่มีความหมายบนเสน ซึ่งเสนแตละ
เสนจะตองแตกออกมาจากศูนยกลาง  
 4. แตกความคิดของหัวเรื่องสําคัญแตละเร่ืองออกเปนกิ่ง ๆ หลายกิ่ง โดยเขียนคํา หรือ
วลบีนเสนที่แตกออกไป  
 5. แตกความคิดรองลงไปที่เปนสวนประกอบของแตละกิง่ โดยเขียนคําหรือวลีเสนที่แตก
ออกไป ซึ่งสามารถแตกความคิดออกไปเรื่อย ๆ  
 6. การเขียนคํา ควรเขียนดวยคําที่เปนคําสําคัญ (Key Word) หรือคําหลัก หรือเปนวลีที่
มี ความหมายชัดเจน  
 7. คํา วลี สัญลักษณ หรือรูปภาพใดที่ตองการเนน อาจใชวิธีการทําใหเดน เชน การลอม
กรอบ หรือใสกลอง เปนตน  
 8. ใชสีตกแตงใหสวยงาม 
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ใบงาน 
เร่ือง การเขียนแนะนาํตนเอง 

 
ชื่อ ............................................................................................ ชั้น ................... เลขที ่.............. 
 

คําชี้แจง:  ใหนักเรียนเขียนแนะนําตนเองใหผูอ่ืนรูจักและเกิดความชื่นชมในตวันกัเรียน  

 
 เรื่อง .............................................................................................................................. 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
 
   - แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนเชงิสรางสรรค 
   - แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาไทย 
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แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค 
 

คําชี้แจง: 
 นักเรียนดูภาพ เขียนถายทอดความคิด ความรูสึก ประสบการณตามจินตนาการเปน “รอยแกว” 
ตั้งชื่อเรื่อง และเลือกรปูแบบการเขียนไดอยางอิสระ กําหนดความยาวไมนอยกวา  15 บรรทัด ใชเวลา
ในการเขียน 50 นาที 
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ชื่อ ............................................................................................ ชั้น ................... เลขที ่.............. 
 
 เรื่อง .............................................................................................................................. 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 



 
 

106 

 

แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาไทย 
 

คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ ถามเกี่ยวกับความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ของนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 2. การตอบแบบสอบถามนี้ ไมมีผลตอคะแนนการเรียนของนักเรียนแตประการใด        
ผลการตอบแบบสอบถามของนักเรียนจะมีประโยชนและมีคุณคามากที่สุด ก็ตอเม่ือนักเรียนตอบตรง
กับความเปนจริงมากที่สุด 
 3. วิธตีอบแบบสอบถามวัดความสนใจแตละขอมีชองวางใหนักเรียนเลือกตอบ 5 ชอง คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ใหนักเรียนอานขอความแตละขอใหเขาใจ แลวทํา
เครื่องหมาย  ลงในชองที่นักเรียนเห็นวาตรงกับความสนใจของนักเรียนมากที่สุด 
 

 
ระดับความสนใจ 

ขอที่ ขอความ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

  1 ขาพเจาติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย
ตลอดชั่วโมง 

     

  2 ขาพเจาชอบคนควาหาคําตอบเม่ือมีขอสงสัย
เกี่ยวกับภาษาไทย 

     

  3 ขาพเจามีความสนุกสนานในการเรียนภาษาไทย      
  4 ขาพเจาทบทวนบทเรียนเกีย่วกับภาษาไทยที่เรียน

ไปแลวเปนประจํา 
     

  5 เม่ือขาพเจาไมเขาใจเนื้อหาที่เรียน ขาพเจาจะ
สอบถามครูผูสอนทันที 

     

  6 ขาพเจาชอบใหครูซักถามปญหาภาษาไทย         
ในชั่วโมงเรียน 

     

  7 ขาพเจามีการเตรียมตวักอนการสอบภาษาไทย      
  8 ขาพเจาตั้งใจเรียนภาษาไทยอยางสม่ําเสมอ      
  9 ขาพเจาชอบเลนเกมเกี่ยวกบัภาษาไทย      
10 ขาพเจาจะรีบทําการบานภาษาไทย แลวสงครูกอน

กําหนด 
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ภาคผนวก ง 
  
 - ตารางแสดงคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด 
 - ตารางแสดงคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 
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ตาราง 9 คาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด 
 

คนที่ คะแนนระหวางเรียน (E1) ( 50 คะแนน) คะแนนหลังเรียน (E2) (10 คะแนน) 

     

1  34  7  
2  40  8  
3  40  9  
4  42  10  
5  42  9  
6  41  9  
7  41  8  
8  41  8  
9  39  8  

10  36  8  
11  39  8  
12  37  7  
13  42  8  
14  45  10  
15  39  8  
16  38  8  
17  41  9  
18  37  8  
19  41  8  
20  39  8  
21  36  7  
22  42  9  
23  45  9  
24  41  10  
25  41  8  
26  40  8  
27  43  9  
28  43  10  
29  40  8  
30  39  8  

      

รวม 1204  254  
      

E1/E2 80.27  84.67  
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ตาราง 10 คาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 
 

คนที่ คะแนนระหวางเรียน (E1) ( 50 คะแนน) คะแนนหลังเรียน (E2) (10 คะแนน) 

     

1  39  7  
2  38  8  
3  38  8  
4  42  8  
5  41  9  
6  42  10  
7  37  8  
8  40  7  
9  37  7  

10  41  8  
11  39  8  
12  38  8  
13  41  9  
14  42  9  
15  37  8  
16  37  7  
17  43  9  
18  46  10  
19  41  8  
20  38  8  
21  44  9  
22  43  9  
23  40  8  
24  37  8  
25  44  8  
26  41  8  
27  41  8  
28  41  8  
29  39  8  
30  38  9  

      

รวม 1205  247  
      

E1/E2 80.33  82.33  
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ภาคผนวก จ 
 

 - ตารางแสดงคะแนนความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคกอนและหลังการเรียน 
   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนทีค่วามคิด 
 - ตารางแสดงคะแนนความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคกอนและหลังการเรียน    
   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
 - ตารางแสดงคะแนนความสนใจในการเรียนภาษาไทยกอนและหลังการเรยีนของ 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด 
 - ตารางแสดงคะแนนความสนใจในการเรียนภาษาไทยกอนและหลังการเรยีนของ 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
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ตาราง 11 แสดงคะแนนความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคกอนและหลังการเรียนของนักเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ดรับการสอนโดยใชแผนทีค่วามคิด 
 

คนที ่
กอนเรียน (X1) 
(10 คะแนน) 

หลังเรียน (X2) 
(10 คะแนน) 

ผลตาง (D) ผลตางกําลังสอง (D2) 

          

1  6  9  3  9  
2  6  8  2  4  
3  5  8  3   9  
4  6  9  3  9  
5  6  8  2  4  
6  8  10  2  4  
7  6  8  2  4  
8  6  8  2  4  
9  6  8  2  4  

10  6  9  3  9  
11  7  10  3  9  
12  6  8  2  4  
13  8  10  2  4  
14  6  8  2  4  
15  7  9  2  4  
16  7  9  2  4  
17  6  8  2  4  
18  6  8  2  4  
19  7  9  2  4  
20  6  8  2  4  
21  5  8  3  9  
22  6  8  2  4  
23  5  8  3  9  
24  6  9  3  9  
25  7  9  2  4  
26  8  10  2  4  
27  8  10  2  4  
28  6  9  3  9  
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ตาราง 11 (ตอ)  
 

คนที ่
กอนเรียน (X1) 
(10 คะแนน) 

หลังเรียน (X2) 
(10 คะแนน) 

ผลตาง (D) ผลตางกําลังสอง (D2) 

          

29  7  9  2  4  
30  6  9  3  9  
31  7  8  1  1  
32  8  9  1  1  
33  6  9  3  9  
34  7  9  2  4  
35  6  8  2  4  
36  6  8  2  4  
37  8  10  2  4  
38  7  9  2  4  
39  7  9  2  4  
40  6  8  2  4  
41  6  9  3  9  
42  6  9  3  9  
43  7  9  2  4  
44  8  10  2  4  
45  8  10  2  4  
46  7  9  2  4  
47  6  9  3  9  
48  7  10  3  9  
49  6  9  3  9  
50  6  8  2  4  

          

  X 1  = 6.52 X 2 = 8.80 ∑D  = 114 ∑ 2D = 274 
          

 
 ทดสอบสมมุติฐานขอที่ 2 ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียน
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด โดยใชสถิติแบบ t – test 
for Dependent Samples  



 
 

113 

 จากสูตร 
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ตาราง 12 แสดงคะแนนความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียนของนักเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ดรับการสอนตามคูมือครู 
 

คนที ่
กอนเรียน (X1) 
(10 คะแนน) 

หลังเรียน (X2) 
(10 คะแนน) 

ผลตาง (D) ผลตางกําลังสอง (D2) 

          

1  5  7  2  4  
2  5  6  1  1  
3  6  8  2  4  
4  6  8  2  4  
5  5  7  2  4  
6  6  8  2  4  
7  5  7  2  4  
8  3  6  3  9  
9  6  8  2  4  

10  3  7  2  16  
11  5  7  2  4  
12  6  7  1  1  
13  5  7  2  4  
14  5  7  2  4  
15  7  9  2  4  
16  5  7  2  4  
17  6  7  1  1  
18  7  9  2  4  
19  6  7  1  1  
20  6  7  1  1  
21  7  9  2  4  
22  8  10  2  4  
23  6  8  2  4  
24  5  7  2  4  
25  5  7  2  4  
26  5  7  2  4  
27  8  9  1  1  
28  6  7  1  1  



 
 

115 

ตาราง 12 (ตอ)  
 

คนที ่
กอนเรียน (X1) 
(10 คะแนน) 

หลังเรียน (X2) 
(10 คะแนน) 

ผลตาง (D) ผลตางกําลังสอง (D2) 

          

29  5  7  2  4  
30  5  7  2  4  
31  5  7  2  4  
32  7  8  1  1  
33  6  7  1  1  
34  8  9  1  1  
35  7  8  1  1  
36  6  7  1  1  
37  8  9  1  1  
38  7  8  1  1  
39  8  9  1  1  
40  7  8  1  1  
41  6  8  2  4  
42  7  9  2  4  
43  8  9  1  1  
44  8  10  2  4  
45  7  8  1  1  
46  8  9  1  1  
47  7  9  2  4  
48  8  9  1  1  
49  7  8  1  1  
50  6  8  2  4  

          

  X 1  = 6.24 X 2 = 7.88 ∑D  = 82 ∑ 2D = 154 
          

 
 ทดสอบสมมุติฐานขอที่ 3 ความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนและหลังการเรียน
ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู โดยใชสถิติแบบ t – test for Dependent 
Samples  
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 จากสูตร   t   = 
( )

1;

1

2
2

−=

−

− ∑∑
∑ ndf

n
DDn

D    

 
      df   = n-1 
   เม่ือ   n   = 50 
      ∑D    =  82 
      ∑ 2D   =  154 
      (∑D ) 2 = 6,724 
 

      t   = 
( ) ( )

49
672415450

82

−
 

 

      t   = 

49
67247700

82

−
 

 

      t   = 

49
976

82  

 

      t   = 
9.19

82  

 

      t   = 
5.4

82  

 
      t   = 18.37 
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ตาราง 13 แสดงคะแนนความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียน ชั้น 
     มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด 
 

คนที ่
กอนเรียน (X1) 
(10 คะแนน) 

หลังเรียน (X2) 
(10 คะแนน) 

ผลตาง (D) ผลตางกําลังสอง (D2) 

          

1  58  75  17  289  
2  59  72  13  169  
3  59  82  23  529  
4  68  74  6  36  
5  55  71  16  256  
6  56  65  9  81  
7  61  76  15  225  
8  80  84  4  15  
9  90  92  2  4  

10  69  80  11  121  
11  75  79  4  16  
12  70  78  8  64  
13  72  78  6  36  
14  62  75  13  169  
15  91  94  3  9  
16  72  76  4  16  
17  61  75  14  196  
18  73  76  3  9  
19  49  70  21  441  
20  55  71  16  256  
21  69  80  11  121  
22  83  84  1  1  
23  75  77  2  4  
24  65  74  9  9  
25  70  73  3  9  
26  67  77  10  100  
27  69  72  3  9  
28  75  79  4  16  
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ตาราง 13 (ตอ)  
 

คนที ่
กอนเรียน (X1) 
(10 คะแนน) 

หลังเรียน (X2) 
(10 คะแนน) 

ผลตาง (D) ผลตางกําลังสอง (D2) 

          

29  69  74  5  25  
30  61  69  8  64  
31  78  79  1  1  
32  63  72  9  81  
33  78  82  4  16  
34  70  73  3  9  
35  53  72  19  361  
36  51  80  29  841  
37  58  79  21  441  
38  66  69  3  9  
39  87  89  2  4  
40  70  76  6  36  
41  61  75  14  196  
42  66  79  13  169  
43  62  78  16  256  
44  67  75  8  64  
45  81  83  2  4  
46  67  79  12  144  
47  68  82  14  196  
48  72  75  3  9  
49  71  74  3  9  
50  58  66  8  64  

          

  X 1  = 67.7 X 2 = 76.78 ∑D  = 454 ∑ 2D = 6206 
          

 
 ทดสอบสมมุติฐานขอที่ 5 ความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด โดยใชสถิติแบบ t – test for Dependent 
Samples  
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 จากสูตร   t   = 
( )

1;

1

2
2

−=

−

− ∑∑
∑ ndf

n
DDn

D    

 
      df   = n-1 
   เม่ือ   n   = 50 
      ∑D   =  454 
      ∑ 2D   =  6206 
      (∑D ) 2 = 206,116 
 
      t   = 

( ) ( )
49

206116620650

454

−
 

 

      t   = 

49
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454

−
 

 

      t   = 

49
104184

454  

 

      t   = 
2126
454  

 

      t   = 
46
454  

 
      t   = 9.68 
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ตาราง 14 แสดงคะแนนความสนใจในการเรยีนภาษาไทยกอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
     ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
 

คนที ่
กอนเรียน (X1) 
(10 คะแนน) 

หลังเรียน (X2) 
(10 คะแนน) 

ผลตาง (D) ผลตางกําลังสอง (D2) 

          

1  65  69  4  16  
2  64  72  8  64  
3  65  65  0  0  
4  63  69  6  36  
5  65  69  4  16  
6  55  75  20  400  
7  68  72  4  16  
8  63  78  15  225  
9  80  82  2  4  

10  58  60  2  4  
11  58  65  7  49  
12  62  67  5  25  
13  68  70  2  4  
14  72  73  1  1  
15  67  68  1  1  
16  50  59  9  81  
17  62  65  3  9  
18  61  63  2  4  
19  83  83  0  0  
20  64  66  2  4  
21  68  79  11  121  
22  61  65  4  16  
23  51  59  8  64  
24  62  77  15  225  
25  61  62  1  1  
26  69  73  4  16  
27  62  62  0  0  
28  72  75  3  9  
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ตาราง 14 (ตอ)  
 

คนที ่
กอนเรียน (X1) 
(10 คะแนน) 

หลังเรียน (X2) 
(10 คะแนน) 

ผลตาง (D) ผลตางกําลังสอง (D2) 

          

29  62  67  5  25  
30  64  66  2  4  
31  59  60  1  1  
32  64  65  1  1  
33  68  70  2  4  
34  67  67  0  0  
35  68  76  8  64  
36  73  74  1  1  
37  73  75  2  4  
38  63  65  2  4  
39  64  67  3  9  
40  93  93  0  0  
41  66  68  2  4  
42  74  75  1  1  
43  60  74  14  196  
44  69  73  4  16  
45  78  79  1  1  
46  65  76  11  121  
47  77  77  0  0  
48  66  66  0  0  
49  72  72  0  0  
50  64  65  1  1  

          

  X 1  = 66.16 X 2 = 70.24 ∑D  = 204 ∑ 2D = 1868 
          

 
 ทดสอบสมมุติฐานขอที่ 6 ความสนใจในการเรียนภาษาไทย กอนและหลังการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู โดยใชสถิติแบบ t – test for Dependent Samples  
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 จากสูตร  t   = 
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1
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−
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∑ ndf

n
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D   

 
     df   = n-1 
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     ∑ 2D   =  1868 
     (∑D ) 2 = 41,616 
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49
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