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ความเป็นมา  

การเขียนเป็นทักษะหนึ่งท่ีใช้สื่อความคิดของมนุษย์ให้มีความเข้าใจตรงกัน เป็นพฤติกรรมการ

ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจเร่ืองราวต่างๆ เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงต้องใช้ความสามารถสูง ท้ังนี้เนื่องจากการเขียนเป็นกระบวนการสังเคราะห์ของสมองเป็น

การสื่อสารความคิดออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร ความคิดกับการเขียนนัน้มคีวามสัมพันธ์กัน หากปราศจาก

การคิดก็เขียนไม่ได้ ความคิดจึงเป็นพืน้ฐานเบือ้งต้นของการเขียน (รุ่งทิพย ์อนุเมธางกูร, 2544: 2) 

ภาษาเป็นเคร่ืองสะท้อนความคิดอ่านของคนเรา ดังนั้นเมื่อเรามีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

เราจึงต้องสื่อสารด้วยการพูดหรือการเขียน เพื่อบอกสิ่งนั้นให้ผู้อื่นเข้าใจหรือรับทราบการถ่ายทอดความคิด

ออกมาเป็นภาษาอย่างสร้างสรรค์นั้นสามารถพัฒนาหรือส่งเสริมได้ ท้ังนี้ ผู้เรียนท่ีมีภาษาใช้กว้างขวางมี

ประมวลค าในการใช้พูด ฟัง อ่าน เขียนมาก ผู้เรียนจะคิดได้กวา้งขวางลึกซึ้งและสร้างเสริมความชาญฉลาด 

สามารถคิดสร้างสรรค์ได้ (กรมวชิาการ, 2545: 8) ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่มอียู่ในตัวคนทุกคน 

และสามารถส่งเสริมคุณลักษณะนี้ให้พัฒนาสูงขึน้ได้ (อารี พันธ์มณ ี2540: 20) ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ี

ตดิตัวมาตัง้แตเ่กิดและความคิดสร้างสรรค์สามารถเรียนรู้ได้ ครูผู้สอนสมควรจัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียน

ได้มีโอกาสฝึกความคิดสร้างสรรค์ได้เชน่กัน (สมศักดิ์ ภูว่ภิาดาวรรธน,์ 2544: 3) 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ก าหนด

ขอบเขตของสาระไว ้5 สาระ คือ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและ

วรรณกรรม จากขอบเขตของท้ัง 5 สาระนัน้ จัดได้วา่ทักษะการเขียนเป็นทักษะท่ียากกว่าทักษะอื่น เนื่องจาก

การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนกึคิด ความต้องการ อารมณ์และประสบการณ์ต่างๆ ของผู้เขียน เพื่อ

สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจให้ตรงตามท่ีผู้เขียนต้องการ โดยใช้สัญลักษณ์หรือตัวอักษรเพื่อสื่อความ จะเห็นได้ว่า

กระบวนการทางความคิดและความสามารถในการใช้ภาษา เป็นสิ่งท่ีสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ได้ ทักษะการ

เขียนเป็นทักษะอย่างหนึ่งท่ีใช้สื่อความคิด ในการสื่อความคิดนั้น นักเขียนควรถ่ายทอดความคิดออกมาเป็น

ภาษาเขยีนได้อยา่งสร้างสรรค์ ครูทุกคนสามารถกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้โดยเสรี ซึ่งการ

สอนเขียนท่ีส่งเสริมการพัฒนาความคิดได้มาก คือ การสอนเขียนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพราะการ

สอนเขียนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นการฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางการเขียนของ

นักเรียนได้ดีย่ิงขึ้น  เป็นการเขียนซึ่งมีลักษณะของการคิดริเร่ิมและมีอิสระในการแสดงความคิดโดยผู้เขียนจะ

ใชจ้ินตนาการและประสบการณ์ของตนมาเชื่อมโยงความคดิในการเขียน (วภิารัตน์ ผลภญิโญล, 2547: 1-2) 
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นอกจากนั้นแล้ว หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดมุ่งหมายท่ีต้องการให้

ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอา่น รักการเขียน และรักการค้นคว้า (กรมวิชาการ, 2544: 

4) ดังนัน้ การเขียนเชงิสร้างสรรค์จึงได้เข้ามามีบทบาทส าคัญตอ่การศึกษา เพราะเป็นการพัฒนาสมรรถภาพ

ทางการคิดและการเขียนของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการเขียนถ่ายทอดความคิด การ

แสดงออก ความรู้สึก  จินตนาการ และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีมีอยู่ออกมาในทางสร้างสรรค์อย่างอิสระเสรี 

โดยการถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาเขียน การเขียนช่วยให้ผู้เรียนได้ถ่ายทอดความคิดระบายอารมณ์ตาม

ธรรมชาติท่ีมีอยู่ในตัว ท าให้เกิดความเพลิดเพลินชื่นชมในศิลปะ ซาบซึ้งในภาษา รวมถึงการปรับตัวทาง

อารมณแ์ละสังคมได้อย่างด ี(นจิ จันทร์มล, 2535: 1-2 ) จึงนับได้ว่าการเขียนเชงิสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญและ

จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีควรจะปลูกฝังส่งเสริมและพัฒนาให้กับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และ

มาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 2 : การเขียนมาตรฐาน 2.1 คือ การใชก้ระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร 

เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงาน ข้อมูลสารสนเทศและรายงาน

การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันท่ี 4     ( ม.4 - ม.6 ) ได้เน้นการเขียน

เรียงความ ย่อความ เขียนอธิบาย ชี้แจง เขียนโน้มน้าวใจเขียนแสดงทรรศนะ เขียนบันทึก เขียนสารคดี เขียน

เชงิสร้างสรรค์ และเขยีนเชงิวชิาการ ใชก้ระบวนการเขียนพัฒนางานเขยีน (กรมวชิาการ, 2546: 7) 

การเรียนการสอนภาษาไทยท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การเขียนเชงิสร้างสรรค์ยังไมไ่ด้รับการส่งเสริม

หรือพัฒนาไปเท่าท่ีควรเห็นได้จากผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของกรมวิชาการและหน่วย

ศกึษานิเทศก ์กรมสามัญศกึษา พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิอยู่ใน

ระดับต่ า ด้วยเหตุผลท่ีเกิดความรู้สึกว่าการเขียนนั้นเป็นเร่ืองยากเกินความสามารถ ไม่ทราบวา่จะเขียนอะไร 

เขียนอย่างไร จะเร่ิมเขียนส่วนใด จึงเขียนไมไ่ด้ ล าบากใจในการเขียน (พรทิพย์ ประกายแก้ว, 2543: 3) การ

สอนของครูส่วนใหญ่เน้นการสอนแบบครูเป็นศูนยก์ลาง การสอนเขียนเป็นการสอนแบบมีกฎเกณฑ์ เนน้การ

จ าและเชาว์ปัญญามากกว่าเน้นความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นพื้นฐานของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ขาดการ

กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะท้ังด้านการคิดและการเขียนเท่าท่ีควร ขาดเทคนิคการส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน (มานัส กิจเกิด, 2545: 3) รวมท้ังขาดสื่อการเรียนท่ีจะกระตุ้นและส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนได้รับรู้แล้วเกิดความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ เกิดจินตนาการ พร้อมท้ังรวบรวม

ความคิดเหลา่นั้นให้เข้ารูปเข้ารอยออกมาเป็นภาษาเขียน 

ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่านักเรียนขาดความคิดสร้างสรรค์ใน

การเขียนบทร้อยกรอง เรียงความ บทความ สารคดี และเร่ืองสั้น ซึ่งการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นงานเขียนท่ี

เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีอยู่ในตัวทุกคน สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้มีเพิ่มขึ้นในตัวของนักเรียนได้

ไมย่าก โดยอาศัยสื่อการเรียนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนเป็นสิ่งเร้า กระตุ้น และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิด

สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพืน้ฐานของการเขียนเชงิสร้างสรรค์ 

แบบฝึกเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นต่อการฝึกทักษะการเขียนของนักเรียน และการฝึกนัน้ควรจะมหีลายๆ 

แบบ เพื่อนักเรียนจะได้ไม่เบ่ือ แบบฝึกนั้นนอกจากจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญต่อการเรียนทักษะทางภาษาของ

นักเรียนแล้ว ยังมีประโยชนส์ าหรับครูผู้สอนในการสอน  ท าให้ทราบพัฒนาการทางทักษะนั้นๆ ของนักเรียน

และเห็นขอ้บกพร่องในการเขียน ซึ่งจะได้แก้ไขปรับปรุงได้ทันท่วงที อันมผีลท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จใน

การเขียน (เหมพรรณ โนทะยะ, 2549: 51) การฝึกโดยการใช้แบบฝึกก็เป็นการจัดสภาพการณ์เพื่อให้ผู้ฝึก

เปลี่ยนพฤติกรรมจนสามารถปฏิบัตงิานท่ีได้รับมอบหมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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จากแนวคิดและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิง

สร้างสรรค์ขึ้น ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความคิดเชิง

สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพืน้ฐานของการเขียนเชงิสร้างสรรค์ เกดิจินตนาการ สนุกสนาน เกิดความเพลดิเพลนิ และ

เกิดความพร้อมท่ีจะถ่อยทอดความคดิออกมาเป็นภาษาในรูปของการเขียนเชงิสร้างสรรค์ได้อย่างมคีุณภาพ 

แนวคิดทฤษฎี   

แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์นั้น กรรณิการ์ พลยุทธ (2541: 26) กล่าวว่า อาจเป็นเร่ือง

ธรรมดาของคน สัตว์ สิ่งแวดล้อมหรือเร่ืองราวท่ีแปลกไปจากธรรมชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อสาร

ระหว่างผู้เขียนกับผู้อา่นให้เข้าใจตรงกัน พรทิพย์ ประการแก้ว (2543: 16) ได้กล่าวเช่นเดียวกันวา่ การเขียน

เชงิสร้างสรรค์นั้นจะถ่ายทอดการเขียนออกมาด้วยถ้อยค าท่ีสละสลวย โดยมิได้ลอกเลียนแบบผู้อื่น น่าสนใจ 

มีประโยชน์ จิรภรณ์  เดชนาเกร็ด (2549: 15) กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นทักษะการสื่อสารโดย

การเขียน เพื่อถ่ายทอดความคิด  จินตนาการ ความรู้สึก ประสบการณ์ของผู้ เขียนเอง โดยมิได้

ลอกเลียนแบบผู้อ่ืน ความคิดท่ีถ่ายทอดออกมานัน้  เป็นความคิดริเร่ิม แปลกใหม ่น่าสนใจ เป็นงานเขียนท่ีมี

เอกลักษณ์ของตนเอง ส่วนภาษาท่ีใชน้ าเสนอน้ันควรถูกต้อง เหมาะสม สละสลวย เพื่อจะถ่ายทอดให้ผู้อ่าน

เข้าใจสาระ  ความรู้สึก อารมณ์ของผู้เขียน รวมท้ังสามารถสร้างสรรค์งานเขียนท่ีมีคุณค่า เพื่อประโยชน์ต่อ

ตนเองและสังคม 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นทักษะการสื่อสารโดยการเขียนเพื่อถ่ายทอดความคิด จินตนาการ  

ความรู้สึก ประสบการณ์ของผู้เขียนเอง โดยมิได้ลอกเลียนแบบผู้ใด ความคิดท่ีถ่ายทอดออกมานั้น เป็น

ความคิดริเร่ิม แปลกใหม่ น่าสนใจ เป็นงานเขียนท่ีมีเอกลักษณ์ของตนเอง ส่วนภาษาท่ีใช้น าเสนอนั้นควร

ถูกต้อง  เหมาะสม สละสลวย เพื่อจะถ่ายทอดให้ผู้อ่านเข้าใจสาระ ความรู้สึก อารมณ์ ตามผู้เขียน รวมท้ัง

สามารถสร้างสรรค์งานเขียนท่ีมีคุณค่า เพ่ือประโยชนต์่อตนเองและสังคม 

วัตถุประสงค์  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 กลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน และกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน 

สมมุตฐิานการวิจัย 

ผลสัมฤทธ์ิด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มทดลอง สูงกว่ากลุ่ม

ควบคุม อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร  

ประชากรท่ีศึกษาและขอบเขตการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 

จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน   ห้องเรียน กลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 44 

คน 

กลุ่มตัวอย่าง  
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กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัด

จันทบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 เลอืก 2 ห้องเรียน จาก 4 ห้องเรียน โดยใชว้ธีิการเลอืกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ห้องท่ีเลือกมามีนักเรียนจ านวน 41 คน และ 44 คน ใช้เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน 

จ านวน 41 คน เป็นกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 44 คน 

ตัวแปรที่ศกึษา  

ตัวแปรอิสระคือ แบบฝึกเสริมทักษะจ านวน 5 เล่ม ได้แก่ เล่มท่ี 1 การเขียนเรียงความ เล่มท่ี 2  

การเขียนบทความ เลม่ท่ี 3 การเขียนสารคดี เล่มท่ี 4 การเขียนเร่ืองสั้น เร่ืองท่ี 5 การเขียนร้อยกรอง 

ตัวแปรตามคอื   

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ 

               2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนเชงิสร้างสรรค์ 

               3. ความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทักษะ 

               4. ผลการเขียนเชงิสร้างสรรค์ 

 

 

เครื่องมอื 

เครื่องมือในการทดลองครัง้นี้ ได้แก่ 

1.  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชงิสร้างสรรค์ จ านวน 5 เล่ม 

2.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเขียนเชงิสร้างสรรค์ 

3.  ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดา้นการเขียนเชงิสร้างสรรค์ 

4.  ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การรวบรวมข้อมูล   

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่   

1. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วัดเนื้อหาความรู้ด้านการเขียนเชิง

สร้างสรรค์ แบบประเมินการเขียนเล่มท่ี 1 การเขียนเรียงความ เลม่ท่ี 2 การเขียนบทความ เลม่ท่ี 3 การเขียน

สารคด ีเลม่ท่ี4การเขียนเร่ืองสั้น เร่ืองท่ี 5 การเขียนร้อยกรอง     

2. แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทักษะ แบบสอบถามการใช้แบบฝึกเสริม

ทักษะพัฒนาการเขียนเชงิสร้างสรรค์     

3. แบบประเมินการเขียนเชงิสร้างสรรค์ ชัน้มัธยมศึกษาปท่ีี 6 

4. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 



 - 5 - 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

รายงานการวิจัย เร่ือง ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 4 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของแบบฝึก

เสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมโดยใช้

แบบประเมินเนื้อหาของแบบฝึกหาค่าเฉลี่ยดัชนคีวามสอดคล้อง ( IOC ) และทดลองใชก้ับกลุม่ขนาดเล็ก 

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ด าเนนิการโดยใชส้ถิต ิt - test  independent  เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ    

นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชงิสร้างสรรค์ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเขียน

เชิงสร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้ศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสนับสนุน

สมมุติฐานข้อท่ี 1 

จากผลการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยมขี้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนและศกึษาวิจัยใน

ครัง้ตอ่ไป ดังนี้ 

1. ผู้สอนควรศึกษาลักษณะและการใชแ้บบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชงิสร้างสรรค์ให้มีความรู้ความ

เข้าใจอย่างแจ่มแจง้ เพื่อจะได้น าไปใชใ้ห้ถูกตอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้สอนควรน าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชงิสร้างสรรค์ไปใชก้ับระดับชัน้ท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนอยา่งสมบูรณ์ 

3. เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้สอนในการสร้างกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการเขียนเชงิสร้างสรรค์ตอ่ไป 

ประโยชน์ของงานวิจัย  

1. ได้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชงิสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 

6 ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

2. เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง 

 


