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บทคดัย่อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงค์เพื่อ  1) พฒันาความสามารถ 
การเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผงัมโนทัศน์    2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษ
เชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผงัมโนทัศน์  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเ รียนไผทอุดมศึกษา  จังหวัดก รุ ง เทพมหานคร  ภาค เ รียนท่ี  2  ปีการศึ กษา 2561  
จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 24 คน โดยใชก้ารสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือ 
ท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1)  แผนการจัดการเ รียน รู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ผ ังมโนทัศน์   
2) แบบทดสอบการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์ 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาองักฤษ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโน
ทศัน์ การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ 1) ค่าร้อยละ 2) ค่าเฉล่ีย  3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และ 4) Paired simple t-test ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนมีความสามารถการเขียนภาษาองักฤษ 
มีคะแนนไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ทุกคนคิดเป็นร้อยละ100  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 3) ระดบัความพึงพอใจต่อการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผงัมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า  
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 2.68, S.D.= 0.04)  
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ABSTRACT 

 
This experimental research aimed to 1) develop creative writing ability in English using 

concept mapping, 2) study the English achievement of Pratomsuksa 6 Students, and 3) study the 
students’ satisfaction level towards creative writing in English using concept mapping. Samples 
were Pratomsuksa 6 students of Patai Udom Suksa School, Bangkok studying in the second 
semester of the academic year 2018. Samples which were 24 students from one classroom were 
purposively selected. Instruments used in this research were 1) English lesson plans using concept 
mapping, 2) the creative writing in English test, 3) the English achievement test, and  
4) the questionnaire on student’s satisfaction towards creative writing in English using concept 
mapping. Data were analyzed using percentage, mean score, standard deviation and paired sample 
t-test. The results showed that 1) the creative writing ability in English of all students, accounting 
for 100% passed the criterion score at 80%, 2) when considering the English achievement of 
Pratomsuksa 6 students, the average posttest scores were significantly higher than the pretest 
average scores at the .05 level, and 3) the students’ satisfaction towards creative writing in English 
using concept mapping was generally at the high level (X̅ = 2.68, S.D. = 0.04). 
 
Keywords: Development of English writing ability, Creative writing, Concept mapping 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ที่มำและควำมส ำคญั  

ภาษาองักฤษ เป็นภาษาท่ีหลายประเทศทัว่โลกให้ความส าคญัและสนับสนุนส่งเสริม 
ใหค้นในประเทศไดรั้บการศึกษาอยา่งจริงจงั เน่ืองจากเป็นภาษาสากลและยงัถือไดว้่าเป็นภาษาหลกั
ท่ีใช้ส่ือสารกันทั่วโลก โลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นยุคท่ีการเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ  
ดา้นภาษาองักฤษยิ่งมีบทบาทและสัมพนัธ์ทั้ งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ รวมไปถึงดา้นการศึกษา 
อีกดว้ย   ประเทศไทยเองก็ต่ืนตวักบักระแสโลกในยคุศตวรรษท่ี 21 เช่นกนั โดยเฉพาะดา้นการศึกษา 
ทกัษะของคนในศตวรรษท่ี 21 

ส าหรับประเทศไทยนั้นไดเ้ล็งเห็นความจ าเป็นในเร่ืองของการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 
จึงมุ่ง เน้นพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพและประยุกต์ให้สอดคล้องกับโลก  
ในศตวรรษท่ี21 การจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ีต้องให้ความส าคัญในหลาย ๆ  
ด้าน ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน ส่ือการเรียนและการอ านวยความสะดวก  
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตัวเสริมท่ีจะเป็นแรงดึงดูดให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
ดงัจะเห็นไดจ้ากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 พร้อมกฎกระทรวงท่ีเ ก่ียวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นบังคับ หมวด 4  
แนวการจดัการศึกษา มาตรา 24  

จากท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้ว่าทกัษะท่ีใชใ้นการส่ือสารภาษาภาษาองักฤษมีดว้ยกนั 4 ทกัษะ 
คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนและทางโรงเรียนก็จัด  
ให้มีการเรียนการสอนครอบคลุมทั้ง 4 จากการศึกษาของ จิรดา วุฑฒิยากร (2550, บทคดัย่อ) พบว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 มีผลคะแนนความสามารถทางการเขียนคิดเป็นร้อยละ  17.65    
และนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 มีผลคะแนนความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษ 
คิดเป็นร้อยละ 32. จากผลการวิจยัของ อารีย ์ ปรีดีกุล (2554, บทคดัย่อ) พบว่าผูเ้รียนจ านวนมาก 
มีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารอยู่ในระดับต ่า กล่าวคือมีความสามารถ  
ในการฟัง-พูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ไดบ้า้ง  แต่ไม่มัน่ใจว่าจะถูกตอ้ง 
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ตามกฎเกณฑท์างไวยากรณ์จึงไม่กลา้ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือความหมาย  ส าหรับทกัษะการอ่าน
และการเขียนผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่สามารถใชภ้าษาองักฤษไดดี้เท่าท่ีควรเม่ืออยูใ่น ระดบัเวทีโลก 

ขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้่าปัญหาการเขียนภาษาองักฤษชั้นประถมศึกษามีคะแนนต ่า 
ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองมาถึงระดับมธัยมศึกษา ซ่ึงปัญหาดังกล่าวควรมีการแก้ไข  ทั้ งน้ีผูว้ิจ ัยสนใจ 
ท่ีจะพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษโดยน า เอา รูปแบบการใช้ผ ังมโนทัศน์ (Concept Map) 
มาเป็นกระบวนการเรียนการสอนและน าทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์มาใช้เพื่อให้ผู ้เ รียน  
เกิดความสามารถการเขียนภาษาองักฤษและความคิดเชิงสร้างสรรค์ อนัสอดคลอ้งกับทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 อีกดว้ย           

การใช้ผงัมโนทัศน์ (Concept Map) เกิดจากแนวความคิดท่ีว่า การสร้างข้อมูลใหม่ 
ให้อยู่ ในรูปแบบของแผนภูมิท่ีเป็นรูปธรรมดว้ยการสร้างโครงความคิดล่วงหน้า จะท าให้ขอ้มูล  
ท่ีได้รับมาใหม่เกิดความเข้าใจ และคงทน (Novak, 1984) โดยแนวคิดดังกล่าวนั้ นประยุกต ์
มาจากทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A Theory of meaningful Verbal Learning) ของ  
Ausubel (1963) ท่ีกล่าวถึงการเรียนรู้ท่ี เกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลเดิมและความรู้ใหม่   
โดยแผนผงัมโนทศัน์เป็นการแสดงความสัมพนัธ์ ระหว่างมโนทศัน์โดยมีค  าหรือขอ้ความแสดง
ความสัมพนัธ์ซ่ึงการเขียนจะเร่ิมจากมโนทัศน์หลกัด้านบนสุดและตามด้วยมโนทัศน์รอง และ 
มีการเช่ือมโยงระหว่างมโนทศัน์พร้อมขอ้ความท่ีส่ือความหมาย (วิยะดา ระวงัสุข, 2545) 

โทนี บูซาน (Buzan,1991, pp.107-109)ไดก้ล่าวถึงแผนท่ีความคิดไวว้่า การใชแ้ผนท่ี
ความคิด(mind map) จะช่วยขจดัปัญหาการเขียนใหม่ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า เพราะโครงเร่ืองท่ีจะพูด หรือ
เขียนใหค้รอบคลุมประเด็นและความคิดท่ีส าคญัๆ วิธีการน้ีจะช่วยขจดัปัญหาได ้และองคป์ระกอบ
ทั้งหมดจะสมบูรณ์ครบถ้วนทันทีเม่ือเราเขียนแผนท่ีความคิดเสร็จ ส่วนสมศกัด์ิ สินธุรเวชญ์  
(2544, น.21) ไดก้ล่าวถึงการน าแผนท่ีความคิด (mind map) มาใชก้บักิจกรรมการเรียนการสอน 
ในด้านผูเ้รียนคือ ใช้ส าหรับจดบันทึกความรู้ การสรุป ทบทวนความรู้เดิม จัดระบบข้อมูล 
ท่ีกระจัดกระจายให้เป็นระเบียบ และ ชัยฤทธ์ิ ศิลาเดช (2544 , น.87) ได้กล่าวถึงประโยชน์ 
ของแผนท่ีความคิดว่าแผนท่ีความคิดช่วยให้สมองทั้งสองข้างได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยท่ีสมองซีกซ้ายเป็นเร่ืองเก่ียวกับการเรียงล  าดับ การวิเคราะห์ ซีกขวาเป็นเร่ืองเ ก่ียวกับ 
การมองเห็นภาพรวม จินตนาการ สีสัน มิติ  นอกจากนั้ น ทิศนา แขมมณี (2545 , น.387)  
ได้ให้ความหมายแผนท่ีความคิดหรือนักวิชาการบางท่านเรียกผงัความคิดว่าเป็นผงัท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์ของสาระหรือความคิดต่างๆให้เป็นโครงสร้างในภาพรวม แสดงความหมาย  และ
ความเ ช่ือมโยงของความคิดหรือสาระนั้ นๆ สอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลค า (2547 , น.  21)  
ไดใ้ห้ความหมายของผงัความคิดว่า ใชแ้สดงการเช่ือมโยงขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงระหว่าง
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ความคิดหลกั ความคิดรอง และความคิดย่อยให้สมัพนัธ์กนั ซ่ึงมีงานวิจยัสนบัสนุน เช่น  สุดารัตน์  
เกียรติจรุงพนัธ์ (2559, บทคดัย่อ) การศึกษามโนทศัน์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 วิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ  
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงรุก กฤษลดา  ข  าหลงวรสิริ(2552, บทคดัยอ่) การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองชนิดค าของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเขียนเขต  
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชผ้งัมโนทศัน์กบัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู  

ส่วนความคิดสร้างสรรค์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเขียนภาษาองักฤษ   ดังท่ีกิลฟอร์ด 
(Guilford. 1967, p.62) เช่ือว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นลกัษณะของความคิดอเนกนัย  (Divergent 
Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทางหลายแง่มุม คิดได้กว ้างไกล ลักษณะความคิดเช่น น้ี 
จะน าไปสู่ความคิดประดิษฐ์คิดค้น และการผลิตส่ิงแปลกใหม่ รวมทั้งความคิดการคิดหาวิธี
แก้ปัญหาด้วยความคิดอเนกนัย ประกอบด้วยความคิดริเร่ิม (Originality) ความคิดคล่องตัว 
(Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) Torrance (1964, 
p.16) ไดใ้หค้วามหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นความสามารถของบุคคลในกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ ผลิตผลหรือส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ ท่ีไม่รู้จกัมาก่อน ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ี อาจจะเกิดจาก 
การรวบรวมเอาส่ิงต่างๆ ท่ีได้จากประสบการณ์แล้วรวบรวมความคิดเป็นสมมุติฐาน และ 
ท าการทดสอบสมมุติฐาน และรายงานผลท่ีไดจ้ากาการคน้พบ 

Starko (2010, pp. 6-8) และ  Smith (2013) ก ล่ าว ถึง  คว าม คิดสร้ างสรรค์ไว ้ว่ า 
มีหลากหลาย เช่น เน้นคุณลกัษณะ ของบุคคลท่ีมีผลงานอนัแสดงถึงความสร้างสรรค์  พิจารณา 
ท่ีเน้ือหาโดยตรง  แต่ละกลุ่มมีเกณฑ์ในการพิจารณา 2 เกณฑ์ คือความแปลกใหม่ หรือแต่ละกลุ่ม  
มีเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นตน้แบบ (Novelty Originality) และความเหมาะสม (Appropriateness) 
สร้างรูปแบบของผลผลิตและเป็นประเด็นค าถามใหม่ๆหรือเป็นสภาวะความคิดฉลาดทุกด้าน 
ท างานร่วมกนั หรือเป็นกระบวนการทางจินตนาการท่ีมีผลผลิตท่ีเป็นตน้แบบและทรงคุณค่า  หรือ
เป็นความสามารถท่ีท าใหบ้างส่ิงบางอยา่งเกิดข้ึน “ฉนัคิดอยา่งนั้นฉนัจึงสร้างสรรคข้ึ์น”  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยดังท่ีกล่าวข้างต้น ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจ  
ท่ีจะน าผงัมโนทัศน์มาพัฒนาการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นว่าการใชผ้งัมโนทศัน์อาจสามารถ
พัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนอันเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่การเรียนรู้ ท่ีย ั่งยืน  และ 
ต่อเน่ืองไปได ้
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1.2  วตัถุประสงค์งำนวจิยั 
1.  เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผงัมโนทัศน์ 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6       
2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ผงัมโนทัศน์ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผงัมโนทัศน์ 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 
1.3  สมมุตฐิำนงำนวจิยั 

1.  นกัเรียนมีความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใชผ้งัมโนทศัน์ มีคะแนน
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษหลงัเรียนโดยใชผ้งัมโนทศัน์สูงกว่า 
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผงัมโนทัศน์  
อยูใ่นระดบัมาก 
 
1.4  ขอบเขตงำนวจิยั 

1.  ประชากร  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 360 คน โรงเรียนไผท

อุดมศึกษา สงักดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
2.  กลุ่มตวัอยา่ง     

                   กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนไผท
อุดมศึกษา จ านวน 1 หอ้งเรียน นกัเรียน 24 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)    

 3.  ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยั 
3.1  ตวัแปรตน้ 

-  ผงัมโนทศัน์ 
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3.2  ตวัแปรตาม 
-  ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์
-  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 
-  ความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาอังกฤษโดยการใช้ผงัมโนทัศน์ ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 4.  เน้ือหาท่ีใชใ้นงานวิจยั 

เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าพิจารณาจากเน้ือหาและแบบฝึกของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6  จ  านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 

หน่วยท่ี 5 เร่ือง  Around Town    จ านวน 8 ชัว่โมง 
หน่วยท่ี 6 เร่ือง  Our Planet          จ านวน 8 ชัว่โมง 

5.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลองภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  

1.5  นิยำมศัพท์ 
กำรเขียนภำษำอังกฤษโดยใช้ผังมโนทัศน์  หมายถึง แนวทางการเขียนภาษาองักฤษ 

โดยวิธีการดังน้ี 1) เลือกก าหนดค ามโนทัศน์ วงกลมลอ้มรอบค า ๆ นั้น  2) เขียนเส้นเช่ือมโยง 
 จัดเรียงค า กลุ่มค า  โดยใช้เส้นตรงหรือลูกศร  3) จัดระบบตามล าดับความเก่ียวข้องเพราะ 
จะช่วยใหม้องเห็นภาพของผงัดงักล่าวชดัเจนข้ึน 4) ตรวจแกไ้ขความถูกตอ้งก่อนท่ีจะเขียนจริง 

กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ หมายถึง การฝึกให้นักเรียน แสดงความคิด ความรู้สึก และ
จินตนาการผ่านการเขียนบรรยายหรือพรรณนาให้เห็นภาพชัดเจน  ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ผ ังมโนทัศน์ ให้ เ กิ ดการพัฒนาการ เ ขี ยนภาษาอังกฤษ เ ชิ งส ร้ างสรรค์ ได้ ดี ข้ึ น  
โดยผูว้ิจัยได้น าแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ของ Guilford มาใช้ใน 4 ประเด็น คือ ความคิดริเร่ิม
(Originality) มีความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) มีความคิดยืดหยุ่น ( Flexibility ) และความคิด
ละเอียดลออ(Elaboration) และสร้างเกณฑ์การประเมินการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์   
ทั้งน้ีนกัเรียนตอ้งมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของ คะแนนเต็ม จึงถือว่าผา่น 

ควำมพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกชอบและไม่ชอบของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ 
การเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์โดยการใชผ้งัมโนทศัน์ ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน 
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1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.  นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโนทศัน์ 
2.  ไดแ้นวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิง

สร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโนทศัน์และเป็นแนวทางในการพฒันาสู่การเขียนประเภทอ่ืนๆ 
3.  งานวิจยัจะเป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์

โดยใชผ้งัมโนทศัน์ในระดบัชั้นอ่ืนๆต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งการพฒันาความคิด

สร้างสรรคก์ารเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 โดยใชผ้งัมโนทศัน์ ดงัน้ี 
2.1  หลกัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  
2.2   แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค ์
2.3   แนวคิด เก่ียวกบัทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 
2.4   การเขียนเชิงสร้างสรรค ์
2.5   แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัผงัมโนทศัน์ 
2.6   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.7   ความพึงพอใจ 
2.8   งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

2.1.1  หลกัการ และจุดหมายของหลกัสูตร 
2.1.1.1  หลกัการ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน  

การเรียนรู้  เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม  
บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา 
อยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ 

3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและ 
การจดัการเรียนรู้ 
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5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
2.1.1.2  จุดหมาย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา  

มีความสุข   มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก  าหนดเป็นจุดหมายเพื่อใหเ้กิดกบั
ผูเ้รียน  เม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ดงัน้ี 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินยัและ
ปฏิบัติตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

2.  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา   การใชเ้ทคโนโลยี  
และมีทกัษะชีวิต  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยดึมัน่ในวิถีชีวิต

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกนัใน
สงัคมอยา่งมีความสุข     

2.1.1.3  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียน

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก  าหนด  ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะ  
อนัพึงประสงค ์ ดงัน้ี 

1)  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
1.  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรม

ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 
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2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ 
การคิด อยา่งสร้างสรรค์  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้าง
องคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.  ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค  
ต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู้ ประยุกตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ 
ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และ
การอยูร่่วมกนัในสงัคมดว้ยการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและ
ความขัดแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5.  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

2)  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก   ดงัน้ี 

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2.  ซ่ือสตัยสุ์จริต 
3.  มีวินยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
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นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้
สอดคลอ้งตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง     

มาตรฐานการเรียนรู้ 
การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมอง และ 

พหุปัญญา  หลัก สูต รแกนกลางก าร ศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน  จึ งก  าหนดให้ผู ้ เ รี ยน เ รี ยน รู้    
กลุ่มภาษาต่างประเทศ ดงัน้ี 

สาระท่ี 1    ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1   เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดง

ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล  

 
 

ตวัช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 
1. ปฏิบติัตามค าสัง่  
ค าขอร้องและค าแนะน า 
(Instructions) ง่าย ๆ ท่ีฟัง
หรืออ่าน  

ค าสัง่ ค  าขอร้อง ค  าแนะน า 
 
 

ปฏิบติัตามค าสัง่  ค  าขอร้องและ
ค าแนะน าง่าย ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน  
 

2. อ่านออกเสียงค า สะกดค า 
อ่านกลุ่มค า  ประโยค  
ขอ้ความง่าย ๆ และบทพูดเขา้
จงัหวะถูกตอ้งตามหลกัการ
อ่าน 

ค า กลุ่มค า ประโยค ขอ้ความ
ง่าย ๆ และบทพูดเขา้จงัหวะ 
 
 

อ่านออกเสียงค า  สะกดค า  อ่าน
กลุ่มค า  ประโยค  ขอ้ความง่าย  ๆ 
และบทพูดเขา้จงัหวะ 

3. เลือก/ระบุภาพ  หรือ
สญัลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมาย
ตรงตามความหมายของ
ประโยคและขอ้ความสั้น ๆ ท่ี
ฟัง หรืออ่าน  

การเขา้ใจความหมายของ
กลุ่มค าและประโยคท่ีฟังท า
ใหส่ื้อสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  
 

เลือก/ระบุภาพ  หรือสญัลกัษณ์ 
เคร่ืองหมายตรงตามความหมาย
ของประโยคและขอ้ความสั้น ๆ 
ท่ีฟัง หรืออ่าน 

4. ตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านประโยค  
บทสนทนา และนิทานง่าย ๆ 

เร่ืองท่ีฟังและอ่านท าให้
ส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  

ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีฟังและ
อ่าน 
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มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร   
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตวัช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 
1. พูด/เขียนโตต้อบในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคล 
 

ค าศพัท ์โครงสร้างประโยค   
 

 เลือกใชค้  าพูด ประโยค/
ขอ้ความท่ีใชใ้นการสนทนา 
เช่น การทกัทาย  กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/
ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง 

2. ใชค้  าสัง่  ค  าขอร้องและ
ค าขออนุญาตง่าย ๆ  

ค าศพัท ์โครงสร้างประโยค   
ท่ีใชเ้พื่อการส่ือสาร 

ใชค้  าสัง่ ค  าขอร้อง ค  าขออนุญาต 

3. พูด/เขียนแสดงความ
ตอ้งการของตนเอง และขอ
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่าย ๆ 

ประโยคท่ีใชแ้สดงความ
ตอ้งการของตนเองและขอ
ความช่วยเหลือ 
  

พูด/เขียนบอกความตอ้งการของ
ตนเองและขอความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่าย ๆ ได ้

4. พูด/เขียนเพื่อขอและให้
ขอ้มูล เก่ียวกบัตนเองเพื่อน
และครอบครัว 

ค าศพัท ์โครงสร้าง ประโยค  
 ท่ีใชใ้นการขอและใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง  เพื่อนและ
ครอบครัว 

ใชภ้าษาเพื่อขอและใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัตนเอง  เพื่อนและ
ครอบครัว 

5. พูดแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ 
ใกลต้วั และกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามแบบท่ีฟัง 

ค าศพัท ์โครงสร้าง ประโยค 
ท่ีใชใ้นการแสดงความรู้สึก   
 

พูดแสดงความรู้สึกของตนเอง
เก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ 
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สาระท่ี 1     ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.3     น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นใน

เร่ืองต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 
ตวัช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

1. พูด/เขียนใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัตนเองและเร่ือง
ใกลต้วั 

ค าศพัท์ ประโยคท่ีใชใ้นการ
ใหข้อ้มูล 
 

พูด/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัและ
เร่ืองใกลต้วั 

2. พูด/วาดภาพแสด
ความสัมพนัธข์อง 
ส่ิงต่าง ๆใกลต้วัตาม 
ท่ีฟังหรืออ่าน 

ความหมายของค า กลุ่มค า 
ของส่ิงต่าง ๆ ใกลต้วั 
 

พูด/วาดภาพ เช่ือมโยง
ความสมัพนัธข์องส่ิงต่าง ๆ ใกล้
ตวัตามท่ีฟังหรืออ่าน 
 

3. พูดแสดงความคิดเห็น
ง่าย ๆเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ 
ใกลต้วั 

ค า กลุ่มค า ประโยคท่ีใช้ใน
การแสดงความคิดเห็น 

พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองต่างๆ ใกลต้วั 

 
สาระท่ี 2     ภาษาและวฒันธรรม   
 มาตรฐาน ต 2.1   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

และน าไปใชไ้ด ้อยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 
ตวัช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 
1.  พูดและท าท่าประกอบ
อยา่งสุภาพ ตามมารยาท
สงัคมและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา 

มารยาททางสงัคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

พูดและท าท่าประกอบอยา่ง
สุภาพตามมารยาททางสงัคม/
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

2.  ตอบค าถามเก่ียวกบั
เทศกาล/วนัส าคญั/  งาน
ฉลองและชีวิตความเป็นอยู่
ง่ายๆ ของเจา้ของภาษา       

เทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลอง
และชีวิตความเป็นอยูข่อง
เจา้ของภาษา  
 

ตอบค าถามเก่ียวกบัเทศกาล/วนั
ส าคญั/งานฉลองและชีวิตความ
เป็นอยูง่่าย ๆ ของเจา้ของภาษา       
 

3. เขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวฒันธรรมท่ี
เหมาะกบัวยั   

กิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรม 
 

 เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษาท่ี
เหมาะสมกบัวยั 
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สาระท่ี 2     ภาษาและวฒันธรรม    
 มาตรฐาน ต 2.2   เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษากับภาษาและวฒันธรรมไทย  และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

ตวัช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 
1.  บอกความแตกต่าง
ของเสียง ตวัอกัษร ค า  
กลุ่มค า  ประโยค และ
ขอ้ความของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

ความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร 
ค า กลุ่มค า  ประโยค และ
ขอ้ความของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 
 

1. บอกความแตกต่างของเสียง
ตวัอกัษร ค า กลุ่มค าและ
ประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 
 

2. บอกความเหมือน/
ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลและงานฉลอง
ตามวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัของไทย 

ความเหมือน ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลอง
ตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา
กบัของไทย 

บอกความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างเทศกาลและ
งานฉลองตามวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัของไทย 

 
สาระท่ี 3 ภาษากบัความสมัพนัธก์บักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  
มาตรฐาน ต 3.1  ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืน และเป็นพ้ืนฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 
ตวัช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

1.  คน้ควา้  รวบรวม
ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  
และน าเสนอดว้ยการพดู /  
การเขียน 

ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
สาระ 
การเรียนรู้อ่ืน 
 
 

รวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และ
น าเสนอดว้ยการพูด/การเขียน 
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สาระท่ี 4     ภาษากบัความสมัพนัธก์บัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต 4.1    ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 

และสงัคม 

 
สาระท่ี 4    ภาษากบัความสมัพนัธก์บัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.2    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การ

ประกอบอาชีพ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 

 
2.2  แนวคดิ ทฤษฎีเกีย่วกบัความคดิสร้างสรรค์ 

2.2.1  ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์
ความคิดสร้างสรรค์ ( Creative thinking ) เป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลทุกคนมากบ้าง

น้อยบา้งตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ไดม้ีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาให้ความหมายไว้
หลากหลายดงัน้ี 

Osborn (1963, pp.348-356) กล่าวว่า ความคิดเชิงสร้างสรรคเ์ป็นจินตนาการประยุกต์ 
(applied imagination) ซ่ึงเป็นจินตนาการท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพ่ือแกปั้ญหายุง่ยากท่ีมนุษยก์  าลงัเผชิญ
อยู่ ซ่ึงความคิดจินตนาการเป็นลกัษณะท่ีส าคัญของความคิดเชิงสร้างสรรค์ซ่ึงจะน าไปสู่การ
ประดิษฐคิ์ดคน้ และการผลิตส่ิงแปลกใหม่ แต่ผลผลิตท่ีสร้างสรรคไ์ม่สามารถเกิดข้ึนจากความคิด
จินตนาการเพียงอยา่งเดียวได ้ดงันั้น ความคิดเชิงสร้างสรรคจึ์งเป็นความคิดจินตนาการท่ีควบคู่ไป
กบัความอุตสาหะจึงจะท าใหง้านสร้างสรรคข้ึ์นได ้

ตวัช้ีวดั ผูเ้รียนรู้อะไร ผูเ้รียนท าอะไรได ้
1. ฟังและพูด/อ่าน
ในสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในหอ้งเรียน
และสถานศึกษา 

ค าศพัท ์ส านวน ประโยค ท่ีใชใ้น
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน
และในสถานศึกษา 

 

ฟังและพูดหรืออ่านค าศพัท ์
ส านวน ประโยค ท่ีใชใ้น
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน
และสถานศึกษา 

ตวัช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 
1. ใชภ้าษาต่างประเทศใน 
การสืบคน้และรวบรวม
ขอ้มูลต่าง ๆ 

ภาษาต่างประเทศในการสืบคน้
ขอ้มูล  
 
 

ใชภ้าษาต่างประเทศในการ
สืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 
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Guilford (1967, p.61) ใหค้วามหมายว่า ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นลกัษณะความคิดอเนก
นัย(Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทางหลายมุม คิดไดก้วา้งไกล ลกัษณะความคิด
เช่นน้ีจะน าไปสู่ความคิด การประดิษฐ์ส่ิงแปลกใหม่ รวมทั้งการคิดหาวิธีแกปั้ญหาไดส้ าเร็จดว้ย
ความคิดอเนกนัย ประกอบดว้ยความคิดริเร่ิม ความคิดคล่องตวั ความคิดยืดหยุ่น และความคิด
ละเอียดลออ         

Torrance (1964, p.16) ไดใ้หค้วามหมายความคิดสร้างสรรคว์่าเป็นความสามารถของ
บุคคลในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลหรือส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ ท่ีไม่รู้จกัมาก่อน ซ่ึงส่ิงต่างๆ
เหล่าน้ี อาจจะเกิดจากการรวบรวมเอาความรู้ต่างๆ ท่ีไดจ้ากประสบการณ์แลว้รวบรวมความคิด
เป็นสมมติฐาน และท าการทดสอบสมมติฐาน และรายงานผลท่ีไดรั้บจากการคน้พบ 

De Bono (1982) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการท่ีจะคิดนอก
กรอบ ความคิดเดิม ซ่ึงก่อให้เกิดแนวคิดอย่างอ่ืนท่ีถือว่าเป็นแนวคิดท่ีจะน ามาพฒันาแกปั้ญหาท่ี
ตอ้งการได ้

Sternberg; & Lubart (2004) มีความเห็นว่าความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง ความสามารถ
ท่ีจะผลิตผลงานแปลกใหม่ ฉีกกรอบ คนคาดไม่ถึง แตกต่างจากผลงานของคนอ่ืนท่ีท ามาก่อนแลว้ 
(Novel) และมคีวามเหมาะสม มีประโยชน์ใชไ้ดจ้ริงตอบสนองกบัส่ิงท่ีตอ้งการ ตอบโจทยปั์ญหา
อยา่งเหมาะสม (Appropriate) ผลผลิตของความคิดสร้างสรรคห์รืองานทางการศึกษา วิทยาศาสตร์
และงานทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของเรา 

Nickerson (2004) ให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์คือการอธิบายจากผลของ
กิจกรรมหรือการปฏิบติัจากคนท่ีมีลกัษณะท่ีสร้างสรรคง์านท่ีแสดงออกถึงความฉลาดและมีคุณค่า 

Starko (2010, pp.6-8) สรุปค านิยามความคิดสร้างสรรคไ์วว้่า มีหลากหลายบางนิยาม
เน้นคุณลกัษณะ ของบุคคลท่ีมีผลงานอนัแสดงถึงความสร้างสรรค์ บางนิยามพิจารณาท่ีเน้ืองาน
โดยตรงแต่ละกลุ่มมีเกณฑใ์นการพิจารณา 2 เกณฑ ์คือความแปลกใหม่ หรือแต่ละกลุ่มมีเกณฑใ์น
การพิจารณาเป็นตน้แบบ (Novelty Originality) และความเหมาะสม (Appropriateness)  

Smith (2013) กล่าวว่า หมายถึง วามสามารถท่ีท าให้บางส่ิงบางอย่างเกิดข้ึน “ฉันคิด
อย่างนั้นฉนัจึงสร้างสรรค์ข้ึน” ความคิดท่ีแสดงออกอาจออกมาในรูปของค าพูด หรือเป็นท่าทาง
ของร่างกาย หรือใชค้  ากวา้งๆแทนคือ “ศิลปะ” ความคิดสร้างสรรคก์บัศิลปะ 

อารี พนัธม์ณี (2546, น.155) ไดใ้หค้วามหมายความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นกระบวนการ
ทางสมองท่ีคิดในลกัษณะอเนกนยัอนัน าไปสู่การคน้พบส่ิงแปลกใหม่ดว้ยการดดัแปลงปรุงแต่ง
ความคิดเดิมผสมผสานกันให้เกิดส่ิงใหม่ ซ่ึงรวมทั้งการประดิษฐ์ค้นพบส่ิงต่าง ๆ ตลอดจน  
วิธีการคิด ทฤษฎีหลักการได้ส าเ ร็จ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดข้ึนได้น้ี มิใช่เพียงแต่คิด 
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ในส่ิงท่ีเป็นไปได้  หรือส่ิงท่ีเป็นเหตุเป็นผลอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ความคิดจินตนาการ 
ก็เป็นส่ิงส าคญัยิง่ท่ีจะก่อใหเ้กิดความแปลกใหม่ตอ้งควบคู่ไปกบัความพยายามท่ีจะสร้างความคิด
ฝันหรือจิตนาการให้เป็นไปได้หริท่ีเรียกว่า จินตนาการประยุกต์นั้นเองจึงท าให้เกิดผลงาน 
จากความคิดสร้างสรรคข้ึ์น 

ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์  (2546, น.7)  สรุปได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง 
ความสามารถของสมองท่ีคิดไดก้วา้งไกลหลายแง่มุม เรียกว่า ความคิดแบบอเนกนยั ซ่ึงท าใหเ้กิด
ความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิมเป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์  
ของส่ิงต่างๆรอบตวั เกิดการเรียนรู้ เขา้ใจ จนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองใหเ้กิดความคิดเชิงจินตนาการ 
ซ่ึงเป็นลกัษณะส าคญัของความคิดสร้างสรรค์อนัจะน าไปสู่การประดิษฐ์หรือคิดคน้ส่ิงแปลกใหม่
หรือเพ่ือการแก้ไขปัญหาซ่ึงจะตอ้งอาศยัการบูรณาการ จากประสบการณ์และความรู้ทั้งหมด 
ท่ีผา่นมา 

สุวิทย ์มูลค า (2547, น.9) ใหค้วามหมายของความคิดสร้างสรรคไ์วว้่าเป็นกระบวนการ
ทางปัญญาท่ีสามารถขยายขอบเขตความคิดท่ีมีอยู่เดิมสู่ความคิดท่ีแปลกใหม่ แตกต่างไป  
จากความคิดเดิมและเป็นความคิดท่ีใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เตือนใจ ทรงก าพล (2550, น.10) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถ
ในการคิดท่ีมนุษยรู้์จกัแกไ้ขปัญหา และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิมท่ีมีส่ิงเร้าเป็น
ตวักระตุ้นให้เกิดความคิดแปลกใหม่และ สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

ประพันธ์ศิ ริ  สุเสารัจ (2553, น.187)ได้สรุปว่าความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง 
ความสามารถในการจินตนาการและรวบรวมความรู้ความคิดเดิมอยา่งหลากหลาย และรวกเร็วและ
สร้างเป็นความรู้ ความคิดใหม่ของตนเองและสามารถคิดนอกกรอบได ้มีผลงานการคิด สามารถ
คิดริเร่ิมและสร้างสรรคผ์ลงานหรือส่ิงใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมและใชก้ารได ้เช่น งานเขียน งานศิลปะ 
และงานสร้างสรรคผ์ลงานอ่ืนๆได ้

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถทางความคิดท่ีมีอยู ่
ในตัวบุคคลทุกคนมากบ้างน้อยบ้างตามความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีมีจินตนาการให้เกิด  
ความแปลกใหม่ อนัน าไปสู่การคิดคน้ประดิษฐส่ิ์งแปลกใหม่ต่อไป 

2.2.2  ลกัษณะของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2537, น.8) อธิบายลกัษณะของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 

ว่า หมายถึง วิธีการคิดหรือกระบวนการท างานของสมองอย่างมีขั้นตอนตลอดจนคิดแกปั้ญหา 
ไดส้ าเร็จ นกัการศึกษาเสนอแนวคิดลกัษณะของกระบวนการความคิดสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ 



17 

Torrance (1962) จดักระบวนการคิดสร้างสรรคต์ามขั้นตอนดงัน้ี 
1.  การค้นหาความจริง  (Fact finding) เป็นการพิจารณาหาค าตอบอันเกิดจาก 

ความสบัสนวุ่นวายภายในใจ 
2.  การคน้พบปัญหา (problem finding) รู้ว่ามีปัญหาเกิดข้ึนหรือมองเห็นปัญหา 
3.  การหาสมมติฐาน (Idea finding) รวบรวมความคิดและตั้งสมมติฐานข้ึน 
4.  การคน้หาค าตอบ (Solution finding) การคน้หาค าตอบโดยทดสอบสมมติฐาน 
5.  การยอมรับผลจากการค้นพบ(Acceptance – finding) การยอมรับค าตอบจาก 

การพิสูจน์เพื่อแกปั้ญหา 
สรุปไดว้่า ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นวิธีการคิดรูปแบบหน่ึงท่ีมีกระบวนการการท างาน

ของสมองอยา่งมีขั้นตอนตลอดจนสามารถคิดแกปั้ญหาได ้
2.2.3  องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นกลไกความสามารถของสมองด้านการคิดนั้ นประกอบ 
ด้วยองค์ประกอบต่างๆส าหรับแนว คิดของ Guilford ( อา รี  พันธ์มณี , 2546, น .35-43 ) 
เช่ือว่าความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถของสมองท่ีคิดไดอ้ยา่งซบัซอ้นกวา้งไกลหลายทิศทาง
ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.  มีความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง มีความแปลกใหม่ไม่ซ ้ ากันกบัความคิด 
ของคนอ่ืนและแตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการคิดจากของเดิม 
ท่ีมีอยู่แลว้ให้แปลกแตกต่างจากท่ีเคยเห็นหรือสามารถพลิกแพลงให้กลายเป็นส่ิงท่ีไม่เคยคาดคิด
ความคิดริเร่ิมอาจเป็นการน าเอาความคิดเก่ามาปรุงแต่งผสมผสานจนเกิดเป็นความคิดใหม่ 

2.  มีความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีไม่ซ ้ ากันในเร่ือง
เดียวกนั เช่น การเขียนบทความเร่ืองท านองเดียวกนั นกัเขียนแต่ละคนมีมุมมองท่ีต่างกนัความคิด
คล่องแคล่วมี 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

2.1  ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถ 
ในการใชถ้อ้ยค า 

2.2  ความคิดคล่องแคล่วด้านการโยงความสัมพนัธ์ ( Associational Fluency)  
เป็นความสามารถท่ีจะคิดหาถ้อยค าท่ีเหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้  
ภายในเวลาท่ีก  าหนด 

2.3 ความคิดคล่องแคล่วทางการแสดงออก (Expressional Fluency ) เ ป็น
ความสามารถในการใชว้ลีหรือประโยค และน าค  ามาเรียงกนัอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ประโยค 
ท่ีตอ้งการ 
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2.4  ความคล่องแคล่วในการคิด ( Ideational Fluency) เป็นความสามารถท่ีจะคิด
ในส่ิงท่ีตอ้งการภายในเวลาท่ีก  าหนด 

 
 3.  มีความคิดยืดหยุ่น ( Flexibility ) หมายถึงประเภทหรือแบบของการคิด แบ่งออก

ไดด้งัน้ี  
3.1  ความคิดยืดหยุ่น ท่ี เกิด ข้ึนได้ในทันที ( Spontaneous Flexibility ) เป็น

ความสามารถท่ีพยายามคิดไดห้ลายทางอย่างอิสระ เช่น การเขียนกวีไม่จ  าเป็นว่าจะต้องเขียน
กลอนอยา่งมีสมัผสัสระ สมัผสัอกัษรอยา่งเก่า แต่อาจคิดรูปแบบใหม่ๆได ้

3. 2   คว าม คิดยืดหยุ่นทางการดัดแปลง  ( Adaptor Flexibility ) หมาย ถึง
ความสามารถในการดัดแปลงความรู้หรือประสบการณ์ท่ีให้เกิดประโยชน์หลาย  ๆ ด้าน  
ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการแกปั้ญหา เช่นความรู้เชิงวิชาการดา้นโภชนาการต่างๆ สามารถน ามาเขียน
เป็นบทความ หรือสารคดีไดอ้ยา่งน่าสนใจ  

4. มีความคิดละเอียดลออ ( Elaboration ) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเป็นขั้นตอน
สามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน หรือเป็นแผนงานท่ีสมบูรณ์ข้ึนความคิดละเอียดลออ 
จดัเป็นรายละเอียดท่ีน่าน ามาตกแต่งขยายความคิดคร้ังแรกใหส้มบูรณ์ข้ึน 

Torrance (สลิลา พันชนะ , 2546, น.10-11)  ได้กล่าวถึงความคิดเห็นเก่ี ยวกับ
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์พอสรุปได้ว่า องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์  
นั้น ประกอบดว้ยความคิดเห็น 4 ดา้น ดว้ยกนัคือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม 
และความคิดละเอียดลออและได้สรุปว่าความคิดสร้างสรรค์นั้ นเป็นกระบวนการของ 
การมีความรู้สึกท่ีไวต่อปัญหาหรือข้อมูลหรือส่ิงเร้าท่ีไม่สมบูรณ์หรือมีลักษณะคลุมเครือ  
โดยผูท่ี้คิดมีความพยายามท่ีจะหาค าตอบให้แก้ปัญหาหรือข้อมูลหรือส่ิงเร้าท่ีคลุมเครือหรือ 
ส่ิงท่ีไม่สมบูรณ์นั้น รวมทั้งพยายามท่ีจะส่ือความหมายให้ผูอ่ื้นเข้าใจ จึงเห็นว่าองค์ประกอบ 
ทั้ง 4 ดา้นของความคิดสร้างสรรคน์ั้นเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวเน่ืองระหว่างกนัโดยไม่เนน้ความคิด
ดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะ 

นอกจากน้ี กิลฟอร์ดและฮอฟเนอร์ (Guilford and Hoepfner,1971, pp.125-143) ได้
ศึกษาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ เ พ่ิม เ ติมและพบว่ าความคิดสร้างสรรค์ 
ตอ้งมีองค์ประกอบอย่างน้อง 8 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ความคิดริเร่ิม ความคิดคล่องตวั ความคิด
ยดืหยุ่น ความคิดละเอียดลออ ความไวต่อปัญหา ความสามารถในการให้นิยามใหม่ ความซึมซบั 
และความสามารถในการท านาย 
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สรุปได้ว่าองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์นั้ นมีองค์ประกอบใหญ่ท่ีส าคัญ   
4 องค์ประกอบด้วยกนั คือ 1) ความคิดคล่องแคล่ว 2) ความคิดยืดหยุ่น 3) ความคิดริเร่ิม และ  
4)  ความคิดละเอียดลออ ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 4  ดา้นของความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นกระบวนการ 
ท่ีเก่ียวเน่ืองระหว่างกนัโดยไม่เนน้ความคิดดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะ   หากเด็กไดรั้บการฝึกฝน
จนคล่องและเขา้ใจ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดและสามารถพฒันาไดอ้ย่างซบัซอ้นและกวา้งไกล
มากข้ึน 
         2.2.4  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์

Torrance ไดก้ล่าวถึงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไว ้ดังน้ี (อารี พนัธ์มณี, 2546, 
น.166-167)  

1.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดตาม และให้ความสนใจต่อค าถามท่ีแปลกใหม่ ซ่ึงเขาเน้นว่า
ครูไม่ควรมุ่งเพียงค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงอย่างเดียว แต่ควรส่งเสริมให้แกปั้ญหาดว้ยการเดาหรือ
กระตุ้นให้ผูเ้ รียนวิเคราะห์ค้นหาและเพ่ือพิสูจน์   การเดาโดยใช้พ้ืนฐานการสังเกตและ
ประสบการณ์ของผูเ้รียน 

2.  ตั้งใจฟังและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลกใหม่ของผูเ้รียนดว้ยใจเป็นกลาง เม่ือผูเ้รียน
แสดงความคิดเห็นเร่ืองใดแมจ้ะไม่เคยไดย้นิมาก่อนก็อยา่เพ่ิงด่วนตดัสินใจ ใหรั้บฟังไวก่้อน 

3.  กระตือรือร้นต่อค าถามท่ีแปลกใหม่ของผูเ้รียนดว้ยการตอบค าถามอย่างมีชีวิตชีวา 
ช้ีแนะใหผู้เ้รียนหาค าตอบจากแหล่งต่างๆดว้ยตวัเอง 

4.  แสดงและเน้นให้ผูเ้รียนเห็นว่าความคิดของเขามีคุณค่า และน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได ้เพื่อใหผู้เ้รียนมีความภาคภูมิใจและมีก  าลงัใจท่ีคิดต่อไป 

5. กระตุน้และส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ควรให้โอกาสและเตรียมการให้
ผูเ้รียนเรียนดว้ยตวัเอง ลดการบรรยายลง เพิ่มกิจกรรมท่ีท าดว้ยตวัเองมากข้ึน 

6.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ คน้ควา้อยา่งต่อเน่ืองโดยไม่ตอ้งใชว้ิธีขู่ดว้ยคะแนน
หรือการสอบ 

7.  ควรใหเ้วลาผูเ้รียนไดคิ้ด เพราะการพฒันาความคิดสร้างสรรคน์ั้นตอ้งค่อยเป็นค่อยไป 
8.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชจิ้นตนาการของตนเอง ยกย่องชมเชยผูท่ี้มีจินตนาการแปลก

และมีคุณค่า 
วนิช สุธารัตน์ (2547, น. 263-264) กล่าวถึงเทคนิคท่ีใชก้ระตุน้ความคิดสร้างสรรคไ์ว ้

ว่า ความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีอยูใ่นแต่ละคนนั้น มีวิธีการท่ีท าให้ความคิดสร้างสรรค์ปรากฏออกมา
ตอ้งอาศยัการกระตุน้ท่ีถูกวิธีดงัน้ี 
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1.  จะต้องท าตัวให้เป็นบุคคลท่ีมีความคิดในลักษณะยืดหยุ่น มีความคิดเห็น
หลากหลาย ใจกวา้ง 

2.  การพกัผ่อนโดยการเดินเล่นเดินชา้ๆ ปลดปล่อยความคิด และจิตใจให้เป็นอิสระ
จากเร่ืองทั้งหลาย การพกัผอ่นแบบผอ่นคลาย 

3.  กระตุน้โดยการเร่ิมจากงานท่ีแต่ละคนสนใจเป็นพิเศษ คิดท าส่ิงแปลกๆจากงาน
ประจ าไดส้ าเร็จ ความคิดสร้างสรรคจ์ะเพ่ิมพูนข้ึน 

4.  การพยายามเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตท่ีซ ้าซาก จ  าเจ จะท าใหม้องเห็นความเปล่ียนแปลง  
5.  การท าสมาธิหรือการท าจิตใจใหส้งบดว้ยการท าสมาธิและวิปัสสนา 
จากแนวความคิดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สรุปได้ว่าครูสามารถส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค ์แก่เด็กไดใ้นหลายวิธี ดงัเช่น ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดตาม และใหค้วามสนใจต่อ
ค าถามท่ีแปลกใหม่ รับฟังความคิดแปลกใหม่ของผูเ้รียน เนน้ให้ผูเ้รียนเห็นว่าความคิดของเขามี
คุณค่า และน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดคิ้ดและไดจิ้นตนาการดว้ยตวัของเคา้
เอง ยกยอ่งชมเชยผูท่ี้มีจินตนาการแปลกและมีคุณค่า 
 
2.3  แนวคดิ เกีย่วกบัทักษะการเขียนภาษาองักฤษ 

ทกัษะการเขียนเป็นกระบวนการส่ือความหมายท่ีถ่ายทอดจากความคิด ประสบการณ์ 
ความรู้สึก โดยเรียบเรียงตามความรู้ดา้นกลไกภาษา และน าเสนอเป็นตวัอกัษรเพ่ือให้ผูอ่้านเขา้ใจ 
ทกัษะการเขียนจดัไดว้่าเป็นทกัษะท่ียากท่ีสุดส าหรับผูเ้รียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาท่ีสองหรือ
ภาษาต่างประเทศ เน่ืองจากเป็นทกัษะท่ีไม่เพียงใชค้วามคิดในการสร้างสรรคเ์ร่ืองราวแต่ยงัตอ้ง
อาศยัความสามารถในการถ่ายทอดความคิดของตนออกมาเป็นตวัอกัษร ท่ีเขา้ใจไดง่้ายอีกดว้ย 
ทกัษะการเขียนจึงซบัซอ้นและตอ้งอาศยัความรู้ดา้นภาษาและความเขา้ใจในกระบวนการเขียน 

2.3.1  ลกัษณะส าคญัของการเขียน 
การเขียนมีความแตกต่างจากทกัษะอ่ืนโดยเฉพาะวิธีการเขียนเพื่อส่ือความหมายให้

ผูอ่้านเขา้ใจ Ur (2012) จึงเสนอลกัษณะส าคญัของการเขียนไวด้งัต่อไปน้ี 
1.  งานเขียนมีความถาวร ขอ้ความท่ีเขียนข้ึนมาจะปรากฏอยู่ในกระดาษหรืออยู่บน

หน้าจอ สามารถอ่านซ ้ าหรือเขียนซ ้ าใหม่ได ้ซ่ึงตรงขา้มกบัทกัษะการพูด เม่ือพูดออกไปแลว้ไม่
สามารถกลบัมาอ่านซ ้าหรือปรับเปล่ียนถอ้ยค าได ้ 

2.  งานเขียนมีความมัน่คง ขอ้ความท่ีปรากฏเป็นภาษาเขียนจะมีภาษาท่ีซ ้าซอ้นน้อย
มากหรือไม่มีเลย งานเขียนเป็นงานท่ีอาศยัเวลาและความอุตสาหะมากกว่าการพูด ผูเ้ขียนไม่
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จ าเป็นตอ้งใชค้  าหรือขอ้ความท่ีซ ้าซอ้นกนัเพราะผูอ่้านสามารถกลบัมาอ่านซ ้าไดห้ากไม่เขา้ใจหรือ
ตอ้งการทบทวนขอ้มูลอีกคร้ัง 

3.  งานเขียนไม่ผกูพนักบัเวลา โดยปกติแลว้ผูเ้ขียนตอ้งเขียนงานจนส าเร็จแลว้จึงจะส่ง
ต่อใหผู้อ่้านไดอ่้าน ผูอ่้านสามารถอ่านงานเขียนไดต้ามเวลาท่ีสะดวก ซ่ึงตรงขา้มกบัการพูดท่ีการ
รับและส่งขอ้มูลเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั 

4.  บุคคลท่ีปรากฏในงานเขียนไม่ตอ้งปรากฏตวัอยูจ่ริง ในงานเขียนสามารถกล่าวอา้ง
ถึงบุคคลหรือกลุ่มคนใดก็ได้โดยบุคคลนั้ นไม่จ  าเป็นต้องปรากฏตัวในสถานการณ์จริง  
ในขณะท่ีการส่ือสารด้วยการพูดจะต้องมีบุคคลอย่างน้อยสองฝ่ายมาพบหน้ากันเพื่อให้เกิด
ปฏิสมัพนัธ ์

5.  งานเขียนเกิดข้ึนอยา่งชา้ๆ ทกัษะการเขียนใชเ้วลามากกว่าการพูด อ่าน หรือฟัง และ
น่ีจึงเป็นสาเหตุท่ีทกัษะการเขียนถูกใชน้้อยท่ีสุดเมื่อเปรียบกบัทกัษะอ่ืนๆ ในการส่ือสารในชีวิต
จริง 

6.  การเขียนเป็นทกัษะท่ีตอ้งเรียน ทกัษะการพูดโดยเฉพาะการพูดภาษาแม่ เป็นทกัษะ
ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่การเขียนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการสอนและฝึกฝนมาจากการเรียนใน 
ชั้นเรียน 

7.  งานเขียนมีรูปแบบมาตรฐาน ในการสร้างงานเขียนแต่ละคร้ังจ  าเป็นท่ีผูเ้ขียนตอ้ง
ยดึถือรูปแบบหรือมาตรฐานการเขียนเพ่ือใหต้รงกบัวตัถุประสงคใ์นแต่ละคร้ัง  

2.3.2  ประเภทของการเขียน 
Ur. (2012) แบ่งประเภทของการเขียนออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ การเขียน  

เป็นทางการ (Formal writing) และการเขียนท่ีไม่เป็นทางการ (Informal writing) การเขียนท่ีเป็น
ทางการมกัจะพบเห็นได้ทัว่ไป เช่น เร่ืองสั้น รายงาน บทความในหนังสือพิมพ์ นวนิยาย และ 
ต ารา ภาษาท่ีใชม้กัเป็นทางการและมีแบบแผนการเขียนชดัเจน ส าหรับการเขียนท่ีไม่เป็นทางการ
มกัใชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น การเขียนบนัทึกย่อ การเขียนขอ้ความสั้น การเขียนขอ้ความเตือน
ความจ า การส่ือสารสงัคมออนไลน์ เป็นตน้ ส าหรับความแตกต่างระหว่างการเขียนท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 2.1  การเปรียบเทียบลกัษณะของการเขียนท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 

หัวข้อ การเขียนที่เป็นทางการ การเขียนที่ไม่เป็นทางการ 
ไวยากรณ์และค าศพัท ์ ภาษาท่ีใชต้อ้งถูกตอ้งตามหลกั

ไวยากรณ์และค าศพัทท่ี์ใชต้อ้งมี
ลกัษณะเป็นทางการ 

ภาษาท่ีใช้อาจจะไม่ถูกต้องตาม
หลกัไวยากรณ์ มีการสอดแทรก
ภาษาพูดและมีการใชต้ัวย่อและ
ค ายอ่ 

เคร่ืองหมายวรรคตอน เค ร่ืองหมายวรรคตอนท่ีใช้ต้อง
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์

มีการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน
นอ้ยและบางคร้ังแทรก
เคร่ืองหมายวรรคตอนเพื่อแสดง
อารมณ์ เช่น เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์

การวางเฉย ผูเ้ขียนแยกตวัจากผูอ่้านในดา้นเวลา
และการใช้ พ้ืน ท่ี  ภ าษา ท่ี ใช้ไม่
ตอ้งการการตอบสนองอยา่งฉบัพลนั
ทนัใด 

ภาษาท่ีใชม้กัจะมุ่งใหต้รงกบั
ผูอ่้านซ่ึงรู้จกักนัเป็นการส่วนตวั
กบัผูเ้ขียน ผูอ่้านใชเ้วลาอ่านไม่
นานและตอบกลบัในทนัที 

การตรวจแกค้  าผดิและ
การเขียนร่างใหม่ 

งานเขียนในแต่ละคร้ังจะเป็นร่าง
งานเขียน ก่อนท่ีจะมีการตรวจแก้
ค  าผิด และปรับปรุงแก้ไข ขัดเกลา
ส าเนาภาษา ลีลาการเขียน และการ
จดัองคป์ระกอบขอ้มูลใหส้มบูรณ์ 

ภาษาในงานเขียนไม่ไดผ้า่นการ
ตรวจทาน แต่ส่งใหผู้อ่้านทนัที 
อาจจะมีการใชไ้วยากรณ์ผดิ และ
โครงสร้างภาษาท่ีไม่ถูกตอ้ง 

ความยาว คว ามย าวของ ง าน เ ขี ยนมัก จ ะ
มากกว่าหน่ึงยอ่หน้า โดยมากจะเป็น
รายงาน จดหมาย เร่ืองสั้นหรือต ารา  

งานเขียนมีขนาดสั้น ใชค้  าหรือ
ประโยคเพียงเลก็นอ้ย 

การเปิดเผย งานเขียนเปิดเผยชดัเจน ขอ้มูลท่ีให้
กระจ่างชดัเจนและครบถว้น 

ขอ้ความอาจไม่เปิดเผย มกีารละ
ค าบางค าไว ้

 
สรุปได้ว่า ในการมอบหมายงานเขียนให้กับผูเ้รียนนั้นจ  าเป็นต้องให้ผูเ้รียนรู้จัก 

กบัลกัษณะของงานเขียนทั้งสองประเภท คือ งานเขียนแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จักเลือกใช้ค  าและโครงสร้างประโยคให้สอดคลอ้งกับประเภทของงานเขียน  
แต่โดยปกติแลว้การสอนเขียนในชั้นเรียนมกัจะเนน้ไปท่ีการเขียนท่ีเป็นทางการเป็นส่วนใหญ่ 
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2.3.3  บทบาทของผูส้อนในการพฒันาทกัษะการเขียน 
Harmer (2001, p.261) ได้กล่าวถึงบทบาทส าคัญของผูส้อนในการพัฒนาทักษะ 

การเขียนไว ้3 บทบาท ไดแ้ก่ 
1.  ผูส้ร้างแรงจูงใจ การสร้างแรงจูงใจเป็นบทบาทท่ีส าคัญของผูส้อนในการสอน

ทกัษะการเขียน ผูส้อนควรสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการใชค้วามคิดของผูเ้รียน กระตุน้และ
สนับสนุนให้ผูเ้ รียนใช้ความพยายามในการท างานเขียนให้ส าเร็จ ซ่ึงกระบวนการเขียน  
ท่ีมีประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาและความอดทนของผูส้อนและผูเ้รียน 

2.  ผูร้อบรู้ ในระหว่างท่ีผูเ้รียนท ากิจกรรมการเขียน ผูส้อนควรเตรียมความพร้อม 
ในการเป็นผูใ้ห้ข้อมูลและรูปภาษาท่ีจ  าเป็นแก่ผูเ้รียน นอกจากน้ีผูส้อนควรให้ค  าแนะน าเชิง
สร้างสรรค์เก่ียวกบัวิธีการเขียนแบบต่างๆ และควรหาเวลาพูดคุยกบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล หรือ 
กลุ่มยอ่ยก็ได ้

3.  ผูใ้ห้ข้อมูลยอ้นกลับ การให้ข้อมูลยอ้นกลับในเชิงบวกจะช่วยพัฒนาทักษะ 
การเขียนของผูเ้รียน แต่หากผูส้อนจะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเชิงแกไ้ข ผูส้อนตอ้งพิจารณาถึงช่วงเวลา  
ท่ีเหมาะสมท่ีจะใหข้อ้มูลนั้นแก่ผูเ้รียน 

2.3.4  การจดัการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 
การให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนเพื่อให้เกิดการพฒันาความสามารถในการเขียนนั้น 

Scrivener (2011) จดัการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ไว ้4 ลกัษณะดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
1.  การจัดโครงสร้างและการจัดล  าดับความคิด  กลวิ ธี ง่ ายๆในการช่วยให้   

ผูเ้รียนจดัล  าดบัความคิด ไดแ้ก่ การใชบ้ตัรค า บตัรค าแต่ละใบเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูเ้รียนจด
บนัทึกความคิดของตัวเอง เม่ือจดบนัทึกเสร็จส้ินแลว้ผูเ้รียนน าบตัรเหล่านั้นมาจัดเรียงล  าดับ
ความคิดอีกคร้ังจนเกิดเป็นล าดบัความคิดท่ีจะใชใ้นงานเขียน นอกจากการจดบนัทึกความคิด 
ผูเ้รียนยงัสามารถวาดแผนผงัแสดงความเช่ือมโยงความคิดไดอี้กดว้ย 

2.  การดูตวัอยา่งจากแหล่งอ่ืน ผูเ้รียนจะไดรั้บประโยชน์เม่ือมีโอกาสไดดู้ตวัอยา่งงาน
เขียนท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ถา้ผูส้อนใหต้วัอยา่งแก่ผูเ้รียนก่อนเร่ิมงาน
เขียน ผูเ้รียนจะยึดตวัอย่างงานเขียนเป็นตน้แบบ และจะเกิดการลอกเลียนแบบงานเขียนจากช้ิน
ตวัอยา่ง แต่ถา้ผูส้อนใหต้วัอยา่งหลงัจากท่ีผูเ้รียนผลิตงานเขียนของตวัเองเสร็จส้ินแลว้  ผูเ้รียนจะ
เห็นตวัอย่างเป็นเพียงแหล่งขอ้มูลท่ีมาสนบัสนุนความคิดของตน แต่ผูเ้รียนจะไม่พยายามเปล่ียน
งานเขียนของตนให้ตรงกับตัวอย่างท่ีได้เห็น ดังนั้น ในการให้ตัวอย่างงานเขียนแก่ผูเ้รียน  
ผูส้อนควรเน้นย  ้าให้ผูเ้รียนพิจารณารูปแบบ ภาษาในภาพรวม การเรียงล  าดบัความคิด ประโยค
และวลีท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ลีลาการเขียน และผลกระทบกบัผูอ่้าน 
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3.  การให้ข้อมูลยอ้นกลับในการเขียนร่าง ผูส้อนไม่จ  าเป็นต้องรอให้งานเขียน  
ของผูเ้รียนเสร็จสมบูรณ์จึงจะใหข้อ้มูลยอ้นกลบั แต่ผูส้อนควรใหข้อ้มูลยอ้นกลบั ในขณะท่ีผูเ้รียน
จะยงัจ  าไดแ้ละน าไปใช้กบังานเขียนของตนเอง การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัอาจมาจากผูส้อน  หรือ 
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนก็ได ้เม่ือผูเ้รียนไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัและน าไปแกไ้ขงานเขียนก็สามารถน างาน
เขียนกลบัมาให้ผูส้อนหรือเพ่ือนอ่านซ ้ าเพ่ือให้ขอ้มูลยอ้นกลบัอีกคร้ัง วงจรของการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัจะช่วยใหผู้เ้รียนไดแ้นวคิดท่ีแจ่มชดัข้ึนว่าผูอ่้านพบเห็นอะไรจากงานเขียนของเรา 

4.  การใชค้อมพิวเตอร์ ผูส้อนสามารถใหข้อ้มูลยอ้นกลบัดว้ยการพิมพบ์นคอมพิวเตอร์
ก็ได ้การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยใหเ้ราเก็บรักษาช้ินงาน หรือท าส าเนาแจกจ่ายผูเ้รียนคนอ่ืนในห้องก็
ได ้ในขณะเดียวกนัผูส้อนก็สามารถส่งขอ้มูลเก่ียวกบังานเขียนถึงผูเ้รียนไดท้นัทีดว้ยการส่งอีเมล ์

 2.3.5  การประเมินความสามารถในการเขียน 
ในการประเมินความสามารถในการเขียนไม่ใช่เป็นเพียงการมอบหัวขอ้ให้เขียนและ

ประเมินช้ินงานท่ีผู ้เ ขียนส่งมา แต่ผู ้สอนควรพิจารณาถึงค าถามส าคัญ 3  ประเด็น คือ  
(1) ผูเ้รียนสามารถเขียนไดดี้ข้ึนหรือไม่ (2) ผูส้อนควรเนน้ประเมินท่ีเน้ือหา รูปภาษา หรือประเมิน
แบบผสมผสานกนั และ (3) แบบประเมินทกัษะการเขียนสามารถสะทอ้นความสามารถของผูเ้รียน
ไดจ้ริงหรือไม่ (Weigle, 2012) 

การตรวจประเมินความสามารถในการเขียนผูส้อนตอ้งก าหนดหรือออกแบบเกณฑ์ 
หรือรูบริกส์ เพื่อการใหค้ะแนน และคดัเลือกและอบรมผูท่ี้จะท าการประเมินทกัษะการเขียนตาม
เกณฑ์ท่ีก  าหนด ผูป้ระเมินทักษะการเขียนมีความส าคัญอย่างยิ่งและต้องมีความสม ่าเสมอ 
ในการประเมินงานเขียน  ในสถาบนัการศึกษาหลายแห่งจะไม่ใหผู้ส้อนเป็นผูป้ระเมินงานเขียน  
แต่จะให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกับผูเ้รียนอย่างน้อยสองคนท่ีผ่านการอบรมเร่ืองการประเมิน
ความสามารถในการเขียนมาประเมินงานเขียนแต่ละช้ิน แต่อย่างไรก็ตาม ผูป้ระเมินทักษะ 
การเขียนมีความแตกต่างทั้งดา้นความรู้เดิม ประสบการณ์ ภูมิหลงัทางวฒันธรรม ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี
ตอ้งจ ากดัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดโดยการสร้างเกณฑก์ารประเมินท่ีชดัเจน และจดัอบรมผูต้รวจประเมิน 
ใหย้ดึถือตามกฎเกณฑใ์หม้ากท่ีสุด 
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2.4  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
2.4.1  ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

การเ ขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นทักษะท่ีผู ้เ ขี ยนจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
ในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ออกมาเป็น  
ลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผูอ่ื้นเข้าใจความหมายตามความต้องการของผูเ้รียน  นักวิชาการได้
กล่าวถึงความหมาย ของค าว่าการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ไวด้งัน้ี 

ปาริชาติ มธุรสเลิศสกุล (2542,น.31) กล่าวว่า  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง   
การเขียนท่ีผูเ้ขียนตอ้งใชค้วามคิดและการจินตนาการของตนเองในการสร้างงานเขียนท่ีแปลกใหม่
จากของเดิมท่ีมีอยู ่โดยมิไดล้อกเลียนแบบจากผูใ้ดและงานเขียนท่ีสร้างสรรคม์านั้นจะแสดงออก 
ถึงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความเห็นของผูเ้ขียนอยา่งอิสระ  โดยมิไดอ้ยูใ่นกรอบขอ้บงัคบัใด ๆ 

ถวลัย ์มาศจรัส (2545,น.4) กล่าวว่าการเขียนเชิงสร้างสรรคห์มายถึง งานเขียนท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้ขียน โดยส านวนภาษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะเป็นของตวัเอง หรือ 
มีรูปแบบการเขียนท่ีมีความแปลกใหม่  มีคุณค่าและเป็นท่ียอมรับของสาธารณชน 

อจัฉรา ชีวพนัธ์ (2552,น.3) สรุปความหมายว่า การเขียนสร้างสรรค์เป็นการเขียน 
ซ่ึงมีลกัษณะของการคิดริเร่ิม โดยท่ีผูเ้ขียนจะต้องใช้จินตนาการและประสบการณ์ของตนมา
เช่ือมโยงความคิดในการเขียน 

วิไล ทองแท่งไทย (2549,น.1) งานเขียนท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์อย่างมีศิลปะ 
เขียนแสดงความและอารมณ์ออกมาอย่างประณีตบรรจง ท าให้ผูอ่้านได้รับอรรถรสของภาษา  
เกิดภาพพจน์และเพลิดเพลินไปกบัความไพเราะของภาษา บางเร่ืองอาจขาดเหตุผลผดิความเป็น
จริงหรือไม่เป็นธรรมชาติ ทั้งน้ีเพราะการเขียนเชิงสร้างสรรค์มุ่งแสดงออกทางความรู้สึกนึกคิด
และอารมณ์เป็นส าคญั 

สรุปไดว้่า การเขียนเชิงสร้างสรรค ์หมายถึง เป็นทกัษะทางการเขียนท่ีผูเ้ขียนตอ้งส่ือ
จากความคิดการจินตนาการ โดยผูเ้ขียนตอ้งใชค้  าพูดหรือส านวนท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นตวัเอง 
แสดงออกถึงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความเห็นของผูเ้ขียนอย่างอิสระ  โดยมิไดอ้ยู่ในกรอบ
ขอ้บงัคบัใดๆ 

2.4.2  ความส าคญัของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
เขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนท่ีส่ือความหมายให้เห็นถึงศิลปะในการสร้างค าหรือ      

ขอ้ความโดยการใชค้วามคิด จินตนาการหรือความคิดค านึงในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคน์ักวิชาการ
ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
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ถวลัย ์มาศจรัส (2545,น.4-5) กล่าวว่าการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีความส าคญัต่อชีวิต 
บุคคล และสงัคม โดยกล่าวสรุปดงัน้ี 

1.  ความส าคญัต่อชีวิต การเขียนเชิงสร้างสรรค์ท าให้เกิดภูมิปัญญาดา้นส านวนภาษา
ส าหรับติดต่อหรือส่ือสารทนัโลก ทนัเหตุการณ์ เกิดอาชีพใหม่ๆจากการใชภ้าษาเชิงสร้างสรรค์
เกิดการสืบสานรากเหงา้ทางวฒันธรรม 

2.  ความส าคญัต่อบุคคล มีการพฒันาสมองซีกขวาใหเ้ร่ืองความคิดสร้างสรรค์เกิดภูมิ
ปัญญาดา้นต่างๆดว้ยตนเอง 

3.  ความส าคญัต่อสังคม เกิดรูปแบบใหม่ในการติดต่อส่ือสารของคนในสังคม และ
ระหว่างสังคมต่อสังคมเกิดวฒันธรรมและอารยะธรรมใหม่ของการติดต่อส่ือสารเป็นการจุด
ประกายความคิดให้เกิดส่ิงใหม่ในสังคมท่ีมาจากความคิด ความฝันและจินตนาการผ่านการ
น าเสนอในรูปแบบของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

วนิจ จันทร์วิมล (2549,น.1) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค์  
สรุปได้ว่า  การเ ขียนเชิงสร้างสรรค์  เป็นทักษะพ้ืนฐานท่ีช่วยให้ เด็กได้กล้าแสดงออก  
ในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ และประสบการณ์โดยเช่ือมโยงล าดับ
ความคิดให้เป็นถอ้ยค าท่ีสละสลวย สามารถเขียนไดห้ลายมุม แปลก และไม่ซ ้ าแบบใคร เพ่ือส่ือ
ความหมายใหผู้อ่ื้นไดเ้ขา้ใจ ไดผ้ลงานท่ีแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร การเขียนเชิงสร้างสรรคช่์วยใน
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และปัญหาแปลกใหม่  
ซ่ึงเกิดข้ึนตลอดเวลาได้อีก การท่ีจะด ารงชีวิตหรือปรับตัว ให้อยู่ในสภาพสังคมลักษณะ 
น้ีได ้ จะตอ้งอาศยัทกัษะท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และความกลา้แสดงออกในดา้นความคิดให้มากข้ึน
โดยล าดบั การเขียนเชิงสร้างสรรคก์็เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูเ้ขียนไดส้ะทอ้นความคิดของตน
เก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม  และยงัได้ใช้จิตนาการประสบการณ์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตัว
ผูเ้ขียน เสนอแนวคิดในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ พร้อมกบักระตุน้ให้ผูอ่้านไดน้ าแนวคิดไป
คิดสร้างสรรค์ในงานต่าง ๆ เช่น งานประดิษฐ์ งานประพนัธ์บทเพลง ค าขวญั งานศิลปะและ
แนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อพฒันาสภาพแวดลอ้ม และ 
สังคมให้ดีข้ึนและเจริญก้าวหน้าต่อไป การเขียนเชิงสร้างสรรค์นอกจากจะท าให้ผูเ้ขียนเชิง
สร้างสรรคม์ีโอกาสไดแ้สดงออก ไดป้รับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดแ้ลว้ ยงัสามารถช่วยใหผู้อ่้าน
ไดรั้บ ความเพลิดเพลินและน าความคิดไปสานต่อเพื่อพฒันาสงัคมให้มีความทนัสมยั และดีกว่าท่ี
เป็นอยูต่่อไปไดอี้กดว้ย 
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จะเห็นได้ว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์นั้นมีความส าคญั และมีประโยชน์ต่อทั้งตัว
ผูเ้รียนและผูส้อน ทั้งยงัมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวนั เช่น การท าให้นักเรียนมีโอกาสไดแ้สดง
ความคิดความรู้สึกจากประสบการณ์ท่ีเคยผ่านมาตามความสนใจและความตอ้งการของเด็กเอง  
เป็นการพฒันาทั้งทกัษะการคิด ความรู้สึก จินตนาการ สติปัญญา การแสดงออกทางดา้นอารมณ์
และสังคมรวมถึงทักษะการเขียน  ฉะนั้นในกิจกรรมการเรียนการสอนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครู
จะตอ้งส่งเสริมและหาเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายแปลกใหม่ท่ีน่าสนใจมากระตุน้ผูเ้รียน เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ด ้

2.4.3  หลกัการสอนเชิงสร้างสรรค ์
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนท่ียุ่งยากซับซ้อนเพราะนักเรียนต้องอาศัย

ประสบการณ์ ความประทบัใจและความสามารถในการล าดบัความคิดออกมาเป็นเร่ืองราว รวมทั้ง
ความสามารถในการใช้ภาษา ดงันั้นในการจดักิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์นั้น ครูเป็นผูมี้
บทบาทท่ีส าคญัอยา่งยิง่ในการจดักิจกรรมแต่ละคร้ัง 

ถวลัย ์มาศจรัส (2545,น.4-5) ไดส้รุปหลกัการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
1.  การให้นักเรียนไดแ้สดงแนวความคิดใหม่ และมีความหมายถือเป็นการกระท าท่ี

สร้างสรรค ์
2.  การเขียนเชิงสร้างสรรคค์วรมีหลายแบบตามความตอ้งการของนกัเรียน 
3.  การสร้างบรรยากาศใหอ้บอุ่น สนบัสนุนนกัเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
4.  กระตุน้ใหน้กัเรียนน าประสบการณ์เดิมมาเขียน 
อจัฉรา ชีวพนัธ ์(2552, น.9) ไดส้รุปหลกัการจดักิจกรรมการเขียนสร้างสรรค ์ ดงัน้ี 
1.ก  าหนดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้มี จุดหมายท่ีชัดเจนโดยค านึง  

ถึงจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรในระดบัชั้นต่างๆ 
2. จดักิจกรรมเขียนสร้างสรรคใ์หม้ีความสมัพนัธก์บักลุ่มประสบการณ์ต่างๆดว้ย 
3. จดักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะกบัผูเ้รียน 
4. ใชส่ื้อท่ีจูงใจเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงาน ใหม่และรักในการเขียน 
5. ใหผู้เ้รียนสามารถใชจิ้นตนาการในการแสดงความรู้สึกนึกคิดอยา่งอิสระ 
จากหลกัการสอนเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าวสรุปได้ว่า ครูมีบทบาทอย่างยิ่งในการน า

กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์มาถ่ายทอดให้เด็ก ครูต้องก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอน  
เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงแนวความคิดใหม่  การสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง จดักิจกรรม  
ท่ีมีความยากง่ายพอเหมาะและใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในกลุ่มอ่ืนดว้ย 
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 2.4.4  แนวทางการพฒันาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
บันลือ พฤกษะวัน (2545, น.7-8) ได้เสนอแนวคิดในการส่งเสริมการเขียนเชิง

สร้างสรรคพ์อสรุปไดด้งัน้ี 
1.  ครูต้องเป็นผูส้ร้างบรรยากาศโดยเป็นผูท่ี้รักเมตตา มีความสัมพนัธ์กับผูเ้รียน  

โดยใกลชิ้ดเขา้ใจและใหค้วามเห็นอกเห็นใจ ใหก้  าลงัใจ ยกยอ่งชมเชยมากกว่าการต าหนิ 
2.  ใหอิ้สระในการท างานแก่ผูเ้รียนทั้งเร่ืองเวลา ระเบียบและรูปแบบ 
3.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการศึกษาสภาพแวดลอ้ม ส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกศึกษาคน้ควา้เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
4.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดม้ีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์โดยการเล่าเร่ือง การรายงาน

ประเภทของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
5.  กระตุน้ ช้ีแนะผูเ้รียนใหเ้กิดความอยากรู้อยากเห็นสร้างความแปลกใหม่อยูเ่สมอ          
           
อจัฉรา ชีวพนัธ์ (2552, น.5-7) ไดเ้สนอแนวทางในการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์  

ซ่ึงประกอบดว้ย 
1.  ครูมีบุคลิกท่ีสร้างสรรค ์เช่น จดักิจกรรมเร้าใจใหม่ๆ เปิดโอกาสไดแ้สดงออกดา้น

ต่างๆ กระตุน้ให้แสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ชมเชย และ 
ใหก้  าลงัใจ มีประชาธิปไตยในการสอน 

2. จดับรรยากาศเพื่อจูงใจใหเ้ด็กให้รักการเขียนสร้างสรรค์ ไม่เคร่งเครียดเกินไป เช่น 
แบบฝึกหดัท่ีใชม้ีลกัษณะจูงใจใหอ้ยากท า ไม่มากจนน่าเบ่ือ เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน 

3.  เร่ิมจากส่ิงใกลต้วั  เพราะจะช่วยเร้าความสนใจของเด็กให้อยากเรียน อยากเล่า 
ในส่ิงเขามีประสบการณ์อยู่ ท าให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนงานต่างๆอย่างสบาย เช่น  
การเล่าเร่ืองของตนเอง การเขียนบนัทึกประจ าวนั การแต่งค าประพนัธ์ในเร่ืองท่ีตนสนใจ และ  
เขียนจดหมาย ฯลฯ 

4.  ย ัว่ยุให้มีความคิดท่ีแตกฉาน ได้แก่ คิดให้คล่อง ต้องยืดหยุ่นความคิด และ 
รู้จกัคิดประดิษฐริ์เร่ิม 

5.  สนุกสนานในการเรียน โดยจัดกิจกรรมตามความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆอยา่งเต็มท่ี 

6.  ฝึกผู ้เรียนให้เกิดทักษะต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยๆ พยายามปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องใหดี้ข้ึนจะช่วยพฒันาการเขียนได ้
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นลินี ติยะสันต์ (2548, น.55-68) ไดเ้สนอแนวทางในการสอนเพื่อส่งเสริมการเขียน 
เชิงสร้างสรรค์ไว ้ว่า  ครูต้องฝึกการเขียนอย่างสม ่า เสมอ สร้างบรรยากาศท่ีดีกับผู ้เ รียน  
ให้ก  าลังใจงดเว ้นการต าหนิ ให้อิสระในการท างาน เปิดโอกาสให้คิดอย่างหลากหลาย  
รู้จักการยืดหยุ่นทั้งการใช้เวลาระเบียบปฏิบัติ ส่งเสริมให้ใช้ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม  
วสัดุท่ีมีอยูใ่นการสร้างสรรค์ ผลงานควรจดัโอกาสใหม้ีการแลกเปล่ียน โดยการเล่าเร่ือง อภิปราย 
กระตุน้ใหแ้สดงออกอยา่งอิสระ 

สรุปได้ว่า การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์นั้ น ครูต้องฝึกการเขียนให้แก่เด็กอย่าง
สม ่าเสมอ สอนหรือคอยกระตุ้น  รับฟังความคิดเห็นของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ก  าลงัใจ  
งดเวน้การต าหนิ จินตนาการ ย ัว่ยใุหน้กัเรียนคิดแตกแขนงยอ่ยๆออกไป มีความกลา้ท่ีจะเร่ิมลงมือ
เขียน ฝึกผูเ้รียนให้เกิดทักษะตอ้งอาศยัการฝึกฝนบ่อยๆ และตรวจทานอย่างสม ่าเสมอพยายาม
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องใหดี้ข้ึนจะช่วยพฒันาการเขียนได ้ 

 2.4.5  การวดัและการประเมินผลการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นงานท่ีเกิดจากการจินตนาการท่ีแปลกใหม่ ถ่ายทอด

อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองโดยอาศยัประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล ดงันั้นการวดัและ
ประเมินผลจ าเป็นตอ้งดูการพฒันาทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จึงควรก าหนดหลกัเกณฑก์ารให้
คะแนนท่ีเท่ียงตรง ครอบคลุมทุกดา้น ซ่ึงไดมี้ผูเ้สนอวิธีการวดัและประเมินผลไวด้งัน้ี  

กรรณิการ์ พวงเกษม (2534, น.160) ไดก้  าหนดเกณฑใ์นการประเมินผลการเขียนเร่ือง
เชิงสร้างสรรค ์ไวด้งัน้ี  

1. ความถูกตอ้งเหมาะสมของเน้ือหาสอดคลอ้งกบัภาพ 
2. การเรียบเรียงจดัล  าดบัความคิด 
3. ความถูกตอ้งเหมาะสมของการใชภ้าษา 
โดยในแต่ละขอ้ ก  าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนออกเป็น 3 ระดบั ดีมาก =3  ดี = 2  และ

พอใช ้= 1 
กระทรวงศึกษาธิการ (2536, น.314) กล่าวว่า การเขียนแสดงความคิดอยา่งเสรีและเชิง

สร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นทกัษะพิสัย ดงันั้นการวดัและประเมินผลท่ีถูกตอ้งและ
ตรงท่ีสุด คือใหน้กัเรียนเขียนแลว้ใหค้ะแนนดว้ยวิธีจดัอนัดบัคุณภาพ ดงันั้น  

1. ความคิดแปลกใหม่ 
2. การใชภ้าษาคมคาย 
3. มีประโยชน์ใหข้อ้คิด ก่อใหเ้กิดจินตนาการ 
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4. เร้าความรู้สึกอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตรงตามจุดประสงค์การเขียน  และ 
ควรมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดว้ย 

อจัฉรา วงศโ์สธร (2538, น.223-224) กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาเพื่อประเมินงาน
เขียนว่ามกัจะประกอบไปดว้ยเกณฑต่์อไปน้ี 

1. ความถูกตอ้งดา้นการใชภ้าษา ไดแ้ก่ ศพัท ์โครงสร้าง 
2. ความเหมาะสมด้านการใชภ้าษา ได้แก่ ศพัท์ ส านวน ว่าส่ือได้ถูกต้องเหมาะสม 

ชดัเจนและกระชบัไดใ้นความหรือไม่ 
3. มีจุดเนน้ของความคิดและการน าเสนอท่ีชดัเจน 
4. ความสมัพนัธร์ะหว่างความคิดและความสมดุลของการน าเสนอ 
5. การใชเ้ทคนิควิธีการน าเสนอขอ้มูลทั้งท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรมท่ีเหมาะสม 
6. การน าเขา้สู่เร่ืองไดอ้ยา่งหนา้สนใจ 
กรมวิชาการ(2545, น.25) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการพิจารณางานเขียนเชิงสร้างสรรค์ 4 

ประการ คือ 
1.  ใหค้วามคิดแปลกใหม่ หมายถึง ความคิดท่ีไม่ซ ้าแบบและไม่ลอกเลียนผูอ่ื้น 
2.  การใชภ้าษาคมคายกะทดัรัด ทั้งน้ีตอ้งเป็นการใชภ้าษาไทยท่ีไม่ผิดแปลกไปจาก

ระเบียบของภาษาซ่ึงเป็นการยอมรับ 
3.  สามารถเร้าความรู้สึกของผูรั้บสาร อาจเป็นความขบขนั ความเศร้า ความปีติยนิดี 

ความพิศวง เป็นตน้ อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนัได ้
4.  เป็นประโยชน์ไม่ทางตรงก็ทางออ้ม เช่น ให้ข้อคิดท่ีเป็นคติในการด ารงชีวิต 

ช้ีใหเ้ห็นคุณและโทษของการกระท าบางอยา่ง 
ถวลัย ์มาสจรัส (2546, น.171-172) ไดก้ล่าวถึงเกณฑ์ในการตดัสินการเขียนเร่ืองไว้

ดงัน้ี  
1.  ความชดัเจน ไดแ้ก่ ความแจ่มชดัทางภาษาเขียนท่ีกระจ่าง ไม่คลุมเครือ 
2.  ความกระชบัของถอ้ยค า ไดแ้ก่ การใชถ้อ้ยค าท่ีตรงความหมาย 
3.  ค ามีอ  านาจสามารถสะกดใหผู้ฟั้งเกิดอารมณ์ร่วมไปกบัลีลาการเขียนในแต่ละบท 

ในแต่ละตอนอยา่งต่อเน่ือง 
4.  มีความคิดใหม่ในท่วงท านองการเขียนแต่ละคร้ัง มีการถ่ายทอดความคิดแปลกใหม่

ท่ีมีคุณค่าอยูเ่สมอ ซ่ึงจะท าใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกไม่จ  าเจ 
5. มีความงดงามและสละสลวย คือ การเลือกใชค้  า การใชป้ระโยคท่ีเป็นเอกภาพ

เดียวกนั อ่านแลว้ไม่สะดุด ถอ้ยค าไม่สละสลวย 
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จากแนวคิดทฤษฎีของนกัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า ในการประเมินผลงาน
การเขียนเชิงสร้างสรรคน์ั้นตอ้งพิจารณาในหลายๆดา้น และก าหนดเกณฑก์ารประเมินให้ชดัเจน 
ครอบคลุม 
 
2.5  แนวคดิ ทฤษฎีเกีย่วกบัผงัมโนทัศน์ 

2.5.1  ความหมายของมโนทศัน์ 
มโนทศัน์มาจากค าว่า Concept ในภาษาองักฤษ นักการศึกษาของไทยให้ค  าแปลไว้

แตกต่างกนัมโนทศัน์  มโนมติ มโนมติสมัพนัธส์ังกปัและความคิดรวบยอด ซ่ึงทุกค ามีความหมาย
ไม่แตกต่างกนั งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัขอใชค้  าว่า “มโนทศัน์” 

 บรูเนอร์ (Bruner,1957, p.244) ให้ความหมายว่า มโนทศัน์คือประเภทของส่ิงของการ
กระท าความคิดหรือความรู้สึกซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ 

กาเย ่(Gagne,1977, p.32) ให้ความหมายว่า มโนทศัน์หมายถึงการจดัประเภทของวตัถุ 
ส่ิงของ เหตุการณ์หรือความคิด ซ่ึงมโนทศัน์จดัเป็นส่วนประกอบของเกณฑ์และพ้ืนฐานของการ
คิดในระดบัสูง 

โนแวคและโกวิน ( Novak;&Gowin, 1984, p.4) ให้ความหมายว่ามโนทศัน์คือความ
สม ่าเสมอของวตัถุหรือเหตุการณ์ท่ีมีช่ือเรียก เช่น “เกา้อ้ี” คือช่ือท่ีเราใชเ้รียกวตัถุท่ีมีขา มีท่ีนัง่และ
มีพนกัพิงซ่ึงเราใชส้ าหรับนัง่ “ลม” คือช่ือท่ีเราใชเ้รียกกรณีท่ีอากาศมีการเคล่ือนไหว 

มนัส บุญประกอบ (2542, น.47) ให้ความหมายว่ามโนทศัน์หมายถึงการสรุปรวม
ความคิดเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท าให้แจกแจงประเภทไดส่ิ้งดงักล่าวอาจเป็นส่ิงของแนวความคิด
หรือเหตุการณ์เช่น ปากกา มนุษย ์ทฤษฎีการเรียนรู้ วาตภยัเป็นตน้ และมโนทศัน์อาจจะเขียนแทน
ดว้ยช่ือหรือสัญลกัษณ์ มโนทัศน์อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมจากแนวคิดของนักการศึกษา
หลายท่านดงัท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่า มโนทศัน์ คือ ลกัษณะร่วมของวตัถุเหตุการณ์แนวคิด ทฤษฎีทั้ง
ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงเขียนเป็นถอ้ยค าหรือประโยคสามารถน ามาจ าแนกประเภทได ้

2.5.2   กระบวนการสร้างมโนทศัน์ 
นวลจิตต ์เชาวกีรติพงศ ์(2537, น.55-60 ) กล่าวถึงกระบวนการสร้างมโนทศัน์ว่า มโน

ทศัน์จะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยถา้ไม่มีประสบการณ์ดงันั้นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัยอ่มมีมโนทศัน์
แตกต่างกนัประสบการณ์ท่ีมากกว่าจะท าใหม้โนทศัน์มีรายละเอียดซบัซอ้นมากข้ึนโดยสรุปไดว้่า 
กระบวนการสร้างมโนทศัน์จะตอ้งอาศยัประสบการณ์ซ่ึงได้รับการกระตุ้นจากส่ิงเร้าและใช้
ความสามารถในการสังเกตจัดจ าแนกประเภทของส่ิงเร้าท่ีมีลกัษณะร่วมกันไวด้้วยกัน และ
สามารถสรุปคลอบคลุมมโนทศัน์ต่างๆได ้
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2.5.3  องคป์ระกอบของผงัมโนทศัน์ 
มนัส บุญประกอบ (2542, น.48) กล่าวว่าโครงสร้างของผงัมโนทศัน์ประกอบดว้ย

ส่วนส าคญัดงัน้ี 
1.  ค ามโนทศัน์ซ่ึงอาจเขียนดว้ยค าสามานยนามหรือวลี 
2.  ค  าเช่ือมโยงมกัใชค้  ากริยาหรือวลีโดยเขียนก ากบัไวบ้นแนวเสน้เช่ือมโยง แต่บางที

ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเขียนก ากบัไวเ้สมอไป 
3.  เส้นเช่ือมโยงใชล้ากโยงความสมัพนัธ์ระหว่างมโนทศัน์ดว้ยเสน้ตรงหรือเส้นโคง้

บางทีอาจแสดงทิศทางความสมัพนัธด์ว้ยหวัลูกศรทางเดียวหรือสองทิศทางก ากบัไวด้ว้ย 
สรุปได้ว่า มโนทศัน์ประกอบดว้ยค ามโนทศัน์เช่ือมค าและเส้นเช่ือมโยงส าหรับค า

เช่ือมโยงนั้นจะมีหรือไม่มีก็ไดถ้า้ความสมัพนัธ์มีความชดัเจนแลว้ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งมีค  าเช่ือม เร่ือง
การใช้ค  าเช่ือมโยงในผงัมโนทศัน์นั้น สุนียเ์หมะประสิทธ์ (2543, น.49-50) ไดท้ดลองให้นิสิต
ปริญญาโทภาคพิเศษ วิชาเอกการศึกษา ชั้นปีท่ี1 วิเคราะห์เน้ือหาของหน่วยการเรียนต่างๆตามท่ี
หลกัสูตรก าหนด ผลปรากฏว่านิสิตต่างบอกว่าเขียนยากผูส้อนจึงสันนิษฐานว่าเป็นเพราะมี
ค  าเช่ือม จึงทดลองใหเ้ด็กชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เขียนผงัมโนทศัน์แบบมีค าเช่ือม 
ผลคือเด็กทั้งสองเบ่ือและไม่ค่อยอยากเขียน ต่อมาจึงทดลองให้เขียนแบบไม่มีค  าเช่ือม ผลปรากฏ
กว่าเด็กทั้งสองสามารถเขียนผงัมโนทศัน์ได ้จากการทดลองดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าค  าเช่ือมเป็น
อุปสรรคต่อการเขียนผงัมโนทัศน์จึงมีผูพ้ฒันาการเขียนผงัมโนทัศน์ของโนแวคเป็นแบบไม่มี
ค  าเช่ือมและตั้งช่ือใหม่เป็นอยา่งอ่ืน เช่นผงัการวิเคราะห์เน้ือหา (สุนีย ์เหมะประสิทธ2์543, น.50) 
แผนท่ีความคิดหรือ Mind Map (บูซาน, 2542)ซ่ึงต่อมามีผูนิ้ยมการเขียนผงัมโนทศัน์โดยไม่มี
ค  าเช่ือมมากข้ึนเพราะท าให้การเช่ือมโยงความคิดในรูปของมโนทัศน์กระจายออกไปไดอ้ย่าง
อิสระ 

2.5.4  ทฤษฎีพ้ืนฐานของการสอนโดยใชผ้งัมโนทศัน์  
บรูเนอร์ เป็นผูน้  าในการคิดว่ากระบวนการสอนท่ีจะใหผู้เ้รียนไดผ้ลดีในระยะสั้น คือ

การสอน “แก่น”หรือ “สาระ” ของวิชานั้ นโดยพยายามศึกษาโครงสร้างของแต่วิชา และ 
ท าความ เข้าใจ เ ร่ือง ท่ีส าคัญๆในวิชาให้ได้และวิ ธีการสอนให้ผู ้เ รี ยนเ กิดมโนทัศน์  
จะเน้นกระบวนการมากกว่าเน้ือหาสาระการจดักระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ 

1.  ผูส้อนตอ้งเขา้ในธรรมชาติของวิชาและโครงสร้างของวิชาอย่างชดัเจนและตอ้งรู้
กลวิธีท่ีถ่ายทอดโครงสร้างของวิชาใหก้บัผูเ้รียน 
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2.  ผูส้อนต้องรู้จักและเข้าใจผูเ้รียนเป็นอย่างดีเพื่อจัดบรรยากาศทางจิตวิทยาท่ี
เอ้ืออ  านวยต่อสภาพการเรียนการสอนอนัเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

3.  การจกัประสบการณ์การเรียนจะตอ้งฝึกใหผู้เ้รียนไดใ้ชเ้หตุผลและกลา้แสดงในส่ิง
ท่ีเขาคิดรู้จกัแกปั้ญหาและส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

4.  ผูส้อนตอ้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนเกิดความศรัทธา เกิดความชอบท่ีจะ
เรียนรู้เพราะแรงจูงใจเป็นส่ิงส าคญัมากท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้เป็นอยา่งมาก 

อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอน ควรจัดประสบการณ์ให้สอดคลอ้งกับ  
ขั้นพฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก บรูเนอร์ไดเ้สนอว่าพฒันาการทางสติปัญญาของคนแบ่งได ้ 
3 ขั้น คือ 

ขั้นท่ี 1 การเรียนรู้โดยการกระท าขั้นน้ีเร่ิมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 2 ปี 
เป็นช่วงท่ีเด็กเรียนรู้ดว้ยการกระท าเป็นลกัษณะของการถ่ายทอดประสบการณ์ดว้ยการกระท า ซ่ึง
เป็นกระบวนการท่ีด าเนินไปตลอดชีวิตและถือว่าคนจะใช้วิธีการเรียนรู้โดยการกระท ามาใช้
ในช่วงใดของชีวิตก็ได ้

ขั้นท่ี 2 การเรียนรู้โดยการรับรู้เป็นภาพในใจ ขั้นน้ีเด็กสามารถใชจิ้นตนาการและการ
สร้างภาพในใจไดโ้ดยไม่มีการกระท าเป็นช่วงอาย ุ2-7 ปี เด็กสามารถน าส่ิงท่ีเห็นในโลกภายนอก
และส่ิงท่ีอยูใ่นใจของเขามาผสมผสานละจดัล  าดบัใหเ้ป็นระเบียบใหเ้ขา้กนัการเกิดภาพในใจแสดง
ใหเ้ห็นถึงความรู้ความเขใ้จนั้นจะพฒันาเพ่ิมข้ึนตามอายจุริงจนถึง 7 ปี จะพฒันาไดสู้งสุด 

ขั้นท่ี 3 การเรียนรู้โดยการส่ือความหมายทางสัญลกัษณ์ขั้นน้ีเด็กสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆโดยการใช้สัญลกัษณ์หรือภาษา ซ่ึงภาษาแสดงให้เห็นถึง
ความคิด 

เด็กสามารถคิดหาเหตุผลและในท่ีสุดจะเข้าใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรมได้และสามารถ
แกปั้ญหาได ้(ภพ เลาหไพบูย,์ 2534, น.71 ; วิชยั วงษใ์หญ่, 2537, น.298-300)  

ออซูเบล (ภพ เลาหไพบูลย์, 2534,  น.74-75; อ้างอิงจาก Ausubel, 1963. The 
Psychology of Meaningful Verbal Learning) อธิบายถึงการเรียนรู้อย่างมีความหมายว่าการเรียนรู้
จะเกิดข้ึนได ้  ถา้ในการเรียนรู้ส่ิงใหม่นั้น ผูเ้รียนเคยมีพ้ืนฐานซ่ึงเช่ือมโยงเขา้กบัความรู้ใหม่ไดจ้ะ
ท าให้การเรียนส่ิงใหม่นั้นมีความหมายแต่ถา้ผูเ้รียนพยายามรับรู้ส่ิงท่ีเรียนใหม่โดยท่ีไม่เคยมี
พ้ืนฐาน และพยายามจดจ าใหไ้ดเ้รียกการเรียนรู้ชนิดน้ีว่าเป็นการเรียนรู้แบบท่องจ า เพราะผูเ้รียน
สามารถเรียนไดแ้ต่ไม่รู้ความหมาย 
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ออซูเบล ก  าหนดการเรียนรู้ไวเ้ป็น 2 มิติดงัน้ี 
มิติท่ี 1 วิธีการเรียนรู้ไวเ้ป็น 2 มิติดงัน้ี 
1.  การเรียนรู้แบบรับรู้ไวผู้ ้สอนบอกใหห้มดผูเ้รียนไม่ตอ้งคน้ควา้ 
2. การเรียนรู้แบบค้นพบด้วยตนเอง ผูเ้รียนต้องค้นควา้สืบเสาะหาความรู้ มิติท่ี 2 

กระบวนการเรียนรู้ภายในของผูเ้รียน มี 2 แบบ คือ             
2.1  การเรียนแบบท่องจ า ผูเ้รียนเมื่อเรียนรู้แลว้ท่องจ าไวเ้พื่อเป็นประสบการณ์ของ

ตนเองหรืออาจเรียกว่าการเรียนรู้แบบรับไวเ้พื่อจดจ า 
2.2  การเรียนรู้อย่างมีความหมาย ผูเ้รียนเมื่อเรียนรู้แลว้สามารถเช่ือมโยงความรู้

ใหม่ใหส้มัพนัธก์บัความรู้เดิม หรืออาจเรียกว่าการเรียนรู้แบบรับไวเ้พื่อใหไ้ดค้วามหมาย 
การสร้างผงัมโนทศัน์มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมายของออซูเบล  

(Ausubel. 1968, p.15) ซ่ึงมีแนวคิดว่าครูควรจะสอนส่ิงท่ีสัมพนัธ์กับความรู้ท่ีนักเรียนมีอยู่เดิม 
ความรู้ท่ี มีอยู่เดิมน้ีจะอยู่ในโครงสร้างของความรู้ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีสะสมอยู่ในสมองและมีการ
จดัระบบไวเ้ป็น อย่างดีมีการเช่ือมโยงระหว่างความรู้เก่าและความรู้ใหม่อย่างมีระดบัชั้น ดงันั้น
โครงสร้างของความรู้จะใชเ้ป็นผงัมโนทศัน์และใชบ้นัทึกประสบการณ์ต่างๆ ท่ีไดรั้บการเรียนรู้
อย่างมีความหมายจะเกิดข้ึนเม่ือความรู้ใหม่สัมพนัธ์กบัมโนทศัน์ซ่ึงอยู่ในโครงสร้างของความรู้
เดิมท่ีมีอยูซ่ึ่ง ออซูเบล เรียกว่ากระบวนการดูดซึม หรือเรียกมโนทศัน์ท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงนั้นว่า
ซบัซมัเมอร์แต่ถา้ไม่ไดน้ าความรู้ใหม่เขา้ไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีมีอยู่จะเป็นการเรียนรู้ แบบ
ท่องจ า ดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  การเรียนรู้แบบท่องจ าและการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  ซ่ึงเกิดจากการไดรั้บ
ขอ้มูลจากภายนอกผา่นเคร่ืองกีดขวางการรับรู้   
ที่มา: สุนีย ์ สอนตระกูล (2535, น.78) 
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ภาพที่ 2.2  แสดงการเรียนรู้อย่างมีความหมายเมื่อ ง,จ,ฉ  เป็นความรู้ใหม่จะเช่ือโยงกับ
โครงสร้างความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม  คือ ก,ข  และ ค   
ที่มา: สุนีย ์ สอนตระกูล (2535, น.79)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 แสดงสะพานเช่ือมความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เขา้สู่โครงสร้างของความรู้ ซ่ึง 
Ausubel เรียกว่าAdvance Organizer 
ที่มา : สุนีย ์ สอนตระกูล (2535, น.79) 
 

สรุปได้ว่า  การเรียนรู้อย่างมีความหมาย  เป็นการเรียนรู้โดยการน าความรู้ใหม่มา
เช่ือมโยงกบัความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเขา้ใจ 
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2.5.5  ลกัษณะผงัมโนทศัน์ 
มนัส บุญประกอบ (2545) กล่าวว่า ผงัมโนทัศน์ (Concept Map) ตรงกับค าอ่ืน ๆ  

ในภาษาองักฤษอีกหลายค า เช่น Conceptual Mapping, Concept Maps หรือ C-Maps. Conceptual 
Framework, Semantic Mapping, Semantic Maps, Semantic Networking, Plot Maps, Clustering, 
Concept Webs และ Semantic Webs เป็นต้น จากอิทธิพลแนวคิดทฤษฎีการ เรียนรู้อย่างมี
ความหมายของออซูเบล ซ่ึงเช่ือว่าโครงสร้างการรู้คิดของบุคคลมีลกัษณะเป็นล าดบัขั้นลดหลัน่
กนัลงมา เม่ือประสบการณ์ใหม่สมัพนัธก์บัมโนทศัน์เดิมท่ีเคยทราบมาแลว้ก็จะใหก้ารเรียนรู้นั้นมี
ความหมายแก่บุคคลนั้นทนัทีโนแวคเป็นผูท่ี้ท าใหแ้นวความคิดของออซูเบลมองเห็นเป็นแผนภูมิ
ท่ีเขา้ใจเป็นรูปธรรมไดแ้ละไดว้ิจยับุกเบิกอยา่งจริงจงั ต่อเน่ืองกนัมาตั้งแต่ก่อนปีค.ศ. 1973 

โนแวค ไดจ้ดัแยกประเภทมโนทศัน์เป็นหลายระดบั ไดแ้ก่ มโนทศัน์หลกั มโนทศัน์
รอง มโนทศัน์ย่อย มโนทศัน์เจาะจง และตวัอยา่ง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นล าดบัชั้นลดหลัน่กนัลงมา ดู
คลา้ยกบัการแตกรากของพืชยืนตน้ท่ีแยกจากรากแกว้เป็นรากก่ิง รากแขนง รากจ๋ิว และรากขน
อ่อน ซ่ึงมีผลท าใหไ้ดโ้ครงสร้างท่ีแตกต่างไปจากเดิม ดงัรูป 

 
ภาพที่ 2.4  แสดงระดบัของมโนทศัน์ตามแนวคิดของโนแวค   
ที่มา: มนสั  บุญประกอบ (น.9-10) 
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2.5.6  การสร้างผงัมโนทศัน์ 
อลัท์ (Ault, 1985, p.41) กล่าวถึงการสร้างผงัมโนทศัน์ว่าไม่มีทิศทางในการสร้างท่ี

แน่นอน ตายตวัแต่สามารถสร้างไดห้ลายวิธีซ่ึงแต่ละวิธีควรเร่ิมตน้ดว้ยการแนะน าแนวคิดเก่ียวกบั
ผงัมโนทศัน์โดยท าในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้หรือแนะน าโดยตรง 

โนแวค (Novak, 1984, p.17) และอลัท์ (Ault, 1985, p.41) ไดแ้นะน าขั้นตอนการสร้าง
ผงัมโนทศัน์ไว ้5 ขั้น ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 เลือก 
การเลือกเร่ืองท่ีจะสร้างแผนผงัมโนทัศน์อาจน ามาจากต ารา สมุดจดค าบรรยาย 

ค  าอธิบายก่อนการปฏิบติัการ เร่ิมจากการอ่านขอ้ความนั้นอย่างนอ้ย 1 คร้ัง แลว้ระบุมโนทศัน์ท่ี
ส าคญัโดยขีดเส้นใตค้  าหรือประโยคท่ีส าคญั ซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุหรือเหตุการณ์แลว้ลอกมโนทศัน์
เหล่าน้ีลงในแผน่กระดาษเลก็ๆเพ่ือสะดวกในการจดัความสมัพนัธ ์

ขั้นท่ี 2 จดัล  าดบั 
น ามโนทศัน์ท่ีส าคญัซ่ึงไดเ้ขียนลงในแผ่นกระดาษเล็กๆ แลว้น ามาจดัล  าดบัจากมโน

ทศัน์ท่ีมีความหมายกวา้งไปสู่มโนทศัน์ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 
ขั้นท่ี 3 จดักลุ่ม 
น ามโนทศัน์มาจดักลุ่มเขา้ดว้ยกนัโดยมีเกณฑ ์2 ขอ้ คือ 
1. จดักลุ่มมโนทศัน์ท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั 
 2. จดักลุ่มมโนทศัน์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ด 
ขั้นท่ี 4 จดัระบบ 
เมื่อจัดระบบมโนทศัน์ท่ีส าคญัแลว้ น ามโนทศัน์ท่ีมีอยู่ในกลุ่มเดียวกนัมาจดัระบบ

ตามล าดับความเก่ียวข้องซ่ึงในขั้นน้ียงัสามารถเปล่ียนแปลงไดห้รืออาจหามโนทัศน์อ่ืน ๆ มา
เพ่ิมเติมไดอี้ก 

ขั้นท่ี 5 เช่ือมโยงมโนทศัน์ท่ีมีความสมัพนัธก์นั 
เมื่อจดัระบบมโนทศัน์ท่ีส าคญัแลว้น ามโนทศัน์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาเช่ือมโยงกนั

โดยการลากเส้นเช่ือมโยงกนั และมีค  าเช่ือมระบุความสัมพนัธ์ไวทุ้กเส้น และเมื่อใส่ค  าเช่ือมแลว้
จะสามารถอ่านไดเ้ป็นประโยค เส้นท่ีเช่ือมโยงอาจเช่ือมระหว่างมโนทศัน์ในชุดเดียวกนั หรือ
เช่ือมโยงระหว่างชุดของมโนทศัน์ท่ีต่างกนัได ้
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โบเยอร์ (วิไลพร ธนสุวรรณ, 2543, p.10 อา้งอิงจาก Boyer, 1997, Concept Mapping.) 
ไดเ้สนอแนะวิธีเขียนผงัมโนทศัน์ไวด้งัน้ี 

1.  ใชก้ระดาษท่ีไม่มีเสน้บรรทดัและไม่มีขอ้ความใด ๆ ปรากฏอยู ่
2.  เขียนค ามโนทัศน์หลกัดว้ยอกัษรตัวพิมพ์เพื่อง่ายต่อการอ่านแลว้เขียนวงกลม

ลอ้มรอบ ค านั้น 
3.  จดัเรียงค ามโนทศัน์อ่ืนๆใหเ้รียงความส าคญัโดยมีค  าหลกัอยูบ่นสุด 
4.  เช่ือมค ามโนทศัน์เหล่านั้นโดยใชเ้ส้นตรง และใชลู้กศรเช่ือมโยงค าท่ีอยู่ต่างระดบั

กนั 
5.  ใส่ค  าเช่ือมระหว่างค ามโนทศัน์แต่ละตวั 
6.  ควรมีการเขียนผงัมโนทัศน์ใหม่อีกคร้ัง เพราะจะช่วยให้มองเห็นภาพของผงั

ดงักล่าวชดัเจนข้ึน 
มนสั บุญประกอบ (2542, น.51) แนะน าขั้นตอนการเขียนผงัมโนทศัน์ไวโ้ดยยอ่ ดงัน้ี 
1.  เลือกหรือคิดหาค ามโนทศัน์ (ค  าสามายนามหรือวลี) ท่ีตอ้งการใช ้
2.  จดัล  าดบัความส าคญัของค าในขอ้ท่ี 1 ไดแ้ก่ ค  ามโนทศัน์หลกั ค  ามโนทศัน์รอง ค า

มโนทศัน์ยอ่ย ค  ามโนทศัน์เจาะจง และตวัอยา่ง ตามล าดบั 
3.  จัดวางค ามโนทัศน์แลว้เขียนเส้นเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างค ามโนทัศน์

เหล่านั้น ไดเ้ป็นร่างผงัมโนทศัน์รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ีตอ้งการ 
4.  อาจจดัเป็นกลุ่มค ามโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามล าดบัเหตุผลและความถูกตอ้งเชิง

เน้ือหาสาระหรือความรู้นั้น ๆ 
5.  อาจเขียนค าเช่ือมโยง (ค  ากริยา หรือวลี) ก  ากบัไวท่ี้เสน้เช่ือมโยงตามความจ าเป็น

และเหมาะสมเพื่อการเขา้ใจท่ีตรงกนั 
6.  ตรวจแกไ้ขความถูกตอ้งของร่างผงัมโนทศัน์อีกคร้ังหน่ึงก่อนท่ีจะเขียนจริงการ

เขียนผงัมโนทศัน์ของนกัการศึกษาแต่ละท่านมีลกัษณะและขั้นตอนท่ีคลา้ยกนั สรุปไดด้งัน้ี 
1.  เลือกค ามโนทศัน์หลกั มโนทศัน์รอง มโนทศัน์ยอ่ย มโนทศัน์เฉพาะจากเน้ือหาท่ีอ่าน 
2. จัดประเภทและล าดับชั้นของมโนทัศน์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกันตามความส าคัญ 

เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างมโนทศัน์ดว้ยเส้น อาจใชค้  าเช่ือมระหว่างค ามโนทศัน์ตามความ
เหมาะสม 

3. ตรวจทานและแกไ้ขใหถู้กตอ้งเหมาะสมตามเน้ือหา 
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ผูว้ิจยัขอสรุปขั้นตอนการสร้างผงัมโนทศัน์เป็นตารางไวด้งัน้ี 
โนเวค (Novak, 1984, 

p.17) และ 
อลัท์ (Ault, 985, p.41) 

โบเยอร์  
(Boyer, 1997) 

มนัส บุญประกอบ 
(2542, น.51) 

ผู้วจิยั 

ขั้นท่ี 1      
ระบุมโนทศัน์ท่ี  ส าคญั
โดยการขีดเสน้ใต ้

1.ใชก้ระดาษท่ีไม่มี
เสน้บรรทดัและไม่มี
ขอ้ความใด 

1. เลือกหรือคิดหาค า
มโนทศัน ์

1. เลือกก าหนดค ามโนทศัน ์
วงกลมลอ้มรอบ ค านั้น 

ขั้นท่ี 2      
จดัล  าดบัจากมโนทศัน์ท่ี
มี ความหมายกวา้งไปสู่
มโนทศัน์ท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจง 

  2. เขียนค ามโนทศัน์  
หลกั วงกลม 
ลอ้มรอบค านั้น 
 

2. จดัล  าดบั ค  ามโน
ทศัน์หลกั รอง ยอ่ย 
เจาะจง และตวัอยา่ง 

2. เขียนเสน้เช่ือมโยง  
จดัเรียง ค  า กลุ่มค า 
โดยใชเ้สน้ตรงหรือลูกศร 
 

ขั้นท่ี 3     
จดักลุ่ม   มโนทศัน์ท่ีอยู่
ในระดบัดียกนั เก่ียวขอ้ง
กนัอยา่งใกลชิ้ด 

3. จดัเรียง เช่ือมค า
โดยใชเ้สน้ตรงหรือ
ลูกศร  

3.เขียนเสน้เช่ือมโยง 
ระหว่างค า กลุ่มค า 

3. จดัระบบตามล าดบัความ
เก่ียวขอ้งเพราะจะช่วยให้
มองเห็นภาพของผงัดงักล่าว
ชดัเจนข้ึน 

ขั้นท่ี 4    
จดัระบบตามล าดบัความ
เก่ียวขอ้ง 

4. เขียนผงัมโนทศัน์
ใหม่อีกคร้ัง เพราะจะ
ช่วยใหม้องเห็นภาพ
ของผงัดงักล่าวชดัเจน
ข้ึน 

4. ตรวจแกไ้ขความ
ถูกตอ้งก่อนท่ีจะเขียน
จริง 

4. ตรวจแกไ้ขความถูกตอ้ง
ก่อนท่ีจะเขียนจริง 

ขั้นท่ี 5    
เช่ือมโยงกนัโดยการ
ลากเสน้เช่ือมโยงกนั 
และมีค  าเช่ือมระบุ
ความสมัพนัธไ์วทุ้กเสน้ 
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2.5.7  วิธีสอนใหเ้กิดมโนทศัน์ 
วิชยั วงศใ์หญ่ (2537, น.179) เสนอวิธีสอนใหเ้กิดมโนทศัน์ ไว ้4ขั้น คือ 
1.  ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงจะเป็นปัจจยัท่ีจะบ่งช้ีใหผู้เ้รียนสงัเกต จ  าแนก ตรวจสอบและ

น ามาประกอบการพิจารณากระบวนการคิดว่าสาระท่ีแทข้องขอ้มูลเพื่อจะน าไปสู่การสังเคราะห์
เป็นลกัษณะร่วมต่อไป 

2.  มโนทศัน์คือกระบวนการเฟ้นจ าแนกของผูเ้รียนท่ีสงัเคราะห์มาจากขอ้มูลในขอ้ท่ี 1 
เช่น ลกัษณะร่วมท่ีคุณสมบติัประเภท ความจริง แสดงความจริงท่ีสอดคลอ้งกนัรวมทั้งการแสดง
ความเป็นเหตุเป็นผลกนั 

3.  ความสัมพนัธ์ระหว่างมโนทศัน์ต่างๆ หรือแนวคิด หรือกระบวนการท่ีผูเ้รียน
สามารถน ามโนทศัน์ต่างๆมา 

วิเคราะห์และสงัเกตว่ามีมโนทศัน์ใดบา้งมีความเป็นเหตุเป็นผลกนัซ่ึงจะเป็นแนวทาง
สรุปเป็นหลกัการหรือความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

4. หลกัการคือ กระบวนการท่ีผูเ้รียนน าแนวคิดท่ีสรุปเป็นหลกัการในขอ้ท่ี3 น าไปใช้
แกปั้ญหาสร้างสรรคห์รือน าหลกัการท่ีไดม้าตั้งเป็นสมมติฐาน เพ่ือจะแสวงหาความรู้ใหม่ต่อไป
เพื่อจะท าใหก้ระบวนการสอนแจ่มชดัข้ึนอีก 

2.5.8  ประเภทของผงัมโนทศัน์ 
โดยทัว่ไปผงัมโนทศัน์มีทั้งหมด 13 ชนิด 
1.  Concept Map (ผงัมโนทศัน์หรือผงัมโนภาพ) 
2.  Mind Map หรือ Mind Mapping (แผนท่ีความคิด) 
3.  Web Diagram  หรือ Spider Map (แผนผงัใยแมงมุม) 
4.  Tree Structure ( แผนภูมิโครงสร้างตน้ไม)้ 
5.  Vynn Diagram (แผนภูมิเวนน์) 
6.  Descending Ladder หรือ Time Ladder Mapp (แผนภูมิขั้นบนัได) 
7.  Cycle Graph (แผนภาพวงจร, แผนภูมิแบบวฎัจกัร) 
8.  Flowchart Diagram (แผนผงัการด าเนินการ) 
9.  Matrix Diagram (แผนภาพหรือแผนภูมิแสดงความสมัพนัธ)์ 
10.  Fishbour Map (แผนภูมิหรือแผนผงักา้งปลา) 
11.  Intervar  Graph หรือ Time line (แผนภาพแสดงความสมัพนัธข์องเหตุการณ์ต่างๆ 
12 .  Order Graph ,Event chain ( แผนภาพล าดบัเหตุการณ์)  
13.  Classification map (แผนผงัแสดงความสมัพนัธแ์บบจ าแนกประเภท) 
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มนัส บุญประกอบ (2542, น.48-50) กล่าวว่าประเภทของผงัมโนทศัน์ว่า มีการจัด
ประเภทของผงัมโนทศัน์โดยใชเ้กณฑต่์างกนัไปหลายแนวคิดท่ีส าคญั 2 แนวคิดดงัน้ี 

1.  มินทเ์ซส วอนเดอร์ซีและโนแวค ไดแ้บ่งผงัมโนทศัน์ออเป็น 2 ชนิดไดแ้ก่ 
1.1  แผนภูมิหลกั (Macro map) ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างมโนทศัน์ท่ีส าคญัๆ

เท่านั้น (ภาพท่ี 2.5) 
1.2  แผนภูมิย่อย (Micro map) แสดงรายละเ อียดเ พ่ิมเติมเฉพาะมโนทัศน์

องคป์ระกอบของแผน่ภูมิหลกัดุจแผนท่ีโลกและแผนท่ีเฉพาะประเทศ ดงัตวัอยา่งในภาพประกอบ 
ภาพประกอบแสดงผงัมโนทศัน์หลกัเร่ืองส่ิงมีชีวิต (ภาพท่ี 2.6) 

 
ภาพที่ 2.5  แสดงผงัมโนทศัน์หลกัเร่ืองส่ิงมีชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6  แสดงผงัมโนทศัน์หลกัเร่ืองส่ิงมีชีวิต 2 
ที่มา:  มนสั  บุญประกอบ (2542, น.48 – 50) 
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2.  ดร. เมิร์ล ตนั แห่งมหาวิทยาลยัฟิลิปปินส์ ไดแ้บ่งผงัมโนทศัน์ออกเป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

2.1  ชนิดปลายเปิด มีการแตกก่ิงกา้นสาขาลงไปเร่ือย ๆ จากบนลงล่าง  
2.2  ชนิดปลายปิด หรือเป็นวงปิด ดงัภาพประกอบ 9        
2.3  ชนิดเช่ือมโยงขา้มชุด คลา้ยชนิดท่ี 1 แต่มีการเขียนเสน้เช่ือมโยงขา้มกลุ่มใน

ทิศทางใดทิศทางหน่ึง ดงัภาพประกอบ 10 
2.4  ชนิดกระจายออกจากมโนทัศน์หลัก โดยเขียนแตกออกไปทุกทิศทาง  

ซ่ึงบางแห่งเรียกว่า Spider Gram หรือ Spider Map หรือ Mind Mapping ดังภาพประกอบ 11  
มนัส บุญประกอบ (2542, น.49) ได้เสนอรูปแบบของผงัมโนทัศน์เพ่ิมเติมจาก ดร.เมิร์ล ตัน  
อีกรูปแบบหน่ึง เป็นรูปแบบท่ี 5 

2.5 ชนิดผสมผสาน โดยมีการเขียนปนกนัมากกว่าหน่ึงรูปแบบในผงัมโนทศัน์หน่ึง 
ๆ ดงัภาพท่ี 2.7 – 2.10 
 

 
                                              

 
                                         
 
ภาพที่ 2.7  โครงสร้างผงัมโนทศัน์ชนิดปลายปิด 
 
 

 
 
 
                                        
ภาพที่ 2.8 โครงสร้างผงัมโนทศัน์ชนิดเช่ือมโยงขา้มชุด 
 
 

 

 

 

รูปภาพที่ 9 

 

 

 

รูปภาพที่ 10 
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ภาพที่ 2.9  โครงสร้างผงัมโนทศัน์ชนิดกระจายออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
ภาพที่ 2.10  โครงสร้างผงัมโนทศัน์ชนิดผสมผสาน 
         

2.5.9  การสอนสร้างผงัมโนทศัน์ 
โนแวค; และโกวิน (Novak & Gowin, 1984, pp.37-40) เสนอขั้นตอนในการสร้างผงั

มโนทศัน์  ไว ้2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 กิจกรรมการเตรียมตวัเพื่อสร้างผงัมโนทศัน์ 
1.  ให้ชุดของค าท่ีนักเรียนคุน้เคย 2 ชุด โดยเขียนบนกระดานหรือเคร่ืองฉายภาพ  

ขา้มศีรษะค าชุดหน่ึงเป็นวตัถุ เช่น รถยนต์ สุนัข เกา้อ้ี ต้นไม ้เมฆ หนังสือ ฯลฯ ค าอีกชุดหน่ึง 
เป็นเหตุการณ์ เช่นฝนตก การเล่น การคิด ฟ้าร้อง งานวนัเกิด ฯลฯ แลว้ให้นักเรียนบอกความ

 

 

 

รูปภาพที่ 11 
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แตกต่างของค าทั้ง 2 ชุด ครูพยายามช่วยให้นักเรียนบอกได้ว่าค  าชุดแรกเป็นวตัถุ ค  าชุดท่ี 2  
เป็นเหตุการณ์ 

2.  ให้นักเรียนอธิบายถึงส่ิงท่ีคิดเม่ือได้ยินค าต่าง ๆ เช่น รถยนต์ สุนัข ครูอธิบาย 
ใหเ้ห็นว่าแมจ้ะใชค้  าเดียวกนัแต่แต่ละคนก็คิดส่ิงท่ีแตกต่างกนับา้ง ภาพท่ีเกิดข้ึนในสมองส าหรับ
ค าเหล่าน้ีเรียกว่า มโนทศัน์ แลว้อธิบายความหมายของมโนทศัน์ 

3.  ท ากิจกรรมเช่นเดียวกับข้อ  1 .2  แต่ใช้ชุดของค า ท่ี เ ป็น เหตุการณ์ และ  
ช้ีใหเ้ห็นความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนในสมอง ครูเพ่ิมเติมว่า การท่ีคนเราเขา้ใจไม่ตรงกนั เป็นเพราะว่า
แต่ละคนมีมโนทัศน์ท่ีไม่เหมือนกันแมว้่าจะเป็นมโนทัศน์ของส่ิงเดียวกัน ค  าเป็นส่ิงท่ีบอก 
มโนทัศน์ แต่คนเราได้รับความหมายของค าแต่ละค าแตกต่างกัน จึงท าให้เกิดมโนทัศน์  
แตกต่างกนั 

4.  ครูเขียนค าว่า เป็น ท่ีไหน คือ นัน่ แลว้ ดว้ย ไวบ้นกระดานแลว้ถามนกัเรียนว่าเกิด
ภาพอะไรข้ึนในใจ เม่ือได้ยินค าเหล่าน้ี ค  าเหล่าน้ีไม่ใช่ค  าท่ีท าให้เกิดมโนทัศน์ เราเรียกว่า 
ค  าเช่ือม  

5.  ครูอธิบายว่าวิสามายนาม ไม่ใช่ค  าท่ีท าใหเ้กิดมโนทศัน์ แต่เป็นเพียงช่ือเฉพาะของ
คนเหตุการณ์ สถานท่ี หรือวตัถุ ยกตวัอย่างเพื่อใหน้ักเรียนเห็นความแตกต่างระหว่างค าสามญั 
ท่ีแสดงเหตุการณ์หรือวตัถุ กบัค าวิสามายนามซ่ึงเป็นค าเฉพาะ เช่น ช่ือคน 

6.  ครูยกตวัอย่างมโนทัศน์ 2 มโนทศัน์และค าเช่ือม แลว้สร้างเป็นประโยคสั้น ๆ  
บนกระดานเพ่ืออธิบายใหเ้ห็นว่าค าแสดงมโนทศัน์รวมกบัค าเช่ือมตามท่ีเราใชก้นัอยูน่ั้น 

7.  ให้นักเรียนแต่งประโยคสั้น ๆ แลว้บอกว่าค  าใดเป็นค ามโนทศัน์ และค าใดเป็น
ค าเช่ือม 

8.  ถ้ามีนักเรียนต่างภาษาอยู่ในชั้น ก็ให้นักเรียนคนนั้นบอกค าท่ีเป็นวัตถุ หรือ
เหตุการณ์เป็นภาษาของเขา แลว้บอกใหน้กัเรียนในชั้นทราบว่าภาษาไม่ใช่ส่ิงท่ีจะใชบ้อก 

 9.  ใหค้  าใหม่ท่ีนกัเรียนยงัไม่คุน้เคย เช่น ห่าม โหม คร่า ค  าเหล่าน้ีใชแ้ทนมโนทศัน์
ท่ีนกัเรียนรู้อยูแ่ลว้ แต่มีความหมายพิเศษ ช่วยใหน้กัเรียนมองเห็นว่าความหมายของมโนทศัน์ไม่
เคร่งครัดและไม่ตายตวัแต่สามารถขยายตวัและเปล่ียนแปลงไดเ้ม่ือเราเรียนมากข้ึน 

10.  เลือกเน้ือหาตอนท่ีมีสาระชดัเจนตอนใดตอนหน่ึง ท าส าเนาแจกใหน้กัเรียนอ่าน
แลว้บอกมโนทศัน์ท่ีส าคญั 

ขั้นท่ี 2 กิจกรรมสร้างผงัมโนทศัน์ 
1.  เลือกข้อความจากต าราเรียนหรือส่ิงพิมพ์อ่ืน 1-2 ย่อหน้า ให้นักเรียนอ่านแลว้

เลือกมโนทศัน์ส าคญัท่ีท าให้เกิดความเข้าใจความหมายของบทอ่าน แลว้น ามโนทศัน์เหล่าน้ี
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เขียนบนกระดานจากนั้ นให้นักเรียนอภิปรายว่ามโนทัศน์ใดส าคัญท่ีสุด มโนทัศน์ใดมี
ความหมายกวา้งท่ีสุด 

2.  เขียนมโนทศัน์ท่ีมีความหมายกวา้งสุดไวด้า้นบน แลว้เรียงล  าดบัมโนทศัน์จาก
มโนทัศน์กวา้งไปสู่มโนทัศน์แคบ ซ่ึงนักเรียนอาจเรียงล  าดับไม่ตรงกัน แสดงให้เห็นว่า
ความหมายจากบทอ่านอาจเป็นไดต่้าง ๆ กนัไป 

3.  ใหน้ักเรียนเร่ิมสร้างผงัมโนทศัน์ โดยใชชุ้ดของค าท่ีเรียงล  าดบัไวก่้อนและเลือก
ค าท่ีเหมาะสมท่ีจะท าใหเ้กิดความสมัพนัธ์ระหว่างมโนทศัน์ วิธีท่ีจะช่วยฝึกนกัเรียนให้สร้างผงั
มโนทศัน์ไดดี้คือ เขียนค าเช่ือมและมโนทศัน์ลงในกระดาษส่ีเหล่ียมแลว้น ามาทดลองจดัผงัมโน
ทศัน์ 

 4.  พิจารณาค าเช่ือมระหว่างมโนทศัน์ตอนใดตอนหน่ึงของผงั ให้นักเรียนช่วยกนั
เลือก 

 5.  ผงัมโนทศัน์ท่ีเขียนข้ึนคร้ังแรกอาจไม่เหมาะสมนัก ควรสร้างใหม่ และช้ีแจงให้
นกัเรียนเขา้ใจว่า บางคร้ังตอ้งสร้างใหม่ 2-3 คร้ังจึงจะไดผ้งัมโนทศัน์ท่ีดี 

6.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงเกณฑ์การให้คะแนนผงัมโนทัศน์ แลว้ให้
คะแนนผงัมโนทศัน์ท่ีสร้างข้ึน ช้ีใหเ้ห็นโครงสร้างท่ีควรเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจช่วยใหค้วามหมายดี
ข้ึน 

7.  ให้นักเรียนเลือกเน้ือหาตอนใดตอนหน่ึงของหนังสือเรียน แลว้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนท่ี 2.1-2.6 อีกคร้ังหน่ึงดว้ยตนเอง หรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน 

8.  เสนอผงัมโนทศัน์ท่ีสร้างข้ึนต่อชั้นเรียนโดยเขียนบนกระดาน หรือใชเ้คร่ืองฉาย
ภาพขา้ศีรษะ ใหผู้ส้ร้างผงัอ่านใหน้กัเรียนในชั้นเขา้ใจใหช้ดัเจน 

9.  ให้นักเรียนสร้างผงัมโนทศัน์ส าหรับแนวคิดท่ีส าคญั ๆ ในเร่ืองท่ีนักเรียนสนใจ 
น ามาติดไวใ้นหอ้งและสนบัสนุนใหม้ีการอภิปรายกนัอยา่งไม่เป็นทางการ 

10.  รวบรวมค าถามเก่ียวกบัการสร้างผงัมโนทศัน์ ในบททดสอบต่อไปเพื่อแสดงให้
ชดัเจนว่าการสร้างผงัมโนทศัน์เป็นวิธีการประเมินท่ีเท่ียงตรง ซ่ึงตอ้งใชค้วามคิดอยา่งหนกั และ
ใชเ้ป็นเคร่ืองแสดงถึงความเขา้ใจเน้ือหาวิชาได ้

2.5.10  ประโยชน์ของผงัมโนทศัน์ 
 โนแวค; และ โกวิน (Novak & Gowin. 1984, pp.40-50) กล่าวถึงประโยชน์ของ 

ผงัมโนทศัน์สรุปไดด้งัน้ี 
1.  ใชผ้งัมโนทศัน์ในการส ารวจความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน โดยใชส้ ารวจความรู้ 

ท่ีนกัเรียนมีมาก่อนเพื่อน าไปใชใ้นการเตรียมการสอนใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน 
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2.  ใช้ผงัมโนทศัน์แสดงความสัมพนัธ์ของมโนทัศน์ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความคิดของ
นกัเรียนซ่ึงจะท าใหท้ราบว่านกัเรียนก าลงัคิดอะไร และก าลงัจะคิดท าอะไรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ท่ีวางไว ้คลา้ยกบัเดินทางโดยใชแ้ผนท่ี 

3.  ใช้ผงัมโนทัศน์ในการสรุปความหมายจากต ารา ซ่ึงจะท าให้ประหยดัเวลา  
ในการอ่านคร้ังต่อไปและไม่เกิดความเบ่ือหน่ายในการอ่าน 

4.  ใช้ผงัมโนทัศน์ในการสรุปความหมายจากการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ หรือ 
ในการปฏิบัติการภาคสนาม ผงัมโนทศัน์จะเป็นแนวทางให้แก่นักเรียนว่าควรจะท าอะไรบา้ง 
สงัเกตส่ิงใดบา้งเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

5. ใชผ้งัมโนทศัน์เป็นเคร่ืองมือในการจดบนัทึกการอ่านจากหนังสือพิมพ ์วารสาร 
นิตยสาร 

6. ใชผ้งัมโนทศัน์ในการวางแผนการเขียนงานทางวิชาการ หรือการเขียนรายงาน 
อลัท ์(Ault. 1985, p.42) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของผงัมโนทศัน์ไว ้ดงัน้ี 
1. ใช้ผงัมโนทัศน์ในการเตรียมการสอน ซ่ึงจะช่วยบูรณาการเน้ือหาวิชาต่าง ๆ  

เขา้ดว้ยกนั 
2. ใชผ้งัมโนทศัน์ในการวางแผนประเมินหลกัสูตร 
3. ใชผ้งัมโนทศัน์เป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นอภิปราย 
4. ใชผ้งัมโนทศัน์เป็นแนวทางในการปฏิบติัการทดลอง จะท าให้นกัเรียนเขา้ใจและ

ปฏิบติัการทดลองไดต้ามวตัถุประสงค ์
5.  ใชผ้งัมโนทศัน์ในการจบัใจความส าคญัจากต าราเรียน จะท าให้เกิดความเขา้ใจ

มากข้ึน 
6. ใชผ้งัมโนทศัน์ในการตอบขอ้สอบแทนการเขียนตอบ 
มนัส บุญประกอบ (2542, น.50-51) กล่าวว่าผงัมโนทัศน์อาจจะเป็นเคร่ืองมือ 

อยา่งหน่ึงท่ีช่วย   ส่งเสริมและพฒันา สุ จิ ปุ ลิ ซ่ึงถือว่าเป็นหวัใจนกัปราชญ ์ไดด้งัต่อไปน้ี 
1. “สุ” หมายถึง สาระความรู้ท่ีไดจ้ากการฟังผูรู้้ หรือการอ่านเอกสาร ต ารา น าสาระ

ความรู้นั้นมายอ่เป็นผงัมโนทศัน์จะช่วยใหเ้ห็นภาพรวมของทั้งเร่ืองได ้
2. “จิ” หมายถึง การใชค้วามคิด จินตนาการและการคิดวิเคราะห์ เมื่อตอ้งการคิดถึง

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ใชก้ารระดมความคิดโดยคิดคนเดียวหรือคิดรวมกบัเพ่ือนแลว้เขียนส่ิงท่ีคิดไดล้ง
ไปบนกระดาษโดยไม่วิพากษว์ิจารณ์ จากนั้นมองหาความสัมพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์ต่าง ๆ จดัเป็น
กลุ่มแลว้เช่ือมโยงความสมัพนัธ์อาจน าไปสู่แนวความคิดใหม่ ๆ แตกก่ิงออกไปไดอี้ก ซ่ึงผงัมโน
ทศัน์น้ี 
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 3. “ปุ” หมายถึงการถามหรือสัมภาษณ์บุคคล เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีเป็นความรู้
อย่างใด  อย่างหน่ึงโดยการเขียนเป็นผงัมโนทศัน์คร่าว ๆ หรือโดยละเอียดไวก่้อนว่าควรจะ
ซกัถามหรือสมัภาษณ์ประเด็นใดบา้ง มีล  าดบัก่อนหลงั และประเด็นท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งไรบา้ง 

4. “ลิ” หมายถึงการเขียนท่ีอาจเป็นการเขียนโครงร่างความคิดเก่ียวกบับทความหรือ
การสงัเคราะห์แนวคิดเขียนรายงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แมก้ระทัง่การเขียนเรียงความและการเขียน
เน้ือหาความรู้เป็นบท เป็นเล่ม โดยการระดมความคิดของตนในรูปผงัมโนทศัน์ก่อนแลว้จึงเขียน
เป็นประโยคขอ้ความไดเ้ป็นเร่ืองราวท่ีละเอียดลออมากข้ึนประโยชน์ของผงัมโนทศัน์ดงักล่าว 
สามารถสรุปได ้3 ประเด็น ดงัน้ี 

1. ใช้ผงัมโนทศัน์ในการวางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ 
งานนั้นด าเนินไปตามขั้นตอน สะดวกและง่ายข้ึน 

2. ใชผ้งัมโนทศัน์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ โดยการสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่าน
เอกสารต าราต่าง ๆ เขียนเป็นผงัมโนทศัน์เพ่ือแสดงความสมัพนัธข์องเน้ือหาทั้งหมด สามารถใช้
อ่านทบทวนไดเ้มื่อตอ้งการ และจดจ าไดน้าน 

3. ใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
โดยการใหส้รุป ส่ิงท่ีเรียนเป็นผงัมโนทศัน์ เพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน 
  
2.6  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พรรณี ลีกิจวฒันะ (2549, น.3) ไดก้ล่าวถึง ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เอาไวว้่า หมายถึง ความสามารถของนกัเรียน ทั้งดา้นความรู้ ดา้นทกัษะกระบวนการ ดา้นเจตคติ 
และค่านิยม อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน 

พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ (2550, น.125) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
ขนาดของความส าเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนการสอน 

จนัทร์เพญ็ สาลี (2550, น.19) ไดก้ล่าวไวว้่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนั้นเป็นส่วนท่ีมี
ความส าคญัในกระบวนการเรียนการสอน เพราะจะเป็นตวัช้ีใหท้ราบว่า การเรียนการสอนท่ีผา่น
มาประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ทั้งครู และนักเรียนจะตอ้งปรับปรุงพฒันาในส่วนใดบา้ง
จุดมุ่งหมายส าคญัของการสอนก็คือจะช่วยพฒันาใหน้กัเรียนสามารถบรรลุจุดประสงคท่ี์วางไว  ้

สุคนธ์ สิธพานนท์ (2551 , น.42) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง
ความสามารถหรือผลส าเร็จท่ีไดรั้บจากกิจกรรมของการเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางดา้นพุทธพิสยั จิตพิสัย และทกัษะพิสัย และยงัไดจ้  าแนก
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวต้ามลกัษณะของวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนั 
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ปัทมา ผาสุกมูล(2552, น.64) ไดส้รุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่าหมายถึงความรู้หรือ
ทกัษะซ่ึงเกิดจากการท างานท่ีประสานกนัและตอ้งอาศยัความพยายามอย่างมาก ทั้งองคป์ระกอบ
ทางดา้นสติปัญญา องค์ประกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญา แสดงออกในรูปของความส าเร็จสามารถวดั
โดยใชแ้บบสอบถามหรือคะแนนท่ีครูให ้

จากค ากล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลของการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถทางดา้นวิชาการรวมทั้งความพยายามท่ีจะพยายามเขา้ถึงความรู้ หลงัจากท่ี
ผูเ้รียนได้รับการศึกษาอบรมไประยะหน่ึง ซ่ึงเกิดจากการประสานงานขององค์ประกอบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสติปัญญาและองคป์ระกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญา ออกมาในรูปของความส าเร็จ สามารถ
สงัเกตและวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทัว่ไป   

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัดา้นความรู้ ดา้น

ทกัษะ และความสามารถทางวิชาการท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้มาแลว้ว่าบรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค ์
ท่ีก  าหนดไว ้โดยมีผูก้ล่าวถึงแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดงัน้ี 

ปัทมา ผาสุกมูล (2552, น.59) ไดก้ล่าวไวว้่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หมายถึงแบบทดสอบ หรือชุดของข้อสอบท่ีใช้วดัความส าเร็จหรือความสามารถในการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน ท่ีเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวา่
ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีตั้งไวเ้พียงใด แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประเภทท่ีครู
สร้างมีหลายแบบแต่ท่ีนิยมใชมี้ 6 แบบดงัน้ี 

1. ขอ้สอบแบบอตันยัหรือแบบความเรียง (Subjective or Essay Test ) เป็นขอ้สอบท่ี
มีเฉพาะค าถาม แลว้ให้นักเรียนเขียนค าตอบได้อย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้และความ
คิดเห็นของแต่ละคน 

2. ขอ้สอบแบบกาถูก-ผดิ (True – False Test) คือขอ้สอบแบบเลือกตอบท่ีมี 2 ตวัเลือก
แต่ตวัเลือกดงักล่าวเป็นแบบคงท่ี และมีความหมายตรงกนัขา้ม เช่น ถูก – ผดิ ,ใช่ – ไม่ใช่ , จริง – 
ไม่จริง, เหมือน – ต่างกนั เป็นตน้ 

3. ขอ้สอบแบบเติมค า ( Completion Test) เป็นขอ้สอบท่ีประกอบไปด้วยประโยค 
หรือขอ้ความท่ียงัไม่สมบูรณ์ แลว้ใหต้อบเติมค าหรือประโยค หรือขอ้ความลงในช่องว่างท่ีเวน้ไว ้
เพื่อใหม้ีใจความสมบูรณ์และถูกตอ้ง 

4. ขอ้สอบแบบตอบสั้นๆ ( Short Answer Test ) เป็นขอ้สอบคลา้ยขอ้สอบแบบเติม
ค าแต่แตกต่างกนัท่ีขอ้สอบแบบตอบสั้นๆ เขียนเป็นประโยคค าถามสมบูรณ์(ขอ้สอบเติมค าเป็น
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ประโยคหรือขอ้ความท่ียงัไม่สมบูรณ์) แลว้ใหผู้ต้อบเขียนตอบ ค าตอบท่ีผูอ้อกขอ้สอบตอ้งการจะ
สั้นและกะทดัรัด ไดใ้จความสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบขอ้สอบอตันยัความเรียง 

5. ขอ้สอบแบบจบัคู่ (Matching Test) เป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบชนิดหน่ึงโดยมีค่า
หรือขอ้ความแยกออกจากกนัเป็น 2 แลว้ใหผู้ต้อบเลือกจบัคู่ว่าแต่ละขอ้ความในชุดหน่ึงจะคู่กบั
ค าหรือขอ้ความใดในอีกชุดหน่ึง ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีผูอ้อกข้อสอบ
ก าหนด 

6. ขอ้สอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test ) ค  าถามแบบเลือกตอบโดยทัว่ไป
จะประกอบดว้ย 2 ตอน คือ ตอนน าหรือค าถาม(Stem) กบัตวัเลือก(Choice) ซ่ึงในตวัเลือกนั้นจะ
ประกอบดว้ยตวัเลือกท่ีเป็นค าตอบถูก และตวัเลือกลวง ปกติจะมีค  าถามท่ีก  าหนดใหพ้ิจารณาแลว้
หาตวัเลือกท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุดเพียงตวัเลือกเดียวจากตวัเลือกอ่ืนๆและค าถามแบบเลือกตอบท่ีดี
นิยมใชต้วัเลือกท่ีใกลเ้คียงกนั 

ชวาล แพรัตกุล(2552,น.74) กล่าวว่าความหมายของแบบทดสอบประเภทความ
สมัฤทธ์ิ หมายถึงแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ ทกัษะและสมรรถภาพสมองดา้นต่างๆท่ีเด็กไดรั้บจาก
ประสบการณ์ทั้งปวง ทั้งจากโรงเรียนและทางบา้น ยกเวน้ การวดัทางดา้นร่างกาย ความถนดัและ
ทางบุคคล-สงัคม 

เกียรติสุดา ศรีสุข (2552, น.125) ไดก้ล่าวว่าแบบทดสอบ (Testing) เป็นชุดของขอ้
ค าถามเง่ือนไข หรือสถานการณ์ท่ีเร้าให้ผูส้อบไดแ้สดงความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาบางอยา่งท่ี
ตอ้งการศึกษา แบบทดสอบมกันิยมวดัความรู้-ความเขา้ใจในเน้ือหาต่างๆ วดัการคิด เช่น การคิด
วิเคราะห์ การคิดวิจารณญาณเป็นตน้โดยทัว่ไปแบบทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ  

1. แบบทดสอบปรนัย (Objective Test ) เป็นแบบทดสอบชนิดท่ีมีค  าตอบถูกต้อง
เพียงค าตอบเดียว แบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะคือ แบบเติมค า (short Answer), แบบถูกผิด ( True – 
False ) แบบจบัคู่  (Matching) แบบเลือกตอบ (Multiple Choice )   

2. แบบทดสอบอตันัย (Subjective Test/Essay Test ) เป็นแบบทดสอบท่ีมีค  าตอบถูก
หลายค าตอบ เนน้การถามความรู้ เขา้ใจในเชิงการคิดขั้นสูง โดยในการตอบเน้นให้ผูส้อบตอบ
ค าถาม โดยการเขียนตอบดว้ยภาษาของตนเอง บางทีถูกเรียกว่า แบบทดสอบความเรียง 

เยาวดี รางชัยกูล วิบูลย์ศรี (2552 , น.14) ได้กล่าวว่าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
(Achievement Test )  ส่วนมากจะเป็นเคร่ืองมือส าหรับช่วยใหค้รูสามารถตดัสินผลสัมฤทธ์ิของ
นกัเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นวิธีการประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีความเป็น
อิสระได้มากกว่า วิธีอ่ืนเม่ือเทียบกับกระบวนการสอนท่ีมีอยู่แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิท่ีใช้ใน
โรงเรียนมุ่งวดัความรู้ในแต่ละวิชาและทกัษะต่างๆโดยมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัอยู ่2 ประการ คือ 
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ประการแรก เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนอนัเป็นขอ้มูลท่ี
ไดรั้บส าหรับการประเมินผลการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล ประการท่ี 2 เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ความสามารถของนกัเรียนแต่ละคนซ่ึงแตกต่างกนัโดยธรรมชาติ 

การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิท่ีดี จะต้องมีการเตรียมตัวและมีการวางแผน  
โดยปกติกรรมวิธีในการสร้างแบบสอบผลสมัฤทธ์ิสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ก  าหนดวตัถุประสงค์ทัว่ไปของการสอบให้อยู่ในรูปแบบของวตัถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม โดยระบุเป็นขอ้ๆและใหว้ตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมเหล่านั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
สาระทั้งหมดท่ีจะท าการทดสอบ 

ขั้นท่ี 2 ก  าหนดโครงเร่ืองของเน้ือหาสาระท่ีจะท าการทดสอบใหค้รบถว้น 
ขั้นท่ี 3 เตรียมตารางเฉพาะหรือผงัของแบบทดสอบเพ่ือแสดงถึงน ้ าหนักของ

เน้ือหาวิชาแต่ละส่วน และพฤติกรรมต่างๆท่ีตอ้งการทดสอบใหเ้ด่นชดั สั้น กะทดัรัด และมีความ
ชดัเจน  

ขั้นท่ี 4 สร้างข้อกระทงทั้ งหมดท่ีต้องการจะทดสอบให้เป็นไปตามสัดส่วนของ
น ้ าหนกัท่ีระบุไวใ้นตารางเฉพาะ 

การสร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิควรค านึงถึงขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 3 ขอ้คือ 
1. เน้ือหา หรือทกัษะภายในขอบเขตท่ีใชว้ดั จะตอ้งจ ากดัอยูใ่นรูปของพฤติกรรมท่ีมี

ความหมายเฉพาะเจาะจงในลกัษณะท่ีสามารถส่ือสารไปยงับุคคลอ่ืนได ้
2. ผลิตผลหรือส่ิงท่ีตอ้งการวดั จะตอ้งเกิดจากการเรียนการสอนตามวตัถุประสงค์ท่ี

วางไว ้
3. การน าผลสอบไปเปรียบเทียบกนัจะต้องมัน่ใจว่า ผูเ้ข้าสอบทุกคนได้มีโอกาส

เรียนรู้ในส่ิงท่ีน ามาสอบโดยเท่าเทียมกนั 
จากข้อมูลข้างตน้สรุปไดว้่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหมายถึงแบบทดสอบท่ีใช้

วดัผลการเรียนรู้ดา้นเน้ือหาวิชาและทกัษะต่างๆ ของแต่ละวิชา ลกัษณะของแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนมีทั้งเป็นปรนยัเลือกตอบ อตันยัขอ้เขียน และท่ีเป็นภาคปฏิบติั  

ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
มีนักการศึกษาไดก้ล่าวถึงประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้

ดงัน้ี 
ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี (2548, น.113-114) ไดก้ล่าวไวว้่าแบบทดสอบท่ีนิยมใชใ้น

ปัจจุบนัแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ 
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1. แบบทดสอบอตันัย(Subjective Test or Essay Test) เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนด
ปัญหาหรือค าถาม โดยมุ่งหวงัทดสอบผูเ้รียนในดา้นของการใชภ้าษา การจดัระเบียบของความรู้ 
การเรียบเรียง การสงัเคราะห์ การแสดงออก ขั้นตอนกระบวนการคิดแกปั้ญหา แสดงความคิดเห็น
เจตคติต่างๆ ผูต้อบจะตอ้งแสดงความรู้ ความเขา้ใจ ความคิดอยา่งเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ส่งเสริม
ทกัษะในการเขียน และการแสดงเหตุผล 

2.  แบบทดสอบปรนยั(Objective Test) รูปแบบขอ้สอบแบบปรนยัมีหลายแบบ คือ  
2.1  แบบเลือกตอบ(Multiple Choices) 
2.2  แบบเติมค า(Completion) หรือแบบตอบสั้นๆ(Short Answer) 
2.3  แบบถูกผดิ(True – False) 
2.4  แบบจบัคู่(Matching) 
2.5  แบบจดัล  าดบั(Rearrangement) 

จากขอ้มูลขา้งตน้สรุปไดว้่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัมี 2 แบบ
คือแบบทดสอบแบบอตันยัและแบบทดสอบแบบปรนยั 

วธิีสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึง วิธีสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ไวด้งัน้ี 
สถาบนัส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546 , น.29) ไดก้ล่าวไวว้่าการสร้าง

แบบทดสอบมีขั้นตอนส าคญัดงัต่อไปน้ี 
1. ศึกษาจุดมุ่งหมายของ มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และมโนทศัน์ของแต่ละเร่ือง 
2. ก  าหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีตอ้งการวดั 
3. เลือกประเภทของแบบทดสอบอย่างหลากหลายเพื่อให้ผูเ้รียนไดม้ีโอกาสแสดง

ความรู้ ความสามารถอยา่งเต็มศกัยภาพ 
4. ก  าหนดจ านวนขอ้สอบ การกระจายของเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการทดสอบและเวลาท่ี

ใชท้ดสอบ 
5. สร้างแบบทดสอบตามคุณลกัษณะท่ีก  าหนด โดยค านึงถึงเทคนิคของการสร้าง

แบบทดสอบและความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย 
6. การตรวจความเท่ียงตรง และความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบส าหรับแบบทดสอบ

บางแบบอาจตอ้งตรวจสอบความเป็นปรนยัดว้ย 
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จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า วิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ตอ้ง
พิจาณาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ หรือจุดมุ่งหมาย ตอ้งค านึงถึงเน้ือหา ซ่ึงจะเป็นส่ือท่ีจะให้นกัเรียน
บรรลุตามจุดมุ่งหมายนั้นๆควบคู่กนัไป 

องค์ประกอบที่มอีทิธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ไวด้งัน้ี 
ชวาล แพรัตกุล (2552, น.74-75) ไดก้ล่าวว่า องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลกบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนนั้นมีองคป์ระกอบมากมายหลายอยา่ง ดงัน้ี  
1. ดา้นคุณลกัษณะการจดัระบบในโรงเรียน ตวัแปรดา้นน้ีจะประกอบไวด้ว้ยขนาด

ของโรงเรียน อัตราส่วนนักเรียนต่อครู อัตราส่วนของนักเรียนต่อห้อง ซ่ึงตัวแปรเหล่าน้ีมี
ความสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  

2. ดา้นคุณลกัษณะของครู ตวัแปรทางด้านคุณลกัษณะของครู จะประกอบไปดว้ย 
อาย ุวุฒิครู ประสบการณ์ของครู การฝึกอบรมของครู จ  านวนวนัลาของครู จ  านวนคาบท่ีสอนใน
หน่ึงสัปดาห์ของครู ความเอาใจใส่ในหนา้ท่ี ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ีลว้นมีความสมัพนัธก์บัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทั้งส้ิน ตอ้งการหรือเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการ ซ้ึงเป็นสภาพความรู้สึกใน
เชิงบวก และตอ้งการด าเนินกิจกรรมนั้นใหไ้ปสู่ความส าเร็จ 
 
2.7  ความพงึพอใจ 

2.7.1  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ  
ในการปฏิบติังานใดๆการท่ีผูป้ฏิบติังานจะเกิดความพึงพอใจต่อการท างานนั้นมาก

นอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัส่ิงจูงใจในงานท่ีมีอยู ่นักการศึกษาไดศึ้กษาคน้ควา้และตั้งทฤษฏีเก่ียวกบั
การจูงใจในการท างานไวด้งัน้ี  

เฮอร์เบอร์ก ( Herzber, 1959, pp.113-115) ได้ศึกษาทฤษฏีท่ีเป็นมูลเหตุ ท าให้เกิด
ความพึงพอใจและไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างานดงัน้ี 

1.  ปัจจยักระตุน้ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการงาน ซ่ึงมีผลก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน เช่น ความส าเร็จของงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี 

2.  ปัจจยัค  ้ าจุน เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการท างาน และท าให้บุคคล 
เกิดความพึงพอใจในการท างาน เช่น เงินเดือน โอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในอนาคต สถานะของอาชีพ 
และสภาพการท างาน เป็นตน้ 

แมคเกรเกอร์ (Mcgregor, 1966, p.33-55) ไดศ้ึกษาธรรมชาติของมนุษย ์และอธิบายถึง
เร่ืองลกัษณะของมนุษยว์่ามี 2 ประเภท คือ 
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1.  คนประเภทเอก็ซ ์(X) มีลกัษณะดงัน้ี 
1.1  มีสญัชาตญาณท่ีจะหลีกเล่ียงการท างานทุกอยา่ง 
1.2  มีความรับผดิชอบนอ้ย 
1.3  ชอบใหส้ัง่การ 
1.4  ไม่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
1.5  มีความปรารถนาใหต้อบสนองความตอ้งการดา้นร่างกายและความปลอดภยั 

2.  คนประเภทวาย(Y)  
2.1  ชอบท างาน เห็นว่าการท างานเป็นของสนุก เหมือนการเล่นหรือการพกัผอ่น 
2.2  มีความรับผดิชอบในการท างาน 
2.3  มีความทะเยอทะยานและกระตือรือร้น 
2.4  สัง่การตนเองและสามารถควบคุมตวัเองได ้
2.5  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปรับปรุงงานและพฒันาวิธีท างาน 
2.6  ปรารถนาเกียรติยศ ช่ือเสียง และความส าเร็จในชีวิตเป็นความรู้สึกมีความสุข 

เมื่อเราไดรั้บผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ซ่ึงในระดบัความพึงพอใจ แต่ละบุคคลยอ่มมีความแตกต่าง
กนั ความพึงพอใจเป็นเร่ืองเก่ียวกับอารมณ์ ความรู้สึก จากส่ิงเร้าและจูงใจ ซ่ึงแสดงออกทาง
พฤติกรรม ในลกัษณะความชอบ และไม่ชอบ ท่ีจะเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง (2555 , น.273) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ
หมายถึง ความรู้สึกชอบ ความรู้สึกท่ีดี ท่ีประทบัใจ หรือเจตคติท่ีดีของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ี
ไดรั้บในเชิงบวก โดยส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย และจิตใจ บุคคลทุก
คนมีความตอ้งการหลายส่ิงหลายอยา่ง และมีความตอ้งการหลายระดบัซ่ึงหากไดรั้บการตอบสนอง
ก็จะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ ลกัษณะความพึงพอใจมี 2 ลกัษณะดงัน้ี 

1. ความพึงพอใจท่ีน าไปสู่การเรียนหรือการท างาน เป็นการตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้รียนหรือผูป้ฏิบติังานจึงเกิดความพึงพอใจ จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนหรือการท างานท่ีสูงกว่า ส่วนผูท่ี้ไม่ไดรั้บการตอบสนอง ยอ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพ การ
ท างานท่ีลดลง หมายความว่า ครูผูส้อนท่ีต้องการให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจต่อกิจกรรม การ
เรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนด จึงตอ้งค านึงถึงการจดับรรยากาศและ
สถานการณ์รวมทั้งส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีเอ้ืออ  านวยต่อการเรียนรู้ เพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูเ้รียน ให้มีแรงจูงใจในการศึกษาและท ากิจกรรม จนบรรลุตามวตัถุประสงค์
ของการจดัการเรียนรู้ 
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2. ผลของการเรียน/การปฏิบติังานน าไปสู่ความพึงพอใจ เป็นความสัมพนัธร์ะหว่าง
ความพึงพอใจและผลปฏิบติังานท่ีถูกเช่ือมโยงดว้ยปัจจยัอ่ืนๆผลการเรียน/การปฏิบติังานท่ีดี ท่ี
ประทบัใจจะน าไปสู่ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมคุม้ค่า และน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ ของ
ผลการเรียน การปฏิบติังานยอ่มไดรั้บการตอบสนองในรูปแบบความพึงพอใจ รางวลั ส่ิงตอบแทน 
ซ่ึงแบ่งออกเป็นผลการตอบแทนภายใน( Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic 
Rewards) ผา่นการรับรู้ปริมาณของผลตอบแทนท่ีผูเ้รียน/ผูป้ฏิบติังานไดรั้บ นัน่คือความพึงพอใจ
ในงานของผูเ้รียน/ผูป้ฏิบัติงาน หมายความว่า ครูผูส้อนท่ีต้องการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยส่ือ/
นวตักรรมท่ีสร้างข้ึนแลว้เกิดความพึงพอใจ การเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จไดต้ามวตัถุประสงค์ท่ี
ก  าหนด จึงตอ้งค านึงถึงคุณภาพของส่ือ/นวตักรรม เพื่อตองสนองต่อการใชส่ื้อ/นวตักรรมของ
ผูเ้รียนแลว้น าไปสู่ความพึงพอใจของผูเ้รียน 

จากค ากล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึก อารมณ์หรืออคติของ
บุคคลท่ีมีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงความรู้สึกพึงพอใจเกิดข้ึนเม่ือบุคคลได้รับในส่ิงท่ีตน
ปรารถนา 

3.  ดา้นคุณลกัษณะของนกัเรียน ประกอบดว้ย ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัตวันกัเรียน เช่น เพศ 
อายุ สติปัญญา การเรียนพิเศษ การไดรั้บความช่วยเหลือเก่ียวกบัการเรียน สมาชิกในครอบครัว 
ระดบัการศึกษาของบิดามารดา อาชีพของผูป้กครอง ความพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์การเรียน ทศันคติ
เก่ียวกบัการเรียนการสอนฐานะของครอบครัว การขาดเรียน การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดั
ข้ึน ตวัแปรเหล่าน้ีก็มีความสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

4.  ดา้นภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนการศึกษาเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาในต่างประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย ขนาดครอบครัว ภาษาท่ีพูดในบา้น ถ่ินท่ีตั้งบา้น การมี
ส่ือทางการศึกษาต่างๆ ระดบัการศึกษาของบิดามารดาฯลฯ ผลการศึกษาคน้ควา้ท่ีผา่นมาพบว่า ส่ิง
เหล่าน้ีมีความสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี (2552, น.14) กล่าวไวว้่า มีองคป์ระกอบหลายประการท่ีท า
ให้เกิดผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือ ดา้นตวันักเรียน เช่น สติปัญญา อารมณ์ ความ
สนใจ เจตคติต่อการเรียน ดา้นตวัครูเช่น คุณภาพของครู การจดัระบบ การบริหารของผูบ้ริหาร อีก
ทั้งด้านสังคม เช่น สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของครอบครัวนักเรียน เป็นต้นแต่ปัจจยัท่ีมีผล
โดยตรงต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก็คือ การสอนของครูนั้นเอง 

จากขอ้มูลขา้งตน้ สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นสมรรถภาพทางสมองของ
นกัเรียนในดา้นความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมิน



55 

ค่า ว่าหลงัจากการเรียนแลว้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆมากน้อยเพียงใด มี
พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปจากเดิมตามจุดมุ่งหมายของวิชานั้นๆเพียงใด 

2.7.2  ความหมายของความพึงพอใจ  
พิน คงพูน (2549, น.389) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึก รัก 

ชอบ ยนิดี เต็มใจ หรือเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีไดรั้บการกระท านั้นๆ 
สมศกัด์ิ อภิบาลศรี (2550, น.54) ไดก้ล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึงว่า ความพึงพอใจ 

หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือ เจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการท างาน หรือปฏิบติักิจกรรมในเชิงบวก 
นวรัตน์ วิทยาคม (2550, น.14) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือ

ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อนัเกิดจากพ้ืนฐานของการรับรู้ ค่านิยม ประสบการณ์ท่ีแต่
ละบุคคลไดรั้บและจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่บุคคลนั้นได ้

มาสโลว ์(Maslow, 1970, p.69-80) ไดเ้สนอทฤษฏีความต้องการของมนุษยม์ีล  าดับ
ขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย เป็นความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย ์ส่ิงจ  าเป็นใน
การด าเนินชีวิต ไดแ้ก่อาหาร อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการพกัผ่อน 
ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 

2.  ความตอ้งการความปลอดภยั ความมัน่คงในชีวิตท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั และอนาคต
ความเจริญกา้วหนา้ ความอบอุ่นใจ 

3.  เพ่ือใหไ้ดผ้ลในการสร้างส่ิงจูงใจภายในเป้าหมายของงาน จะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
3.1  คนท างานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 
3.2  ผูป้ฏิบติัไดรั้บทราบผลส าเร็จในการท างานโดยตรง 
3.3  งานนั้นสามารถท าใหส้ าเร็จได ้

เผชิญ กิจระการ (2550, น.7) ไดก้ล่าวถึง แนวคิดของแฮทฟิวด์ และฮิวส์แมน ท่ีไดท้ า
การพฒันาแนวคิดของนักวิจัยต่างๆมาเป็นเคร่ืองมือวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน พบว่า
องค์ประกอบหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในปัจจุบัน
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 5 ประการคือ 

ตวัแปรท่ี 1 องคป์ระกอบเก่ียวกบังานในปัจจุบนั แบ่งเป็น 
1.  ความต่ืนเตน้ / น่าเบ่ือ 
2.  ความสนุกสนาน / ความไม่สนุกสนาน 
3.  ความโล่ง / ความกลวั 
4.  ความทา้ทาย / ไม่ทา้ทาย 
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5.  มีความพอใจ / ไม่พอใจ 
ตวัแปรท่ี 2 องคป์ระกอบทางดา้นค่าจา้งประกอบดว้ย 
1.  ถือว่าเป็นรางวลั / ไม่เป็นรางวลั 
2.  มาก / นอ้ย 
3.  ยติุธรรม / ไม่ยติุธรรม 
4.  เป็นทางบวก / เป็นทางลบ 
ตวัแปรท่ี 3 องคป์ระกอบทางดา้นการเล่ือนต าแหน่ง 
1.  ยติุธรรม / ไม่ยติุธรรม 
2.  เช่ือถือได ้/ เช่ือถือไม่ได ้
3.  เป็นเชิงบวก / เป็นเชิงลบ 
4.  เป็นเหตุผล / ไม่เป็นเหตุผล 
ตวัแปรท่ี 4 องคป์ระกอบทางดา้นผูนิ้เทศ/ผูบ้งัคบับญัชา 
1.  อยูใ่กล/้อยูไ่กล 
2.  ยติุธรรมแบบจริงใจ/ยติุธรรมแบบไม่จริงใจ 
3.  เป็นมิตร/ค่อนขา้งไม่เป็นมิตร 
4.  เหมาะสมทางคุณสมบติั/ไม่เหมาะสมทางคุณสมบติั 
ตวัแปรท่ี 5 องคป์ระกอบทางดา้นเพ่ือนร่วมงาน 
1.  เป็นระเบียบเรียบร้อย/ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.  จงรักภกัดีต่อสถานท่ีท างาน/ไม่จงรักภกัดีต่อสถานท่ีท างานและเพื่อนร่วมงาน 
3.  สนุกสนานร่าเริง/ดูไม่มีชีวิตชีวา 
4.  ดูน่าสนใจเอาจริงเอาจงั/ดูน่าเบ่ือหน่าย 
จากขอ้มูลขา้งตน้สรุปไดว้่า ความพึงพอใจเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึกจากส่ิง

เร้าและส่ิงจูงใจ ซ่ึงแสดงออกทางพฤติกรรม ในลกัษณะความชอบ และไม่ชอบท่ีจะเลือกส่ิงใดส่ิง
หน่ึง ดงันั้นความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลปฏิบติังานหรือผลการเรียนจะเป็นท่ีน่า
พอใจจ าเป็นตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆท่ีน ามาใช ้ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของค าพูด การกระท า
หรือหมายรวมไปถึงกิจกรรมการสอนเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกในดา้นบวกใหไ้ด  ้
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2.8  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
บุญณิตา จิตรีเชาว ,์ บุญเรียน ขจรศิลป์, วารุณี ลภันโชคดี (2560, บทคดัยอ่) การวิจยั

คร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือ พฒันาความคิดสร้างสรรค์โดยใชแ้บบฝึกทกัษะความคิดสร้างสรรค์ ใน
วิชาโครงงาน  คอมพิวเตอร์ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 - 3/3 โรงเรียนวดัเขมาภิร
ตาราม อ  าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี สงักดัส านักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 หอ้งเรียน รวมนกัเรียนทั้งหมด 94 คน ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ี
ผูว้ิจยัเป็นผูส้อน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แผนการฝึกทกัษะ แบบทดสอบ
ความคิด สร้างสรรค์ท่ีมีค่าความยากง่ายของขอ้สอบ เท่ากบั 0.23 – 0.55 ค่าอ  านาจจ าแนก เท่ากบั 
0.35 – 0.53 และค่า ความ  เท่ียงของข้อสอบอัตนัย เท่ากับ 0.80 และ แบบฝึกทักษะความคิด
สร้างสรรค์ ในวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ท่ีมี  ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และ
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) เท่ากับ 81.50/82.94 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ร้อย  ละ ค่าเฉล่ีย 
ผลการวิจยัพบว่า ค่าดชันีประสิทธิผล เท่ากบั 0.5106 คิดเป็นร้อยละ 51.06 และคะแนนหลงัการฝึก
ทกัษะ นกัเรียนมีคะแนนเพ่ิมข้ึน โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัการฝึกทกัษะเท่ากบั 47.52 คิดเป็นร้อยละ 
79.20 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากคะแนน เฉล่ียก่อนการฝึก ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 34.50 คิดเป็นร้อยละ 57.50 โดย
คะแนนพฒันาการเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 50.69 

เกรียงศกัด์ิ  เพชรเสถียร (2554, บทคดัย่อ)  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาก่อนและหลงัการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางภาษาและพฒันาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี2 
โรงเรียนสุมเสา้พิทยาคาร จงัหวดัอุดรธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 โดยนกัเรียนไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดมีการพฒันาความคิดสร้างสรรคท์างภาษา ผ่านเกณฑร้์อย
ละ 70 ข้ึนไป กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่มแบบเจาะจง เป็นนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 จ านวน 
40 คน รูปแบบการวิจยั เป็นแบบ One Group Pretest- Posttest Design เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 
แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์แผนการจดัการเรียนรู้และแบบทดสอบวดั
ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษา ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริม
ทกัษะเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาส าหรับ  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความคิด
สร้างสรรค์ทางภาษาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ มี
นักเรียนจ านวน 35 คน จากทั้ งหมด 40 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 มีการพฒันาด้านความคิด
สร้างสรรค์ทางภาษาผ่าน เกณฑ์ร้อยละ 70 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้(การสร้างแบบฝึกเสริม
ทกัษะเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคท์างภาษา ส า หรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสุมเส้า
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พิทยาคาร จังหวดัอุดรธานี  The Construction of Supplementary Exercises to Develop Creative 
Thinking in Language of Mattayomsuksa II Students Sumsaopittayakarn School Udon Thani 
เกรียงไกร เพชรเสถียร (Kriangkrai Petsatien) * ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข (Thanomwan 
Prasertcha-roensook, Ph.D.) **) 

เบ็กเคเทอร์ (Beghetto, 2006,  p.447-457) ไดศ้ึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
ดว้ยตนเอง ความสมัพนัธใ์นนกัเรียนระดบักลางและระดบัมธัยมศึกษา โดยมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ของความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ดว้ยตนเองของนกัเรียนชั้นระดบักลางและ
ระดบัมธัยมศึกษา จ  านวน 1,322 คน ผลการศึกษาพบว่า ความรอบรู้ของนกัเรียน ความเช่ือเก่ียวกบั
วิธีปฏิบัติ และการสะท้อนกลบัของครูในเร่ืองเก่ียวกับความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ มี
ความสัมพนัธท์างบวกกบัความสมารถในการคิดสร้างสรรค์ดว้ยตนเองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
นอกจากนั้นความสามารถในการคิดสร้างสรรคด์ว้ยตนเองยงัมีความเก่ียวขอ้งกบัความไม่ชอบฟัง
ครูและบางคร้ังก็มีความรู้สึกหมดหวังกับตัวครู และนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค ์ดว้ยตนเองสูงจะมีความเช่ือมัน่ในเร่ืองความสามารถทางดา้นวิชาการในทุกๆวิชาและ
ส่วนใหญ่ก็มีความมุ่งมั่นในการวางแผนเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามากกว่านักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการคิดสร้างสรรคด์ว้ยตนเองต ่า และสุดทา้ยนักเรียนท่ีมีระดบัความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียนหลงัจากท่ีเรียนวิชาการแลว้และหลงัจากท่ี
ปฏิบติักิจกรรมกลุ่มเสร็จแลว้ ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและการปฏิบติัความคิดสร้างสรรคจ์ะไดรั้บ
การอภิปรายต่อไป 

คาสเพมส์ (Clapham, 1997,  p.33-34) ได้ศึกษาการฝึกทักษะกระบวนการคิด( 
Ideations Skill ) ส่วนประกอบท่ีส าคญัในการใชโ้ปรแกรมการฝึกอบรมความคิดสร้างสรรค ์โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกอบรมความคิดสร้างสรรคซ่ึ์ง
ส่วนประกอบหน่ึงของโปรแกรมคือ การฝึกทกัษะกระบวนการคิด เพื่อเพ่ิมความสามารถในการ
คิดสร้างสรรคก์ลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่นกัเรียนระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงท าการสุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีไดรั้บ
การฝึกความคิดสร้างสรรค ์( Creativity Training) การฝึกทกัษะกระบวนการคิด  (Ideational Skill 
Training ) และกลุ่มควบคุม ทุกคนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจะไดรั้บการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน
เพื่อวดัความสามารถความคิดสร้างสรรค์ โดยใชแ้บบทดสอบรูปภาพของทอร์แรนซ์ และตอบ
แบบสอบถาม และจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ และทดสอบรายคู่ พบว่า การฝึกอบรม
ทั้ง2 รูปแบบนั้น มีอิทธิพลทางบวกกบัคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการทดสอบ
ดว้ยแบบทดสอบของทอร์แรนซ ์เมื่อเทียบกบักลุ่มควบคุมและเมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม( 
Analyses of covariance) พบว่า การฝึกอบรมทั้ง 2 วิธี มีผลต่อคะแนนความคิดสร้างสรรค์ในตวั
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แปรย่อยของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์แตกต่างกันซ่ึงเร่ือง น้ีจะไดมี้การ
อภิปรายในโอกาสต่อไป 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์ สรุปไดว้่าการฝึกให้มี
ทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์สามารถสอดแทรกเข้าไปได้ในหลายวิชา เช่นวิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ การฝึกทกัษะทางภาษา เหล่าน้ีสามารถใชแ้บบฝึกทกัษะความคิดสร้างสรรค์เขา้มา
ช่วยมาว่าจะเป็นในรูปของโครงงาน แบบฝึกก่อนและหลงัเรียน ทั้งน้ีผลการวิจยัก็พบว่าทั้งผูเ้รียน 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและผูส้อนบรรลุตามความตอ้งการท่ีวางไว  ้

สุดารัตน์  เกียรติจรุงพนัธ์ (2559, บทคัดย่อ) การศึกษามโนทัศน์และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 วิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม เร่ืองความ
หลากหลายทางชีวภาพ ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผลการวิจัยพบว่า 1)มโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพของนักเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .012) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี  ระดบั .01   

อมรรัตน์ อยูแ่บน (2555, บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง“การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนโดยใชผ้งัมโนทศัน์ช่วยในการสรุปบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เร่ืองสารและสมบติัของสาร ชั้น
มธัยมศึกษา ปีท่ี1” มีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการใชผ้งัมโนทศัน์ช่วยใน
การสรุปบทเรียน เร่ืองสารและสมบติัของสาร วิชา วิทยาศาสตร์และศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้ผงัมโนทัศน์ช่วยสรุปบทเรียน เร่ืองสารและสมบัติของสาร วิชา
วิทยาศาสตร์ การวิจัยน้ีเป็นวิธีการวิจัยเชิงทดลองแบบหน่ึงกลุ่มวดัก่อนเรียน-หลงัเรียน กลุ่ม
ทดลองไดแ้ก่นกัเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี1  จ  านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ผงัมโน
ทัศน์ ช่วยในการสรุปบทเรียน เร่ืองสารและสมบัติของสาร และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน การเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ยการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อน
เรียนทดลองสอนโดยใช้ผงัมโนทัศน์ช่วยสรุปบทเรียนและเมื่อนักศึกษาเรียนจบแลว้ท าการ
ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนการวิเคราะห์ขอ้มูลไดว้ิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนและค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ และค านวณหาค่าสถิติร้อยละและทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน ใชส้ถิติt-test ผลวิจยัพบว่าการใชผ้งัมโนทศัน์ช่วยสรุปบทเรียน
ท่ีพฒันาข้ึนคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพสูง กว่าเกณฑท่ี์ก าหนดผลส าฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใช้
ผงัมโนทัศน์ช่วยสรุปบทเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ.05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้
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ประนอม นุกูลกิจ (2549, บทคดัยอ่)ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “การใชผ้งัมโนทศัน์เพื่อพฒันา
ทกัษะการสรุปบทเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ม. 2โรงเรียนราษฎร์นิยม” มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ
ฝึกทกัษะการสรุปเน้ือหาโดยใชผ้งัมโนทศัน์และเพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เร่ือง ชีวิตสตัวโ์ดยใชก้ลุ่มเป้าหมายเป็น นกัเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี2/1 ปี การศึกษา 2548 จ านวน 
34 คน มีการด าเนินการสอนตามแผนการสอน  ทดสอบก่อน – หลงัเรียนเร่ืองชีวิตสัตว์ และ 
ประเมินความพอใจต่อการเขียนผงัมโนทศัน์ ไดผ้ลการวิจยัว่า  ผลสมัฤทธ์ิหลงัการเรียนสูงกว่า
ผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีผลปรากฏ เช่นน้ีเป็นเพราะผูเ้รียน
ไดล้งมือกระท าจริงไดแ้สดงออกซ่ึงศิลปะมีความสุขสนุกสนานไม่เคร่งเครียดเรียน  ดว้ยความ
สบายใจเกิดองคค์วามรู้แบบถาวรส่วนเจตคติในการสร้างผงัมโนทศัน์เร่ืองชีวิตสตัวม์ีค่าเฉล่ียของ 
การเห็นดว้ยร้อยละ 43.53 โดยเห็นดว้ยต่อการสรุปใจความส าคญัร้อยละ 43.53 เห็นดว้ยกบัการ
เกิดความรู้ท่ี คงทนร้อยละ38.25 เห็นดว้ยอยา่งยิง่กบัการน าไปใชก้บัวิชาอ่ืนร้อยละ44.12 แสดงว่า
นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการสรุปบทเรียนโดยใชผ้งัมโนทศัน์เร่ืองชีวิตสตัว  ์

ส่วนงานวิจยัท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จะเน้นผลจากการใชผ้งัมโนทศัน์ มีการ
เปรียบเทียบ คะแนนสอบก่อนและหลงัท่ีมีการใชผ้งัมโนทศัน์ และน าเสนอคะแนนสอบออกมาใน
รูปแบบตารางแลว้ใช้ วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน อนัได้แก่ค่าเฉล่ียร้อยละมาเป็นตัวเปรียบเทียบ
คะแนนสอบและการใชค่้าสถิติt-test นอกจากน้ียงัมีการวดัผลดา้นเจตคติจากการใชผ้งัมโนทศัน์ 
ซ่ึงงานวิจยัท่ีน าผงัมโนทศัน์มาใชมุ้่งผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนปรากฏอยู่ในงานวิจยัชั้นเรียนของ 
อาจารยม์ิสแสงธิรา เจริญนานและรายงานของ อาจารยโ์ชติ คาเด่นเหลก็ โดยมีเน้ือหาโดยยอ่ ดงัน้ี  

มิสแสงธิรา  เจริญนาน (2553, บทคัดย่อ)ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองเช้ือเพลิง ซากดึกด าบรรพ์ในรายวิชา ว.40226 โดยใช้ผงัมโนทัศน์ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี6/3” ไดใ้ชก้ลุ่ม ตวัอยา่งในการศึกษาคน้ควา้คือนกัเรียนระดบั ชั้น ม.6/3 
ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2553 จ านวน 10 คนท่ีไม่สามารถจะจดจ าและเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนเร่ือง
เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพไ์ดโ้ดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบ ก่อนเรียนเร่ืองเช้ือเพลิงซากดึกด า
บรรพไดแ้ก่ถ่านหิน หินน ้ ามนัและปิโตรเลียมจากนั้นให้นักเรียนฝึกการ เขียนผงัมโนทศัน์เร่ือง
เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพไ์ดแ้ก่ถ่านหิน หินน ้ ามนัและปิโตรเลียม แลว้ท าการทดสอบหลงัเรียนใน
เร่ืองเช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพอี์กคร้ังน ามาหาค่าเฉล่ียคะแนนสอบดว้ยการใชส้ถิติพ้ืนฐานไดแ้ก่ 
ร้อยละและค่าเฉล่ียไดผ้ลจากการวิจยัคือนักเรียนส่วนใหญ่ท่ีเขียนผงัมโนทศัน์เร่ืองเช้ือเพลิงซาก
ดึกด าบรรพ ์ไดแ้ก่ถ่านหินหินน ้ ามนัและปิโตรเลียมมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดียิง่ข้ึน 
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โชติ ค  าเด่นเหล็ก (2550)ไดเ้ขียนรายงาน “ผลการใช้ส่ือการสอนผงัมโนทัศน์เร่ือง
พนัธะเคมีท่ีมีต่อ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์3 เคมีพ้ืนฐานว 
40103” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ สร้างและพฒันาส่ือการสอนผงัมโนทศัน์เร่ืองพนัธะเคมีจ  านวน 3 
เร่ืองคือพนัธะไอออนิกพนัธะโคเวเลนต์ และพนัธะโลหะท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์3 เคมีพ้ืนฐานว 40103 ช่วงชั้นท่ี 4 ปีท่ี1 ปีการศึกษา2550 จ  านวน 
92คน เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน โดยใชส่ื้อการสอนผงัมโนทศัน์
เร่ืองพนัธะเคมีโดยใช ้t-test (Pair sample test) พบว่าผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูง กว่าก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และนกัเรียนมีเจตคติต่อการใชส่ื้อการสอนผงัมโนทศัน์ เร่ืองพนัธะ
เคมีอยูใ่นระดบัมาก  

อุไรวรรณ นิลนวล(2553, บทคดัย่อ) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “การวิจยัและพฒันา ทกัษะ
การเขียนส่ือความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 โดยใชเ้ทคนิคร่วมกนัอ่าน 
เขียน (CIRC) ร่วมกบั ผงัมโนทศัน์ (Concept maps) โดยบูรณาการหลกัเศรษฐกิจพอเพียง” ผูว้ิจยั
ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design ได้ผลการวิจยัคือ แผนการ จัดการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.84/86.25ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ8์0/80 ท่ีตั้งไวไ้ดค่้าดชันีประสิทธิผลของ 
การจดัการเรียนรู้ เท่ากบั 0.7549 หมายความว่า นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 75.49 และเมื่อท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน อยา่งมีนัยส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากน้ียงัมีการวดัระดบัความพึงพอใจต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าการวิเคราะห์แลว้ไดผ้ลคือนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37   

อจัฉรา อินทร์น้อย (2555, บทคดัย่อ) ผลการสอนโดยวิธีจดัการเรียนรู้แบบแผนท่ี
ความคิดท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองเศรษฐศาสตร์ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 ท่ีเรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบแผนท่ีความคิดระหว่างก่อนและหลงัการทดลอง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  ท่ีก  าลงัศึกษาใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 จ  านวน 4 หอ้งเรียน จ  านวน 204 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 
แผนการเรียนรู้เร่ืองเศรษฐศาสตร์ ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ แบบแผนท่ี
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ความคิด จ  านวน 6 แผน ใช้เวลาในการทดลอง 18 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์ และ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ืองเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงั
การจดัการเรียนการสอนตามแผนหน่วยการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั การ
ทดสอบความแตกต่างของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียน โดยใช ้t – test ( Dependent 
Sample) ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองเศรษฐศาสตร์ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนท่ีความคิด (Mind 
Mapping) หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

พรระวี ภกัดีณรงค ์(2554, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการใชผ้งัมโนทศัน์สรุปเน้ือหาท่ีมีต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพลงังานและส่ิงแวดลอ้มนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้น ปี
ท่ี2วิทยาลยัเทคโนโลยพีายพั และบริหารธุรกิจ พบว่า 1) ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือ
นกัศึกษากลุ่มตวัอย่างมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน โดยวดัจากจ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นและ
การเพ่ิมข้ึนของคะแนนสูงสุดและคะแนนต ่าสุดหลงัจากการใชผ้งัมโนทัศน์สรุปเน้ือหา 2) ผล
การศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคือหลงัจากนักศึกษาไดใ้ชผ้งัมโนทศัน์สรุปเน้ือหา
จะมีคะแนนเฉล่ียมากกว่าก่อนใชผ้งัมโนทศัน์ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใชผ้งัมโนทศัน์
ในการสรุปเน้ือหาวิชาพลงังานและส่ิงแวดลอ้มของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัท่ีมีความพอใจมาก ( x ̅  = 
4.20) 

วรวรรณ  สุขสวสัด์ิ (2561, บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาการพฒันาความสามารถในการอ่านจบั
ใจความภาษาองักฤษโดยใชผ้งัมโนทศัน์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยั พบว่า 1)
ผลสมัฤทธ์ิทางเรียน การอ่านจบัใจความภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  นกัเรียนมี
คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผา่นเกณฑจ์ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ  6  และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ์
จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 94 2)ผลการพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช ้ผงัมโนทศัน์ นักเรียนคะแนนความสามารถในการอ่าน
จบัใจความภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนเรียนนอ้ยกว่าหลงัเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 3)ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีต่อการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ โดยใชผ้งัมโน
ทศัน์ ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง (x ̅ = 3.81   S.D. = 0.79) 
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จากการศึกษางานวิจยัการใชผ้งัมโนทศัน์พบว่าผงัมโนทศัน์เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได ้กล่าวคือ ผูเ้รียนท่ีน าการจดัการเรียนรู้โดยใชผ้งัมโนทศัน์ไปใช้
สามารถสรุปเน้ือหาของมากเป็นขั้นเป็นตอนไดต้ามความรู้และความเขา้ใจของผูเ้รียนเอง อีกทั้งยงั
สามารถช่วยในเร่ืองของการจดัระบบของความจ าและสามารถระลึกได้เมื่อตอ้งการน าขอ้มูล
เหล่านั้นออกมา ดงัจะเห็นไดจ้ากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีใชผ้งัมโนทศัน์เป็นวิธีหลกัซ่ึงมีผลเป็น
ท่ีน่าพอใจ 

ลอนคาริค (Loncaric, 1986, p.2006-A) ไดศ้ึกษาผลการใชผ้งัมโนทศัน์ในการเรียนวิชา
สงัคมศึกษาท่ีมีต่อมโนทศัน์ทางสังคม โดยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแบ่งนกัเรียนเป็น 3 กลุ่ม 
คือกลุ่มท่ีมีความสามารถในการอ่านระดบัสูง ระดบักลาง และระดบัต ่า โดยใชแ้บบทดสอบ Gates-
MacGenetics Reading Test ซ่ึงกลุ่มทดลองจะไดรั้บการสอนให้สร้างผงัมโนทศัน์ก่อนเรียนวิชา
สังคม ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการสอนให้สร้างผงัมโนทัศน์ ผลการวิจัยพบว่าคะแนนจาก
แบบทดสอบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทั้ง
นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านระดบัสูง ระดบักลางและระดบัต ่า 

โบโดลสั (Bodolus, 1987, p.3387-A) ไดศ้ึกษายทุธวิธีการใชผ้งัมโนทศัน์เพื่อช่วยให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายของนักเรียนเกรด 9 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ในดา้นการเรียนรู้และ
การเปล่ียนแปลงเจตคติโดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ไดรั้บการสอนโดยใชผ้งั
มโนทศัน์ กลุ่มท่ี 2 ไดรั้บการสอนแบบปกติ และกลุ่มท่ี 3 ไม่ไดรั้บการสอนแบบปกติและไม่ไดใ้ช้
ผงัมโนทศัน์ ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชผ้งัมโนทศัน์กบัการสอนแบบปกติและ
ไม่ไดใ้ชผ้งัมโนทศัน์ ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชผ้งัมโนทศัน์กบัการสอนแบบ
ปกติมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการสอนแบบปกติและไม่ไดใ้ชผ้งัมโนทศัน์ อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ และกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชผ้งัมโนทศัน์มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบ
ปกติเพียงเลก็นอ้ย 

เฮนซ์-ฟราย; และ โนแวค (Heinze-Fry & Novak, 1990) ไดว้ิจยัพบว่าการเรียนการ
สอนโดยใชผ้งัมโนทศัน์ประกอบการสอนแบบมีเง่ือนไขมีผลท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าการสอนแบบปกติ 

เบรนแนน (Brennan, 1996, p.1965-A) ไดศ้ึกษาผลของการใชผ้งัมโนทศัน์ท่ีมีต่อการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาล โดยส ารวจความคิดเห็นครูผูส้อนในโรงเรียน
อนุบาลท่ีไดรั้บการฝึกสร้างผงัมโนทศัน์ผลการส ารวจพบว่าเด็กในโรงเรียนอนุบาลท่ีไดรั้บการ
สอนให้สร้างผงัมโนทศัน์จากครูสามารถรวบรวมขอ้มูลและเช่ือมโยงความคิดบนแผนผงัท่ีสร้าง
ได ้
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สติร์ม (Sturm, 1996) ไดศ้ึกษาผลของการสร้างผงัมโนทศัน์ในการเขียนเร่ืองอธิบาย
โดยการสร้างผงัมโนทศัน์ดว้ยมือและใชค้อมพิวเตอร์ของนักเรียนระดบั 8 ท่ีดอ้ยความสามารถ
ทางการเรียนและดว้ยความสามารถทางการอ่าน ผลการศึกษาพบว่านักเรียนท่ีดอ้ยความสามารถ
ทางการเรียนและด้อยความสามารถของการอ่านทั้ งกลุ่มท่ีสร้างผงัมโนทัศน์ด้วยมือและใช้
คอมพิวเตอร์มีความสามารถทางการเขียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.05 

สรุปจากการศึกษางานวิจัยเร่ืองการใช้ผงัมโนทัศน์ส าหรับการเรียนรู้ความคิด
สร้างสรรค์การเขียนภาษาองักฤษ ของนักเรียนเป็นการพฒันาความสามารถการเขียนภาองักฤษ
เพื่อช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม และพฒันาให้ผูเ้รียนให้เขียน
ภาษาองักฤษ 
 
กรอบแนวคดิของการวจิยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผงัมโนทัศน์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เขียนเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรต้น 

การใชผ้งัมโนทศัน ์

ตวัแปรตาม 
1. ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิง
สร้างสรรค ์
2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ 
3.  ความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิง
สร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโนทศัน์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  

แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 
แนวคิดเก่ียวกบัการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
แนวคิดเก่ียวกบัการใชผ้งัมโนทศัน ์

 



 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชผ้งัมโนทศัน์ ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1  ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใช ้
3.3  การสร้างเคร่ืองมือ 
3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1  ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง  

3.1.1  ประชากร 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561  จ  านวน 360 คน โรงเรียนไผท

อุดมศึกษา สงักดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน  1 

หอ้งเรียน  นกัเรียน 24 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)    

 
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

3.2.1  แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษโดยใชผ้งัมโนทศัน์                   
3.2.2  แบบทดสอบการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์
3.2.3  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ 
3.2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโนทศัน์ 
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3.3  การสร้างเคร่ืองมือ 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสร้างเคร่ืองมือ โดยมีรายละเดียด ดงัต่อไปน้ี 

3.3.1  การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ผงัมโนทัศน์ของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6  ผูว้ิจยัด  าเนินการสร้างดงัน้ี  

3.3.1.1  ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
เพ่ือดูจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระภาษาองักฤษ ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

3.3.1.2  ศึกษาหลักการและวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผงัมโนทัศน์ และงานวิจัย  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.1.3  วิเคราะห์และเลือกเน้ือหาสาระเพ่ือน ามาสร้างแผนจดัการเรียนรู้ จากทั้งหมด  
4 หน่วยการเรียนรู้ คือ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง  Around Town    

หน่วยการเรียนท่ี 6 เร่ือง  Our planet 
หน่วยการเรียนท่ี 7 เร่ือง  Achievements 
หน่วยการเรียนท่ี 8 เร่ือง  Graduation day 
3.3.1.4  ด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษโดยใช้ผงัมโนทศัน์ 

จ  านวน  2 หน่วยการเรียนรู้ คือ  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง  Around Town                  จ  านวน 8 ชัว่โมง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง  Our Planet           จ านวน 8 ชัว่โมง 

                                  รวม    16 ชัว่โมง  
3.3.1.5  น าแผนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมดเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา เพ่ือแนะน า

และปรับปรุงแกไ้ข 
3.3.1.6  จากนั้นน าแผนการจดัการเรียนรู้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความ

สอดคลอ้งระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั ความชดัเจนของค าถาม และ
ความถูกตอ้งดา้นภาษา และน าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใช้ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) 
(Rovinelli&Hambleton, 1977, pp. 49-60) ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.5 ข้ึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งอยู่ใน
เกณฑท่ี์ยอมรับได ้โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

ใหค้ะแนน +1    หมายถึง   แน่ใจว่าแผนจดัการเรียนรู้วดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
ใหค้ะแนน  0     หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าแผนจดัการเรียนรู้วดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
ใหค้ะแนน  -1    หมายถึง   แน่ใจว่าแผนจดัการเรียนรู้ไม่วดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
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3.3.1.7  น าแผนการจัดการเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ และ
น าไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  

3.3.2  สร้างแบบทดสอบการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโนทศัน์  
จากหน่วยการเรียนรู้ท่ีก  าหนดไวจ้  านวน 2 หน่วย มี 2 แบบทดสอบ ประกอบด้วย 

แบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 1 ชุด และแบบทดสอบหลงัเรียน จ  านวน 1 ชุด แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียนเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน ดงัน้ี 

3.3.2.1  ศึกษาการสร้างแบบทดสอบการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์จากงานวิจยั
และคู่มือการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 

3.3.2.2  น าแบบทดสอบการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผงัมโนทัศน์ 
ใหท่ี้ปรึกษาพิจารณาเพื่อแนะน า ปรับปรุงแกไ้ข 

3.3.2.3 จากนั้นน าแบบทดสอบการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโนทศัน์
เสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับ
พฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั ความชดัเจนของค าถาม และความถูกตอ้งดา้นภาษา และน าขอ้มูลท่ีรวบรวม
จากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง ( IOC) โดยใชด้ัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) (Rovinelli & Hambleton, 1977, pp. 49-60) ซ่ึงมี
ค่าเท่ากบั 0.5 ข้ึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
ดงัน้ี 

ใหค้ะแนน    +1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบวดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
ใหค้ะแนน      0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบวดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
ใหค้ะแนน    -1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่วดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
3.3.2.4  น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ และ

น าไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  
3.3.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน   

จ านวน 1 ชุด เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนั  ผูว้ิจยัด  าเนินการสร้างดงัน้ี 
3.3.3.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

จากเอกสารต่างๆเก่ียวกบัการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ หลกัการสร้างแบบทดสอบชนิด
ปรนยั 

3.3.3.2  วิ เคราะห์หลกัสูตรรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหาท่ีเก่ียวข้อง  
เพ่ือสร้างแบบทดสอบใหมี้ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและจุดประสงค ์
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3.3.3.3  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษก่อน และหลงัเรียน 
เป็นขอ้สอบปรนยั แบบ 4 ตวัเลือก จ านวน 25 ขอ้ 

3.3.3.4  น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน เสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความ
สอดคลอ้งระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั ความชดัเจนของค าถาม และ
ความถูกต้องด้านภาษา และน าข้อมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณ  
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ( IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง  ( Index of Item Objective 
Congruence) (Rovinelli & Hambleton, 1977,  pp. 49-60)  ซ่ึ ง มี ค่ า เ ท่ า กับ  0.5 ข้ึ น ไ ป ถือว่ า 
มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

ใหค้ะแนน    +1 หมายถึง  แน่ใจว่าแบบทดสอบวดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
ใหค้ะแนน      0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบวดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
ใหค้ะแนน     -1      หมายถึง  แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่วดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
แบบวดัสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีค่า IOC เท่ากบั 0.67 – 1.00  ข้ึนไป 
3.3.3.5   ผูว้ิจ ัยได้น าแบบวัดสัมฤทธ์ิทางการเรียนปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง  

(Try out) กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 1 หอ้งเรียน  นกัเรียน 24 คน ท่ีไม่ใช่นักเรียน
กลุ่มตวัอยา่ง ตรวจสอบคะแนนของนักเรียน น าคะแนนมาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบวดัสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ  านาจจ าแนก (r) โดยก าหนดการผ่านค่า 
ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.2 – 0.8 และอ านาจจ าแนก (r) 0.2 ข้ึนไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2550,  
น. 58 – 66) จ  านวน 25 ขอ้ 

แบบวดัสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าความยากง่าย (p) เท่ากบั 0.595 – 0.733 และค่าอ  านาจ
จ าแนก (r) เท่ากบั 0.2 ข้ึนไป 

3.3.3.6  น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษท่ีปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแลว้ น าไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  

3.3.4  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใชผ้งั 
มโนทศัน์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ขั้นตอนการสร้างมีดงัน้ี        

3.3.4.1  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจ วิธีการวัดความพึงพอใจ และ  
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

3.3.4.2  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์
โดยใช้ผงัมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยวดัเป็นรายด้าน  คือ 1) ดา้นเน้ือหา  
2) ด้านการจัดการเรียนรู้  3) ด้านครูผู ้สอน รวมทั้ งหมด 8 ข้อโดยสร้างแบบมาตราส่วน  
ประมาณค่า  Rating Scale 3 ระดบั หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลผล  



69 

3 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
2 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง   
1 หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย  

เกณฑก์ารแปลความหมายมีดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2550, น. 105-106) 
ค่าเฉล่ียระหว่าง   2.41 -3.00         หมายถึง         พึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.67 – 2.40 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหว่าง   1.00 -1.66 หมายถึง           พึงพอใจนอ้ย   
3.3.4.3  น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบ 

ความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั ความชดัเจนของค าถาม 
และความถูกตอ้งดา้นภาษา และน าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใช้ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) 
(Rovinelli&Hambleton, 1977, pp. 49-60)  ซ่ึงมี ค่ า เ ท่ากับ  0.5 ข้ึนไปถือว่ ามีความสอดคล้อง 
อยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

ใหค้ะแนน         +1     หมายถึง  แน่ใจว่าแบบสอบถามความพึงพอใจวดัจุดประสงค ์  
ใหค้ะแนน      0      หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามความพึงพอใจวดัจุดประสงค์ 
ใหค้ะแนน     -1      หมายถึง    แน่ใจว่าแบบสอบถามความพึงพอใจไม่วดัจุดประสงค ์ 
3.3.4.4  น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์

โดยใช้ผงัมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ และน าไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  
 
3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
3.4.1  ขั้นเตรียมการ  

1.1 ผูว้ิจยัช้ีแจงวตัถุประสงค์ ขั้นตอน และรายละเอียดให้นักเรียนทราบเก่ียวกบัการ
เขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโนทศัน์  
                   1.2 ท าการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-Test) โดยใชแ้บบทดสอบ
ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ จ านวน 25 ขอ้ เป็นขอ้สอบปรนยั 

3.4.2  ขั้นทดลอง  การวิจัยในคร้ังน้ีด  าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2561  
โดยผูว้ิจัยจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้  
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จ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 16 คาบ ในแต่ละแผนมีแบบทดสอบหลงัเรียน และประเมิน
ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโนทศัน์เป็นรายบุคคล 

3.4.3  ขั้นหลงัการทดลอง หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครบตามแผนจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัได้
ท าการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Post-Test) โดยใช้แบบทดสอบไวยากรณ์
ภาษาองักฤษ จ านวน 25 ขอ้ เป็นขอ้สอบปรนยั  

3.4.4  ใหน้ักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีผลต่อการเขียนภาษาองักฤษ
โดยใชผ้งัมโนทศัน์ 

3.4.5  เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพ่ือน าไปวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการทางสถิติ 
 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.5.1  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย X̅ และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้Paired-Samples   
t-test    

3.5.2  ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.5.3  สรุปผลและอภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนา 

 
3.6  สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

3.6.1  สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3.6.1.1  ร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, น. 101) 

 100
N

f
P  

เมื่อ              P แทน   ร้อยละ 
   f  แทน   ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงร้อยละ 
   N แทน   จ  านวนความถ่ีทั้งหมด 

3.6.1.2  ค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด, น. 101) 

X̅ =
∑ X

N
 

เมื่อ   X̅     แทน   คะแนนเฉล่ีย 
 ∑ X  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N     แทน   จ  านวนขอ้มูล 
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3.6.1.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค านวณจากสูตร (บุญชม  
ศรีสะอาด, น103) 

𝑆. 𝐷. =  √
𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑁(𝑁 − 1)
 

เมื่อ   S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
X แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุ่มตวัอยา่ง 

  ∑ X  แทน ผลรวมคะแนนแต่ละตวัในกลุ่มตวัอยา่ง 
N แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 
N-1 แทน จ านวนตวัแปรอิสระ (Degrees of freedom) 

3.6.2  สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.6.2.1  หาค่าความเท่ียงตรงดชันีความสอดคลอ้ง (Index item of – Objective Congruence: 

IOC) (Rovinelli & Hambleton, 1977) ค  านวณค่า IOC ดงัน้ี 

IOC =  
∑ 𝑅

𝑁
 

เมื่อ  IOC  แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา องคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดั 

      ∑ 𝑅      แทน  ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
     N แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
  

3.6.2.2  การหาค่าอ  านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ขอ้สอบ
รายขอ้ใชว้ิธีวิเคราะห์แบบอิงเกณฑข์องเบรนแนน (Bernnan) (บุญชม   ศรีสะอาด, 2545)  ดงัน้ี  

21 N
L

N
U

B   

  เมื่อ B แทน ค่าอ  านาจจ าแนก      
 U แทน จ านวนผูร้อบรู้หรือผูส้อบผา่นเกณฑท่ี์ตอบถูก 

L  แทน จ านวนผูไ้มร่อบรู้หรือผูส้อบไม่ผา่นเกณฑท่ี์ตอบถูก 
   N1 แทน จ านวนผูร้อบรู้ท่ีสอบผา่นเกณฑ ์    
   N2  แทน  จ านวนผูไ้มร่อบรู้หรือผูส้อบไม่ผา่นเกณฑ ์
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3.6.2.3  การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน โดยใชสู้ตร P ดงัน้ี (สมนึก ภทัทิยธนี, 2541, น. 195) 

P = 
𝑅

𝑁
 

เมื่อ   P  แทน ค่าความยากของขอ้สอบ 
R  แทน จ านวนผูต้อบถูก 
N  แทน จ านวนคนทั้งหมด 

เกณฑพ์ิจารณาการหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เกณฑก์ารพิจารณาระดบัค่าความยากง่ายของขอ้สอบแต่ละขอ้ท่ีไดจ้ากการค านวณจาก

สูตรท่ีมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.00 ถึง 1.00 ท่ีมีรายละเอียดเกณฑข์องเกณฑใ์นการพิจารณาตดัสิน ดงัน้ี 
 ได ้ 0.80  ≤  p   ≥  1.00  เป็นขอ้สอบท่ีง่ายมาก ควรตดัท้ิง หรือน าไปปรับปรุง 

  0.60  ≤  p   <  0.80 เป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งง่ายใชไ้ดดี้ 
  0.40  ≤  p   <  0.60 เป็นขอ้สอบท่ีความยากง่ายปานกลาง ดีมาก 
  p   <  0.20  เป็นขอ้สอบท่ียากมาก ควรตดัท้ิงหรือน าไปปรับปรุง 

โดยท่ีขอ้สอบท่ีจะสามารถน าไปใชใ้นการวดัผลท่ีมีประสิทธิภาพจะมีค่าความยากง่าย
ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 

3.6.2.4  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR20 ตามวิธีของ Kuder-
Richardson (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, น. 85-86) 
 

 

เมื่อ  rtt แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
   k แทน จ านวนขอ้ 

  P แทน สดัส่วนของผูต้อบถูกในแต่ละขอ้ 

  q แทน สดัส่วนของผูต้อบผดิในแต่ละขอ้ 

  S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนน 
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3.6.2.5  Paired simple t-test  แบบ Dependent  Samples    ดงัน้ี 

    
 
1

22







 



N

DDN

D
t ;  df = n-1 

เมื่อ  t  แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาใน t – distribution 
  D  แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
  N  แทน จ านวนคู่ของคะแนนหรือจ านวนนกัเรียน 
  D  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง 
  2

D  แทน ผลรวมของก าลงัสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง 
 



  
 

บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

 
การวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใชผ้งั

มโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีวตัถุประสงค์ของการวิจัยดังน้ี (1) เพื่อพฒันา
ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโนทศัน์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 (2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้ผงัมโนทัศน์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใชผ้งั
มโนทศัน์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้ิจยัขอเสนอผลการศึกษา ดงัน้ี  
4.1  ผลของการพฒันาความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโนทศัน์ ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
4.2  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษโดยใชผ้งัมโนทศัน์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
4.3  ระดบัความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโนทศัน์ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
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4.1  ผลการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทัศน์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงคะแนน/ร้อยละความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใชผ้งัมโน
ทศัน์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 24 คน 
 

ล าดับ 

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทัศน์ 
จ านวน 12 คร้ัง ๆละ 21 คะแนน 

รวม 
252 

คะแนน 

คดิเป็น
ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 251 99.60 
2 21 15 21 14 14 14 21 14 21 18 20 21 214 84.92 
3 21 16 21 21 14 21 21 14 21 19 17 21 227 90.07 
4 21 20 21 21 17 18 21 21 21 21 18 21 241 84.92 
5 21 18 21 21 18 21 21 21 21 21 21 21 246 97.97 
6 21 14 21 21 18 21 21 21 21 21 21 21 242 96.03 
7 21 21 21 14 18 14 21 21 21 21 21 21 235 93.25 
8 21 14 21 14 17 21 21 21 21 21 20 21 233 92.46 
9 21 21 21 21 17 21 21 17 21 21 21 21 244 96.82 
10 21 18 21 20 17 21 21 20 21 21 21 21 243 96.42 
11 21 17 21 21 17 21 21 20 21 21 21 21 243 96.42 
12 21 18 21 21 17 21 21 21 21 18 21 21 242 96.03 
13 21 14 21 20 15 16 21 14 21 21 21 21 226 89.68 
14 21 14 21 21 14 21 21 21 21 21 14 21 231 91.66 
15 21 20 21 21 14 18 21 21 21 21 21 21 241 84.92 
16 21 15 21 14 14 16 21 21 21 21 21 21 227 90.07 
17 21 15 21 20 14 21 21 17 21 21 16 21 229 90.87 
18 21 21 21 21 14 17 21 14 21 21 21 21 234 92.85 
19 21 21 21 21 17 18 21 21 21 21 21 21 245 97.22 
20 21 21 21 21 21 21 21 17 21 21 21 21 248 98.41 
21 21 16 21 21 17 14 21 21 21 21 21 21 236 93.65 
22 21 15 21 21 14 18 21 21 21 21 21 21 236 93.65 
23 21 14 21 21 14 21 21 21 21 18 21 21 235 93.25 
24 21 21 21 21 15 16 21 21 21 21 21 21 241 84.92 
 คะแนนเฉล่ีย 237.08 92.75 
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จากตารางท่ี 4.1 แสดงคะแนน/ร้อยละความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สร้างสรรค์โดยใชผ้งัมโนทศัน์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6  จ  านวน 24 คน พบว่าภาพรวม
ของความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใชผ้งัมโนทศัน์ มีคะแนนเฉล่ีย 237.08   
นักเรียนทุกคนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 80 คือ จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละร้อย  
มีคะแนนร้อยละ 92.75 
 

 
 
ภาพที่ 4.1 ผลการพฒันาความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใชผ้งัมโนทศัน์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ตารางที่ 4.2 แสดงคะแนน/ร้อยละความคิดสร้างสรรคก์ารเขียนโดยใชผ้งัมโนทศัน์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 24 คน 
 

ล าดับ 
ความคดิสร้างสรรค์การเขียนโดยใช้ผังมโนทัศน์ 

จ านวน 12 คร้ัง ๆละ 12 คะแนน 
รวม 
144

คะแนน 

คดิเป็น
ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 100 
2 12 8 12 8 8 8 12 8 12 10 12 12 122 84.72 
3 12 9 12 12 8 12 12 8 12 12 10 12 131 91.66 
4 12 11 12 12 12 10 12 12 12 12 10 12 139 96.52 
5 12 10 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 140 97.22 
6 12 8 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 138 95.83 
7 12 12 12 8 10 8 12 12 12 12 12 12 134 93.05 
8 12 8 12 8 10 12 12 12 12 12 12 12 134 93.05 
9 12 12 12 12 10 12 12 10 12 12 12 12 140 97.22 

10 12 10 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 140 97.22 
11 12 10 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 140 97.22 
12 12 10 12 12 10 12 12 12 12 8 12 12 136 94.44 
13 12 8 12 12 8 9 12 8 12 12 12 12 129 89.58 
14 12 8 12 12 8 12 12 12 12 12 8 12 132 91.66 
15 12 12 12 12 8 10 12 12 12 12 12 12 138 95.83 
16 12 8 12 8 8 9 12 12 12 12 12 12 129 89.58 
17 12 8 12 12 8 12 12 10 12 12 9 12 131 91.66 
18 12 12 12 12 8 10 12 8 12 12 12 12 134 93.05 
19 12 12 12 12 10 10 12 12 12 12 12 12 140 97.22 
20 12 12 12 12 10 12 12 10 12 12 12 12 140 97.22 
21 12 9 12 12 10 8 12 12 12 12 12 12 135 93.75 
22 12 8 12 12 8 10 12 12 12 12 12 12 134 93.05 
23 12 8 12 12 8 12 12 12 12 10 12 12 134 93.05 
24 12 12 12 12 8 9 12 12 12 12 12 12 137 95.13 

คะแนน
เฉล่ีย 

12 9.88 12 11.33 9.25 10.71 12 11.08 12 11.67 11.54 12 135.46 94.12 
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จากตารางท่ี 4.2 แสดงคะแนน/ร้อยละความคิดสร้างสรรคก์ารเขียนโดยใชผ้งัมโนทศัน์
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 24 คน พบว่าภาพรวมของความคิดสร้างสรรคก์ารเขียน
โดยใช้ผงัมโนทัศน์คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทั้ งหมด 12 คร้ัง คร้ังท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 12 
คะแนน มีจ  านวน 6 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1,2,3,7,9,และ 12 มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่ร้อยละ 
84.72 – 100 และมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 94.12  
 
4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้ผงัมโนทัศน์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   
แสดงดงัตารางท่ี 4.3 – 4.4 
 
ตารางที่ 4.3  คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชผ้งัมโนทศัน์  จ  านวนนกัเรียน 24 คน 
 

ล าดบั 
คะแนน
ก่อน
เรียน 

คดิ
เป็น
ร้อย
ละ 

คะแนน
หลงั
เรียน 

คดิ
เป็น
ร้อย
ละ 

ล าดบั 
คะแนน
ก่อน
เรียน 

คดิเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
หลงั
เรียน 

คดิเป็น
ร้อยละ 

1 22 88.00 25 100 13 22 88.00 24 96.00 
2 23 92.00 25 100 14 21 84.00 23 92.00 
3 20 80.00 25 100 15 18 72.00 22 88.00 
4 21 84.00 24 96.00 16 19 76.00 22 88.00 
5 19 76.00 24 96.00 17 23 92.00 25 100 
6 19 76.00 24 96.00 18 20 80.00 24 96.00 
7 20 80.00 25 100 19 24 96.00 25 100 
8 20 80.00 23 92.00 20 22 88.00 25 100 
9 19 76.00 23 92.00 21 19 76.00 25 100 
10 22 88.00 25 100 22 23 92.00 24 96.00 
11 21 84.00 22 88.00 23 22 88.00 25 100 
12 24 96.00 25 100 24 23 92.00 24 96.00 
      21.08 84.33 24.08 96.33 
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จากตารางท่ี 4.3 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวนนักเรียน 24 คน ก่อนเรียนมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จ  านวน 6 
คน และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จ  านวน 18 คน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 84.33  หลงัเรียน พบว่า มี
นกัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ต  ่ากว่าร้อยละ 80 จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และคิดเป็นร้อยละของ
คะแนน 96.33 

 
ภาพที่ 4.2  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและ

หลงัเรียน จ  านวนนกัเรียน  24  คน 
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ตารางที่ 4.4  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน  จ  านวนนกัเรียน 24 คน 

 

 n คะแนนเตม็ Mean S.D. t Sig.(2-tailed) 
ก่อนเรียน 24 25 21.08 1.78 

9.77* 
.000 

 หลงัเรียน 24 25 24.08 1.05 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 4.4 คะแนนเฉล่ียแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า  ก่อนเรียนและหลงัเรียน จ  านวนนักเรียน 24 

คน พบว่า นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 21.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.78 และ

นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 24.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.05 เมื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ ก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า ค่า Sig.(2-tailed) มีค่า .000 

คะแนน สรุปไดว้่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
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4.3  ระดับความพงึพอใจต่อการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
 
ตารางที่ 4.5  แสดงระดบัความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโนทศัน์ 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 24 คน  
 

ข้อที ่ หัวข้อ �̅� S.D. 
แปล

ความหมาย 
ด้านเน้ือหา 
1. เน้ือหาเหมาะสมกบันกัเรียน 2.79 0.41 มาก 
2. เน้ือหาในบทเรียนช่วยเพ่ิมการเรียนรู้และความรู้

ภาษาองักฤษ 
2.58 0.50 มาก 

3. เน้ือหาในบทเรียนน่าสนใจท าใหอ้ยากเรียนรู้ 2.50 0.51 มาก 
4. เน้ือหาเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั 2.67 0.48 มาก 

รวม 2.64 0.04 มาก 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
5. การใชผ้งัมโนทศัน์ช่วยใหน้กัเรียนเช่ือมโยง

ความคิดไดเ้ป็นระบบ 
2.71 0.46 มาก 

6. การใชผ้งัมโนทศัน์ช่วยใหน้กัเรียนมีการคิด
สร้างสรรคก์ารเขียนภาษาองักฤษ 

2.67 0.48 มาก 

รวม 2.69 0.01 มาก 
ด้านครูผู้สอน 
7. ครูมีวิธีการสอนท าใหเ้กิดความเขา้ใจ 2.75 0.44 มาก 
8. ครูมีความเป็นกนัเองและช่วยในการเรียนรู้โดย

การตอบค าถามและพูดคุย 
2.79 0.41 มาก 

รวม 2.77 0.02 มาก 
รวม 3 ด้าน 2.68 0.04 มาก 
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จากตารางท่ี 4.5 ผลระดบัความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใช้
ผงัมโนทศัน์  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (X̅ = 2.68, S.D.= 0.04) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นมีคะแนนเฉล่ียเรียงจากมากไปนอ้ย  ดงัน้ี ดา้น
ครูผู ้สอน อยู่ในระดับมาก (X̅ = 2.77, S.D.= 0.02) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  อยู่ในระดับมาก  
(X̅ = 2.69, S.D.= 0.01) ดา้นเน้ือหา อยู่ในระดบัมาก (X̅ = 2.64, S.D.= 0.04) และมีรายละเอียดแต่ละ
ดา้นดงัน้ี 

ดา้นครูผูส้อน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ดังน้ี ครูมีวิธีการสอนท าให้เกิดความเข้าใจ 
(X̅ = 2.75, S.D. = 0.44) ครูมีความเป็นกนัเองและช่วยในการเรียนรู้โดยการตอบค าถามและพูดคุย 
(X̅ = 2.79, S.D. = 0.41)  

ด้านกิจกรรมการเ รียน รู้  เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  ดัง น้ี  การใช้ผ ังมโนทัศน์ 
ช่วยให้นักเรียนเช่ือมโยงความคิดได้เป็นระบบ  (X̅ = 2.71, S.D. = 0.46) การใช้ผงัมโนทัศน์ 
ช่วยใหน้กัเรียนมีการคิดสร้างสรรคก์ารเขียนภาษาองักฤษ (X̅ = 2.67, S.D. = 0.48) 

ด้านเน้ือหา เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ดังน้ี เน้ือหาเหมาะสมกับนักเรียน (X̅ = 2.79,  
S.D.= 0.41) เน้ือหาในบทเรียนน่าสนใจท าใหอ้ยากเรียนรู้ (X̅ = 2.58, S.D.= 0.50) เน้ือหาในบทเรียน
น่าสนใจท าให้อยากเรียนรู้ (X̅ = 2.5, S.D.= 0.51) เน้ือหาเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าว ัน  
(X̅ = 2.67, S.D.= 0.48) 
 

                

       

 

 

 

 
 

  



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเ ร่ือง การพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษ เชิงสร้างสรรค ์

โดยใชผ้งัมโนทศัน์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงมีล  าดบัขั้นตอนการสรุปผล อภิปรายผล 
และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 
วตัถุประสงค์งานวจิยั 

1.  เพื่อพฒันาความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใชผ้งัมโนทศัน์
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6       

2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้ผงัมโนทัศน์ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโนทศัน์
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 
สมมุตฐิานงานวจิยั 

1.  นักเรียนมีความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใชผ้งัมโนทศัน์  
มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษหลงัเรียนโดยใชผ้งัมโนทศัน์ 
สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

3.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโนทศัน์ 
อยูใ่นระดบัมาก 
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ขอบเขตงานวจิยั 
1.  ประชากร  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 360 คน โรงเรียนไผท

อุดมศึกษา สงักดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
2.  กลุ่มตวัอยา่ง     
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน 1 

หอ้งเรียน นกัเรียน 24 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)    
3.  ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยั 
ตวัแปรตน้  
-  ผงัมโนทศัน์ 
ตวัแปรตาม  
1.  ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์
2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 
3.  ความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโนทศัน์ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

1.  แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษโดยใชผ้งัมโนทศัน์                   
2.  แบบทดสอบการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์
3.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ 
4.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโนทศัน์ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  ขั้นเตรียมการ  

1.1  ผูว้ิจ ัยช้ีแจงวตัถุประสงค์ ขั้นตอน และรายละเอียดให้นักเรียนทราบเก่ียวกับ 
การเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโนทศัน์  

1.2  ท าการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-Test) โดยใชแ้บบทดสอบ
ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ จ านวน 25 ขอ้ เป็นขอ้สอบปรนยั 

2.  ขั้นทดลอง  การวิจยัในคร้ังน้ีด  าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2561 
โดยผูว้ิจัยจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้  
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จ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 16 คาบ ในแต่ละแผนมีแบบทดสอบหลงัเรียน และ 
ประเมินความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษโดยใชผ้งัมโนทศัน์เป็นรายบุคคล 

3.  ขั้นหลงัการทดลอง หลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบตามแผนจัดการเรียนรู้  
ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Post-Test) โดยใชแ้บบทดสอบไวยากรณ์
ภาษาองักฤษ จ านวน 25 ขอ้ เป็นขอ้สอบปรนยั  

4.  ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีผลต่อการเขียน
ภาษาองักฤษโดยใชผ้งัมโนทศัน์ 

5.  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพ่ือน าไปวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการทางสถิติ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  น าผลการทดสอบมาวิ เคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  X̅ และ 
ส่วน เ บ่ี ย ง เบนมาตรฐาน  ( S.D.)และกา ร เป รี ยบ เ ทียบผลสัมฤท ธ์ิ ก่ อนและหลัง เ รี ยน 
โดยใชP้aired-Samples  t-test 

2.  ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.  สรุปผลและอภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนา 

 
5.1  สรุปผลการวจิยั 

ผลการวิจยัสรุปผลไดด้งัน้ี 
5.1.1  ผลของการพฒันาความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโนทศัน์ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   พบว่าภาพรวมของความสามารถการเขียนภาษาองักฤษ 
เชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผงัมโนทัศน์ มีคะแนนเฉล่ีย 237.08   นักเรียนทุกคนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ 
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 คือ มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 96.33 

5.1.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า  
ก่อนเรียนและหลงัเรียน จ  านวนนักเรียน 24 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากับ 
21.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.78 และนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากับ 24.08  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.05 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ  
ก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า ค่า Sig.(2-tailed) มีค่า .000 คะแนน สรุปไดว้่า นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

5.1.3  ระดับความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผงัมโนทัศน์    
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 2.68, 
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S.D.= 0.04) เม่ือพิจารณาแต่ละด้านมีคะแนนเฉล่ียเรียงจากมากไปน้อย  ดังน้ี ด้านครูผูส้อน  
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 2.77, S.D.= 0.02) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  อยู่ในระดับมาก (X̅ = 2.69 ,  
S.D.= 0.01) ดา้นเน้ือหา อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 2.64, S.D.= 0.04)  

 
5.2  อภิปรายผล 

5.2.1  ผลของการพฒันาความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชผ้งัมโนทศัน์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่าภาพรวมของความสามารถการเขียนภาษาองักฤษ 
เชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผงัมโนทัศน์ นักเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ต  ่ ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์  
คิด เ ป็น ร้อยละ100  ซ่ึ งโนแวคและโกวิน (NOVAK;&GWIN,  1984, p.37-40) ได้ก ล่าว ถึง   
การจดักิจกรรมการเตรียมตวัเพื่อสร้างแผนมโนทศัน์ คือ (1) ให้ชุดของค าท่ีนักเรียนคุน้เคย 2 ชุด 
โดยเขียนบนกระดานหรือฉายภาพข้ามศีรษะค าชุดหน่ึงเป็นวตัถุ เช่น รถยนต์ สุนัข เกา้อ้ี ตน้ไม ้ 
เมฆ หนังสือ ฯลฯ แลว้ให้นักเรียนบอกความแตกต่างของค าทั้ง 2 ชุด ครูพยายามช่วยให้นักเรียน
บอกได้ว่า ค  าชุดแรกเป็นวัตถุ ค  าชุดท่ี 2 เป็นเหตุการณ์(2) ให้นักเรียนอธิบายถึงส่ิงท่ีคิด 
เมื่อได้ยินค าต่างๆ เช่น รถยนต์ สุนัข ครูอธิบายให้เห็นว่าแม้จะใช้ค  าเดียวกันแต่แต่ละคน  
ก็คิดส่ิงท่ีแตกต่างกันบ้าง ภาพท่ีเกิดข้ึนในสมองส าหรับค าเหล่าน้ีเรียกว่า มโนทศัน์แลว้อธิบาย
ความหมายของมโนทัศน์ (3) การใช้ชุดของค าท่ีเป็นเหตุการณ์ และช้ีให้เห็นความแตกต่าง 
ท่ีเกิดข้ึนในสมอง ครูเพ่ิมเติมว่า การท่ีคนเราเข้าใจไม่ตรงกนัเป็นเพราะว่าแต่ละคนมีมโนทศัน์ 
ท่ีไม่เหมือนกนัแมว้่าจะเป็นมโนทศัน์ของส่ิงเดียวกนั ค  าเป็นส่ิงท่ีบอกมโนทศัน์ แต่คนเราไดรั้บ
ความหมายของค าแต่ละค าแตกต่างกนั จึงท าให้เกิดมโนทัศน์แตกต่างกนั (4) ครูเขียนค าว่าเป็น  
ท่ีไหน หรือ นั้ น แล้ว ด้วย ไว ้บนกระดานแล้วถามนักเรียนว่า เกิดภาพอะไรข้ึนในใจเม่ือ 
ได้ยินค าเหล่าน้ี ค  าเหล่าน้ีไม่ใช่ค  าท่ีท าให้เกิดมโนทศัน์ เราเรียกว่าค  าเช่ือม จะใชเ้ช่ือมระหว่าง 
มโนทัศน์เพื่อสร้างประโยคท่ีมีความหมาย  (5)ครูอธิบายว่าวิสามานยนาม ไม่ใช่ค  าท่ีท าให้เกิด  
มโนทศัน์แต่เป็นเพียงช่ือเฉพาะของคน เหตุการณ์ สถานท่ี หรือวตัถุ ยกตวัอย่างเพื่อใหน้กัเรียนเห็น
ความแตกต่างระหว่างค าสามญัท่ีแสดงเหตุการณ์ หรือวตัถุ กบัค าวิสามานยนาม ซ่ึงเป็นค าเฉพาะ 
เช่น ช่ือคน  (6) ครูยกตัวอย่างมโนทัศน์ 2 มโนทัศน์ และค าเช่ือม แลว้สร้างเป็นประโยคสั้นๆ  
บนกระดานเพ่ืออธิบายให้เห็นว่า ค  าแสดงมโนทศัน์รวมกบัค าเช่ือมตามท่ีเราใชก้นัอยู่นั้นสามารถ
ส่ือความหมายไดอ้ยา่งไร เช่น สุนขัก  าลงัวิ่งอยู ่มีเมฆและฟ้าร้อง (7) ใหน้ักเรียนแต่งประโยคสั้นๆ
แล้วบอกว่ า  ค  า ใด เป็นค ามโนทัศน์  และค าใด เ ป็นค า เ ช่ือม  เ ป็นต้น  และ  โนแวคและ 
โกวิน ( NOVAK; & GOWIN, 1984, pp. 40-50 ) กล่าวถึงประโยชน์ของผงัมโนทัศน์สรุปไดด้งัน้ี  
(1) ใชผ้งัมโนทัศน์ในการส ารวจความรู้พ้ืนฐานของงนักเรียน โดยใช้ส ารวจความรู้ท่ีนักเรียน 
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มีมาก่อนเพื่อน าไปใช้ในการเรียมการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน (2) ผงัมโนทัศน์แสดง
ความสมัพนัธข์องมโนทศัน์ต่างๆท่ีอยูใ่นความคิดของนกัเรียนซ่ึงจะท าใหท้ราบว่านกัเรียนก าลงัคิด
อะไร และก าลังคิดจะท าอะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้คลา้ยกับเดินทางโดยใช้แผนท่ี  
(3) ใชผ้งัมโนทศัน์ในการสรุปความหมายจากต ารา ซ่ึงจะท าใหป้ระหยดัเวลาในการอ่านคร้ังต่อไป
และไม่เกิดความเบ่ือหน่ายในการอ่าน (4) ใชผ้งัมโนทศัน์ในการสรุปความหมายจากการปฏิบัติ  
ในห้องปฏิบติัการ หรือในการปฏิบติัการภาคสนาม ผงัมโนทศัน์จะเป็นแนวทางใหแ้ก่นักเรียนว่า
ควรจะท าอะไรบา้ง สงัเกตส่ิงใดบา้งเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้วนิจ จนัทร์วิมล (2549, น.1) 
กล่าวถึงความส าคญัของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นทกัษะพ้ืนฐาน 
ท่ีช่วยให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ และ
ประสบการณ์โดยเช่ือมโยงล าดบัความคิดให้เป็นถอ้ยค าท่ีสละสลวยสามารถเขียนได้หลายมุม 
แปลก และไม่ซ ้ าแบบใคร เพ่ือส่ือความหมายให้ผูอ่ื้นได้เข้าใจ ตรงกับเพ่ือเขียนต้องการ และ 
ได้ผลงานท่ีแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร การเขียนเชิงสร้างสรรค์ช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้มของสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และปัญหาแปลกใหม่ซ่ึงเกิดข้ึนตลอดเวลาไดอี้ก  
การท่ีจะด ารงชีวิตหรือปรับตวั ให้อยู่ในสภาพสังคมลกัษณะน้ีได ้ จะตอ้งอาศยัทกัษะท่ีจะเรียนรู้ 
ส่ิงใหม่ๆ และความกลา้แสดงออกในดา้นความคิดให้มากข้ึนโดยล าดบั การเขียนเชิงสร้างสรรค ์
ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูเ้ขียนไดส้ะทอ้นความคิดของตนเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม  
และยงัได้ใช้จิตนาการประสบการณ์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวผูเ้ขียน เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา  
อย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับกระตุ้นให้ผูอ่้านได้น าแนวคิดไปคิดสร้างสรรค์ในงานต่าง  ๆ เช่น  
งานประดิษฐ์ งานประพนัธ์บทเพลง ค  าขวญั งานศิลปะและแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เพ่ือพฒันาสภาพแวดลอ้มและสังคมให้ดีข้ึนและเจริญก้าวหน้าต่อไป  
การเขียนเชิงสร้างสรรค์นอกจากจะท าให้ผู ้เ ขี ยนเ ชิงสร้างสรรค์มีโอกาสได้แสดงออก  
ได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดลอ้มได้แลว้ ยงัสามารถช่วยให้ผูอ่้านได้รับ ความเพลิดเพลิน  และ 
น าความคิดไปสานต่อเพื่อพฒันาสังคมใหม้ีความทนัสมยั และดีกว่าท่ีเป็นอยู่ต่อไปไดอี้กดว้ยและ
อจัฉรา ชีวพนัธ ์(2552, น.5-7) ไดเ้สนอแนวทางในการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงประกอบดว้ย 
(1) จดับรรยากาศเพื่อจูงใจให้เด็กใหรั้กการเขียนสร้างสรรค์ ไม่เคร่งเครียดเกินไป เช่น แบบฝึกหัด  
ท่ีใชมี้ลกัษณะจูงใจให้อยากท า ไม่มากจนน่าเบ่ือ เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน (2) เร่ิมจากส่ิงใกลต้วั  
เพราะจะช่วยเร้าความสนใจของเด็กให้อยากเรียน อยากเล่าในส่ิงเขามีประสบการณ์อยู่   
ท าให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนงานต่างๆอย่างสบาย เช่น การเล่าเ ร่ืองของตนเอง  
การเขียนบันทึกประจ าว ัน การแต่งค าประพนัธ์ในเร่ืองท่ีตนสนใจ และเขียนจดหมาย ฯลฯ   
(3) ย ัว่ยุให้มีความคิดท่ีแตกฉาน ไดแ้ก่ คิดให้คล่อง ต้องยืดหยุ่นความคิด และรู้จักคิดประดิษฐ์ 
ริเร่ิม  (4) สนุกสนานในการเรียน โดยจดักิจกรรมตามความสามารถและความแตกต่างระหว่าง
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บุคคล เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆอย่างเต็มท่ี  (5) ฝึกผูเ้รียนให้เกิด
ทกัษะตอ้งอาศยัการฝึกฝนบ่อยๆ พยายามปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องใหดี้ข้ึนจะช่วยพฒันาการเขียน
ได ้สุดารัตน์  เกียรติจรุงพนัธ ์(2559) การศึกษามโนทศัน์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 วิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ  
ท่ี ไ ด้ รั บก าร จัดก าร เ รี ยน รู้ เ ชิ ง รุ ก  ผลก าร วิ จั ยพบว่ า  1 )มโนทัศน์ ทา งวิ ท ยาศาสต ร์   
เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ลอนคาริค (Loncaric,1986, pp.2006-A)  
ได้ศึกษาผลการใช้ผ ังมโนทัศน์ในการเ รียนวิชาสังคมศึกษาท่ีมี ต่อมโนทัศน์ทางสังคม  
ผลการวิจยัพบว่าคะแนนจากแบบทดสอบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติทั้งนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านระดบัสูง ระดบักลางและระดบัต ่า และ
เฮนซ์-ฟราย ; และ โนแวค (Heinze-Fry; & Novak,1990)  ได้วิจัยพบว่ าการเ รียนการสอน 
โดยใช้ผงัมโนทัศน์ประกอบการสอนแบบมีเง่ือนไขมีผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 
ความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าการสอนแบบปกติ 

5.2.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า  
ก่อนเรียนและหลงัเรียน จ  านวนนักเรียน 24 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากับ 
21.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.78 และนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากับ 24.08  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.05 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ  
ก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า ค่า Sig.(2-tailed) มีค่า .000 คะแนน สรุปไดว้่า นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

การท่ีนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เน่ืองจาก 
ประการแรก  ค าศัพท์และไวยากรณ์ท่ีนัก เรียนได้เ รียน รู้โดย ใช้ผ ังมโนทัศน์    

ดัง ท่ี โนแวค  และคานส์  (Novak & Cañas, 2006)  ได้ เสนอแนะว่ า  ก ารใช้ผ ังมโนทัศน์   
จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจัดหมวดหมู่ความเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างค า วลี  
ประโยค และระหว่างบริบทได ้ 

ประการท่ี  2 นัก เ รียนมีความสามารถในการ เ ขียนภาษาอังกฤษเ พ่ิมมาก ข้ึน 
เน่ืองจากมีความรู้ในเร่ืองของการเรียบเรียงประโยค   ผ่านการฝึกการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ระหว่างค า วลี ประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์  การท่ีนักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการเช่ือมโยง
ความสมัพนัธข์องประโยคเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงท าใหเ้กิดความเขา้ใจเร่ือง  ความคิดหลกั และความคิดรอง 
ถือเป็นหลกัของการใช้ผงัมโนทัศน์  ดังท่ี วีลดัล และ โฟเบอร์ท (Wheeldon ;& Faubert, 2009)  
ไดเ้สนอแนะว่า การใชผ้งัมโนทศัน์เป็นการช่วยล าดบัความสัมพนัธ์ และความส าคญัของการเขียน 
เพราะผงัมโนทศัน์สามารถใชส้รุปความคิดรวบยอด  ใชลู้กศรแสดงความเช่ือมโยง (Directional 
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Arrows)  ใช้ค  า เ ช่ือมโยง (Linking Words) รวมถึงการล าดับตามความส าคัญ  (Hierarchical 
Relationship) ผา่นผงัมโนทศัน์     

ประการท่ี  3  นักเรียนมีความรู้ทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ 
ในเร่ืองการใช้ค  าเช่ือมโยง(Linking Words)  ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการช่วยให้การเขียน
สร้างสรรคมี์ความถูกตอ้งและสมบูรณ์มากข้ึน สอดคลอ้งกบั  อจัฉรา อินทร์นอ้ย (2553, บทคดัยอ่) 
ผลการสอนโดยวิธีจดัการเรียนรู้แบบแผนท่ีความคิดท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม): มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจยั พบว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองเศรษฐศาสตร์ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีเรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) หลงัการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01และ วรวรรณ  สุขสวสัด์ิ (2561, บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ผงัมโนทัศน์   
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยั มีดงัน้ี 1)ผลสัมฤทธ์ิทางเรียน การอ่านจบัใจความ
ภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์
จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ  6  และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 94  

5.2.3  ระดับความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผงัมโนทัศน์ 
ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
(X̅ = 2.68, S.D.= 0.04) เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  เรียงล  าดับค่า เฉล่ียมากไปหาน้อย  ดัง น้ี   
ด้านครูผู ้สอน  (X̅ = 2.77, S.D.= 0.02) ด้านกิจกรรมการเ รี ยน รู้  (X̅ = 2.69 , S.D.= 0.01) และ  
ดา้นเน้ือหา (X̅ = 2.64, S.D.= 0.04)  

ดา้นผูส้อน ไดแ้ก่ ครูมีความเป็นกนัเองและช่วยในการเรียนรู้โดยการตอบค าถาม และ
พูดคุยและครูมีวิธีการสอนท าใหเ้กิดความเขา้ใจ 

ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การใชผ้งัมโนทศัน์ช่วยให้นักเรียนเช่ือมโยงความคิด  
ไดเ้ป็นระบบ การใชผ้งัมโนทศัน์ช่วยใหน้กัเรียนมีการคิดสร้างสรรคก์ารเขียนภาษาองักฤษ  

ดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ ดงัน้ี เน้ือหาเหมาะสมกบันักเรียนและเน้ือหาเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตประจ าวนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วรวรรณ  สุขสวสัด์ิ (2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 
การพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยใช้ผงัมโนทัศน์ ของนักเรียน  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีต่อการอ่านจับใจความภาษาองักฤษ  
โดยใชผ้งัมโนทศัน์ ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาพรวมของความพึงพอใจในระดบั
ปานกลาง (X̅ = 3.81 ,  S.D. = 0.79)  อุไรวรรณ นิลนวล (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง 
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“การวิจยัและพฒันา ทกัษะการเขียนส่ือความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 
โดยใชเ้ทคนิคร่วมกนัอ่าน เขียน (CIRC) ร่วมกบั ผงัมโนทศัน์ (Concept maps) โดยบูรณาการหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง” พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผลคือนักเรียน 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 และพรระวี ภกัดีณรงค์ (2554, บทคดัย่อ)  
ได้ศึกษาผลการใช้ผงัมโนทัศน์สรุปเน้ือหาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีท่ี2วิทยาลัยเทคโนโลยีพายพั  และ
บริหารธุรกิจ พบว่า ความพึงพอใจในการใช้ผงัมโนทัศน์ในการสรุปเน้ือหาวิชาพลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้มของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัท่ีมีความพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย= 4.20) 
 
5.3  ข้อค้นพบงานวจิยั 

5.3.1 การพฒันาการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใชผ้งัมโนทศัน์ เป็นเทคนิคการสอน
ท่ีสามารถพฒันาทักษะการเขียนภาษาองักฤษได้ดี  เช่น การเขียนเป็นล าดับขั้นตอนสามารถ 
ขยายออกเป็นค า วลี ประโยค  

5.3.2  นักเรียนสามารถใชค้  าศพัทไ์ดห้ลากหลายในการแต่งประโยค เม่ือคร้ังแรกของการใช ้
ผงัมโนทศัน์นักเรียนยงัไม่เขา้ใจวิธีการและยงัคิดไม่ออกจึงใชค้  าศพัท์เดิมๆซ ้ าๆ ในย่อหนา้ท่ีเขียน
แต่เม่ือมีการฝึกเขียนหลายเร่ืองข้ึนไปจึงท าให้นักเรียนสามารถเลือกใช้ค  าศพัท์ได้หลากหลาย 
ในการน ามาเขียนเป็นประโยคในยอ่หนา้นั้นๆ เช่น  แทนท่ีเด็กจะเขียน my mother ตลอด นักเรียน
เลือกมาใชค้  าว่า she , mom หรือใชช่ื้อเรียกเฉพาะท่ีรู้กนั เช่น Mrs.cooking  

5.3.3  การใชผ้งัมโนทศัน์ ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเน่ืองจาก
การท่ีนักเรียนได้ฝึกการเขียนการเขียนงานสร้างสรรค์ถึง  12 คร้ัง ในหัวข้อเร่ืองท่ีหลากหลาย  
ท าใหน้กัเรียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ เร่ืองของการใชค้  าศพัท ์วลี และการสร้างประโยค มากยิ่งข้ึน
เม่ือมีการทดสอบคร้ังสุดทา้ยเป็นเสมือนกบันกัเรียนไดค้วามรู้ ความเขา้ใจท่ีเรียนมาทั้งหมดมาใช ้
ในการเขียนจึงท าให้งานเขียนมีคะแนนสูงข้ึนและนักเรียนเองมีความภูมิใจในส่ิงท่ีตนเองไดรั้บ  
ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากคะแนนความพึงพอใจของการใชผ้งัมโนทศัน์ช่วยให้นักเรียนเช่ือมโยงความคิด  
ไดเ้ป็นระบบและช่วยให้นักเรียนมีการคิดสร้างสรรค์การเขียนภาษาองักฤษ นอกจากน้ีนักเรียน 
ยงัเกิดความรู้สึกว่าครูมีวิธีการสอนท าให้เกิดความเข้าใจและครูมีความเป็นกันเอง  และ 
ช่วยในการเรียนรู้โดยการตอบค าถามและพูดคุย 
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5.4  ข้อเสนอแนะ 
5.4.1  ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้

1. การจดัการเรียนการสอนโดยใชผ้งัมโนทศัน์ ครูตอ้งหมัน่ฝึกใหน้กัเรียนเขียนประโยค
ภาษาอังกฤษอย่างสม ่าเสมอ  ผงัมโนทัศน์จะช่วยให้ทั้ งครูและนักเรียนได้จัดระบบความคิด  
การส่ือความรวมถึงในเร่ืองของการเขียนให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและถูกต้องเหมาะสม  
เมื่ออ่านแลว้ท าใหง่้ายแก่ความเขา้ใจ 

2.  ครูจ  าเป็นต้องออกแบบเร่ืองราวให้ทันสมยัจะช่วยให้นักเรียนสามารถคิด  และ
จินตนาการเร่ืองราวน าไปสู่การกลัน่กรองออกมาเป็นงานเขียนท่ีดี ถูกตอ้ง เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของเร่ืองนั้นๆ  

3.  นกัเรียนตอ้งหมัน่ฝึกอ่านเร่ืองราวต่างๆในเน้ือหาท่ีเป็นภาษาองักฤษจะท าใหน้กัเรียน
มีคลังค  าศัพท์มากข้ึน รู้โครงสร้างไวยากรณ์ท่ี ถูกต้อง ล  าดับเ ร่ืองราวได้เป็นระบบข้ึน  
เม่ืออ่านไดอ้ยา่งสม ่าเสมอแลว้ จะท าใหน้กัเรียนสามารถเขียนเป็นประโยคภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน 

5.4.2  ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป 
ควรใช้ผงัมโนทัศน์กับการเขียนกาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

ตอนตน้ (ป.2 และ ป.3) เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานการเขียนภาษาองักฤษใหแ้ก่นกัเรียนต่อไป 
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(Conceptmaps) โดยบูรณาการ หลกัเศรษฐกิจพอเพียง. โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์  
อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสินธุ ์ส านกังาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 3.  
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2561, จาก 
http://www.cyk.ac.th/?name=download&file=readdownload&id=8 
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การพฒันาความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผงัมโนทศัน์ของนกัเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

คาบสอน เร่ือง เกณฑก์ารประเมิน 
คาบท่ี 1 ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Pre-test)  
คาบท่ี 2 เขียนเร่ืองเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั  

(Present Simple Tense) 
 
 
 
 
1.เน้ือหา 
 
2.การใชภ้าษา 
 
3.ความคิดสร้างสรรค ์
-ความคิดริเร่ิม 
-ความคิดคล่องแคล่ว 
-ความคิดยดืหยุน่ 
-ความคิดละเอียดลออ 
 
4.ผงัมโนทศัน ์

คาบท่ี 3 เขียนส่ิงรอบตวัเรา  
(Present Simple Tense) 

คาบท่ี 4 เขียนเร่ืองจากรูปภาพอ 1 (พวกเขาก าลงัท าอะไร) 
(Present Continuous Tense) 

คาบท่ี 5 เขียนเร่ืองจากรูปภาพ 2 
(Present Continuous Tense) 

คาบท่ี 6 เขียนการกระท าท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
(Past Simple Tense) 

คาบท่ี 7 เขียนเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต 
(Past Simple Tense) 

คาบท่ี 8 ทดสอบการเขียนโดยใชโ้ครงสร้าง Past Simple Tense 
คาบท่ี 9 เขียน “เม่ือฉนัโตข้ึน ฉนัจะเป็น………..” 

Future Simple Tense 
คาบท่ี 10 ทดสอบการเขียนโดยใชโ้ครงสร้าง Future Simple Tense 
คาบท่ี 11 เขียนถา้ฉนัมีเงินมาก ฉนัจะ............ 

(If clause) 
คาบท่ี 12 เขียนเร่ืองเก่ียวกบัอาหาร 

(Fact and opinion) 
คาบท่ี 13 ทดสอบการเขียนจากเร่ืองท่ีนกัเรียนก าหนดเอง 
คาบท่ี 14 ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Post-test)   
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Pre - test 

Part 1 (วดัความรู้) 

Choose the best answer. 
This is Jenny. She is a nurse. She is tall and thin. She    1     at the hospital.  She      2          sick 
people. She gets up at six o’clock in the morning. She takes a shower and      3       her clothes.   
Then she eats breakfast at half past six.  At seven o’clock, she drives her car to the hospital.  Jenny         

4        work at eight o’clock. She clean the rooms in the hospital. Then, she helps the doctors. At 
twelve o’clock, she has lunch. She goes home at five o’clock. At home she cooks dinner. Then, she 
watches TV. At ten o’clock, she     5       to bed 

1.) A   goes  B   works  C   is   D  drive 
2.) A    looks at B  looks down  C   looks after      D looks forward to 

3.) A   puts out B   puts on  C   puts it  D  puts across 
4.) A   drives B    does  C    starts  D   meets 
5.) A   goes  B   starts  C   is   D   downs 

Past 2 

Choose the best answer. (วดัความรู้) 
Mrs. Polina is sitting on a bench.  She is wearing a green dress with red flowers on it. A lot of 
people   6  in this area. Her little boy is sitting beside her. She    7     him to the dentist, but they are 

early for the appointment.  They     8     some boys.  The boys    9      basketball. Next to them, a 
man and a woman are sitting on a bench. Behind them, a boy     10   on bike cycle way.  In front of 
them, a taxi driver is driving on the road. 

6.)  A. is taking  B.  are watching  C. are walking  D. are playing 
7.)  A.  is taking  B.  are watching  C. are walking  D  are playing 
8.)  A.  is taking  B.  are watching  C. are walking  D  are playing 
9.)   A.  is taking  B.  are watching  C. are walking  D  are playing 
10.)  A. is riding  B.  are watching  C. are walking  D. are playing 
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Parts 3 (วดัความรู้) 

Select the word that best describes the picture. 

 
11.)     A.   sang 
                                                  B.   slept 
                             C.   swam 
                             D.   stood 
  

12.)     A.   flew 
     B.   fed  
     C.   found 
     D.   felt 
   

13.)       A.   rode      
B.    rang 

     C.    ran 
     D.    rid 
 

14.)     A.   flew 

     B.   fought  
     C.   fell 
     D.   found 
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Part 4 (ความเข้าใจ) 

Choose the best answer  
15.) I promise I________ you. 

     A. is going to marry  B.  will marry 
       C. is marry     D.  marring 
16.) They_____________to Seattle next summer holiday 
      A. are going to fly  B.  are flying 
        C. will fly    D.  flying 

Read the passage and fill word in the blank  

         Tracy lives on a farm. Today, she works up at a quarter past five. At half past seven, she was 
feeding her chickens. Later, she_____17_____her cousin. She said that she was going to go on a 

picnic and possible go fishing with him. Her plans sound great! 
17.)  A.  will visit B.  shall visit  C. are going to visit  D.  is going to visit  

 

Part 5 (ความเข้าใจ) 

Choose the best answer  
18.)  If  I __________my work, I__________ home early. 
      A. finish / will go         B. will finish / go 
      C. finished / will went                                D. finishing / going 
19.)  If  Mona______________sports, she ___________healthier. 
       A. played / will get                                    B. playing / getting 

       C. play / got                                               D. plays / will be 
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Part 6 (การน าไปใช้) 

Read the passage and answer the question 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.)  Which statement is  a fact?  

          A.)  I think Jackie Robinson is the greatest baseball player that ever lived 

          B.)  I feel that Jackie Robinson is smart. 
          C.)  Jackie Robinson was born in Georgia in 1919. 
          D.)  I believe  Jackie Robinson didn’t give up anything. 

21.)  Which statement is on opinion?  

          A.)  He played football and baseball and basketball in high school. 
          B.)  Jackie Robinson was black color. 
          C.) I think Jackie Robinson is the greatest baseball player that ever lived 
          D.)  He had four brothers and sister.   

 
 

Jackie Robison 

Jackie Robinson was the first Black man to play on a major league baseball team.  He 

showed us that the color of your skin is not what matters.  What matters is how good you are at 
something and that you don’t give up.  

Jackie Robinson was born in Georgia in 1919.  His family did not have a lot of money.  He 
had four brothers and sister.  Jackie’s father left when he was just a baby.  Then his family moved to 
California. 

Growing up, people thought Jackie Robinson was very good at sports. He played football, 

baseball and basketball in high school.  He was also a very fast runner. Jackie began playing for a 
league with only Black players when he was 25. Later, he becomes the best player. I think Jackie 
Robinson is the greatest baseball player that ever lived. 
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THE BOAT PARADE 

 
The boats are floating along the lakeshore. It is the summer boat parade.  

There are motor boat, rowboats, and sailboats.  
Jessica’s favorite is the yellow motor boat with the flag. The rowboat decorated with flowers is 
Lisa’s favorite. Tony likes the purple sailboat. 

The boats float by one at a time. The people on the boats waive at the crowds. The crowds cheer 
the boats.   The boat parade is so much fun to watch. It is the best of the summer. 

Answer the Questions: 

22.) Where are the boats floating? 
    A. Along the lakeshore B.  Near the beach C. Under the waterfall   D. In the sea 
23.) What is Lisa’s favorite boat? 
     A. A motor boat B. A sailboats  C. A boat parade  D. A rowboats 
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Going to the movie 

 
 My class is going to the movie on a field trip next week. We are going to see a movie that tells 
the story from a book we read.  We love it when movie are made from books. It is fun to compare the 

movie to the book I usually like the book better. 

We get to the movie early so we can buy popcorn. Some of us buy candy and slushes too. We all enjoy 
watching the movie. When we return to school, we talk about things that were in the movie and the 
book. The movie and book are similar. We all agree that we like the book better though. Books let you 

picture characters any way you want to picture them. 

Answer the Questions: 

24.) What is fun to compare? 
       A. popcorn and candy  B. classroom and movie   
       C. movie and book   D. picture and characters 
25.) What do the students like better? 

       A. movie  B. book  C. popcorn  D. candy  
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แผนการจดัการเรียนรู้ 
รายวิชา        ภาษาองักฤษ             รหสัวิชา          อ.161101              ระดบัชั้น      ประถมศึกษาปีท่ี 6  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง      Around town                               เวลา     8      คาบ 

บทเรียนยอ่ยท่ี 1 เร่ือง Present  Simple Tense และ Present Continuous Tense      คาบท่ี 1-3         
คาบละ 50 นาที                                                                   ครูผูส้อน นางสาววฒันากาญจน์  แกว้มณี 

1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

 มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ
โดยการพูดและเขียน 
2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
 ต.1.3 สามารถพูดหรือเขียนประโยค Present Simple Tense และ Present Continuous Tense ได ้
3.สาระส าคญั 
 การใช ้Present Simple Tense และ Present Continuous Tense 

4.จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 นกัเรียนสามารถเขียนประโยค Present simple tense ได ้
5.สาระการเรียนรู้ 

การใช ้Present  Simple Tense     
6.ช้ินงานและภาระงาน 
 ผงัมโนทศัน์  
 งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์
7.กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ครูวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชข้อ้สอบปรนยั 25 ขอ้ (Pre – test) 
 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน (Introduction)  

1. ครูช้ีแจงการเรียนรู้เร่ืองการใช ้Present Simple Tense โดยการใชผ้งัมโนทศัน์ ตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 

Man 

(Key word) 

 

 

Father 

 

 

Policeman 

 

 

My father is the best. 

 

 
He is a policeman as well. 

 

 

      the best 

 

 

He is brave and honest. 
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ขั้นด าเนินการสอน 
2. ครูใหน้กัเรียนเรียนรู้จากใบงานเร่ือง Present Simple Tense  
3. ครูน าเสนอหวัขอ้ท่ีนกัเรียนจะตอ้งเขียนโดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์ 

 

 
จากตารางขา้งตน้ในคาบท่ี 2 ครูใหน้กัเรียนเลือกเขียน  กิจวตัรประจ าวนั โดยเลือกหวัขอ้ซ่ึง

สามารถท าเป็น key word ของผงัมโนทศัน์และเขียนเป็นความเรียงเชิงคิดสร้างสรรค์จ  านวน 1 เร่ือง 
(10 ประโยค)ไดโ้ดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 นาที  

จากตารางขา้งต้นในคาบท่ี 3 ครูให้นักเรียนเลือกเขียน ส่ิงท่ีอยู่รอบตวั โดยเลือก
หวัขอ้ซ่ึงสามารถท าเป็น key word ของผงัมโนทศัน์และเขียนเป็นความเรียงเชิงสร้างสรรค์
จ  านวน 1 เร่ือง (10 ประโยค) ได ้โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 นาที 

จากตารางขา้งตน้ในคาบท่ี 3 ครูท าการทดสอบการเขียนความเรียงเชิงคิดสร้างสรรค์
โดยนักเรียนเลือกเร่ืองดว้ยตวัเอง และสามารถท าเป็น key word ของผงัมโนทศัน์และเขียน
เป็นความเรียงเชิงสร้างสรรคจ์  านวน 1 เร่ือง (10 ประโยค) ได ้โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 นาที โดย
ใชโ้ครงสร้างของ Present Simple Tense  

4. ขณะท่ีนักเรียนเขียนแผนผงัมโนทศัน์และเขียนเร่ือง ครูเดินสังเกตการณ์ท างานของ
นกัเรียนใหท้ัว่ถึงเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคน 

ขั้นสรุป 
5. ครูเลือกช้ินงานท่ีดีและโดดเด่นมาแสดงใหน้กัเรียนในชั้นเรียนไดเ้ห็นเพ่ือเป็นตวัอยา่ง 
6. ครูใหน้กัเรียนทั้งชั้นช่วยกนัสรุปเร่ืองการใช ้Present Simple Tense 

 
 
 

Present Simple Tense 
คาบท่ี 1 Pre – Test 
คาบท่ี 2 กิจวตัรประจ าวนั 

(Routine) 
เชา้ (morning) 
บ่าย (afternoon) 

บา้น (home) 
โรงเรียน (school) 

คาบท่ี 3 ส่ิงท่ีอยูร่อบตวั ส่ิงของ  : โทรศัพท์มือถือ (cell phone), 
คอมพิวเตอร์ (computer) 
สถานท่ี : โรงเรียน(school), บา้น (home) 
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8.ส่ือและแหล่งเรียนรู้. 
 ใบความรู้เร่ือง Present Simple Tense  
9.การวดัและประเมินผล 

ใบงานแสดงผงัมโนทศัน์และงานเขียน 
แบบประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
เกณฑผ์า่นมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
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โครงสร้าง :   

 

เราจะใช้ Present Simple Tense เพ่ือพูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.ใชพู้ดถึงความจริงในชีวิตประจ าวนัหรือความจริงตามธรรมชาติ 

Example:     I live in Bangkok.                ฉนัอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

                    Tigers are fierce animals.           เสือเป็นสตัวดุ์ร้าย 

                    The sun rises in the east.     ดวงอาทิตยข้ึ์นทางทิศตะวนัออก 
2. ใชพู้ดถึงนิสยัและการกระท าท่ีเป็นกิจวตัรประจ าวนั 
โดยเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีเป็นประจ า มกัจะมคี  าวิเศษณ์แสดงความถ่ี (Adverb of Frequency) 
ปรากฏอยูด่ว้ย 

 

ตารางแสดงความถีข่อง Adverb of Frequency 

(เรียงความถ่ีจากมากไปหานอ้ย  คือ เปอร์เซ็นความถ่ี) 

ค าวิเศษณ์  ความหมาย ค าวิเศษณ์  ความหมาย 
Always 100 เสมอ Rarely 30 นอ้ยคร้ังนกั 
Usually 85 โดยปกติ Seldom 20 ไม่ใคร่จะ / ไม่บ่อย 
Frequently 75 บ่อยๆ Hardly 10 ไม่ใคร่จะ / เกือบจะไม ่
Often 60 บ่อยๆ hardly ever 5 แทบจะไม่เลย 
Sometimes 50 บ่อยคร้ัง Never 0 ไม่เลย 
Occasionally 40 บางโอกาส    
  

 

 

ใบความรู้เร่ือง Present Simple Tense 

Subject + Verb 1 
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Adverb of frequency อ่ืนๆ ที่เป็นกลุ่มค า 

Adverb of frequency ค าแปล ตวัอยา่ง 
Every day ทุกวนั   
Every ค านาม ทุก__________ Every Monday ทุกวนัจนัทร์ 

Every mouth ทุกเดือน 
Adverb of frequency ค าแปล ตวัอยา่ง 
Once a ค านาม 1 คร้ังต่อ________ Once a week ทุกสปัดาห์ 

Once a mouth ทุกเดือน 
Twice a ค านาม 2 คร้ังต่อ__________ Twice a mouth       2  คร้ังต่อสปัดาห์ 
จ านวน  times a 
ค านาม 

_______คร้ังต่อ_____ Six times a week   6   คร้ังต่อสปัดาห์ 
 Four times a day 4 คร้ังต่อวนั 

 

ต าแหน่งของ Adverb of Frequency 

   วางไวห้นา้กริยา   

       He sometimes goes to the cinema.       เขาไปดูภาพยนตร์เป็นบางคร้ังบางคราว 
       I hardly ever see him.                           ฉนัแทบจะไม่เห็นเขาเลย 

   adverbs  ท่ีเป็นกลุ่มค าวางไวท้า้ยประโยค 
       Winai goes to Chiengmai twice a mouth.     พวกเราไปเชียงใหม่ 2 คร้ัง ต่อเดือน 

        I go to work every day.                                 ฉนัไปท างานทุกวนั                           
        We do not wear a uniform every Friday.      เราไม่ไดใ้ส่เคร่ืองแบบทุกวนัศุกร์ 

   วางไวห้ลงั Verb to be  
       They are always at home on Saturdays.   พวกเขามกัอยูท่ี่บา้นเสมอ 

        Wipa is seldom absent from school.         วิภาไม่ค่อยขาดโรงเรียน 

  วางไวร้ะหว่างกริยาช่วยและกริยาแท ้หรือหลงักริยาช่วย + ประธานในประโยคค าถาม 
      Do you often play tennis?   คุณเล่นเทนนิสบ่อยๆใช่ไหม 
      No, I don’t     ผมไม่ไดเ้ล่นเทนนิสบ่อย 

      Tom doesn’t usually go to the cinema.     โดยปกติทอมไม่ไดไ้ปดูภาพยนตร์ 
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ข้อควรจ า 

   rarely / seldom / hardly ever / hardly / never 
      เป็นค าท่ีมีความหมายเป็นเชิงปฎิเสธอยูแ่ลว้ ดงันั้น จะไม่ใชใ้นประโยคปฏิเสธเด็ดขาด 

       เช่น      I hardly cook.    ฉนัแทบจะไม่เคยท ากบัขา้วเลย 

                   I don’t hardly cook. 

  Every day  

     มีการใชส้บัสน ระหว่าง every day กบั everyday เสมอ ถึงทั้ง 2 มีความหมายเหมือนกนั “ทุกวนั” 
แต่ใชต่้างกนัดงัน้ี 

Every day Adv. Of frequency ใชข้ยายกริยา ว่า ท า_______ทุกวนั 
Everyday Adjective ใชข้ยายนาม ว่า เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนทุก

วนั / เป็นประจ า / เป็นธรรมดา 
 
เช่น  We wear a uniform every day.     เราใส่เคร่ืองแบบทุกวนั  every day ใชข้ยาย wear ท่ีเป็นค ากริยา 
         We don’t wear the everyday uniform to the wedding.  everyday ใชข้ยาย uniform ท่ีเป็นนาม 
         
   ส่วนเติมเต็ม  มกัประกอบดว้ย 

         ค าท่ีจะตามหลงัติดกบั be มกัจะมีไดด้งัน้ี 

                  ค  าคุณศพัท ์  เช่น  a / an          those         one         fat    
                                                  red          tall            Chinese    
                   ค านาม         เช่น    a dog         women       school 
                   ค าบุพบท      เช่น    in              under         about 

                   ค าวิเศษณ์      เช่น    really        always        quite 

   ส่วนขยายอ่ืนๆ  เพื่อขยายค าท่ีตาม be เพ่ิมเติม 
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Present  simple tense 
โครงสร้างประโยคบอกเล่า Subject  +  Verb ช่อง 1+ (กรรม) + (ส่วนขยาย) +. 

(ถา้ประธานเป็นเอกพจน์ He , she ,it กริยา เติม –S ) 
Example : She reads novel. 
(ถา้ประธานเป็นพหูพจน์ I , you ,we , they  กริยาไม่ตอ้งเติม –
S) 
Example : They eat spicy food. 

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ Subject + do / does + not + Verb infinitive + (กรรม) + (ส่วน
ขยาย) +. 
(ถา้ประธานเป็นเอกพจน ์ He, she, it ใหใ้ชก้ริยาช่วย does + 
not + Verb infinitive) 
Example:  She does not read novel. 
(ถา้ประธานเป็นพหูพจน์ I / You / We / They ใหใ้ชก้ริยาช่วย 
do +not + Verb infinitive) 
Example:  They do not eat spicy food. 
**เราสามารถใชรู้ปยอ่ does not และ do not ได ้

Do not เป็น don’t 
Does not เป็น doesn’t 

โครงสร้างประโยคค าถาม Do / Does + Subject + Verb infinitive + (กรรม) + (ส่วน
ขยาย) + ? 
(ถา้ประธานเป็นเอกพจน ์ He, she, it ใหใ้ชก้ริยาช่วย Does + 
subject + Verb infinitive) 
Example:  Does she read novel? 
การตอบ    Yes, she does. 
                   No, she doesn’t. 
(ถา้ประธานเป็นพหูพจน์ I / You / We / They ใหใ้ชก้ริยาช่วย 
Do + subject + Verb infinitive) 

สรุปโครงสร้าง Present Simple Tense 
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Present  simple tense 
Example: Do you eat spicy food? 
การตอบ   Yes, I do. 
                  No, I doesn’t. 

 
โครงสร้างประโยคค าถาม 
Wh- 
Wh-question ไดแ้ก่ Who / 
What/ Where / When / Why / 
How 

Wh questions + do / does + Subject + verb infinitive + 
(กรรม) +ส่วนขยาย +? 
 (ถา้ประธานเป็นเอกพจน ์ He, she, it ใหใ้ชก้ริยาช่วย does 
Example:  What does he do after finish her homework? 
(ถา้ประธานเป็นพหูพจน์ I / You / We / They ใหใ้ชก้ริยาช่วย 
do 
Example: How often do they go to the temple? 
การตอบ   They go to the temple everyday. 

 

โครงสร้างประโยคที่ม ีVerb to be: 

I 
Am 

ส่วนเติมเต็ม + . 

Am not (I’m not) 

ประธานเอกพจน ์
Is 
is not  (isn’t) 

ประธานพหูพจน ์
Are 
are not (aren’t) 

 

Am I 
ส่วนเติมเต็ม + ? Is ประธานเอกพจน ์

Are ประธานพหูพจน ์
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การตอบ 

Yes – ใช่ No – ไม่ใช่ 

Yes, 

I am  

. No, 

I’m not 

. 

You 
/we / 
they 

Are You / we 
/ they 

aren’t 

He / 
she / it 

Is He / she 
/ it 

isn’t 

. 

 

 

 

 หรือ 

 

 

 

การตอบ 

 ใชรู้ปประโยคบอกเล่า 

  ใชส้รรพนาม ( I / you / we / they /he / / she / it) แทนประทานเสมอ  
      ยกเวน้ค  าข้ึนตน้ดว้ย “who / what (บางกรณี) 

  เนน้ตอบตาม  Question word 

 

 
 

 

QW 
am I 

ส่วนเติมเต็ม 
? 

Is ประธานเอกพจน ์
Are ประธานพหูพจน ์

QW 
Am 

ส่วนเติมเต็ม ? Is 
Are 
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ใบงานแสดงผงัมโนทศัน์และงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์
 

ช่ือ____________________________________________________ชั้น__________เลขท่ี_______ 
 
ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเลือกเขียน  กิจวตัรประจ าวนั โดยเลือกหวัขอ้ซ่ึงสามารถท าเป็น key word ของ
ผงัมโนทศัน์และเขียนเป็นความเรียงเชิงคิดสร้างสรรค์จ  านวน 1 เร่ือง (10 ประโยค) โดยใชเ้วลา 1 
คาบ 50 นาที  

  

ผงัมโนทศัน์เร่ือง________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาบท่ี 2 กิจวตัรประจ าวนั 
(Routine) 

เชา้ (morning) 
บ่าย (afternoon) 

บา้น (home) 
โรงเรียน (school) 
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ใบงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์

ช่ือ_______________________________________________ชั้น_________เลขท่ี____________ 
 

เร่ือง_______________________ 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



120 

ใบงานแสดงผงัมโนทศัน์และงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์
 

ช่ือ____________________________________________________ชั้น__________เลขท่ี_______ 
ค าช้ีแจง   ใหน้ักเรียนเลือกเขียน  ส่ิงท่ีอยู่รอบตวั โดยเลือกหวัขอ้ซ่ึงสามารถท าเป็น key word ของ
ผงัมโนทศัน์และเขียนเป็นความเรียงเชิงคิดสร้างสรรค์จ  านวน 1 เร่ือง (10 ประโยค) โดยใชเ้วลา 1 
คาบ 50 นาที  

 

ผงัมโนทศัน์เร่ือง________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

คาบท่ี 3 ส่ิงท่ีอยูร่อบตวั ส่ิงของ : โทรศพัทม์ือถือ(cell phone), คอมพิวเตอร์ (computer) 
สถานท่ี : โรงเรียน(school), บา้น (home) 
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ใบงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์

ช่ือ______________________________________________ชั้น_________เลขท่ี____________ 
 

เร่ือง_______________________ 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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แบบทดสอบการเขียนผงัมโนทศัน์และงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์
 

ช่ือ____________________________________________________ชั้น__________เลขท่ี_______ 
ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเขียนผงัมโนทศัน์จากเร่ืองท่ีนกัเรียนก าหนดข้ึนเอง จากนั้นน าไปเขียน
เป็นความเรียงเชิงคิดสร้างสรรค์ โดยใชโ้ครงสร้างของ Present simple tense จ  านวน 1 เร่ือง 
(10 ประโยค) ได ้โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 นาที 
 

ผงัมโนทศัน์เร่ือง________________________ 
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แบบทดสอบงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์

ช่ือ________________________________________________ชั้น_________เลขท่ี____________ 
 

เร่ือง_______________________ 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 
รายวิชา        ภาษาองักฤษ             รหสัวิชา          อ.161101              ระดบัชั้น      ประถมศึกษาปีท่ี 6  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง      Around town                               เวลา     8      คาบ 

บทเรียนยอ่ยท่ี 1 เร่ือง  Present  Simple Tense และ Present Continuous Tense     คาบท่ี 4-5       
คาบละ 50 นาที                                                                   ครูผูส้อน นางสาววฒันากาญจน์  แกว้มณี 

1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

 มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ
โดยการพูด   และเขียน 
2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
 ต.1.3 สามารถพูดหรือเขียนประโยค Present Simple Tense และ Present Continuous Tense 
ได ้
3.สาระส าคญั 

 การใช ้Present Simple Tense และ Present Continuous Tense 
4.จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 นกัเรียนสามารถเขียนประโยค Present Continuous Tense ได ้
5.สาระการเรียนรู้ 

การใช ้Present Continuous Tense 
6.ช้ินงานและภาระงาน 
 ผงัมโนทศัน์  
 งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์
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7.กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน (Introduction)  

1. ครูช้ีแจงการเรียนรู้เร่ืองการใช้ Present Continuous Tense โดยการใช้ผงัมโนทัศน์ 
ตวัอยา่ง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
ขั้นด าเนินการสอน 
2. ครูใหน้กัเรียนเรียนรู้จากใบงานเร่ือง Present Continuous Tense  
3. ครูน าเสนอรูปภาพเพื่อเป็นหวัขอ้ท่ีนกัเรียนจะตอ้งเขียนโดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์ 

 
จากตารางข้างต้นในคาบท่ี 4 ครูให้นักเรียนเลือกเขียน  วิชา (subject) หรือ กิจกรรม 

(activities) ท่ีนกัเรียนก าลงักระท าอยูใ่นขณะน้ี โดยเลือกหวัขอ้ซ่ึงสามารถท าเป็น key word ของผงั
มโนทศัน์และเขียนเป็นความเรียงเชิงคิดสร้างสรรค์จ  านวน 1 เร่ือง (10 ประโยค)ได ้โดยใชเ้วลา 1 
คาบ 50 นาที  

จากตารางขา้งตน้ในคาบท่ี 5 ครูท าการทดสอบการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์
โดยครูก  าหนดเร่ือง ผึ้งและดอกไม ้(bee and flower)  ซ่ึงสามารถท าเป็น key word ของผงั
มโนทศัน์และเขียนเป็นความเรียงเชิงสร้างสรรคจ์  านวน 1 เร่ือง (10 ประโยค) ได ้โดยใชเ้วลา 
1 คาบ 50 นาที โดยใชโ้ครงสร้างของ Present Simple Tense  และ Present Continuous Tense  
จ  านวน 1 เร่ือง (10 ประโยค) โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 นาที 

Present Continuous Tense 
คาบท่ี 4 พวกเขาก าลงัท าอะไร (What are they doing?) 
คาบท่ี 5 ทดสอบการเขียนเร่ืองจากรูปภาพ 

School 

(Key word) 

 

 

Teacher 

 

 

Student 

 

 

The teacher is teaching now. 

 

 Studying 

 

 

teaching 

 

 

Students are studying English now.  
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4. ขณะท่ีนกัเรียนเขียนแผนผงัมโนทศัน์และเขียนเร่ือง ครูเดินสงัเกตการณ์ท างาน
ของนกัเรียนใหท้ัว่ถึงเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคน 

ขั้นสรุป 
5. ครูเลือกช้ินงานท่ีดีและโดดเด่นมาแสดงใหน้กัเรียนในชั้นเรียนไดเ้ห็นเพ่ือเป็นตวัอยา่ง 

6. ครูใหน้กัเรียนทั้งชั้นช่วยกนัสรุปเร่ืองการใช ้Present Continuous Tense 
8.ส่ือและแหล่งเรียนรู้. 
 ใบความรู้เร่ือง Present Continuous Tense 
 รูปภาพ 
9.การวดัและประเมินผล 

ใบงานแสดงผงัมโนทศัน์และงานเขียน 
แบบประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
เกณฑผ์า่นมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
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โครงสร้าง :   

 

การใช้ Present Continuous tense 

1.ใชก้ล่าวเหตุการณ์ท่ีก  าลงัเกิดข้ึนในขณะท่ีพูดอยู ่หรือในระหว่างอาทิตยน์ั้น เดือนนั้นก็ได ้มกัมี 
adverb of time ปรากฏอยูใ่นประโยค เช่น now / right now / at the moment  แปลว่า ตอนน้ี / ขณะน้ี 

หลกัการแปลใหแ้ปลรวบ is am are กบักริยาท่ีเติม ing ว่า “ก าลงั” 

Example :  

We are running right now.   พวกเราก าลงัวิ่งขณะน้ี 

Jasmine is talking with Jane at the moment. เจสนัก  าลงัคุยกบัเจนตอนน้ี 

A cat is sleeping in the room.   แมวก าลงันอนหลบัในหอ้ง 

They are going to school.  พวกเขาก าลงัไปโรงเรียน 

2.ใชก้ล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีก  าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต (แน่ๆ) และมกัจะมีค  าท่ีบ่งบอกอนาคตก ากบัอยู่
ดว้ย เช่น  
This evening  เยน็น้ี 
Tonight  คืนน้ี 
Tomorrow  พรุ่งน้ี 
This weekend สุดสปัดาห์น้ี 
Next week สปัดาห์หนา้ 

Next mouth เดือนหนา้ 
Next year ปีหนา้ 
...และอ่ืนๆ 
 

 

ใบความรู้เร่ือง Present Continuous Tense 

Subject + is / am / are + verb เตมิ ing 



128 

หลกัการแปล ใหแ้ปลรวบ is / sm /are/ กบักริยาท่ีเติม ing ว่า “ก าลงัจะ......” หรือจะแปลว่า “จะ” ก็
ได ้ 
Example :  

I am studying English this weekend.  ฉนัก าลงัจะเรียนภาษาองักฤษสุดสปัดาห์น้ี  (เรียนแน่เพราะ
จ่ายเงินแลว้) 
She is going to the market tomorrow. หล่อนก าลงัจะไปตลาดพรุ่งน้ี (ของหมด ตอ้งไปซ้ือ) 
We are moving to new York next year. พวกเราจะยา้ยไปนิวยอร์คปีหหนา้ (ยา้ยแน่ๆ) 
 
 

 

Present  Continuous tense 
โครงสร้างประโยคบอกเล่า Subject  +  is / am / are + Verb เติม ing + กรรม + ส่วนขยาย + . 

(ถา้ประธานเป็นเอกพจน์ He , she ,it , ช่ือคน , สตัว ์ใช ้is + Verb เติม ing ) 
Example : A cat is sleeping in the room. 
                  แมวก าลงันอนหลบัในหอ้ง 
(ถา้ประธานเป็นพหูพจน์  you ,we , they ใช ้are + Verb เติม ing ) 
Example : We are running right now.   
                   พวกเราก  าลงัวิ่งขณะน้ี 
*I ใชคู่้กบั am เช่น I am studying English this weekend.  
                               ฉนัก าลงัจะเรียนภาษาองักฤษสุดสปัดาห์น้ี   

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ Subject +  is / am / are + not + Verb เติม ing + (กรรม) + (ส่วนขยาย) + . 
Example:  We are not running right now.   
                   พวกเราไม่ไดก้  าลงัวิ่งขณะน้ี 
                   She is not going to school. 
                   หล่อนไม่ไดก้  าลงัจะไปโรงเรียน 

โครงสร้างประโยคค าถาม 
 

Is / Am / Are + Subject + Verb เติม ing + ส่วนขยาย + ? 
(ถา้ประธานเป็นเอกพจน ์ He, she, it , ช่ือคน , สตัว ์ใหใ้ช ้is) เช่น  
Example:  Is he driving a car. 

สรุปโครงสร้าง Present Continuous Tense 
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Present  Continuous tense 
                  เขาก าลงัขบัรถใช่ไหม? 
การตอบ: Yes, he is  /   No he isn’t. 
(ถา้ประธานเป็นพหูพจน์ You / We / They ใหใ้ช ้are ) 
Example: Are they eating an apple? 
การตอบ : Yes, they are.  
                  No, They aren’t.    

โครงสร้างประโยคค าถาม 
Wh- 
Wh-question ไดแ้ก่ Who / 
What/ Where / When / 
Why / How 

Wh questions + is / am / are + verb เติม ing + Subject +ส่วนขยาย + ? 
Example:  What are doing? 
                   คุณก าลงัท าอะไร 
ค าตอบมกัตอบเป็นประโยคบอกเล่า 
                   I am doing my homework. 
Example:  Who is talking? 
                   ใครก าลงัพูด 
**หากถามดว้ย Who ใหใ้ชช่ื้อคนเป็นค าตอบไดเ้ลย 
                   Jo is talking.                           

 

หลกัการเตมิ V –ing (Gerund) 

ค ากริยาฐานท่ีเติม –ing มีช่ือภาษาองักฤษ เรียกว่า “Gerund” เราท าใหค้  ากริยาเป็น gerund โดยการ
เติม –ing ท่ีค  ากริยา โดยมีหลกัการเติมดงัน้ี 

Verb (ค  ากริยา) หลกัการเติม ตวัอยา่ง 
ค ากริยาทัว่ไป / 
ค าสั้นท่ีมี 2 – 3 พยญัชนะ 

เติม –ing เลย walk      walking 
go          going 

ค าลงทา้ยดว้ย –ie เปล่ียน ie เป็น y แลว้เติม ing die    dying 
ค าท่ีพยญัชนะตวัทา้ยติดกบั
สระ 
1 ตวั 

เติมพยญัชนะอีก 1 ตวั แลว้จึง
เติม ing 

swim     swimming 
hit           hitting 
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Verb (ค  ากริยา) หลกัการเติม ตวัอยา่ง 
ค าท่ีพยญัชนะตวัทา้ยติดกบั
สระ 
1 ตวั แต่เป็น w หรือ y 

เติม –ing เลย dlay        playing 
draw       drawing 

ค าท่ีพยญัชนะตวัทา้ยติดกบั
สระ2 ตวั 

เติม –ing เลย Sleeping     sleeping 
Eat            eating 

ค าท่ีลงทา้ยดว้ย e ตดั e ออก แลว้เติม ing Come    coming 
Live    living 

 

ค ากริยาต่อไปนีไ้ม่ใช้กบั Present Continuous เด็ดขาด 

ค ากริยาท่ีเก่ียวกบั ค าศพัท ์– ค  าแปล 
ประสาทสมัผสั Feel รู้สึก smell ไดก้ล่ิน hear ไดย้นิ 

See  เห็น taste  ชิม 
ความจ า / การคิด / ความเขา้ใจ / ความรู้สึก Forget ลืม         remember จ า        recognize 

จ าได ้
Know รู้              understand เขา้ใจ                
Notice  สงัเกต    Mean หมายถึง              
 Imagine  จินตนาการ 

ความคิดเห็น Assume สมมติ 
Think     คิด 
Believe  เช่ือ 
Consider  ตรึกตรอง 

ความรู้สึก / ความตอ้การ / ความหวงั Like   ชอบ 
Love  รัก 
Hope   หวงั 
Mind   สนใจ 
Dislike  ไม่ชอบ 
Want    ตอ้งการ 
Wish   ปรารถนา 
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ค ากริยาท่ีเก่ียวกบั ค าศพัท ์– ค  าแปล 
การวดั / ตวง / ชัง่ / ประเมินค่า Contain   บรรจุ 

Cost     มีราคา 
Weight    น ้าหนกั 
Measure  วดั 

อ่ืนๆ Seem     ดูเหมือนว่า 
Belong  เป็นของ 
Hole      ยดึ 
Have      มี 
Own    เป็นของ 
Be       เป็น / อยู ่/คือ 
Possess  ครอบครอง 
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ใบงานแสดงผงัมโนทศัน์และงานเขียนเชิงสร้างสรรค ์
 

ช่ือ____________________________________________________ชั้น__________เลขท่ี_______ 
ค าช้ีแจง้   ใหน้ักเรียนเขียนเร่ืองจากรูปภาพท่ีครูก  าหนดใหซ่ึ้งสามารถท าเป็น key word ของผงัมโน
ทศัน์และเขียนเป็นความเรียงเชิงคิดสร้างสรรคจ์  านวน 1 เร่ือง (10 ประโยค) พร้อมตั้งช่ือเร่ือง โดย

ใชโ้ครงสร้าง Present Continuous Tense โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 นาที 
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ผงัมโนทศัน์เร่ือง________________________ 
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ใบงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์

ช่ือ___________________________________________________ชั้น______เลขท่ี____________ 
 

เร่ือง_______________________ 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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แบบทดสอบการเขียนผงัมโนทศัน์และงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์
 

ช่ือ____________________________________________________ชั้น__________เลขท่ี_______ 
ค าช้ีแจง   ให้นกัเรียนเขียนเร่ืองจากรูปภาพท่ีครูก  าหนดใหซ่ึ้งสามารถท าเป็น key word ของ
ผงัมโนทศัน์และเขียนเป็นความเรียงเชิงคิดสร้างสรรคจ์  านวน 1 เร่ือง (10 ประโยค) พร้อมตั้ง
ช่ือเร่ือง โดยใชโ้ครงสร้าง Present Simple Tense และ Present Continuous Tense  โดยใชเ้วลา 
1 คาบ 50 นาที  
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ผงัมโนทศัน์เร่ือง________________________ 
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แบบทดสอบงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์

ช่ือ______________________________________________ชั้น___________เลขท่ี____________ 
 

เร่ือง_______________________ 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 
รายวิชา        ภาษาองักฤษ             รหสัวิชา          อ.161101              ระดบัชั้น      ประถมศึกษาปีท่ี 6  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง      Around town                               เวลา     8      คาบ 

บทเรียนยอ่ยท่ี 2        เร่ือง Past  Simple Tense           คาบท่ี 6 -  8                         คาบละ 50 นาที                 
ครูผูส้อน นางสาววฒันากาญจน์  แกว้มณี 

1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
 มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ
โดยการพูดและเขียน 
2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
 ต.1.3 สามารถพูดหรือเขียนประโยค Past  Simple Tense   ได ้

3.สาระส าคญั 
 การใช ้Past  Simple Tense    
4.จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 นกัเรียนสามารถเขียนประโยค Past  Simple Tense  ได ้
5.สาระการเรียนรู้ 

การใช ้Past  Simple Tense        
6.ช้ินงานและภาระงาน 
 ผงัมโนทศัน์  
 งานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์
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7.กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน (Introduction)  

7. ครูช้ีแจงการเรียนรู้เร่ืองการใช ้Past  Simple Tense   โดยการใชผ้งัมโนทศัน์ ตวัอยา่ง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ขั้นด าเนินการสอน 

8. ครูใหน้กัเรียนเรียนรู้จากใบงานเร่ือง Past  Simple Tense    
9. ครูน าเสนอหวัขอ้ท่ีนกัเรียนจะตอ้งเขียนโดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์ 

 
จากตารางขา้งตน้ในคาบท่ี 6 ครูใหน้ักเรียนเลือกเขียน  นิสัยหรือการกระท าในอดีต โดย

เลือกหวัขอ้ซ่ึงสามารถท าเป็น key word ของผงัมโนทศัน์และเขียนเป็นความเรียงเชิงคิดสร้างสรรค์
จ  านวน 1 เร่ือง (10 ประโยค)ได ้โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 นาที  

จากตารางขา้งตน้ในคาบท่ี 7 ครูใหน้กัเรียนเลือกเขียน เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตโดย
เลือกหัวข้อซ่ึงสามารถท าเป็น key word ของผงัมโนทัศน์และเขียนเป็นความเรียงเชิง
สร้างสรรคจ์  านวน 1 เร่ือง (10 ประโยค) ได ้โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 นาที 

จากตารางขา้งตน้ในคาบท่ี 8 ครูท าการทดสอบการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์
โดยใชรู้ปประโยคของ Past Simple Tense จ  านวน 1 เร่ือง (10 ประโยค) โดยใชเ้วลา 1 คาบ 
50 นาที 

Past  Simple Tense    
คาบท่ี 6 การกระท าในอดีต          กิจกรรมท่ีเคยท าในอดีต 
คาบท่ี 7 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต          สถานท่ีท่ีเคยไป  
คาบท่ี 8 ทดสอบการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชโ้ครงสร้างของ Past Simple Tense 

activities 

(Key word) 

 

 

Goft  

 

 

Yoga 

 

 He did yoga with an Indian teacher two year 

ago. 

 

 

I  played  goft  last year. 

 

 

Last year 

 

 

Two year ago 
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10. ขณะท่ีนักเรียนเขียนแผนผงัมโนทศัน์และเขียนเร่ือง ครูเดินสังเกตการณ์ท างานของ
นกัเรียนให ้

ทัว่ถึงเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคน 
ขั้นสรุป 
11. ครูเลือกช้ินงานท่ีดีและโดดเด่นมาแสดงใหน้กัเรียนในชั้นเรียนไดเ้ห็นเพ่ือเป็นตวัอยา่ง 
12. ครูใหน้กัเรียนทั้งชั้นช่วยกนัสรุปเร่ืองการใช ้Past Simple Tense 

8.ส่ือและแหล่งเรียนรู้. 
 ใบความรู้เร่ือง Past Simple Tense  
9.การวดัและประเมินผล 

ใบงานแสดงผงัมโนทศัน์และงานเขียน 
แบบประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
เกณฑผ์า่นมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
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โครงสร้าง : 
 

 เราจะใช้ Past Simple Tense เพ่ือพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต 

1.ใชพู้ดถึงความจริงในชีวิตประจ าวนัหรือความจริงตามธรรมชาติ 

Example 

หลกัการเปล่ียนกริยาช่องท่ี 1 เป็นช่องท่ี 2 (Verb 2) 

      ค ากริยาช่องท่ี 2 มีช่ือภาษาองักฤษ ว่า “simple past” 

       เราเปล่ียนค ากริยาเป็นช่องท่ี 2 โดยการเติม –ed  

Verb ค ากริยา หลกัการเติม ตวัอยา่ง 
ค ากริยาทัว่ไป  เติม d Visit          visited 

Wash          washed 
ค าท่ีลงทา้ยดว้ย e  เติม d Live           lived 

Move         moved 
ค าท่ีลงทา้ยดว้ย y แต่
ขา้งหนา้ y เป็น
พยญัชนะ 

 เปล่ียน y เป็น i แลว้เติม 
ed 

Study         studied 
Try             tried 
Dry             dried 

ค าท่ีลงทา้ยดว้ย y แต่
ขา้งหนา้ y เป็นสระ 

 เติม ed Play            played 
Enjoy          enjoyed 

ค าพยางคเ์ดียวค าท่ีลง
ทา้ยดว้ยพยญัชนะ

 เติมพยญัชนะอีกตวัแลว้
เติม ed 

Tap             tapped 
Stop            stopped 
Rub              rubbed 

ใบความรู้เร่ือง Past Simple Tense 

Subject + Verb 2 
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Verb ค ากริยา หลกัการเติม ตวัอยา่ง 
(ยกเวน้ w / x / y) แต่
ขา้งหนา้เป็นสระ 

Plan              planned 

ค า 2 พยางคข้ึ์นไป ค าท่ี
ลงทา้ยดว้ยพยญัชนะ
(ยกเวน้ w / x / y) แต่
ขา้งหนา้เป็นสระ ออก
เสียงหนกัท่ีพยางคห์นา้ 

 เติม ed Order           ordered 
Focus           focused 
Happen        happened 
Limit            limited 

ค า 2 พยางคข้ึ์นไป ค าท่ี
ลงทา้ยดว้ยพยญัชนะ
(ยกเวน้ w / x / y) แต่
ขา้งหนา้เป็นสระ ออก
เสียงหนกัท่ีพยางคห์ลงั 

 เติมพยญัชนะอีกตวัแลว้
เติม ed 

Control  controlled 
Permit    permitted 
Occur     occurred 

 

ค ากริยาบางค าจะเปล่ียนรูปเรียงจาก A –Z 

กริยาท่ีเปล่ียนรูปเมื่อเป็นกริยาช่องท่ี 2 

Verb ช่องท่ี 1 Verb ช่องท่ี 2 ความหมาย 
Be was / were เป็น / อยู ่/ คือ 
Begin began เร่ิม 
Buy bought ซ้ือ 
Bite bit กดั 
Bring brought น ามา 
Build built สร้าง 
Catch caught จบั 
Come came มา 
Do did ท า 
Drink drank ด่ืม 
Draw drew วาด 
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Verb ช่องท่ี 1 Verb ช่องท่ี 2 ความหมาย 
Eat ate กิน 
Fall fell ตกลง / หกลม้ 
Feed fed ใหอ้าหาร / เล้ียงดู 
Feel felt รู้สึก 
Find found คน้หา 
Fight fought ต่อสู ้
Fly flew บิน 
Forget forgot ลืม 
Forgive forgave ยกโทษ 
Get got ไดรั้บ 
Give gave ให้ 
Go went ไป 
Grow grew เติบโต 
Have had มี 
Hang hung แขวน 
Hear heard ไดย้นิ 
Hold held ถือ / ครอบครัว 
Hide hid ซ่อน 
Keep kept รักษาไว ้
Know knew รู้ 
Leave left จากไป 
Lose lost แพ ้
Make made ท าข้ึน / สา้ง 
Meet met พบ 
Pay paid จ่าย 
Ride rode ข่ี 
Ring rang ร้องข้ึน / มีเสียงข้ึน 
Rise rose ข้ึน 
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Verb ช่องท่ี 1 Verb ช่องท่ี 2 ความหมาย 
Run ran วิ่ง 
Say said พูด 
See saw เห็น 
Sell sold ขาย 
Sing sang ร้องเพลง 
Sit sat นัง่ 
Sleep slept นอน 
Speak spoke พูด / แถลง 
Stand stood ยนื 
sweep swept กวาด 
Swim swam ว่ายน ้ า 
Take took น าไป / เอา 
Teach taught สอน 
Tell told บอก 
think thought คิด 
understand understood เขา้ใจ 
wake woke ต่ืน 
wear wore ใส่ / สวม 
Win won ชนะ 
write wrote เขียน 

 

กริยาท่ีไม่เปล่ียนรูปเมื่อเป็นกริยาช่องท่ี 2 

Verb ช่องท่ี 1 Verb ช่องท่ี 2 ความหมาย 
Bet bet พนนั 
Cast cast ขวา้งท้ิง / ไล่ / ท านาย 
Cost cost มีราคา 
Cut cut ตดั 
Fit fit เหมาะสม / ท าใหเ้หมาะ 
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Verb ช่องท่ี 1 Verb ช่องท่ี 2 ความหมาย 
Hit hit ตี 
Hurt hurt เจ็บ / ท าร้าย 
Let let อนุญาตให ้/ ปล่อย 
Put put จดัวาง / ใส่ 
Quit quit ลาออก 
Read read อ่าน 
Rid rid ขจดั / สลดัท้ิง 
shut shut ปิด 
Set set วาง / ตั้ง / ก  าหนด 
upset upset เศร้า / ผดิหวงั 

 

Adverb of Time ของ Past Simple 

Yesterday                        เม่ือวานน้ี Long time ago                นานมาแลว้ 
Last __________            เมื่อ_________ ท่ีแลว้ Once upon a time           กาลคร้ังหน่ึง 
___________ ago           _________ล่วง
มาแลว้ 

In the ancient time          แต่โบราณ 

In the past   ในอดีต  
 

ต าแหน่ง 

 ทา้ยสุดของประโยค            I went to the zoo yesterday. 

 หนา้สุดของประโยค            Yesterday, I went to the zoo. 
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Past  simple tense 
โครงสร้างประโยคบอกเล่า Subject  +  Verb ช่อง 2 + (กรรม) + (ส่วนขยาย) + . 

Example : They ate spicy food. 
โครงสร้างประโยคปฏิเสธ Subject +   did + not + Verb infinitive + (กรรม) + (ส่วน

ขยาย) + . 
Example:  She did not read novel. 
Example:  They did not eat spicy food. 
**เราสามารถใชรู้ปยอ่ did not เป็น didn’t ได ้

โครงสร้างประโยคค าถาม Did + Subject + Verb infinitive + (กรรม) + (ส่วนขยาย) + . 
Example:  Did she read novel? 
การตอบ Yes, she did. 
                No, she didn’t 
Example: Did you eat spicy food? 
การตอบ     Yes, I did. 
                   No, I didn’t 

โครงสร้างประโยคค าถาม 
Wh- 
Wh-question ไดแ้ก่ Who / 
What/ Where / When / Why / 
How 

 Wh questions + did + Subject + verb infinitive + (กรรม) + 
 (ส่วนขยาย) +  ? 
Example:  What did she do after finish her homework? 
การตอบ    She practiced the piano. 
Example:   When did they contest the music? 
การตอบ     They contested the music last week. 

การตอบ 

-ใชรู้ปประโยคบอกเล่า 
- ใชส้รรพนาม (I / you / we /they / he / she / it) แทนประธานเสมอ ยกเวน้ ค  าถามท่ีถามถึงประธาน 
/ กรรมท่ีข้ึนตน้ดว้ย Who / What (บางกรณี) / whom 
- เนน้ตอบตาม question word 

สรุปโครงสร้าง Past Simple Tense 
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I / ประธานเอกพจน ์
was 

ส่วนเติมเต็ม . 
Was not  (wasn’t) 

You /ประธานพหูพจน ์
were 
Were not (weren’t) 

**สรรพนาม you  เป็นขอ้ยกเวน้ ถึงเป็นเอกพจน์ แต่ใช ้were** 

 

Was I / ประธานเอกพจน ์
ส่วนเติมเต็ม ? 

Were you/ ประธานพหูพจน ์ 
 

การตอบ 

Yes  -  ใช่ No  -  ไม่ใช่ 

Yes 

I 
Was 

. No 

I 
Wasn’t 

. 
He / she / it He / she / it 

you 
were 

you 
Weren’t 

We / they We / they 
 

Question  word 
was I / ประธานเอกพจน์ 

ส่วนเตมิเตม็ ? 
were You / ประธานพหูพจน์ 
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ใบงานแสดงผงัมโนทศัน์และงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์
 

ช่ือ_______________________________________________ชั้น__________เลขท่ี____________ 
 
ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเขียน  กิจกรรมท่ีเคยท าในอดีต ซ่ึงหวัขอ้สามารถท าเป็น key word ของผงัมโน
ทศัน์และเขียนเป็นความเรียงเชิงคิดสร้างสรรคจ์  านวน 1 เร่ือง (10 ประโยค) โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 
นาที  

 

ผงัมโนทศัน์เร่ือง________________________ 
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ใบงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์

ช่ือ________________________________________________ชั้น_________เลขท่ี____________ 
 

เร่ือง_______________________ 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ใบงานแสดงผงัมโนทศัน์และงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์
 

ช่ือ_______________________________________________ชั้น__________เลขท่ี____________ 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้ักเรียนเขียน  สถานท่ีท่ีเคยไปในอดีต ซ่ึงหวัขอ้สามารถท าเป็น key word ของผงัมโน
ทศัน์และเขียนเป็นความเรียงเชิงคิดสร้างสรรคจ์  านวน 1 เร่ือง (10 ประโยค) โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 
นาที  
 

ผงัมโนทศัน์เร่ือง________________________ 
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ใบงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์

ช่ือ________________________________________________ชั้น_________เลขท่ี____________ 
 

เร่ือง_______________________ 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



152 

แบบทดสอบการเขียนผงัมโนทศัน์และงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์
 

ช่ือ____________________________________________________ชั้น__________เลขท่ี_______ 
 
ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเขียนผงัมโนทศัน์จากเร่ืองท่ีนกัเรียนก าหนดข้ึนเอง จากนั้นน าไปเขียน
เป็นความเรียงเชิงสร้างสรรค์ โดยใชโ้ครงสร้างของ Past simple tense จ  านวน 1 เร่ือง (10 
ประโยค)  โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 นาที 
 

ผงัมโนทศัน์เร่ือง________________________ 
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แบบทดสอบงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์

ช่ือ________________________________________________ชั้น_________เลขท่ี____________ 
 

เร่ือง_______________________ 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 
รายวิชา        ภาษาองักฤษ             รหสัวิชา          อ.161101              ระดบัชั้น      ประถมศึกษาปีท่ี 6  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง      Our planet                               เวลา     5      คาบ 

บทเรียนยอ่ยท่ี 1 เร่ือง Future  Simple Tense         คาบท่ี 9-10                             คาบละ 50 นาที     
ครูผูส้อน นางสาววฒันากาญจน์  แกว้มณี 

1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

 มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ
โดยการพูดและเขียน 
2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
 ต.1.3 สามารถพูดหรือเขียนประโยค Future  Simple Tense  ได ้
3.สาระส าคญั 
 การใช ้Future  Tense 

4.จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 นกัเรียนสามารถเขียนประโยค Future  Simple Tense  ได ้
5.สาระการเรียนรู้ 

การใช ้Future  Tense 
6.ช้ินงานและภาระงาน 
 ผงัมโนทศัน์  
 งานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์
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7.กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน (Introduction)  

1. ครูช้ีแจงการเรียนรู้เร่ืองการใช ้Future  Simple Tense  โดยการใชผ้งัมโนทศัน์ ตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขั้นด าเนินการสอน 
2. ครูใหน้กัเรียนเรียนรู้จากใบงานเร่ือง Future  Simple Tense   
3. ครูน าเสนอหวัขอ้ท่ีนกัเรียนจะตอ้งเขียนโดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์ 

 
จากตารางข้างต้นในคาบท่ี  9  ค รูก  าหนดหัวข้อ เ ร่ือง  When I grow up, I will be a / 

an………….โดยใหน้ักเรียนใชห้ัวขอ้น้ีท าเป็น key word ของผงัมโนทศัน์และเขียนเป็นความเรียง
เชิงคิดสร้างสรรคจ์  านวน 1 เร่ือง  
(10 ประโยค)ได ้โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 นาที  

จากตารางขา้งตน้ในคาบท่ี 10 ครูท าการทดสอบการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์
โดยใชโ้ครงสร้างของ Future  Simple Tense  จ  านวน 1 เร่ือง (10 ประโยค) โดยใชเ้วลา 1 คาบ 
50 นาที 

ขณะท่ีนกัเรียนเขียนแผนผงัมโนทศัน์และเขียนเร่ือง ครูเดินสังเกตการณ์ท างานของ
นกัเรียนให ้
ทัว่ถึงเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคน 

Future  Simple Tense   
คาบท่ี 9 When I grow up, I will be a / an…………. 

เม่ือฉนัโตข้ึน,  ฉนัจะเป็น........................... 
คาบท่ี10 ทดสอบการเขียนความเรียงเชิงคิดสร้างสรรคโ์ดยใชโ้ครงสร้าง Future  Simple Tense   

Life  

(Key word) 

 

 

study 

 

 

travel 

 

 

I will study Ph.D at Harvard University next years. 

 

 

I will travel  around the world after I graduated. 

after I graduated. 

 

 

      Ph.D. 

 

 

      around the world 
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             ขั้นสรุป 
4. ครูเลือกช้ินงานท่ีดีและโดดเด่นมาแสดงใหน้กัเรียนในชั้นเรียนไดเ้ห็นเพ่ือเป็นตวัอยา่ง 

5. ครูใหน้กัเรียนทั้งชั้นช่วยกนัสรุปเร่ืองการใช ้Future  Simple Tense   
8.ส่ือและแหล่งเรียนรู้. 
 ใบความรู้เร่ือง Future Simple Tense   
9.การวดัและประเมินผล 

ใบงานแสดงผงัมโนทศัน์และงานเขียน 
แบบประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
เกณฑผ์า่นมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
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 โครงสร้าง : 

  

1.เราจะใช้ Future  Simple Tense เพ่ือพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตในลักษณะดังต่อไปนี ้

  เหตุการณ์ในอนาคต 

  ค  าสญัญา 

  ความมุ่งมัน่ท่ีจะท า 

  การพยากรณ์ 

  การชกัชวน 

  แนะน าอยา่งสุภาพ 

Adverb of Time ท่ีบ่งช้ีอนาคต 

ค าศพัท ์ ความหมาย ค าศพัท ์ ความหมาย 

Tomorrow พรุ่งน้ี  In_ minutes 
ภายใน_นาที 
 

Soon เร็วๆน้ี Next____ 
___หนา้ 
 

Later 
ท่ีหลงั / เร็วๆน้ี 
 

Shortly  
เร็วๆน้ี 
 

In the future ในอนาคต 
The day after 
tomorrow 

วนัมะรืน 
 

 

ใบความรู้เร่ือง Future Simple Tense 

Subject + will / shall + Verb. Infinitive 
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**การตอบ  

ข้ึนตน้ดว้ย Yes หรือ No 
ใชส้รรพนาม (I /you /we / they / he / she / it ) แทนประธานเสมอ 
มกัใชรู้ปยอ่ปฏิเสธของกริยาช่วย : won’t  มากกว่ารูปเต็ม 

 
 

 

Future simple tense 
โครงสร้างประโยคบอกเล่า Subject  +  will / shall  + Verb.inf  + (กรรม) + (ส่วนขยาย) +. 

Will ใชก้บั I / you / we / they / he / she / it   
Shall  ใชก้บั I และ we หรือใชก้บับุคคลส าคญั หรือบุคคลท่ีมีต  าแหน่งสูง 
**ปัจจุบนัใช ้will ไดก้บัทุกประธาน 
Example: He will go to Japan next  December. 

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ Subject  +  will / shall  + not 
                      (won’t รูปยอ่) 
 
Example:   He will not go to Japan next December. 
        หรือ   He won’t  go to Japan next December. 

โครงสร้างประโยคค าถาม Will / Shall  + Subject  +  Verb.inf + (กรรม) + (ส่วนขยาย) +? 
Example:   Will he go to Japan Next December? 
การตอบ  Yes, he will 
                 No, he won’t 

โครงสร้างประโยคค าถาม 
Wh-question ไดแ้ก่ Who / 
What/ Where / When /Why 
/ How 

Wh-question + will / shall  + Subject + Verb.inf + (กรรม) + (ส่วน
ขยาย)+?Example:  When will he go to Japan?   
การตอบ  He will go to Japan next December. 

สรุปโครงสร้าง Future Simple Tense 

+Verb.inf 
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2.)  Be going to  

 
โครงสร้าง :   
 

2.  เราจะใช้  be going to เพ่ือพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตในลักษณะดังต่อไปนี้ 

  เหตุการณ์ท่ีตดัสินใจ /จะท าแน่นอนในอนาคต 
  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ / เหตุการณ์นอกเหนือการควบคุมของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนแน่นอนในอนาคต 
  ความตั้งใจ 

I  
am 

    
 going to 

 
Verb.infinitive 

 
(กรรม) 

(ส่
วน

ขย
าย
) 

. 

am not  (I’ m 
not) 

He / She / It / 
นามเอกพจน ์

is 
is not (isn’t) 

You / We / They 
/ นามพหูพจน ์

are 
are not (aren’t) 

 

 

Am I 

    
 going to 

 
Verb.infinitive 

 
(กรรม) 

(ส่
วน

ขย
าย
) 

? Is 
he / she / it 
นามเอกพจน ์

Are 
you / we /they 
นามพหูพจน ์

 

 

 

Subject + is / am /are + going to + Verb. 

Infinitive 
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การตอบ 

Yes  -  ใช่ No  -  ไม่ใช่ 

Yes 

I am 

. No 

I ’m  not 

. He / she / it is He / she / it isn’t 

You / We / they are You / We / they aren’t 

        

 

  ข้ึนดว้ย Yes หรือ No 

 ใชส้รรพนาม ( I / you / we / they / he / she / it แทนประธานเสมอ 

 มกัใชรู้ปยอ่ปฏิเสธของกริยาช่วย : I’ m not / isn’t / aren’t มากกว่ารูปเต็ม 

 

QW 

am I  

going to 
Verb 

Infinitive (ก
รร
ม)

 

(ส่
วน

ขย
าย
) 

? 
is 

he / she / it  
นามเอกพจน ์

are 
you / we /they 
นามพหูพจน ์

 

QW 

am 

going to 
Verb 

Infinitive 
(กรรม) (ส่วนขยาย) ? 

is 

are 
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ใบงานแสดงผงัมโนทศัน์และงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์
 

ช่ือ____________________________________________________ชั้น__________เลขท่ี_______ 
ค าช้ีแจง   ใหน้ักเรียนเขียนหวัขอ้เร่ือง When I go up, I will be a/an………….. โดยหัวขอ้สามารถ
ท าเป็น key word ของผงัมโนทัศน์และเขียนเป็นความเรียงเชิงคิดสร้างสรรค์จ  านวน 1 เร่ือง (10 
ประโยค) โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 นาที  
  

ผงัมโนทศัน์เร่ือง________________________ 
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ใบงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์

ช่ือ________________________________________________ชั้น_________เลขท่ี____________ 
 

เร่ือง__________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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แบบทดสอบการเขียนผงัมโนทศัน์และงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์
 

ช่ือ_______________________________________________ชั้น__________เลขท่ี____________ 
 
ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเขียนผงัมโนทศัน์จากเร่ืองท่ีนกัเรียนก าหนดข้ึนเอง จากนั้นน าไปเขียน
เป็นความเรียงเชิงคิดสร้างสรรค์ โดยใชโ้ครงสร้างของ Future simple tense จ  านวน 1 เร่ือง 
(10 ประโยค) โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 นาที 
 

ผงัมโนทศัน์เร่ือง________________________ 
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แบบทดสอบงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์

ช่ือ________________________________________________ชั้น_________เลขท่ี____________ 
 

เร่ือง_____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 
รายวิชา        ภาษาองักฤษ             รหสัวิชา          อ.161101              ระดบัชั้น      ประถมศึกษาปีท่ี 6  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง      Our planet                              เวลา     5      คาบ 

บทเรียนยอ่ยท่ี 2         เร่ือง  If clause              คาบท่ี  11                                        คาบละ 50 นาที      
 ครูผูส้อน นางสาววฒันากาญจน์  แกว้มณี 

1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

 มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ
โดยการพูดและเขียน 
2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
 ต.1.3 สามารถพูดหรือเขียนประโยค If clause ได ้
3.สาระส าคญั 
 การใช ้ If clause 

4.จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 นกัเรียนสามารถเขียนประโยค If clause ได ้
5.สาระการเรียนรู้ 

การใช ้  If clause 
6.ช้ินงานและภาระงาน 
 ผงัมโนทศัน์  
 งานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์
7.กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Introduction)  

1. ครูช้ีแจงการเรียนรู้เร่ืองการใช ้If clause โดยการใชผ้งัมโนทศัน์ ตวัอยา่ง 
 
 
 

 
 
 

money 

(Key word) 

 

 

house 

 

 

car 

 

 

If I have money, I will buy a big house. 

 

 
big car 

 

 

      Big house 

 

 

If I have money, I will buy big cars. 
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ขั้นด าเนินการสอน 
2. ครูใหน้กัเรียนเรียนรู้จากใบงานเร่ือง If clause 
3. ครูน าเสนอหวัขอ้ท่ีนกัเรียนจะตอ้งเขียนโดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์ 

 
จากตารางขา้งตน้ในคาบท่ี 11 ครูก  าหนดหวัขอ้เร่ือง If  I have a lot of  money, I will…..

โดยใหน้กัเรียนใชห้วัขอ้น้ีท าเป็น key word ของผงัมโนทศัน์และเขียนเป็นความเรียงเชิงคิด
สร้างสรรคจ์  านวน 1 เร่ือง (10 ประโยค)ได ้โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 นาที  

ขณะท่ีนกัเรียนเขียนแผนผงัมโนทศัน์และเขียนเร่ือง ครูเดินสังเกตการณ์ท างานของ
นกัเรียนใหท้ัว่ถึงเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคน 

ขั้นสรุป 
4. ครูเลือกช้ินงานท่ีดีและโดดเด่นมาแสดงใหน้กัเรียนในชั้นเรียนไดเ้ห็นเพ่ือเป็นตวัอยา่ง 
5. ครูใหน้กัเรียนทั้งชั้นช่วยกนัสรุปเร่ืองการใช ้If clause 

8.ส่ือและแหล่งเรียนรู้. 
 ใบความรู้เร่ือง If clause 
9.การวดัและประเมินผล 

ใบงานแสดงผงัมโนทศัน์และงานเขียน 
แบบประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
เกณฑผ์า่นมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

If clause 
คาบท่ี 11 If  I have a lot of money, I will………….. 

ถา้ฉนัมีเงินฉนัจะ........................... 
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ประโยคเง่ือนไข (ประโยคสมมุติ) มีทั้งหมด 3 ระดบั แต่เราจะเรียนเฉพาะระดบัที่ 1 

(First Conditional / If clause type 1) “If” ซ่ึงแปลว่า “ถา้” 

        ระดบัท่ี 1: สมมตส่ิิงหน่ึงในปัจจุบัน เพื่อหวงัใหเ้กดิผลส่ิงหน่ึงในอนาคต 

ประโยคเง่ือนไข        ประโยคตั้งเง่ือนไข ข้ึนตน้ดว้ย If “Conditional clause” 
                                  ใช ้Present Simple Tense 

ประโยคผลลพัธ ์       ประโยคท่ีบอก “Result Clause” 
                                  ใช ้Future Simple Tense 
 

 

โครงสร้างประโยคที่มเีง่ือนไขอยู่หน้าประโยค :  
If + subject + Verb ท่ีแสดงพจน ์present simple + , + subject + will + Verb.infinitive + . 
Example:  If I have enough money, I will buy a new car. 
                 ถา้ฉนัมีเงินเพียงพอ ฉนัจะซ้ือรถใหม่ 
                 If the students don’t study hard, they won’t pass the exam. 
                 ถา้นกัเรียนไม่เรียนหนงัสืออยา่งหนกั นกัเรียนจะสอบไม่ผา่น 
 

 

โครงสร้างประโยคที่มเีง่ือนไขอยู่หลงัประโยค  :  
 Subject + Verb ท่ีแสดงพจน ์present simple + if + Subject + will + Verb.infinitive + . 
Example:  He will get some books for his paper if he goes to the library. 
                 เขาจะไดห้นงัสือมาท ารายงานถา้เขาไปหอ้งสมุด 

**ประโยคทั้งสามน้ีมีความหมายว่า “ถา้กระท าอยา่งหน่ึงใหเ้ป็นจริงในปัจจุบนั เหตุการณ์อีกอยา่ง

หน่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนดว้ยในอนาคต” 

 

ใบความรู้เร่ือง Conditional Sentence “If” ประโยคเง่ือนไข 
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หมายเหตุ 

 กริยาแสดงพจน์ Present Simple คือ กริยาแสดงพจน์ท่ีเหมาะกบัประธาน เช่น ถา้ประธานเป็น
นามเอกพจน์  กริยาตอ้งเติม –s / - es ถา้เป็นนามพหูพจน์ไม่ตอ้งเติมอะไร 

 กริยา infinitive คือ ค  ากริยาท่ีไม่แสดงกาล / พจน์ / มาลาใดๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงกริยาท่ีนกัเรียนสบัสน
มากท่ีสุดคือ verb to be (is / am / are) verb.infinitive คือ be 

 ประโยคเง่ือนไข และ ประโยคผลลพัธ ์สามารถสลบัท่ีกนัได ้จะใชป้ระโยคใดข้ึนก่อนข้ึนอยูก่บัผู ้
พูด /ผูเ้ขียน ว่าตอ้งการเนน้เง่ือนไขหรือผลลพัธม์ากกว่า ถา้ตอ้งการเนน้ส่ิงใดก็ใชป้ระโยคนั้นข้ึน
ก่อน 
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ใบงานแสดงผงัมโนทศัน์และงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์
 

ช่ือ____________________________________________________ชั้น__________เลขท่ี_______ 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนเขียนหัวข้อเร่ือง If I have a lot of  money, I will……………. โดยหัวข้อ
สามารถท าเป็น key word ของผงัมโนทศัน์และเขียนเป็นความเรียงเชิงคิดสร้างสรรค์จ  านวน 1 เร่ือง 
(10 ประโยค) โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 นาที  
  

ผงัมโนทศัน์เร่ือง________________________ 
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ใบงานเขียนเชิงสร้างสรรค ์

ช่ือ_________________________________________________ชั้น________เลขท่ี____________ 
 

เร่ือง__________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 
รายวิชา        ภาษาองักฤษ             รหสัวิชา          อ.161101              ระดบัชั้น      ประถมศึกษาปีท่ี 6  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง      Our planet                               เวลา     5      คาบ 

บทเรียนยอ่ยท่ี 3                เร่ือง  Fact and Opinion           คาบท่ี  12 – 13              คาบละ 50 นาที  
ครูผูส้อน นางสาววฒันากาญจน์  แกว้มณี 

1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

 มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ
โดยการพูดและเขียน 
2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
 ต.1.3 สามารถพูดหรือเขียนประโยค Fact and Opinion   ได ้
3.สาระส าคญั 
 การใช ้ Fact and Opinion    

4.จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 นกัเรียนสามารถเขียนประโยค Fact and Opinion   ได ้
5.สาระการเรียนรู้ 

การใช ้  Fact and Opinion    
6.ช้ินงานและภาระงาน 
 ผงัมโนทศัน์  
 งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์
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7.กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Introduction)  

1. ครูช้ีแจงการเรียนรู้เร่ืองการใช ้Fact and Opinion   โดยการใชผ้งัมโนทศัน์ ตวัอยา่ง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ขั้นด าเนินการสอน 
2. ครูใหน้กัเรียนเรียนรู้จากใบงานเร่ือง Fact and Opinion    
3. ครูน าเสนอหวัขอ้ท่ีนกัเรียนจะตอ้งเขียนโดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์ 

 
จากตารางขา้งตน้ในคาบท่ี 12 ครูก  าหนดหัวขอ้เร่ือง  Food โดยให้นักเรียนใชห้ัวขอ้น้ีท า

เป็น key word ของผงัมโนทัศน์และเขียนเป็นความเรียงเชิงคิดสร้างสรรค์จ  านวน 1 เร่ือง (10 
ประโยค)ได ้โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 นาที  

จากตารางข้างต้นในคาบท่ี 13  ครูท าการทดสอบการเขียนความเรียงเชิง คิด
สร้างสรรคโ์ดยนักเรียนเลือกเร่ืองดว้ยตวัเอง และสามารถท าเป็น key word ของผงัมโนทศัน์
และเขียนเป็นความเรียงเชิงคิดสร้างสรรค ์จ  านวน 1 เร่ือง (15 ประโยค) ได ้โดยใชเ้วลา 1 คาบ 
50 นาที โดยนักเรียนเลือกใช้โครงสร้างของ Present simple Tense หรือ Past simple Tense 
หรือ Future simple Tense  เพียง 1 โครงสร้าง  

ขณะท่ีนกัเรียนเขียนแผนผงัมโนทศัน์และเขียนเร่ือง ครูเดินสังเกตการณ์ท างานของ
นกัเรียนใหท้ัว่ถึงเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคน 

 

Facts and Opinions    
คาบท่ี 12 Food 
คาบท่ี 13  ทดสอบการเขียน 

Food 

(Key word) 

 

 

health 

 

 

damage 

 

 

Salad is a good health menu. 

 

 Junk food 

 

 

      Good health 

 

 

Junk food damage your health. 
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ขั้นสรุป 
4. ครูเลือกช้ินงานท่ีดีและโดดเด่นมาแสดงใหน้กัเรียนในชั้นเรียนไดเ้ห็นเพ่ือเป็นตวัอยา่ง 

5. ครูใหน้กัเรียนทั้งชั้นช่วยกนัสรุปเร่ืองการใช ้Fact and Opinion    
8.ส่ือและแหล่งเรียนรู้. 
 ใบความรู้เร่ือง Fact and Opinion    
9.การวดัและประเมินผล 

ใบงานแสดงผงัมโนทศัน์และงานเขียน 
แบบประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
เกณฑผ์า่นมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
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ในการอ่านมกัมีการถามถึง fact หรือ opinion อยูเ่สมอ นกัเรียนตอ้งแยกแยะให้ถูกตอ้ง 

ดงัน้ี 

Fact ขอ้เท็จจริงตามกฏธรรมชาติ / มีหลกัฐานยนืยนั /การสงัเกต และพิสูจน์แลว้ หรือ
ประสบการณ์การยาวนานอนัเป็นท่ียอมรับ 

Opinion ความคิดเห็นตามความเช่ือ, ความรู้สึก เราสามารถสงัเกตไดจ้าก ค  าคุณศพัท ์วลี หรือ
ค าบางค า เช่น 

ค าคุณศพัท ์ Pretty  น่ารัก            good ดี 
 Comfort  สบาย        evil  เลว / ร้าย 
วลี / ค  าบางค า Probable   น่าจะ        perhaps บางที 
 Often    บ่อยๆ           almost  เกือบ 
 I believe  ฉนัเช่ือ       I feel  ฉนัรู้สึก 
 in my opinion   ในความคิดของฉนั 
 She suggests   เธอแนะน าว่า  

 

วลี และ ค าถามท่ีมกัพบบ่อยในการอ่าน 

วลี / ค  าถาม ความหมาย / การถามถึง 
Which statement is a fact? ประโยคไหนท่ีเป็นขอ้เท็จจริง 
It is ………………… มนัคือ ................................... 
Is the statement “ ประโยค” fact or opinion? ประโยค ............ เป็นเร่ืองจริงหรือความเห็น 
It is a fact or an opinion . เลือกอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง 

มนัคือ ................................... 

Which of the following statement is a fact? ประโยคไหนเป็นความจริง 
It is ………………… มนัคือ ................................... 
What facts are given in this paragraph? ยอ่หนา้น้ีไดใ้หข้อ้เท็จจริงอะไร 
It is ………………… มนัคือ ................................... 
Which statement is an opinion? ประโยคไหนเป็นความคิดเห็น 

ใบความรู้เร่ือง Fact and Opinion (ข้อเท็จจริงและความคดิเห็น) 
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วลี / ค  าถาม ความหมาย / การถามถึง 
It is ………………… มนัคือ ................................... 
Which of the following statement is an 
opinion? 

ประโยคท่ีตามมาน้ีประโยคไหนเป็นความ
คิดเห็น 

It is ………………… มนัคือ ................................... 
วลี / ค  าถาม ความหมาย / การถามถึง 
วลี / ค  าถาม ความหมาย / การถามถึง 
What opinions are given in this paragraph? ยอ่หนา้น้ีไดใ้หข้อ้คิดเห็นอะไร 
It is ………………… มนัคือ ................................... 
What is the author’s opinion 
about_________? 

ความคิดเห็นของผูแ้ต่งเก่ียวกบัเร่ือง_______คือ
อะไร 

What does the writer think about 
__________? 

ผูเ้ขียนคิดอยา่งไรเก่ียวกบั__________ 

It is ………………… มนัคือ ................................... 
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ใบงานแสดงผงัมโนทศัน์และงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์
 

ช่ือ____________________________________________________ชั้น__________เลขท่ี_______ 
 
ค าช้ีแจง   ครูก  าหนดหวัขอ้เร่ือง Food โดยให้นกัเรียนใชห้วัขอ้น้ีท าเป็น key word ของผงัมโนทศัน์
และเขียนเป็นความเรียงเชิงคิดสร้างสรรค์จ  านวน 1 เร่ือง (10 ประโยค)ได ้โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 
นาที  
 

ผงัมโนทศัน์เร่ือง________________________ 
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ใบงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์

ช่ือ________________________________________________ชั้น_________เลขท่ี____________ 
 

เร่ือง_______________________ 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ใบงานแสดงผงัมโนทศัน์และงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์
 

ช่ือ____________________________________________________ชั้น__________เลขท่ี_______ 
 
ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเขียนผงัมโนทศัน์จากเร่ืองท่ีนกัเรียนก าหนดข้ึนเอง จากนั้นน าไปเขียน
เป็นความเรียงเชิงคิดสร้างสรรค์ จ  านวน 1 เร่ือง (15 ประโยค)  โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 นาที 
โดยใช้โครงสร้าง Present simple Tense หรือ Past simple Tense หรือ Future simple Tense  
เลือกเพียง 1 โครงสร้าง 

 

ผงัมโนทศัน์เร่ือง________________________ 
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แบบทดสอบงานเขียนเชิงคิดสร้างสรรค ์

ช่ือ_________________________________________________ชั้น________เลขท่ี____________ 
 

เร่ือง_______________________ 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Post - test 

Part 1 (ความรู้) 

Choose the best answer. 
This is Harry. He is a male nurse.  He is tall and thin. He    1     at the hospital.  He      2          sick 
people. He gets up at six o’clock in the morning. He takes a shower and      3       his clothes.   Then 
he eats breakfast at half past six.  At seven o’clock, he drives his car to the hospital.  Harry       4        

work at eight o’clock. he cleans the rooms in the hospital. Then, he helps the doctors. At twelve 
o’clock, he has lunch. He goes home at five o’clock. At home he cooks dinner. Then, he watches 
TV. At ten o’clock, he     5       to bed. 

1.) A   goes  B   works  C   is   D   drive 
2.) A    help B  looks down  C   looks after      D looks forward to 
3.) A   puts out B   puts on  C   puts it  D  puts across 

4.) A   starts B    does  C    drives  D   meets 
5.) A   goes  B   starts  C   is   D   downs 

Past 2 (ความรู้) 

Choose the best answer. 
Mrs. Polina is sitting on a bench.  She is wearing a green dress with red flowers on it.  A lot of 

people    6     in this area. Her little boy is sitting beside her. She    7     him to the dentist, but they 
are early for the appointment.  They       8      some boys.  The boys      9     bidminton. Next to 
them, a man and a woman are sitting on a bench. Behind them, a boy is riding on bike cycle way.  
In front of them, a taxi driver     10     on the road. 

 6.)  A. is taking  B.  are watching  C. are walking  D. are playing 
7.)  A.  is taking  B.  are watching  C. are walking  D  are playing 
8.)  A.  is taking  B.  are watching  C. are walking  D  are playing 
9.)   A.  is taking  B.  are watching  C. are walking  D  are playing 
10.)  A. is driving B. are watching  C. are walking  D. are playing 
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Parts 3 (ความรู้) 

Select the best past simple sentence to go with each picture. 

 
11.)     A.  The man was swum  yesterday. 
                                                        B.   The man is swimming yesterday. 
                               C.   The man swam yesterday. 
                               D.   The man swum yesterday. 
  

12.)     A.  Someone feeds a dog. 
     B.   Someone fed a dog. 
     C.   Someone  was fed a dog. 
     D.   Someone feeded  a dog. 
   

13.)       A.   They rode the bicycle  in the park. 
     B.    They ride the bicycle  in the park. 
     C.    They are rode the bicycle  in the park. 
     D.    They are ridden the bicycle  in the park. 
 

14.)     A.   They fight in the game. 
     B.   They fought in the game. 
     C.   They were fought in the game. 
     D.   They fighted in the game. 
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Part 4 (ความเข้าใจ) 

Choose the best answer  
15.)  I hope the weather_____________nice.  
        A. is going to be  B.  will be 
        C. is be     D.  being 

16.) We___________dinner at a nice restaurant on Saturday. 
        A. is going to have  B.  are having 
        C. will have   D.  having 

Read the passage and fill word in the blank  

        Louie lives in the city.  He woke up at seven o’clock yesterday. At ten past seven, he was 
making plans for the weekend.  He      17        to the community center. He said that he was going 
to practice the flute there.  That sounds fun, too! 
17.)  A.  will go  B.  shall go  C. are going to go       D.  is going to go  

 

Part 5 (ความเข้าใจ) 

Choose the best answer  
18.)  If  I __________her address, I__________ her an invitation. 
      A. find / will send          B. will find / send 

      C. found / will send                                      D. finding / sending 
19.)  He  _____________ the examination, if  he________ hard. 
       A. pass / work     B. will pass / works 
       C. passing /  work     D. passed / worked 
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Part 6 : fact and opinion (การน าไปใช้) 

Read the passage and answer the question 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.)    What fact is given in the first paragraph? 

         A.  Jackie Robinson was born in Georgia in 1919. 
          B.  He had four brothers and sister. 
          C.  Jackie Robinson was the first Black man to play on a major league baseball team. 

          D.  He played football and baseball and basketball in high school  

21.)  What opinion is given in the last paragraph?   

          A.  I feel that Jackie Robinson is smart           

          B.  I believe  Jackie Robinson didn’t give up anything. 
          C.  Jackie began playing for a league with only Black players when he was 25 
          D.  Growing up, people thought Jackie Robinson was very good at sports. 
 

Jackie Robison 

Jackie Robinson was the first Black man to play on a major league baseball team.  He 
showed us that the color of your skin is not what matters.  What matters is how good you are at 
something and that you don’t give up.  

Jackie Robinson was born in Georgia in 1919.  His family did not have a lot of money.  He 
had four brothers and sister.  Jackie’s father left when he was just a baby.  Then his family moved to 
California. 

Growing up, people thought Jackie Robinson was very good at sports. He played football, 

baseball and basketball in high school.  He was also a very fast runner. Jackie began playing for a 
league with only Black players when he was 25. Later, he becomes the best player. I think Jackie 
Robinson is the greatest baseball player that ever lived. 
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THE BOAT PARADE 

 
The boats are floating along the lakeshore. It is the summer boat parade.  

There are motor boats, rowboats, and sailboats.  

Jessica’s favorite is the yellow motor boat with the flag. The rowboat decorated with flowers is 

Lisa’s favorite. Tony likes the purple sailboat. 

The boats float by one at a time. The people on the boats waive at the crowds. The crowds cheer 
the boats. The boat parade is so much fun to watch. It is the best of the summer. 

Answer the Questions: 

22.) what season is it now? 

       A. winter  B. spring  C. summer  D. autumn 
23.)  Which boat is decorated with flowers? 
       A. motor boat B. sailboats  C. boat parade  D. rowboats 
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Going to the movie 

 
 My class is going to the movie on a field trip next week. We are going to see a movie that tells 

the story from a book we read.  We love it when movie are made from books. It is fun to compare the 
movie to the book I usually like the book better. 

We get to the movie early so we can buy popcorn. Some of us buy candy and slushes too. We all enjoy 
watching the movie. When we return to school, we talk about things that were in the movie and the 

book. The movie and book are similar. We all agree that we like the book better though. Books let you 
picture characters any way you want to picture them. 

Answer the Questions: 

24.) Which sentence is true? 
       A. It is fun to compare popcorn and candy 
       B. It is fun to compare the classroom and movie. 

       C.  It is fun to compare the movie and book. 
       D. It is fun to compare picture and characters. 
25.) Why do they perfect the book ? 
        A.   Book and movie is similar. 
         B.  Books let you picture characters any way. 
         C.  Movie is not fun 

          D. Movie is not excited 
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เกณฑก์ารให้คะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 

หวัขอ้การประเมิน 3 2 1 

เน้ือหา 

เน้ือหามีความถูกตอ้ง
สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ี
ก  าหนดใหเ้ขียน 

เน้ือหามีความถูกตอ้ง
สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ี
ก  าหนดใหเ้ขียนส่วน
ใหญ่ 

เน้ือหามีความถูกตอ้ง
สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ี
ก  าหนดใหเ้ขียนบางส่วน 

การใช้ภาษา 
ใชค้  าตรงความหมาย  
ประโยคถูกหลกัไวยากรณ์
มากที่สุด 

ใชค้  าตรงความหมาย  
ประโยคถูกหลกั
ไวยากรณ์มาก 

ใชค้  าตรงความหมาย  
ประโยคถูกหลกั
ไวยากรณ์นอ้ย 

ความคดิสร้างสรรค์ 
 
1.ความคิดคล่องแคล่ว 
 
 
 
2.ความคิดยดืหยุน่ 
 
 
 
3.ความคิดริเร่ิม 
 
 
 
4.ความคิดละเอียดลออ 

 
 
สามารถเลือกค าครบ
จ านวน 46 -50 ค  า 
 

 
 
สามารถเลือกค าได ้
จ านวน 40-45 
 

 
 
สามารถเลือกค าไดน้อ้ย
กว่า 40 ค  า 
 

 
สามารถใชค้  าศพัทไ์ด้
หลากหลาย 

 
สามารถใชค้  าศพัทไ์ด ้
ค่อนขา้งหลากหลาย 
 

 
สามารถใชค้  าศพัทไ์ด้
หลากหลายบางส่วน 
 

 
มีความคิดที่แปลกใหม่ที่
แตกต่างจากผูอ้ื่นมาก 
 

 
มีความคิดที่แปลกใหม่
ที่แตกต่างจากผูอ้ื่นปาน
กลาง 

 
มีความคิดที่แปลกใหม่ที่
แตกต่างจากผูอ้ื่น
บางส่วน 

 
ใชภ้าษาส่ือความคิดได้
อยา่งสมบูรณ์ 

 
ใชภ้าษาส่ือความคิด
ค่อนขา้งสมบูรณ์ 
 

 
ใชภ้าษาส่ือความคิดยงั
ไม่สมบูรณ์ 

 
ผังความคดิ 

 
 

 
สาระและขอ้มูลถูกตอ้ง
ตามหวัขอ้มาก 
 

 
สาระและขอ้มูลถูกตอ้ง
ตามหวัขอ้ปานกลาง 
 

 
สาระและขอ้มูลถูกตอ้ง
ตามหวัขอ้นอ้ย 
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ประวตัผิู้เขียน 
 

ช่ือ – นามสกุล    นางสาววฒันากาญจน์   แกว้มณี 
ประวติัการศึกษา    ปี พ.ศ.2551 
                                            ศิลปศาสตร์บณัฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาองักฤษ 
     มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษา  

ส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร 
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