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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบั
เทคนิคจ๊ิกซอว์ที่มีตอ่ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 

ผู้วิจยั จิตรวี อทุมุพร 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ

ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิค
จ๊ิกซอว์ก่อนและหลงัเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์และ
วิธีการสอนแบบเดิมกลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 จ านวน 58 คน โดยได้มาจากการสุม่กลุม่
ตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยวิธีการสุม่อย่างง่ายเพื่อแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองโดยใช้
การสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจ๊ิกซอว์ และกลุม่ควบคมุโดยใช้การสอนแบบเดิม เคร่ืองมือที่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
จ านวน 4 แผน ใช้เวลาคาบละ 50 นาที 2) แผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบเดิม จ านวน 4 แผน ใช้เวลา
คาบละ 50 นาที 3) แบบวดัความสามารถทางการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ซึง่เป็นทดสอบอตันยั ใช้ส าหรับการ
ทดสอบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการก่อนเรียนและหลังเรียน  ผลการวิจัยพบว่า1) 
ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  4 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .052) 
ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการ
สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจ๊ิกซอว์ สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบเดิมอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 
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The objectives of this studyare 1) to compare the imaginative writing abilities of 

Prathomsuksa Fourstudents before and afterusing the Concentrated Language Encounters in 
combination with the Jigsaw teaching technique and 2) to compare the imaginative writing abilities of 
Prathomsuksa Fourstudentsusing Concentrated Language Encounters along with the Jigsaw 
technique and Traditional Approach teaching. The subjects in this study consisted of fifty-
eightPrathomsuksa FourstudentsatOngkharak Demonstration School, Srinakharinwirot University in 
Nakhonnayok that were separated into two classes; a control group and an experimental group. The 
allocation of the subjectsused cluster random sampling. The research instruments included: 1) four 
fifty-minute lesson plans using Concentrated Language Encounters with along the Jigsaw technique, 
2) the four fifty-minute lesson plans using the Traditional Approach, and 3) apre and a posttest to 
evaluate imaginative writing abilities. The statistics used for data analysis were average and standard 
deviation. The statistics used for hypothesis testing was t-test dependent samples andt-test 
independent samples. The research design was Control Group Pretest-Posttest Design. The findings 
of this study were as follows:1) The students’ imaginative  writing abilities of studentsafter applying 
Concentrated Language Encounters together with the Jigsaw teaching techniquewere higher than 
before with statistically significant differences at .05 a level of. 2)The imaginative writing ability of 
students who participated in Concentrated Language Encounters with the Jigsaw 
teachingtechniquewere higher than the students who participated in Traditional Approach teaching 
with a statistically significant differences of .05 level. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์และแสดงความเป็นชาติไทย และยังเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

ติดตอ่ส่ือสารของคนในชาติ โดยจะใช้ภาษาไทยในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและใช้ภาษาไทย
เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสารสารเพ่ือเข้าใจร่วมกัน และภาษาไทยยังเป็นมรกดทางวฒันธรรมท่ี
แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของติไทย ดงันัน้ภาษาจึงมีความส าคญัยิ่งของคนไทย ดงัท่ี วรรณี โสม
ประยรู (2553: 24) ได้กล่าวถึงความส าคญัของภาษาไทยว่า ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีส าคญัยิ่งของ
คนไทย เพราะนอกจากจะเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารแล้ว ภาษายงัเป็นเอกลกัษณ์ประจ า
ชาติชาติ เป็นความมัน่คงของชาติ และเป็นมรดกอนัล า้คา่ท่ีบรรพบรุุษสร้างไว้เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารแสดงถึงความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา (2548)  กล่าวว่า 
ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีคนไทยใช้เป็นเคร่ืองมือในการคดิ ในการส่ือสาร และในการด ารงชีวิตของตน 
ภาษาไทยท าให้คนไทยเข้าใจกนั และมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั ดงันัน้ภาษาไทยจึงเป็นภาษาท่ี
คนไทยต้องให้ความส าคญัโดยเร่ิมตัง้แต่การศึกษาในระดบัประถมศึกษา ดงัท่ี สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานปาฐกถาเร่ือง การจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย เน่ืองในวนัภาษาไทยแหง่ชาต ิพ.ศ. 2549  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจบุนัการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในระดบัชัน้ประถมเป็นชว่งเวลาท่ีส าคญัท่ีจะต้อง

เร่ิมต้นอยา่งดีท่ีสดุ เพราะเป็นการวางพืน้ฐานของการเรียน ทัง้การอ่าน การเขียน การท างานท่ีเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  อีกทัง้เป็นหล่อหลอมคุณลักษณะของความเป็นคนดี โดยคุณครูจะต้องดูแล

การเรียนภาษาไทยในระดบัประถมศึกษาเป็นการเรียนขัน้ต้น เพื่อวางรากฐานการศึกษา ไม่

เฉพาะแต่ในด้านความรู้ภาษาไทย แต่ยังเป็นรากฐานของการศึกษาความรู้วิชาอื่นๆ เป็น

รากฐานของการคิด การรับคณุธรรมจริยธรรม การรู้จดัระเบียบวินยัและกฎเกณฑ์ของสงัคม 

ตลอดจนการปลกูฝังความเป็นคนไทยและวฒันธรรมไทยด้วย ภาษาเป็นสื่อส าคญัของการ

รับประสบการณ์ การคิด การสร้างสรรค์ การปฏิบตัิตน และการแสดงออก ภาษาเป็นสว่นที่

แสดงบุคลิก ส าหรับคนไทย ภาษาไทยจึงเป็นภาษาที่ส าคัญที่สุด การเรียนในระดับ

ประถมศึกษาเป็นการเรียนขัน้พืน้ฐาน ที่หากได้เรียนและจดจ าไว้ได้ถูกต้อง แม่นย าแล้ว 

ผู้ เรียนก็จะสามารถยดึถือเป็นหลกัที่จะใช้ได้ตลอดไป 
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นักเรียนอย่างใกล้ชิด ดงัท่ีปาฐกถาของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
ข้างต้นท่ีมุ่งเน้นให้เห็นความส าคัญกับการอ่านและการเขียน โดยครูจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีจะพฒันาให้นกัเรียนสามารถอา่นออกเขียนได้ เพ่ือท่ีน าไปใช้ส่ือสารในรายวิชาอ่ืน
ให้เกิดผลส าเร็จ 

การเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษา หากพิจารณาถึงปัญหาท่ีครูผู้สอนพบมากเป็น
เร่ืองการอ่านและการเขียน ดงัท่ี ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2552: 8) ได้กล่าว
วา่ ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง การอ่านและการเขียนมีความส าคญัอย่างมากท่ี
จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากพบว่าโรงเรียนต่างๆ มีปัญหาด้านการอ่าน การ
เขียน ท าให้เล็งเห็นถึงปัญหาดงักลา่วจงึได้ประกาศจดุเน้นการพฒันาผู้ เรียน ด้านการอ่าน และการ
เขียน  ซึ่งในช่วงชัน้ ท่ี 2 ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 เน้นการอ่านคล่องและเขียนคล่อง 
นอกจากนี ้จากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้
ประสมศกึษาปีท่ี 6 ซึ่งทดสอบโดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้สรุปดงันี ้ผล
ของการทดสอบในปี พ.ศ. 2558 วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 49.33 คะแนน ส่วน
การจ าแนกตามรายสาระ พบว่า วิชา ภาษาไทย สาระท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ สาระการอ่าน 
(60.82) รองลงมา คือ สาระการเขียน (55.06) แต่เม่ือเปรียบเทียบผลของการทดสอบในปี พ.ศ. 
2557 วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ีย 45.02 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสามารถทางด้านทกัษะการ
เขียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องแก้ไขและพฒันาในเร่ืองการเขียนให้มากยิ่งขึน้ ทัง้นีต้้องให้ผู้ เรียนตระหนกั
และเห็นถึงความส าคญัของภาษาไทยท่ีเป็นภาษาประจ าชาติ  ปัญหาดงักล่าวข้างต้น กล่าวถึง
ปัญหาการเขียนซึ่งจากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีออกมา การสอนทักษะการเขียนเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพนัน้ ปัญหาส าคัญท่ีผู้ สอนควรค านึงในเร่ืองของ การขาดความรู้ ประสบการณ์ 
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความช่างสงัเกต การใช้ภาษา และขาดการฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอ 
ถ้าผู้ เรียนฝึกฝนอยู่เสมอก็จะสามารถพัฒนางานเขียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  เพราะการ
ฝึกฝนย่อมช่วยเพิ่มพนูทกัษะการเขียนให้ดีขึน้ นอกจากนี ้อจัฉรา (2554: 4)ได้กลา่วถึงเร่ืองปัญหา
การเขียนวา่ การเขียนเป็นการใช้ทกัษะซึ่งจะต้องอาศยัการน าถ้อยค าและความรู้จากประสบการณ์
ตา่ง ๆ มาเรียบเรียงล าดบัความคิดให้ตอ่เน่ืองกนั ซึ่งปัญหาท่ีครูผู้สอนพบในปัจจบุนั คือ การท่ีเด็ก
เขียนไม่ได้ มีความเบื่อหน่ายในการเขียน ขาดการจัดล าดับความท่ีดี ใช้ภาษาห้วน ขาดการมี
สุนทรียภาพทางภาษา ใช้ภาษาไม่ถูกต้องกาลเทศะและบุคคล  ถ้าหากครูผู้ สอนได้ตระหนักถึง
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ความส าคญัของปัญหาดงักล่าว หาวิธีการแก้ไขให้หมดไป โดยการจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้มีการ
เขียนสร้างสรรค์ ก็จะท าให้ผู้ เรียนรักการเขียน มีเจตคตท่ีิดีตอ่การสร้างสรรค์ผลงาน 

การเขียนเป็นกระบวนการใช้ภาษาในภาคแสดงออก ซึ่งต้องสัง่สมความรู้และความคิด
น ามาเรียบเรียงเป็นเร่ืองราวให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ เป็นทักษะขัน้สุดท้ายท่ียากและซับซ้อนท่ีสุดใน
กระบวนการส่ือสารทางภาษา (รังสรรค์, 2541) โดยสอดคล้องกับ กองเทพ (2542) การเขียน คือ
ทกัษะการใช้ภาษาชนิดหนึ่ง เป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด จินตนาการ ประสบการณ์ต่าง ๆ 
รวมทัง้อารมณ์และความรู้สึกกับข่าวสาร เป็นการส่ือสารหรือส่ือความหมายโดยมีตัวหนังสือ
ตลอดจนเคร่ืองหมายต่าง ๆ เป็นสัญลกัษณ์แทนถ้อยค าในภาษาพูด เพ่ือให้ผู้ อ่านเข้าใจได้ตาม
ความมุ่งหมายของผู้ เขียน การเขียนจึงเป็นทกัษะท่ีมีหลกัฐานถาวรปรากฏอยู่นาน และการเขียน
จะเกิดผลดีหรือผลเสียนัน้ ขึน้อยู่กับคณุภาพของเนือ้หาและกลวิธีการเขียนของผู้ เขียน ดงันัน้การ
จะพฒันาทกัษะทางด้านการเขียนให้ผู้ เรียน ครูควรมีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียน 
เพ่ือท่ีผู้ เรียนจะสามารถถ่ายทอดความคิด จินตนาการ ประสบการณ์ต่าง ๆ รวมทัง้อารมณ์และ
ความรู้สึก เป็นการส่ือสารหรือส่ือความหมายโดยใช้ตวัหนังสือในการถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ในงาน
เขียนออกมาอย่างสร้างสรรค์และถูกต้องตามหลกัการเขียน กรรณิการ์ (253: 33) กล่าวถึง งานท่ี
เรียกว่างานสร้างสรรค์นัน้ ผู้ท าได้ใช้จินตนาการหรือประสบการณ์ของเขาเองจริง ๆ มิได้ลอกเรียน
แบบของผู้ อ่ืนมา ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผู้ เขียนจะต้องสามารถใช้จินตนาการหรือความคิด
ค านึงของตนเขียนออกมาด้วยถ้อยค าท่ีสละสลวย ประทบัใจผู้อ่าน ผู้ ฟัง และให้ความรู้สึกในทาง
เพลิดเพลินใจและระดบัสตปัิญญาไปในตวั  

ด้วยเหตุนี ้การการจัดการเรียนการสอนท่ีจะพัฒนาความสามารถในการ
เขียนเร่ืองตามจินตนาการ โดยท าให้ผู้ เรียนมีทักษะการเขียนท่ีดี สามารถท าให้ผู้ เรียนเกิด
จินตนาการ สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเกิดจากความคดิ ความรู้สึก ประสบการณ์ของตนเองลงใน
งานเขียน เพ่ือท่ีจะท าให้งานเขียนมีประสิทธิภาพ ผู้ สอนจะควรมีวิธีการถ่ายทอดและฝึกฝน
กระบวนการเขียนให้นกัเรียนเกิดความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถน าความคิดมาพฒันางานเขียน
ของตนเองได้ ทัง้นีจ้ากการศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัเร่ืองการเขียนตามจินตนาการ 
ผู้วิจยัพบว่า วิธีการจดัการเรียนรู้โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษาและเทคนิคจิ๊กซอว์ 
เป็นวิธีท่ีน่าจะสามารถพัฒนาทักษะการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้  

การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (Concentrated Language Encounters หรือ 
CLE) (เสาวลักษณ์, 2533: 18-31) กล่าวว่า การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเป็นการสอนท่ี



  4 

มุ่งเน้นการให้ปัจจยัและกระบวนการเรียนรู้ด้วยกลวิธีต่าง ๆ ท่ีจะท าให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม และได้
ประสบการณ์ตรงในทางการใช้ภาษาทัง้การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนอย่างต่อเน่ืองเป็น
การบรูณการด้วยตนเองจากการพฒันาความเข้าใจความหมายโดยรวมของเร่ือง ไปสู่องค์ประกอบ
ย่อยของภาษา โดยยึดส่ือการเรียน และการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาขึน้อย่างมีเป้าหมายในการน า
รูปแบบภาษาเพ่ือใช้ส่ือสารได้ในชีวิตประจ าวนัเป็นหลกั และให้สอดคล้องกบัการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตในแตล่ะชมุชนของผู้ เรียน ล าดบัของกระบวนการการเรียนการสอนจะจดัตามหลกัการพฒันา
ภาษาของผู้ เรียนในการรับรู้ และเรียนรู้ตามธรรมชาติ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างระดบั
ความสามารถ ความถนดั ความสนใจ และสติปัญญาของผู้ เรียน กลวิธีในการสอนจะยึดหลกัการ
ทางภาษาศาสตร์เชิงระบบ (Systemic Linguistics) ภาษาเชิงจิตวิทยา (Psycholinguistics) และ
จิตวิทยาในการเรียนรู้ (Learning Psychology) เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนพฒันากระบวนการเรียนรู้ภาษา
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางความคิดและเจตคติทางบวกในการเรียนรู้ ซึ่งจะน าไปสู่
จดุหมายปลายทางท่ีต้องการคือ ความสามารถของผู้ เรียนในการใช้ภาษาโดยการฟัง การพูด การ
อา่น และการเขียนได้อยา่งอิสระ และถกูต้องเหมาะสมตามกาลและเทศะ 

การศึกษาข้างต้นพบว่าการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา (Concentrated 
Language Encounters หรือ CLE) จะสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนของผู้ เรียนได้ 
ผู้ วิจยัท่ีได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา เช่น (หทยัทิพย์ (2552: 
104) ได้ท าการศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยรูปแบบ
การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (CLE) กับรูปแบบการสอนแบบพาโนรามา (PANORAMA) 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา 
(CLE) กบัรูปแบบการสอนแบบพาดนรามา มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิง
สร้างสรรค์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ สุภาพร (2542:59) การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการเขียน
ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบท่ี 
2 กบัการสอนตามคูมื่อครู ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษามี
ความเข้าใจในการอ่านและเขียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนตาคู่มือครูอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีระดบั .01  

โดยท่ีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) เป็นการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือท่ีผู้ วิจัยเลือกศึกษา เน่ืองจากเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือ
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สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้มีส่วนชว่ยเหลือกนัและพึ่งพาอาศยักนัในกลุ่ม  ดงัท่ี สวุิทย์ (2545: 177 - 180) 
ได้กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอร์ หมายถึง การจดัรูปแบบการเรียน 
โดยมีวิธีการแบ่งนักเรียนเป็นทีม ซึ่งความสามารถของผู้ เรียนคละกันภายในกลุ่ม โดยจัดระดับ
ความสามารถสูง ปานกลาง และต ่า คละกันเรียกทีมนีว้่า ทีมบ้าน เรียกทีมนีว้่าทีมผู้ เช่ียวชาญ 
หลงัจากนัน้สมาชิกในทีมผู้ เช่ียวชาญกลบัไปท่ีทีมบ้านของตน แตล่ะคนช่วยสอนเพ่ือในทีมบ้านให้
เข้าใจในสาระท่ีตนได้ศึกษาร่วมกับทีมผู้ เช่ียวชาญมา ซึ่งสมาชิกทุกคนในทีมบ้านก็จะได้เรียนรู้
ภาพรวมของสาระทัง้หมด จากสมาชิกกลุ่มเช่ียวชาญท่ีแยกย้ายออกไปศึกษาสาระท่ีแตกต่างกัน
ออกไป และหลงัจากนัน้ นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบ หากทีมใดท าคะแนนได้สูงสุด ครูให้การ
เสริมแรง โดยการกล่าวค าชมเชย หรือมอบรางวัล เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนร่วมมือกันในการ
เรียนรู้ นอกจากนี ้วัชรา เล่าเรียนดี (2548: 121-122) ได้กล่าวถึง วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ซึ่งจะจดักลุ่มผู้ เรียนแบบคละความสามารถ โดยจะแบง่หวัของในการศกึษาไปยงั
กลุ่มผู้ เช่ียวชาญ จากนัน้ท าการน าเสนอและพฒันาผู้ เรียนจากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ หลงัจากนัน้จะท า
การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ เช่ียวชาญและเดิม จากนัน้น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม ครูให้
ค าแนะน าและปรับปรุงผลงาน  

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ ซึ่งมีผู้ ท่ีน ามาใชในจัดการเรียนการสอน 
วารณี  พรหมคณุ (2549: 49) ท าการศกึษา เร่ือง การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย ด้าน
การอ่านจบัใจความ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ โรงเรียนชมุชนบ้านหนองคู ่จงัหวดั
ศรีษะเกษ ผลการวิจยัพบว่า แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจบัใจความ ส าหรับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.33/82.30 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ท่ีตัง้ไว้ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทยด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ ซึง่จะสอดคล้องกบังานวิจยัของ พรรณกา พลขาง (2550: 89) ได้ท าการศกึษาเร่ือง 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังมโนทัศน์
ประกอบการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านกดุฉิม 
จงัหวัดหนองบงัล าภู ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพิ่มขึน้จาก
ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และ พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ (2554: 85) ได้ศกึษา
เร่ือง ผลการใช้รูปแบบจิ๊กซอว์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและทักษะการท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 3 และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและ
ทักษะการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนของนักเรียน ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจ๊ีกซอว์ กับ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
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มธัยมศึกษาเขต 8 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอว์ 
ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยสูงกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนมีทกัษะการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนสูง
กว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ และหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจิ๊ก
ซอว์ มีทกัษะการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนสงูกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากการศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษาและการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ เม่ือน าทัง้สองกลวิธีมาจดัการเรียนการสอนร่วมกนัน่าจะสามารถ
ท าให้ผู้ เรียนมีทกัษะทางด้านการใช้ภาษาในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการให้ มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ อีกทัง้พัฒนาเร่ืองของการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้มีส่วนช่วยเหลือกัน 
และฝึกให้ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกนัในการท างาน  

จากเหตุผล ท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยจึงท าการศึกษาการจัดการเรียน รู้แบบมุ่ ง
ประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 และน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางการปรับปรุงและ
พฒันากระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยให้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊ก
ซอว์ก่อนและหลงัเรียน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊ก
ซอว์และวิธีการสอนแบบเดมิ 

ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษาค้นคว้าในครัง้นีส้ามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทย เร่ืองการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์ โดยวิธีการจดัการเรียนรู้นีจ้ะสามารถน าไปพฒันาทกัษะ
การเขียนภาษาไทย โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทยได้ดี อีกทัง้เป็น
ทางเลือกส าหรับผู้สอนท่ีจะน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน มีนกัเรียนทัง้หมด 75 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน โดยได้มาจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายเพ่ือแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองโดยใช้การ
สอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์ และกลุม่ควบคมุโดยใช้การสอนแบบเดมิ  

3. ระยะเวลาในการวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า ท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 

โดยใช้ระยะเวลาทดลอง 4 คาบตอ่สปัดาห์ คาบละ 50 นาที รวม 14 คาบ  
4. ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่  
1.1 วิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์ 
1.2 วิธีการสอนแบบเดมิ 

2. ตวัแปรตาม ได้แก่  
2.1 ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

5. เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย  
การศึกษาครัง้นีใ้ช้เนือ้หาวิชาภาษาไทย  ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ใน
ระดบัช่วงชัน้ท่ี 2 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ในสาระท่ี 2 การเขียน ตวัชีว้ดัท่ี 7 เร่ือง การเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการ  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ หมายถึง การเขียนเร่ืองท่ีเกิด

จากความคิด ความรู้สกึ ความใฝ่ฝัน จินตนาการ และตามความต้องการของผู้ เขียน ก่อให้เกิดเป็น
ภาพเหตกุารณ์ สถานท่ี และบคุคลท่ีเกิดจากประสบการณ์ ด้วยการจดจ าหรือบนัทึกผา่นสมองและ
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จิตใต้ส านึก เป็นการสร้างจินตนาการได้อย่างอิสระ โดยผ่านการน าเสนอผลงานการคดินัน้ออกมา
เป็นรูปแบบการเขียนต่าง ๆ ซึ่งจะจัดระบบความคิด เรียบเรียงเนือ้หาของเร่ืองท่ีเขียนอย่าง
สร้างสรรค์ และใช้ส านวนภาษาได้อยา่งเหมาะสม 

2. วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ หมายถึง การ
จดัการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นให้ผู้ เรียนเข้าใจการเขียนท่ีหลากหลายตามอรรถลักษณ์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละบริบท  มา
ประยกุต์ใช้ร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์ ซึ่งมีลกัษณะของการเรียนแบบร่วมมือและแบง่ผู้ เรียนเรียนรู้เป็น
กลุ่ม มีระดบัความรู้แตกต่างกัน การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊ก
ซอว์จึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะการเขียนเร่ืองต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะการเขียนท่ีหลายและ
ส่งเสริมการท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจของนักเรียนและให้มีทักษะการเขียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้ วิจยัได้น าข้อมูลของวิธีการแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาและ
เทคนิคจิ๊กซอว์ทาสงัเคราะห์เป็นขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้เตรียมความพร้อม ครูจดันกัเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน)
กลุม่ละ 4-6 คน  

ขัน้ท่ี 1 ศึกษาค้นคว้า (Exploration) ครูให้นักเรียนเลือกหัวข้อท่ีสนใจตามบทบาท
หน้าท่ีในสมาชิกในกลุ่ม พร้อมทัง้อธิบายหวัข้อตา่ง ๆ ให้เข้าใจ จากนัน้แยกออกไปศกึษาตามกลุ่ม
ท่ีมีหวัข้อเดียวกนั ท าความเข้าใจร่วมกนัในกลุม่ท่ีได้รับหวัข้อเดียวกนั พร้อมท าใบกิจกรรม 

ขัน้ท่ี 2 อภิปรายและเขียนแผนผงัสรุปความ (Discussion  and Mapping) นกัเรียน
กลับเข้ากลุ่มเดิมของตน โดยอภิปรายหัวข้อท่ีท าการศึกษาให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจตามล าดับ 
จากนัน้ท าแผนผงัสรุปความจากใบกิจกรรม 

ขัน้ท่ี 3 เช่ือมโยงเนือ้หา (Connection Contexts) ครูเช่ือมโยงเนือ้เข้าสู่เร่ืองท่ีเรียน 
โดยอธิบายอรรถลกัษณะท่ีส าคญัของการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ และลกัษณะโครงสร้างในการ
ด าเนินเร่ือง และอภิปรายเร่ืองท่ีอ่านร่วมกัน โดยครูจะใช้ค าถามในกระกระตุ้นนกัเรียนจากอรรถ
ลกัษณะของการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ และครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ี
เกิดขึน้กบัตวันกัเรียน หรือท่ีมีเหตกุารณ์คล้ายกนัให้เพ่ือนฟัง 

ขัน้ท่ี 4 กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activities) ครูให้ผู้ เรียนเขียนเร่ืองร่วมกันใน
กลุม่ โดยลงมือเขียนเร่ืองจากการศกึษาเนือ้หาร่วมกนัแล้ว  

ขัน้ท่ี 5 วิเคราะห์เร่ือง (Analysis) ผู้ เรียนร่วมกนัวิเคราะห์อรรถลกัษณ์เก่ียวกบัเร่ืองท่ี
เขียน พร้อมแก้ไขความถกูต้องของภาษา เพ่ือพฒันาการเขียนของตนเอง 
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ขัน้ท่ี 6 กิจกรรมทางภาษา (Language Activities) ครูให้แต่ละกลุ่มน าเสนอเร่ืองท่ี
เขียนในชัน้เรียน และจดัท าสมดุนิทาน 

3. วิธีการสอนแบบเดิม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีครูเป็นผู้ จัดกิจกรรม
ตา่งๆ โดยครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้นกัเรียนด้วยการบรรยาย แจกเอกสาร การใช้ส่ือ ให้นกัเรียน
ร่วมกนัอภิปราย แสดงความคิดเห็น น าเสนองานหน้าชัน้เรียนและท าแบบฝึกหดั ตลอดจนช่วยกนั
สรุปเนือ้หาหรือสิ่งท่ีได้จากการเรียน หลังจากนัน้จึงประเมินผล โดยการทดสอบและการตอบ
ค าถาม โดยขัน้ตอนการสอนแบบเดมิ มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน สนทนากับนักเรียนเก่ียวกับเนือ้หาท่ีจะเรียนรู้ โดยให้
นกัเรียนอา่นนิทาน แล้วให้นกัเรียนคดิและคาดเดาวา่บทอา่นนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร  

ขัน้ท่ี 2 ขัน้จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1. แบง่กลุม่นกัเรียนออกเป็นกลุม่ กลุม่ละ 4-6 คน 
2. ครูมอบหมายให้นกัเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

เขียนสรุปใจความส าคญัเร่ืองท่ีอ่านเป็นแผนภาพโครงเร่ือง โดยใช้ค าถาม ใคร (ตวัละครในเร่ืองมี
ใครบ้าง) ท าอะไร (เหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้) ท่ีไหน (สถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ์) เม่ือไร (เวลาหรือ
เหตกุารณ์เกิดขึน้เม่ือไร) อยา่งไร (วิธีการหรือบรรยากาศเป็นอยา่งไร) และหาค าตอบ 

3. ครูให้นักเรียนน าเสนอเร่ืองจากแผนภาพโครงเร่ือง โดยใช้ภาษาท่ีเป็นของ
นกัเรียนเอง 

4. ครูให้นักเรียนฝึกเขียนเร่ือง โดยใช้อรรถลักษณะของเร่ืองเดิม จากใบงานท่ี
ก าหนด 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุป 

ครูให้นักเรียนน าเสนอเร่ืองท่ีเขียน และจัดท าเป็นสมุดนิทานพร้อมทัง้วาด
ภาพประกอบเร่ืองราว 
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กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมตฐิานการวิจัย 
1. ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี

ได้รับการสอนโดยวิธีมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง 

2. ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี
ได้รับการสอนโดยวิธีมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอน
แบบเดมิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวแปรอิสระ 

- วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ่ภาษา 

ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว่ 

- วิธีการสอนแบบเดิม 

 

ตัวแปรตาม 

- ความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน
แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 มีเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
1.1 ความหมายของจินตนาการ 
1.2 องค์ประกอบของจินตนาการ 
1.3 ความหมายของการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
1.4 องค์ประกอบของการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
1.5 รูปแบบของการสอนเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
1.6 หลกัการสอนเขียนเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
1.7 เกณฑ์การวดัผลการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
1.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษา  
2.1 ความเป็นมาและความหมายการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษา 
2.2 ทฤษฎีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษา 
2.3 อรรถลกัษณะของภาษา (Genre) 
2.4 การสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษา 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเทคนิคจิ๊กซอว์ 
3.1 ความเป็นมาและความหมายเทคนิคจิ๊กซอว์ 
3.2 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กวอว์ 
3.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเทคนิคจิ๊กซอว์ 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
1.1 ความหมายของจินตนาการ 

สุจริต เพียรชอบ (2540: 155) ได้ให้ความหมายของจินตนาการว่า เป็นอ านาจ
ความสามารถของการคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเป็นไปได้ซึ่งการคิดนัน้เป็นผลของจิต เป็นแหล่งการคิด
ประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ อนัเป็นผลจากการรับรู้และจากประสบการณ์แตห่นหลงั ซึ่งมีนกัการศกึษา
อีกหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของจินตนาการไว้ว่า อญัชลี ทองเอม (2541: 10) ได้กล่าวถึง
ความหมายของจินตนาการว่า จินตนาการเป็นการสร้างภาพขึน้ในใจของผู้ เขียนและผู้อ่าน การ
สร้างภาพต้องประกอบด้วยถ้อยค าท่ีชัดเจน เรียบง่าย ไพเราะ แม้สิ่งท่ีเป็นนามธรรมสัมผัสด้วย
ประสาททัง้ห้าไม่ได้ ก็สามารถปรากฏเป็นภาพนึกในใจได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับ ดับบลิว ทูแมน 
(วนิ ช  สุธา รัตน์ . 2747: 155; อ้างอิงจาก Toman. 1972: 104) ได้กล่ าวถึ งจินตนาการว่า 
จินตนาการเป็นการสร้างภาพขึน้ในใจ จากการท่ีบุคคลได้เคยประสบกับบุคคล วตัถุ เหตุการณ์ 
สถานการณ์ หรือกระบวนการต่าง ๆ โดยท่ีสิ่งเหล่านีเ้ป็นมวลหมู่ของประสบการณ์ท่ีบุคคลเก็บ
สะสมไว้นับตัง้แต่วัยเร่ิมต้นของชีวิตจนถึงปัจจุบัน จินตนาการเป็นสิ่งท่ีสร้างสรรค์ออกมาใน
ลกัษณะท่ีแปลกแตกต่างไปจากแนวคิดเดิมโดยท่ีผลงานนัน้เป็นการผสมผสานของความคิดทาง
ศิลปะและวิทยาศาสตร์ นอกจากนี ้ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2557: 12) ได้กล่าวถึงความหมาของ
จินตนาการว่า จินตนาการ หมายถึง กระบวนการสร้างมโนภาพทางจิตเพ่ือให้เกิดเป็นภาพตา่ง ๆ 
ในความคดิตามความต้องการ ก่อให้เกิดเป็นภาพเหตกุารณ์ สถาน์ท่ีวตัถสุิ่งของรูปร่างหน้าตา และ
บุคคลท่ีมาจากการรับรู้ของแต่ละคนท่ีมีประสบการณ์สะสมในอดีตมาก่อน ด้วยการจดจ าหรือ
บนัทึกผ่านสมองและจิตใต้ส านึก ท าให้มนษุย์สามารถสร้างจินตนาการได้หากแม้บุคคล 2 คนจะ
ได้รับประสบการณ์ท่ีเหมือนกันและเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ
สามารถจินตนาการได้เหมือนกนั เพราะการจินตนาการนัน้จะขึน้อยู่กับการท่ีแตล่ะบคุคลเลือกใช้
ชดุความทรงจ าหรือความคดิท่ีแตกตา่งกนัมาผสมผสานกนัตามสภาวะทางอารมณ์ในขณะนัน้ด้วย 
แล้วค่อยเกิดขึน้เป็นจินตนาการ ซึ่งเป็นพลังอ านาจท่ีสามารถจะเปล่ียนแปลงชีวิตความเป็นอยู ่
การศกึษาเลา่เรียน การท างานให้ประสบความสขุและความส าเร็จได้ 

กาเวน, เชคติ. (2551: 3) ได้กล่าวถึงความหมายของจินตนาการว่า คือเทคนิคการใช้
ภาพเพ่ือสรรค์สร้างสิ่งท่ีต้องการในชีวิต ซึ่งไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่หรือไม่คุ้นเคยแตอ่ย่างใด เพราะจริง 
ๆ แล้วคุณก็ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว มันเป็นพลังแห่งจินตนาการตาม
ธรรมชาติของคุณ เป็นพลังงานสร้างสรรค์พืน้ฐานแห่งจักรวาลท่ีใช้กันอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะรู้ตวั
หรือไมก็่ตาม   
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จากความหมายของจินตนาการ สรุปได้ว่า  จินตนาการเป็นการสร้างภาพจาก
ความคิด ความรู้สึก ความใฝ่ผัน โดยจะเช่ือมโยงกับประสบการณ์และสภาพแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวนั 

1.2 องค์ประกอบของจินตนาการ 
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2557: 12) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของจินตนาการว่า 

องค์ประกอบท่ีจะส่งผลตอ่การพฒันาจินตนาการคือทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีอยูใ่กล้ตวัเด็กอนัได้แก่ บคุคล
ใกล้ชิด เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและพ่ีเลีย้ง เป็นต้น รวมถึงสภาพแวดล้อมรอบ ๆ เช่น บุคคล 
สภาพแวดล้อมและสังคม กิจกรรมรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นอย่างไรให้เกิดจินตนาการ 
การเลน่แบบเช่ือมโยงเสริมจินตนาการ การเลน่ผา่นนิทาน 

การท่ีเด็กได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสมัผสัทางหูแล้วคิดให้เกิดจินตภาพภายในใจ เป็น
การบ่มเพาะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ นิทานเปรียบเสมือนประตูท่ีน าพาเด็กๆเข้าไปสู่โลกแห่ง
จินตนาการ ผู้ ใหญ่สามารถใช้นิทานเป็นส่ือการเรียนรู้เชิงภาษา การเรียงล าดบัขัน้ตอน สอดแทรก
การสอนจริยธรรม บรูณการองค์ความรู้ตา่งๆลงไปในนิทานท่ีเลา่ การฝึกให้เด็กได้พฒันาทกัษะการ
เล่าเร่ืองด้วยตนเองอย่างสนกุสนาน จะช่วยสร้างความมัน่ใจ รู้จกัคิดเช่ือมโยงอย่างคล่องแคล่วใน
มิตท่ีิสร้างสรรค์ยอยา่งมีระบบ 

สมองของมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ซีก สมองซีกซ้ายควบคุมพัฒนาการด้านตรรกะ 
วิชาการ ภาษา เหตผุล ความจ า และการเคล่ือนไหวของร่างกายด้านขวา สว่นสมองซีกขวาควบคมุ
พัฒนาการเก่ียวกับจินตนาการ ศิลปะ ดนตรี อารมณ์ และการเคล่ือนไหวของร่างกายด้านซ้าย 
แม้ว่าโดยปกติมนษุย์จะมีความถนดัเพียงด้านใดด้านหนึ่ง แตก่ารฝึกบริหารสมองทัง้สองซีกควบคู่
กนัท่ีเรียกวา่ “การพฒันาศกัยภาพทางสมองอย่างสมดลุ” จะสร้างความเป็นเลิศทางความคิด เกิด
การใช้จินตนาการอย่างมีระบบ สามารถเรียบเรียงและถ่ายทอดให้เกิดความเข้าใจโดยไม่ยดึติดใน
กรอบของหลกัการและเหตผุลมากจนขาดความสร้างสรรค์หรือมีจินตนาการมากเกินจะควบคุม 
และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

จากความหมายขององค์ประกอบของจินตนาการสรุปได้ว่า  องค์ประกอบของ
จินตนาการหลายสิ่งท่ีจะสามารถพัฒนาจินตนาการได้ เช่น บุคคล สถาพแวดล้อมและสังคม 
กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั 
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1.3 ความหมายของการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
ความหมายของการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการเขียน

เร่ืองตามจินตนาการและการเขียนสร้างสรรค์นัน้มีลกัษณะเหมือนกนั ผู้วิจยัจึงน าเอกสารเก่ียวกับ
การเขียนสร้างสรรค์มาประกอบ โดยมีนกัการศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ในลกัษณะดงันี ้

กรรณิการ์ พวงเกษม (2535: 29-33) ได้กล่าวถึงความหมายของการเขียนสร้างสรรค์
วา่ เป็นงานเขียนจะต้องสามารถใช้จินตนาการหรือความคดิค านึงของตนเขียนออกมาด้วยถ้อยค า
ท่ีสละสลวย ประทบัใจผู้อ่าน ผู้ ฟัง และให้ความรู้สึกในทางเพลิดเพลินใจ ซึ่งกรมวิชาการ (2545: 
187) ได้กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนโดยใช้ความรู้ประสบการณ์และจินตนาการ
ในการเขียนเรียงความ นิทาน เร่ืองสัน้ นวนิยาย และบทร้อยกรอง ซึ่งผู้ เขียนจะต้องมีความคิดดี มี
จินตนาการดี มีประมวลค าหลากหลาย สามารถน าค ามาใช้ในการเขียน มีเทคนิคการเขียนและใช้
ส านวนสละสลวย ซึ่งสอดคล้องกับ อัฉรา ชีวพันธ์ (2548: 75) ได้กล่าวถึงการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการว่า การเขียนเร่ืองจากจินตนาการเป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ เขียนเร่ืองราวตา่ง ๆ 
ขึน้ในความคิดความใฝ่ฝัน ซึ่งต้องการใช้เกิดขึน้เพราะเป็นการสร้างภาพหรือเร่ืองราวตา่ง ๆ ขึน้ใน
ความคิดและจิตใจ ซึ่งเร่ืองราวนัน้ไม่ใช่สิ่งท่ีเป็นจริง แต่เป็นสิ่งซึ่งผู้ เขียนให้จินตนาการของตนใน
การด าเนินเร่ืองและเหตกุารณ์ของเร่ือง โดยใช้ตวัละครเป็นผู้กระท าสิ่งต่าง ๆ ตามความเพ้อฝันท่ี
ผู้ เขียนต้องการ 

เอกรินทร์ ส่ีมหศาล (2550: 182) ได้กล่าวถึงความหมายของการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการว่า เป็นการเขียนเร่ืองราวต่าง ๆ เช่น นิทาน เร่ืองสั น้ ละคร ฯลฯ ตามความคิดและ
จินตนาการของผู้ เขียน โดยเร่ืองนัน้อาจเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
วนิดา กุลภัทร์แสงทอง (2554: 51) ได้กล่าวถึงความหมายของการเขียนเร่ืองตามจินตนาการว่า 
การถ่ายทอดเร่ืองราว ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการโดยใช้ประสบการณ์ของผู้ เขียนออกมาเป็น
ความเรียง เร่ืองเล่า โดยการใช้ภาษาส่ือความหมายให้ชัดเจน นฤภร รุจิเลข (2558: 107) ได้
กล่าวถึงความหมายของการเขียนตามจินตนาการว่า การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ หมายถึง 
ความใฝ่ฝันหรือความรู้สึกท่ีเกิดจากอารมณ์ ไม่ใช่เร่ืองจริง ผู้ ท่ีจะเขียนเร่ืองตามจินตนาการได้ดี 
ต้องรู้จกัสกัเกตและมีความคดิสร้างสรรค์ 

จากความหมายของการเขียนเร่ืองตามจินตนาการสรุปได้ว่า  การเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการ หมายถึง การเขียนเร่ืองท่ีมาจากความคิด ความรู้สึก ความใฝ่ฝัน ของผู้ เขียนเอง เป็น
การเขียนแบบอิสระ ผู้ เขียนควรมีความคิดสร้างสรรค์และช่างสงัเกต และเป็นการน าประสบการณื
ของผู้ เขียนมาน าเสนอในรูปแบบของงานเขียนท่ีหลากหลาย 
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1.4 องค์ประกอบของการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของการเขียนเร่ืองตาม

จินตนาการ และการเขียนสร้างสรรค์ไว้คล้ายคลึงกัน ดังนี ้เวสคอตต์ และสมิธ (Westcott; & 
Smith. 1973: 267-271) ได้กล่าวว่า การเขียนทัง้หมดเป็นการสร้างสรรค์ ถ้าเราจะรู้สึกเขียนสิ่งใด
สิ่งหนึ่งขึน้มาถึงแม้สิ่งนัน้จะเป็นสิ่งเก่า ความคิดเก่า แต่ถ้าลองน ามาแสดงออกในรูปแบบใหม่ ๆ 
เพิ่มเติมแนวคิดใหม่เข้าไป มีการแสดงหรือน าเสนออกมาในรูปแบบใหม่ทางจินตนาการ ผลงานนัน้
ก็จะเป็นงานเขียนใหม่ท่ีสมบูรณ์ และได้กล่าวถึงองค์ประกอบของกการเขียนสร้างสรรค์ไว้ 4 
ประการ คือ 

1. ความจริงใจ เป็นสิ่งส าคญัดนัดบัแรก เพราะเขียนใด ๆ ถ้าขาดความจริงใจแล้วจะ
ท าให้คา่ของงานเขียนนัน้ด้อยลงไปมาก ผู้ เร่ิมฝึกการเขียนหลายคนพยายามท่ีจะเขียนให้มีความ
สัน้ ๆ เขียนเป็นบรรทดั ๆ ลงมา ใส่สมัผสัและจงัหวะวรรคตอนลงตามท่ีเห็นเหมาะสม แต่ถ้าขาด
ความจริงใจข้อความนัน้จะดขูดั ๆ สว่นเนือ้ความจะดไูมส่มจริง อาจสบัสนในการเขียน ทิง้ใจความ
ส าคญัท่ีควรจะกลา่วถึง ท าให้ผู้อา่นไมป่ระทบัใจได้ 

2. อารมณ์ การเขียนสร้างสรรค์ท่ีดีนัน้ ผู้ เขียนต้องให้ความสนใจในการเสนอ
ข้อเท็จจริงน้อยกว่าการเสนอจินตนาการ ทศันะคติ และอารมณ์ความรู้สึก การบรรยายท่ีให้ข้อมูล
ละเอียดลออ แตเ่ป็นข้อเท็จจริงมากกวา่การพรรณนา จงึไมใ่ชก่ารเขียนสร้างสรรค์ 

3. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ แต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะตน มีความนึกคิด และ
ความสามารถอยู่ในตนเองผิดแผกแตกต่างกันไป ต้องพยายามค้นพบความคิดแปลกใหม่ เพ่ือ
สร้างผลงานใหมอ่อกมา อยา่มวัแตไ่ปคดิลอกเลียนแบบผู้ อ่ืน  

4. การสร้างประสบการณ์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ต้องการประสบการณ์มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะมากได้ เพ่ือน ามาเป็นวตัถุดิบในการเขียน ถ้อยค าเป็นสญัลกัษณ์แทนเสียง และเสียงนัน้
จะใช้แทนประสบการณ์  

กรรณิการ์ พวงเกษม (2531: 33) ได้กล่าวถึง การเขียนสร้างสรรค์นัน้มีองค์ประกอบ
มากกวา่การเขียนทัว่ ๆ ไปดงันี ้

1. มีจินตนาการหรือความคิดค านึง คือ ผู้ เขียนจะสร้างจินตนาการโดยคดัเลือก
ความคิดต่าง ๆ เหล่านัน้ ให้เกิดเป็นภาพของผู้ อ่านให้ได้ จะช่วยให้ผู้อ่านได้รส และมีความรู้สึก
คล้อยตามเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกบัผู้ เขียน 
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2. มีส านวนภาษาดี คือ ผู้ เขียนจะต้องเลือกเฟ้นพลิกแพลงถ้อยค าและรูป
ประโยคให้สละสลวย น่าฟังน่าอ่าน มีท่วงท านองในการเขียนดี ไม่มีลกัษณะกระทบกระเทือนผู้ ใด
ผู้หนึง่ 

3. ให้คุณค่าทางจิตใจและสติปัญญา คือ นอกจากจะให้ความเพลิดเพลินแล้ว 
ควรจะให้ผู้อา่นเกิดคณุธรรมขึน้ในตน มีความรู้สกึนกึคดิเปล่ียนไปในทางท่ีดี ก่อให้เกิดความรุ่งเรือ
ปัญญาและเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมสว่นรวม 

กระทรวงศึกษาธิการ (2534: 7) ได้กล่าวถึงลกัษณะส าคญัของการเขียนสร้างสรรค์
วา่ควรประกอบด้วย 

1. ให้ความแปลกใหม่ หมายถึง ความคิดท่ีไม่ซ า้หรือลอกแลนแบบผุ้ อ่ืนมาเป็น
ความคดิของผู้ เขียนเอง  

2. ใช้ภาษาคมคาย กะทดัรัด ต้องเป็นการใช้ภาษาท่ีไม่ผิดแปลกจากระเบียบของ
ภาษาซึง่เป็นท่ียอมรับกนั 

3. มีคุณค่าทางด้านจิตใจและสติปัญญา สร้างอารมณ์ความสุข ความซาบซึง้ 
ความปิตยิินดี ความพิศวง ฯลฯ   

4. เป็นประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม คือ ให้ข้อคิดท่ีเป็นคติในการด ารงชีวิต 
และก่อให้เกิดจินตนาการทางท่ีดีงาม หรือให้ความเพลิดเพลินแก่จิตใจ 

จากความหมายของการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ สรุปได้ว่า  องค์ประกอบของการ
เขียนเร่ืองตามจินตนาการนัน้จะประกอบด้วย จินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และประสบการณ์ โดยน าเสนอผา่นผลงานออกมาเป็นรูปแบบท่ีหลากหลาย 

1.5 รูปแบบการสอนเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
รูปแบบการสอนเขียนเร่ืองตามจินตนาการและการสอนเขียนแบบสร้างสรรค์มี

ลกัษณะเหมือนกนั  โดยมีมีนกัการศกึษาได้กลา่วไว้ดงัตอ่ไปนี ้
กรรณิการ์ พวงเกษม (2531: 39-40) ได้กล่าวถึงรูปแบบการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์

นัน้มี 21 รูปแบบ ดงันี ้
1. จดัหมูเ่ขียนเร่ืองบนกระดาน 
2. ให้ประโยค 2-3 ประโยค แล้วให้นักเรียนเขียนเร่ืองต่อเองเป็นเร่ืองสัน้ ๆ อาจ

ประมาณ 5-8 ประโยค ความยาวของเร่ืองขึน้อยูก่บัระดบัชัน้และวยั 
3. เขียนบรรยายภาพ 
4. ให้รูปภาพท่ีนกัเรียนรู้จกั ให้นกัเรียนเขียนเร่ืองท่ีเก่ียวกบัรูปภาพ 
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5. ให้ค าท่ีมีความหมายเป็นค าท่ีนักเรียนรู้จักตามวัยของเขา แล้วน าค านัน้มา
เขียนเร่ือง ในชัน้ต้นครูอาจจะก าหนด 5-8 ประโยค ในขัน้สงูขึน้ไปครูก าหนดความยาวให้มากขึน้ 
ซึง่อยูใ่นดลุพินิจของครู โดยค านงึถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางภาษาของนกัเรียน 

6. ให้ภาพ ให้ค า แล้วให้นกัเรียนเขียนเร่ืองเก่ียวกับภาพ และน าค าท่ีให้มาเขียน
ให้อยูใ่นเร่ืองเดียวกบัภาพ 

7. ให้ภาพ ให้ช่ือเร่ือง ให้ข้อความ 2-3 ประโยค ให้นกัเรียนเขียนเร่ืองตอ่ให้จบ 
8. ให้ประโยคหลาย ๆ ประโยคท่ีมีความสมัพนัธ์ ให้นกัเรียนเขียนตอ่ให้จบและตัง้

ช่ือเร่ืองด้วย ประโยคท่ีให้มาอาจจะให้ได้ 3 ลกัษณะ 
ลักษณะท่ี 1 ให้ประโยคตอนต้นและตอนท้ายมา ให้นักเรียนแต่งตรงกลางท่ี

หายไป 
ลกัษณะท่ี 2 ให้ประโยคตอนต้นเร่ืองมา แล้วให้เขียนเร่ืองตอ่ให้จบ 
ลกัษณะท่ี 3 ให้ตอนท้ายของเร่ืองมา ให้เขียนเร่ิมต้นเร่ืองให้ต่อกับข้อความท่ีให้

มา 
9. ให้ภาพมา ให้เขียนแสดงความรู้สกึเก่ียวกบัภาพ 
10. ให้ภาพ ให้เขียนแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัภาพ 
11. ให้เขียนแสดงความต้องการ 
12. เขียนเลา่ประสบการณ์ 
13. ให้เขียนโฆษณาขายสิ่งของต่างๆ ซึ่งแล้วแต่จะเป็นสิ่งของชนิดใดก็ได้ตาม

ความพอใจของผู้ เขียน 
14. ให้เขียนค าขวญัเก่ียวกบัภาพ หรืออาจจะเขียนค าขวญัและวาดภาพประกอบ 
15. ให้ช่ือเร่ือง นกัเรียนเขียนเร่ืองจากช่ือเร่ือง ความสัน้ยาวตามระดบัชัน้และวยั 
16. เขียนข้อความในลกัษณะการอวยพร เชน่ อวยพรวนัเกิด อวยพรวนัปีใหม่ 
17. เขียนกลอนง่าย ๆ บรรยายสิ่งตา่ง ๆ ได้แก่ กลอน 4 กลอนดอกสร้อย เช่น ชม

ความงามของดอกไม้ ปลา นก ฯลฯ 
18. เขียนนิทานกลอนสัน้ ๆ  
19. เขียนเพ่ือประโยชน์ในการตดิตอ่ส่ือสาร 
20. เขียนบทบาทสมมตสิัน้ ๆ เพ่ือใช้ในการแสดง 
21. เขียนความรู้สกึอยา่งมีวิจารณญาณ  
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จากความหมายของรูปแบบการสอนเขียนเร่ืองตามจินตนาการ สรุปได้ว่า  
รูปแบบการสอนเขียนเร่ืองตามจินตนาการนัน้ไม่ได้มีรูปแบบท่ีชดัเจน ขึน้อยูก่บัผู้ เรียนจะน าวิธีการ
และรูปแบบตา่งมาพฒันาและปรับให้เข้ากบับริบทการสอน  

 
1.6 หลักการสอนเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

การสอนเขียนเร่ืองตามจินตนาการนัน้จะมีหลักการเหมือนกับการสอนเขียนเชิง
สร้างสรรค์ โดยท่ีการสอนเขียนเร่ืองตามจินตนาการ เป็นการเขียนท่ีจะต้องใช้ความรู้ ความคิด
ประสบการณ์และความประทบัใจในการเรียบเรียงความคิด จินตนาการในการถ่ายทอดเป็นงาน
เขียนออกมาเป็นเร่ืองราวและความสามารถในการใช้ภาษา สามารถส่ือสารให้ผู้ อ่ืนได้เข้าใจ ดงัท่ี 
เอกรินทร์ ส่ีมหศาล (2550: 182) ได้กลา่วถึงหลกัการสอนเขียนเร่ืองตามจินตนาการไว้ดงันี ้

1. คดิเร่ืองท่ีต้องการเขียน 
2. วางเค้าโครงของเร่ืองท่ีจะเขียน 
3. น าโครงเร่ืองมาเขียนให้ได้ใจความ 
4. ตัง้ช่ือเร่ืองให้ชวนอา่น และมีความสอดคล้องกบัเนือ้เร่ืองท่ีเขียน 
นฤภร รุจิเลข (2558: 107) ได้กลา่วถึงวิธีการเขียนตามจินตนาการไว้ดงันี ้
1. เลือกเรืองท่ีจะเขียนตามความสนใจ หรืออยากจะเขียน 
2. ศึกษาความ รู้เก่ียวกับเร่ืองท่ีจะเขียน เพ่ือให้ มี ข้อมูลเป็นพื น้ฐานของ

จินตนาการ 
3. จัดท าโครงเร่ืองโดยเร่ืองล าดับความคิดหรือล าดับเหตุการณ์ให้ต่อเน่ือง

สมัพนัธ์กนั 
4. เรียบเรียงเป็นเร่ืองราว โดยใช้ส านวนภาษาท่ีเหมาะสม อาจมีการพรรณนา

หรือใช้ข้อความเปรียบเทียบ เพ่ือให้ผู้อา่นมองเห็นภาพหรือเกิดอารมณ์คล้อยตาม 
5. ปรับปรุงแก้ไขเร่ืองราวให้สมบรูณ์ แก้ไขข้อผิดพลาดทัง้ภาษาและการเว้นวรรค

ตอนอาจวาดภาพประกอบเพ่ือความสวยงาม 
ประทิน มหาขนัธ์ (2519: 163) ได้ค ากลา่วถึง หลกัการสอนเขียนสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้

1. บรรยากาศและสภาพการณ์ ผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกบัการท่ี
นกัเรียนจะแสดงออก 

2. ประสบการณ์ ผู้ เรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์โดยตรงท่ีตน
ได้รับ 
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3. ครูผู้ สอน ควรใส่ใจและความเอาใจ่ใส่ของครู เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้
นกัเรียนประสบการณ์ส าเร็จในการเขียนสร้างสรรค์ ครูผู้ ฝึกให้รู้จกัสงัเกต และแสวงหาความรู้ใหม ่
ๆ แปลก ๆ แก่นกัเรียน 

จากหลักการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ สรุปได้ว่า  หลักการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการคือ ผู้ สอนต้องให้ผู้ เรียนเลือกเร่ืองท่ีสนใจและมีความรู้ จากนัน้ศึกษาความรู้เพิ่มเติม
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเขียน วางโครงเร่ืองและล าดบัความคิดและเหตกุารณ์ แล้วน ามาเรียบเรียงเร่ืองราว 
โดยใช้ส านวนและภาษาท่ีเหมาะ ถูกต้องตามหลกัไวยกรณ์ น างานเขียนปรับปรุงแก้ไขงานเขียน
ของตนเองให้สมบรูณ์ 

1.7 เกณฑ์การวัดผลการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
กรรณิการ์ พวงเกษม (2531: 149)  ได้กล่าวถึง การวัดและประเมินผลการเขียน

สร้างสรรค์ ได้ก าหนดหวัข้อในการให้คะแนนโดยจดัอนัดบัคณุภาพไว้ดงันี ้
1. ความถกูต้องเหมาะสมของเนือ้หาสอดคล้องกบัภาพ 
2. การเรียบเรียงจดัล าดบัความคิด 
3. ความถกูต้องเหมาะสมในการใช้ภาษา 

สุนันท์ ศลโกสุม (2526: ภาคผนวก) เกณฑ์การตรวจสอบให้คะแนนการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการ ซึง่น ามาจากเกณฑ์ ดงันี ้ 

การเสนอเร่ือง หมายถึง การเขียนท่ีมีขอบข่ายครอบคลมุและตรงกบัจดุมุ่งหมาย
ท่ีวิเคราะห์ได้จากเนือ้เร่ืองท่ีก าหนดให้ มีสาระท่ีถกูต้องตามข้อเท็จจริงและแสดงแง่คดิในแง่มมุตา่ง 
ๆ เก่ียวกบัเร่ือง ซึง่มีเกณฑ์ให้คะแนนดงันี ้

1. เนือ้หาสอดคล้องกับช่ือเร่ืองอย่างขดัเจน เสนอความคิดในแง่มุมต่าง ๆ ให้ 5 
คะแนน 

2. เนือ้หาสอดคล้องกบัช่ือเร่ือง มีข้อมลูอ้างอิงสนบัสนนุให้ 4 คะแนน 
3. เนือ้หาสาระ ข้อมลูถกูต้องตามข้อเท็จจริงให้ 3  คะแนน 
4. เนือ้หาสมัพนัธ์กนั แตข่าดความสนบัสนนุให้ 2  คะแนน 
5. เนือ้หาสมัพนัธ์กนั แตส่ื่อความไมช่ดัเจนให้ 1  คะแนน 
6. เนือ้หาไมส่ื่อความหมาย ไมส่อดคล้องกบัช่ือเร่ืองให้ 0  คะแนน 
การใช้ภาษาส่ือความหมาย หมายถึง การใช้ภาษาได้อย่างถกูต้องตามหลกัการ

เขียนภาษาไทย หมายถึงการใช้ค า ประโยค ความหมายของค า ความหมายของประโยค ได้อย่าง
เหมาะสมซึง่มีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้
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1. ใช้ภาษาถกูต้องเกิน 80 % ของข้อความให้ 5 คะแนน 
2. ใช้ภาษาถกูต้อง ส่ือความหมายชดัเจน 70-79 % ของข้อความ ให้ 4 คะแนน 
3. ใช้ภาษาถกูต้อง ส่ือความหมายชดัเจน 60-69 % ของข้อความให้ 3 คะแนน 
4. ใช้ภาษาถกูต้อง ส่ือความหมายชดัเจน 50-59 % ของข้อความให้ 2 คะแนน 
5. ใช้ภาษาผิดประมาณคร่ึงหนึง่ของข้อความให้ 1 คะแนน 
6. ใช้ภาษาผิดมากกวา่คร่ึงหนึง่ของข้อความให้ 0 คะแนน 
การขยายความ หมายถึง ความสามารถในการเขียนข้อความ อธิบาย

ความหมายท่ีบอกถึงเหตแุละผล หรืออธิบายบริบทตา่ง ๆ ในเชิงเหตผุล การยกตวัอยา่ง อปุมา อปุ
มยั ให้เห็นข้อเท็จจริง ซึง่มีเกณฑ์ให้คะแนนดงันี ้

1. มีการขยายความ ท่ีสอดคล้องกบัเนือ้เร่ือง มีอปุมาอปุไมยให้ 3 คะแนน 
2. มีการขยายความแตเ่ป็นการขยายความท่ีไมถ่กูต้องสมบรูณ์ ให้ 2 คะแนน 
3. มีการขยายความแตเ่ป็นการขยายความท่ีผิดความหมาย ให้ 1 คะแนน 
4. ไมมี่การขยายความ ให้ 0 คะแนน 
การล าดับความ หมายถึง การเรียบเรียงเนือ้หาในการเขียนให้ต่อเน่ืองกันไม่

สบัสนมีข้อความของแต่ละส่วนสมัพันธ์กันตามลักษณะโครงสร้างในการด าเนินเร่ือง ซึ่งมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดงันี ้

1. การล าดบัความเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองให้ 3 คะแนน 
2. การล าดบัความสบัสนในบางตอนให้ 2 คะแนน 
3. การล าดบัความสบัสนแตย่งัอยูใ่นกรอบของเนือ้เร่ือง ให้ 1 คะแนน 
4. การล าดบัความสบัสนและท าให้เข้าใจเร่ืองผิดให้ 0 คะแนน 
รูปแบบการเรียน หมายถึง งานเขียนท่ีมีรูปแบบการเขียนท่ีดีคือ มีบทน า ส่วน

เนือ้หาบทสรุป รวมทัง้ลายมือและความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยของงานเขียน ซึง่มีเกณฑ์การ
ให้คะแนนดงันี ้

1. รูปแบบสมบรูณ์ งานเขียนเรียบร้อย ให้ 2 คะแนน 
2. รูปแบบสมบูรณ์ งานเขียนไม่เรียบร้อยให้ 1 คะแนน (รูปแบบไม่สมบูรณ์ งาน

เขียนเรียบร้อย) 
3. รูปแบบไมส่มบรูณ์ งานเขียนไมเ่รียบร้อยให้ 0 คะแนน 
การตัง้ช่ือเร่ือง หมายถึง การน าแนวคิดของงานเขียนมาตัง้ช่ือเร่ืองให้น่าสนใจ

สอดคล้องกบัเนือ้เร่ือง ซึง่มีเกณฑ์ให้คะแนน ดงันี ้
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1. ช่ือเร่ืองสอดคล้องกบัเนือ้เร่ือง นา่สนใจให้ 2 คะแนน 
2. ช่ือเร่ืองสอดคล้องกบัเนือ้หา 1 คะแนน  
3. ช่ือเร่ืองไมส่อดคล้องกบัเนือ้หาให้ 0 คะแนน 
 กิลฟอร์ด และครอฟเลย์ (จิรฐา  ชิตประสงค์ 2538 : 70 ; อ้างอิงจาก Guidford 

1976 and Cropley. 1966) กลา่วถึงเกณฑ์ให้คะแนนการเขียนสร้างสรรค์ ดงันี ้
1. ความคิดคล่อง (Fluency) พิจารณาจากการนบัจ านวนค าตอบท่ีไม่ซ า้กัน 

ให้ค าตอบละ 1 คะแนน โดยไม่ค านึงว่าค าตอบนีจ้ะซ า้กับค าตอบของคนอ่ืนหรือไม่ ถ้านักเรียน
ตอบได้ 5 ค าตอบ ก็จะได้ 5 คะแนน เป็นต้น 

2. ความยืดหยุ่น (Flexibility) พิจารณาจากจ านวนกลุ่มหรือจ านวนทางของ
ค าตอบ โดยการน าเอาค าตอบทัง้หมดท่ีให้คะแนนความคิดคล่องไปแล้วมาจัดกลุ่มหรือทิศทาง
ใหม่ แล้วน าค าตอบท่ีเป็นทิศทาง หรือความหมายเดียวกัน มารวมกัน นับจ านวนกลุ่มแล้วให้
คะแนนกลุ่มละ 1 คะแนน ในการพิจารณาจดักลุ่มนัน้ต้องจดักลุ่มค าตอบ ของนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง แล้วจงึให้คะแนนตามเกณฑ์ดงักลา่ว 

3. ความคิดริเร่ิม (Originality) ให้คะแนนตามสัดส่วนของความถ่ี ของ
ค าตอบซึ่งตดัแปลงมาจากวิธีการของครอฟเลย์ (Cropley, 1966) ค าตอบใดท่ีกลุ่มตวัอย่างตอบ
ซ า้กนัมาก ๆ ก็ได้คะแนนน้อยหรือไมไ่ด้เลย ถ้าค าตอบซ า้กบัคนอ่ืนน้อยหรือไม่ซ า้กบัใครเลยก็จะได้
คะแนนมากขึน้ เกณฑ์การให้คะแนนยึดหลกัของครอฟเลย์ ก็สามารถปรับให้เหมาะกบัขนาดของ
กลุม่ตวัอยา่งได้ 

 ค าตอบซ า้กนั  12%  ขึน้ไป  ให้  0  คะแนน 

 ค าตอบซ า้กนั   6-11%  ให้  1  คะแนน 

 ค าตอบซ า้กนั   3-5 % ขึน้ไป ให้  2  คะแนน 

 ค าตอบซ า้กนั   2%   ให้  3  คะแนน 

 ค าตอบซ า้กนั   1%  ให้  4  คะแนน 

คะแนนความสร้างสรรค์ของนกัเรียนหาได้จาก ผลบวกของคะแนนความคิด
คล่องแคล่ว ความคิดยึดหยุ่น และความคิดริเร่ิม ในการท าแบบทดสอบแต่ละฉบบั ผลรวมของ
คะแนนท่ีได้จะเป็นคะแนนความสามารถในการเขียนสร้างสรรค์ของนกัเรียนแตล่ะคน  

โฮมส์ (ปิยพงษ์ พรมนนท์. 2558:49-52; อ้างอิงจาก Holmes. 1993)  ได้เสนอ
เกณฑ์กานประเมินงานเขียนสร้างสรรค์ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. มีการเสนอแนวคดิแปลกใหมแ่ละเร้าความสนใจของผู้อา่น 
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2. การน าเสนอประเดน็มีความชดัเจน 

3. โครงสร้างของเร่ืองมีเอกภาพ 

4. ให้รายละเอียดสนบัสนนุประเดน็ได้อยา่งเหมาะสม 

5. สรุปเร่ืองดีและชดัเจน 

6. โครงสร้างภาษา ไวยากรณ์ 

เคร่ืองมือในการให้คะแนน (Rubrics) ท่ีใช้องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น มี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
ตาราง 1 เกณฑ์การประเมินงานเขียนสร้างสรรค์  

เกณฑ์ คะแนน คุณภาพ 

1. มีการเสนอแนวคดิแปลกใหม่

และเร้าความสนใจของผู้อา่น 
5 

เสนอความคดิแปลกใหมแ่ละเร้าความสนใจผู้อา่นได้อยา่ง

มาก แสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อยา่งนา่ประทบัใจและมี

จินตนาการ 

 4 
เสนอความคดิแปลกใหมแ่ละเร้าความสนใจผู้อา่นได้ดี 

แสดงความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการพอสมควร 

 3 
เสนอความคดิของตนได้อยา่งนา่สนใจพอสมควรแสดง

ความคิดอยา่งสร้างสรรค์และมีจินตนาการได้ในบางตอน 

 2 
ความคิดที่น าเสนอไมน่า่สนใจแสดงออกความคดิไมช่ดัเจน 

ใช้จินตนาการน้อยมาก 

 1 ไมม่ีความคดิริเร่ิมที่นา่สนใจในการเขียน 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

เกณฑ์ คะแนน คุณภาพ 

2. การน าเสนอประเด็นมคีวาม

ชดัเจน 
5 

รายละเอียดที่ใช้เช่ือมโยงความคดิเข้าสูค่วามชดัเจนและ

เข้าใจได้ง่าย 

 4 
รายละเอียดที่ใช้เช่ือมโยงความคดิเข้าสูค่วามชดัเจนและ

เข้าใจได้พอสมควร 

 3 
รายละเอียดที่น าเสนอมีความสบัสนและสง่ผลตอ่ความ

เข้าใจเนือ้หา 

 2 
ให้รายละเอียดสนบัสนนุประเด็นน้อยและไมค่อ่ยมคีวาม

สอดคล้อง ท าให้เข้าใจเนือ้เร่ืองได้ยาก 

 1 ไมม่ีการให้รายละเอียดที่สอดคล้องกบัเนือ้หา 

3. โครงสร้างของเร่ืองมีเอกภาพ 5 โครงสร้างของเร่ืองมีความเป็นเอกภาพ 

 4 
โครงสร้างโดยรวมมคีวามเป็นเอกภาพ มีใจความส าคญั

ของแตล่ะยอ่หน้าเพยีงใจความเดียว 

 3 โครงสร้างของเร่ืองไมค่อ่ยมีเอกภาพแตพ่อเข้าใจได้ 

 2 โครงสร้างไมค่อ่ยมเีอกภาพ ท าให้ผู้อา่นสบัสน 

 1 
โครงสร้างของเร่ืองไมม่ีความเป็นเอกภาพ ท าให้ผู้อา่นไม่

สามารถเข้าใจวตัถปุระสงค์ของการเขียน 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

เกณฑ์ คะแนน คุณภาพ 

4. ให้รายละเอียดสนบัสนนุ

ประเด็นได้อยา่งเหมาะสม 
5 

เขียนรายละเอียดสนบัสนนุประเด็นในเร่ืองได้อยา่งชดัเจน 

เข้าใจง่าย สามารถจินตนาการตามเนือ้เร่ืองได้ 

 4 

เขียนรายละเอียดสนบัสนนุประเด็นได้อยา่งชดัเจน 

สามารถจินตนาการตามเนือ้เร่ืองได้พอสมควร แตย่งั

คลมุเครือในบางสว่น 

 3 

เขียนรายละเอียดสนบัสนนุประเด็นในเร่ืองได้ แตย่งัไม่

ชดัเจน สามารถจินตนาการภาพตามเนือ้เร่ืองได้บ้าง แตย่งั

คลมุเครือในบางสว่น 

 2 
เขียนรายละเอียดสนบัสนนุประเด็นเร่ืองได้ไมด่ี ไม่

ครอบคลมุ ไมช่ดัเจน ผู้อา่นคอ่นข้างสบัสนในรายละเอียด 

 1 
รายละเอียดสนบัสนนุ ไมค่รอบคลมุ ไมช่ดัเจน ผุ้อา่นไม่

เข้าใจเร่ือง 

5. สรุปเร่ืองดีและชดัเจน 

 
5 สรุปเร่ืองได้ ชดัเจน เข้าใจงา่ย 

 4 สรุปเร่ืองได้ด ี

 3 สรุปเร่ืองได้ ยงัไมช่ดัเจน เข้าใจยาก 

 2 สรุปเร่ืองได้ ไมช่ดัเจน ผู้อา่นสบัสน 

 1 สรุปเร่ืองไมช่ดัเจน ผู้อา่นเข้าใจยาก หรือไมม่ีการสรุปเร่ือง 
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ตาราง 1 ตอ่ 

เกณฑ์ คะแนน คุณภาพ 

6. โครงสร้างภาษา ไวยากรณ์ 5 
สามารถใช้ภาษาได้อยา่งถกูต้อง การเลอืกเขียนค าได้อยา่ง

ถกูต้อง เหมาะสม 

 4 
สามารถใช้ภาษาได้ดี และเลอืกเขียนค าได้อยา่งเหมาะสม 

ผิดพลาดเลก็น้อย 

 3 
สามารถใช้ภาษาได้ และเลอืกเขยีนค าได้อยา่งเหมาะสม มี

ข้อผิดพลาดปานกลาง 

 2 
สามารถใช้ภาษาได้ถกูต้องเพียงเลก็น้อย สามารถเขียนค า

ง่าย ๆ ในการเขียนอธิบาย มีข้อผิดพลายมาก 

 1 
ไมส่ามารถใช้ภาษาได้ถกูต้อง ไมส่ามารถเลอืกเขยีนค าได้

อยา่งถกูต้องเหมาะสม มีข้อผิดพลาดเป็นสว่นมาก 

 

จากเกณฑ์การวดัผลการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ สรุปได้ว่า  เกณฑ์การวดัและ
การประเมินผลข้างต้นมีรายละเอียดท่ีสามารถวดัและประเมินผลท่ีครอบคลุมกับการสอนเขียน
เร่ืองตามจินตนาการ เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ โดยจะมีเร่ืองการน าเสนอ
เร่ือง การใช้ไวยากรณ์ ความถกูต้องของโครงสร้าง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีจินตนาการใน
การสร้างสรรค์ผลงานผลงาน 

1.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
สมพร ตอยยีบี  (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิง

สร้างสรรค์วิชาภาษไทยส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก 
กรุงเทพฯ การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชา
ภาษาไทย  ผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยมีประสิทธิภาพ 
82.09 / 82.58 และพบว่าผู้ เรียนมีความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลงัการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01   

วนิดา กุลภัทร์แสงทอง (2554) ได้ศึกษา การพัฒนาแบบฝึกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมลูท้องถ่ิน ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ซึ่งการวิจยั
ครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาแบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมลูท้องถ่ิน เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนเร่ืองตาม
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จินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมลูท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือทดลองใช้
แบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน และเพ่ือประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยครัง้นีคื้อ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมลูท้องถ่ินมีประสิทธิภาพ 84.66 / 86.67 และมีผลสมัฤทธ์ิใน
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน ก่อนและหลงัเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีน้อยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผลหลงัเรียนสงูกว่าผลก่อนเรียน นกัเรียนเห็นด้วยว่า
แบบฝึกชว่ยให้นกัเรียนมีจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์เพิ่มขึน้กวา่เดมิ 

อไุรวรรณ อดุมการเกษตร (2556) ได้ศกึษาเร่ือง การพฒันาทกัษะการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสร้างสรรค์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบ
ชดุฝึกทกัษะ ซึ่งการวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้การ
เขียนเร่ืองจินตนาการและสร้างสรรค์ประกอบชุดฝึกทกัษะ ศึกษาค่าดชันีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ ประกอบชุดฝึกทักษะ 
เปรียบเทียบทกัษะการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ของนกัเรียนระหว่างก่อนเรียนและ
หลงัเรียน และศกึษาความฝึกพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสร้างสรรค์ประกอบชุดฝึกทักษะ โดยผลการวิจัยปรากฏว่า การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ประกอบชุดฝึกทกัษะมีประสิทธิภาพ 85.18 / 
84.04 สงูกวา่เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 80/80 และพบว่าผู้ เรียนมีความสามารถด้านการเขียนตามจินตนาการ
และสร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ สรุปได้ว่า จากการศึกษา
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ สามารถฝึกทักษะทางการอ่านและเขียนเร่ือง
ได้และยังสามารถท าให้ผู้ เขียนมีพัฒนาทางด้านทักษะการเขียนและฝึกการคิดร่ิเริม การคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา 
เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์ (2550: 26-62) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

ไว้ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
2.1 ความเป็นมาและความหมายการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา 

ความเป็นมาของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ 
(2550: 26) การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (Concentrated Language Encounters หรือ
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CLE) ได้รับการพฒันามาจากนกัภาษาศาสตร์ ผู้ เช่ียวชาญและครูผู้สอนภาษาหลายคน โดยท่ี ไบร
อนั เกรย์ (Gray, 1983; 1985; 1987) เป็นผู้ ริเร่ิมทดลองการสอนภาษา เพ่ือพฒันาการรู้หนงัสือแก่
เด็กท่ีเร่ิมเรียนภาษา โดยได้แนวทางการตัง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษจากศาสตราจารย์เคอร์ทนีย์ แคซ
เดน (Courtney Cazden) แห่งมหาวิทยาลัยฮาเวิร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกาว่า “Concentrated 
Language Encounters” หรือเรียกช่ือย่อว่า CLE ทัง้นีเ้น่ืองจาก แคซเดนมีความเห็นว่าเด็ก ๆ จะ
เรียนภาษาเพ่ือส่ือความในการส่ือสาร ประสบการณ์นัน้จะเกิดขึน้ด้วยมีเจตนาจะเผชิญ 
(encounters) มากกว่าจะเกิดจากประสบการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้โดยบงัเอิญมิได้เจตนา (experience) 
ตอ่มาในปี พ.ศ. 2527 เสาวลกัษณ์  รัตนวิชช์ ได้ช่ือตัง้ช่ือการสอนดงักล่าวตามความหมายนัน้เป็น
ภาษาไทยว่า “การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา” เม่ือได้น ามาทดลองสอนในประเทศองักฤษ
และภาษาไทยในประเทศไทย มกัมีผู้ เรียกช่ือยอ่ ๆ ของการสอนดงักลา่วในภาษาไทยวา่ “มปภ”   

ในประเทศไทยได้มีการทดลองการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาครัง้แรกในปี 
พ.ศ. 2527 เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ ได้ติดต่อขอคณะผู้ เช่ียวชาญในการสอนมาร่วมกันจัดท า
โครงการเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยได้รับความร่วมมือการสนบัสนนุจากศาสตราจารย์ ดร.อารี สณัห
ฉวี อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน โดยการทดลองการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาครัง้แรก จาการ
การทดลองวิจยัเชิงปฏิบตัิการการสอนวิชาภาษาองักฤษ ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 และชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปรากฏว่า นักเรียนส่วนใหญ่
สามารถอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษได้ดี รักการอ่าน และมีเจตคติในการเรียนสูง ในปี 
พ.ศ. 2528 คณะอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ ประ
สามมิต ได้ทดลองการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาในรายวิชาภาษาไทยกับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยเสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์ เป็นผู้ด าเนินการจดัอบรมกระบวนการวิธีการสอน
และสร้างส่ือเพ่ือทดลองการสอน จาการทดลองผลปรากฏว่า นกัเรียนสามารถจ าค า ประโยคและ
เขียนตัวสะกดต่าง ๆ ได้ดี ชอบอ่าน สนุกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนสามารถเข้าใจ
ความหมายและส่ือสารได้รวดเร็ว  

 การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา หมายถึง การสอนภาษาท่ีมุ่งเน้นการให้
ปัจจัยป้อนและกระบวนการเรียนรู้ด้วย กลวิธีต่างๆ พ่ีจะท าให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม และได้
ประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาทัง้การฟัง การพดู และได้ประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาทัง้การ
ฟังเว้นวรรคเว้นวรรคการพดู การอา่นและการเขียนอยา่งตอ่เน่ืองเป็นบรูณาการด้วยตนเองจากการ
พฒันาความเข้าใจความหมายโดยรวมของเร่ือง ไปสู่องค์ประกอบย่อยของภาษา โดยยึดส่ือการ
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เรียน และการจดักิจกรรมท่ีพฒันาขึน้อย่างมีเป้าหมายในการน ารูปแบบภาษาไปใช้ส่ือสารได้ใน
ชีวิตประจ าวนัเป็นหลกั และให้ ในการน ารูปแบบภาษาไปใช้ส่ือสารได้ในชีวิตประจ าวนัเป็นหลัก 
และให้สอดคล้องกบัการพฒันาคณุภาพชีวิตในแตล่ะชมุชนของผู้ เรียนล าดบัของกระบวนการเรียน
การสอนจะจัดตามหลักการพัฒนาภาษาของผู้ เรียนในการรับรู้ และเรียนรู้ตามธรรมชาติโดย
ค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งระดบัความสามารถเว้นวรรคความถนดั ความสนใจ และสตปัิญญา
ของผู้ เรียน กลวิธีในการสอนจะยึดหลักการทางภาษาศาสตร์เชิงระบบ (Systemic Linguistics) 
ภ าษาศาสต ร์ เชิ งจิ ต วิทยา  (Psycholinguistics) และจิ ต วิทยาในการเรียน รู้  (Learning 
Psychology) เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนตระหนักกระบวนการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองเว้นวรรคโดยใช้
กระบวนการทางความคิดและมีช่ือแตค่ติทางบวกในการเรียนรู้ ซึ่งจะน าไปสู่จดุหมายปลายทางท่ี
ต้องการคือ ความสามารถของผู้ เรียนในการใช้ภาษาโดยการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนได้
อย่างอิสระ และถูกต้องเหมาะสมตาม กาละและเทศะ เป้าหมายหลักของการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษาคือ การให้ผู้ เรียนได้รู้จกัเทคนิคกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสาร
ทางภาษา เช่น การฟัง การพดู การอ่านและการเขียน มีเจตคติในการใช้ภาษาในทางบวกเช่น รัก
การอ่าน รักการเขียน เข้าใจความรู้สึกนกึคดิจากการส่ือความหมายของภาษาพร้อมทัง้มีความรู้สึก
รับผิดชอบในการท างานร่วมกนั การชว่ยเหลือกนั การรู้จกัประชาธิปไตย และมีความคดิสร้างสรรค์
เป็นของตนเองขึน้บรรทดัใหม ่ 

จากความเป็นมาและความหมายการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา สรุปได้ว่า 
การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษามีจดุมุ่งหมายเพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองการอ่านและการเขียน โดยใช้
กลวิธีในการสอนจะยึดหลกัการทางภาษาศาสตร์เชิงระบบ (Systemic Linguistics) ภาษาศาสตร์
เชิงจิตวิทยา (Psycholinguistics) และจิตวิทยาในการเรียนรู้ (Learning Psychology) เพ่ือช่วยให้
ผู้ เรียนตระหนกักระบวนการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองเว้นวรรคโดยใช้กระบวนการทางความคิดและ
มีช่ือแตค่ติทางบวกในการเรียนรู้อีกทัง้ยงัสามารถพฒันาทกัษะทางด้านการอ่านและการเขียนของ
นกัเรียนได้เป็นอย่างดี โดยสามารถท าให้นกัเรียนมีทกัษะทางด้านการส่ือสาร และมีเจตคติท่ีดีต่อ
ภาษาในทางบวก 

2.2 ทฤษฎีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา 
ทฤษฎีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาท่ีส าคญัคือแนวคิดและหลกัการท่ีมุ่ง

นัน้กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นกลไกท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จใน
การใช้ภาษาในบริบทของสถานการณ์และวฒันธรรมท่ีหลากหลายได้ โดยสามารถส่ือความได้ทัง้
ภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษากาย ตามจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน แนวทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเป็น
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แนวคิดและหลักการส าคัญส าหรับการพัฒนาการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษามีอยู่ หลาย
ประการด้วยกนัดงัจะแยกกลา่วในรายละเอียดของแตล่ะแนวทฤษฎีดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1 แนวทฤษฎีการสอนอ่านและเขียน (Teaching Reading and Writing 
Approach) 

การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา จะเน้นกระบวนการสอนอ่านให้ผู้ เรียน
อย่างเป็นธรรมชาติ โดยอาศยัความสมัพันธ์กับผู้ เขียนและผู้อ่านเพ่ือแสวงหาความหมายท่ีใช้ใน
การส่ือสารเพ่ือแสวงหาความหมายท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างกัน  โดยจะบูรณาการจากกิจกรรม
การอ่าน ทัง้ทางด้านจิตวิทยาและภาษาศาสตร์ โดยจะค านึงถึงการรับรู้การอ่าน การถ่ายโยง 
ความคิดรวบยอด และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจะท าให้ผู้อา่นสมบรูณ์  เช่น ความสนใจ ประสบการณ์
เดิม และการระลึกสิ่งต่าง ๆ ท่ีอ่านได้โดยธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นหลักการทางภาษาเชิงจิตวิยา 
(Psycholinguistics) และจะท าให้ผู้อ่านมีเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน และนอกจากนีท้กัษะการเขียนก็
เป็นทกัษะท่ีสมัพนัธ์กบัการอ่านจะได้รับการพฒันาได้อย่างเหมาะสมและถกูต้อง และในสงัคมจะ
ประสบความส าเร็จได้ก็ด้วยความเข้าใจความหมายของการตดิตอ่ส่ือสาร 

2.2.2 แนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre - Based Approach) 
แนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre – Based Approach) 

ได้รับการพัฒนามาจากกลุ่มนักภาษาศาสตร์ชาวออสเตรเลียกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ Jim Martin Joan 
Rothery Frances Christie Brian Gray และ Mary Macken (Martin and Rothery, 1980; 1981; 
Christie 1987; 1989) แนวทฤษฎีนี จ้ะยึดหลักการเก่ียวกับทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงระบบ 
(Systemic Linguistics Theory) ของ M.A.K. Halliday ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญทางภาษาศาสตร์ระดบั
โลก โดยจะเน้นการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือเนือ้ความจากบริบทภาษาในกาลเทศะต่าง ๆ ท่ีใช้ใน
สภาพแวดล้อมของสถานการณ์ต่าง ๆ สังคมหรือชุมชน โดยเป้าหมายส าคัญคือ การเข้าใจ
เนือ้ความ (Text) ท่ีต้องการตดิตอ่ส่ือสาร โดยการใช้ภาษาเปน้ส่ือไม่วา่จะเป็นการฟัง พดู อา่น และ
เขียน การตดิตอ่ส่ือสาร 

จากทฤษฎีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา สรุปได้ว่า  การจดัการเรียนการ
สอนจะต้องจดัให้มีความหลากหลาย โดยไม่ได้ยึดหลกัการสอนเพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง เพ่ือเปิดโดกาส
ให้ผู้สอนได้สร้างสรรค์และออกแบบรูปแบบการสอนได้เอง โดยหลกัการและทฤษฎีเป็นเพียงการ
สนบัสนนุในการพฒันางานให้ดีและสามารถพฒันาผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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2.3 อรรถลักษณะของภาษา (Genre) 
อรรถลกัษณะของภาษาจะมีเปา้หมายในตวัเองท่ีชดัเจนท่ีจะส่ือความให้ผู้ ฟังหาก

เป็นภาษาพูด และผู้อ่านหากเป็นภาษาเขียน สามารถเข้าใจเนือ้ความท่ีได้ฟัง หรือได้อ่านชดัเจน
แน่นอนขึน้ว่า ผู้พูดหรือผู้ เขียนมีเจตนาว่าอย่างไรในการส่ือความ เช่น ผู้พูดหรือผู้ เขียนก าลังจะ
กล่าวถึงเร่ืองโดยทั่วไป หรือเฉพาะเจาะจงเป็นความรู้สึกส่วนตัว หรือเป็นความเห็นกลาง ๆ 
โดยทัว่ไปเป็นต้น 

การเข้าในอรรถลกัษณะของเนือ้ความตา่ง ๆ จะท าให้การฟังหรือการอ่านชดัเจน
ขึน้ การจบัใจความส าคญัของเร่ือง การหารายละเอียดของเร่ืองรวมทัง้การแสดงความคิดเห็นตา่ง 
ๆ เก่ียวกับเนือ้ความท่ีอ่าน จะท าได้ง่ายขึน้ เพราะคนฟังหรือคนอ่านจะมีจุดหมายในการอ่านท่ี
แนน่อน และชดัเจน  

ในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อรรถลกัษณะของภาษาทัง่ท่ีเป็นภาษาพูด
และภาษาเขียน มีหลายชนิด ดงัจะยกตวัอย่างอรรถลกัษณะท่ีส าคญัท่ีใช้กันอยู่ทัว่ไปในการส่ือ
ความ ดงันี ้

1. เร่ืองเลา่จากประสบการณ์ (Recount) 
2. รายงาน (Report) 
3. การอธิบาย (Explanation) 
4. เร่ืองเก่ียวกบัความคดิเห็น (Exposition) 
5. วิธีการ (Procedure) 
6. เร่ืองเลา่หรือบรรยายเชิงจินตนาการ (Narrative) 
7. อภิปราย (Discussion) 
8. การสงัเกต (Observation) 
การวิจัยครัง้นีจ้ะใช้อรรถลักษณะของภาษาเก่ียวกับ เร่ืองเล่าหรือบรรยายเชิง

จินตนาการ โดยเร่ืองท่ีน ามาใช้จะเป็นนิทานท่ีเหมาะสมกับช่วงวยัของนักเรียน และจะสามารถ
พฒันาทกัษะทางด้านการเขียนเร่ืองตามจินตนาการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

จดุมุ่งหมายในการส่ือความคือ การถ่ายทอดจินตนาการเป็นเร่ืองราว ซึ่งอาจเป็น
เร่ืองท่ีคดิสร้างสรรค์ขึน้เอง หรืออิงข้อมลูจากเร่ืองจริง 

ลกัษณะโครงสร้างในการด าเนินเร่ืองของเนือ้ความ 

ก. มีการน าเร่ือง กล่าวความเป็นไปของเร่ืองบ่งบอกตวับุคคล สถานท่ีและ
เวลา 
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ข. มีล าดบัของเหตกุารณ์ในเร่ือง 
ค. แสดงปมปัญหาของเร่ือง 
ง. แสดงการคล่ีคลายของเร่ือง หรือการแก้ปมปัญหา 
จ. อาจให้คตพิจน์ หรือข้อเตือนใจท้ายเร่ือง 

ลกัษณะของภาษา 
ก. เป็นเร่ืองเลา่ในอดีต หรือเป็นเร่ืองท่ีผา่นมาแล้ว 
ข. ใช้ค าบพุบทบง่บอกเวลา สถานท่ี 

ค. ใช้สรรพนามบรุุษท่ี 3 ในการกลา่วถึงหรืออ้างอิงบคุคลหรือสิ่งของอ่ืน 

ง. อาจมีการซ า้ ย า้เร่ือง 
จ. ใช้ค าสนัธานเช่ือโยงความสมัพนัธ์ของเร่ืองและบ่งบอกความเป็นเหตเุป็น

ผล ความคล้อยตามและความขดัแย้ง ฯลฯ 
จากอรรถลกัษณะของภาษา (Genre) สรุปได้ว่า จากการศกึษาอรรถลกัษณ์ของ

ภาษาดงักลา่ว เป็นกระบวนการท่ีจะท าให้ผู้ เรียนมีทกัษะทางด้านการส่ือสารและเพ่ือทกัษะการคิด 
การวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงาน และยังจะช่วยให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนภาษา 
เพ่ือสามารถส่ือสารทัง้ภาษาพดูและภาษาเขียนได้เป็นอยา่งดี  

 
2.3 การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบท่ี 2  

จากการศึกษาการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบท่ีจะน าไปใช้ในการวิจยั
ครัง้นีจ้ะเป็นการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาในรูปแบบท่ี 2 ซึ่งใช้ส าหรับผู้ เรียนในระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3-4 ซึง่จะตรงกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีท าการวิจยัในครัง้นี ้ 

จุดมุ่งหมายของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบท่ี 2  
เสาวลักษณ์  รัตนวิช ช์  (2550: 118)  ได้กล่ าวส รุปว่า หลังจากผู้ เ รียน มี

ประสบการณ์ในการใช้ภาษาทัง้ภาษาพูดและภาษาเขียนในเบือ้งต้นมาพอสมควรแล้ว จาก
กระบวนการเรียนการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบท่ี 1 โดยสามารถอ่านข้อความหรือ
เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีมีเนือ้ความไม่สลับซับซ้อนมากนัก รวมทัง้สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ ตาม
ความคิดของตนเองได้ ผู้ เรียนควรจะได้รับการฝึกฝนการอ่าน และการเขียนท่ีมีอรรถลักษณ์
หลากหลายมากขึน้ โดยจดุมมุ่งหมายของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบท่ี 2 จึงเน้น
ให้ผู้ เรียนเข้าใจกระบวนการเขียนท่ีหลากหลาย ซึง่จะมีวตัถปุระสงค์ในการเขียนท่ีหลากหลายตาม
อรรถลักษณะท่ีแตกต่างกันในแต่ละบริบท การเข้าใจกระบวนการเขียนของผู้ เขียน โดยเฉพาะ
วิธีการด าเนินเนือ้ความในแต่ละอรรถลักษณะ รวมทัง้การใช้ภาษาท่ีหลากหลายช่วยให้ผู้ เรียน
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สามารถจบัใจความส าคญัของเร่ืองและหารายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่านได้ รวมทัง้การย่อความเป็น
อยา่งด ี

การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบท่ี 2 จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ เรียน
สามารถพฒันาการส่ือสารทางภาษาและทางบคุลิกภาพดงัตอ่ไปนี ้

1. ล าดบัและสรุปแนวคดิของผู้ เขียนจากเร่ืองท่ีอ่านได้ 

2. จับใจความส าคญั หารายละเอียดของเร่ือง และสรุปใจความส าคญัหรือ
ยอ่เร่ืองท่ีอา่นได้ 

3. วิเคราะห์แนวคิดของเร่ืองท่ีอ่านเป็นแนวคิดของตนเองให้เป็นประโยชน์ใน
การน าไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น น าไปปฏิบตัิเพ่ือประกอบอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ
หรือการพฒันาจริยธรรม คณุธรรม 

ขัน้ตอนการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบท่ี 2  
เสาวลักษณ์  รัตนวิชช์ (2550 :121)  ได้กล่าวสรุป ขัน้ตอนการสอนแบบมุ่ง

ประสบการณ์ภาษา รูปแบบท่ี 2 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ที่  1 : ผู้เรียนอ่านเร่ืองร่วมกันและอภิปราย/ สนทนาเก่ียวกับเร่ืองท่ี

อ่านร่วมกันกับผู้สอน / ท าแผนผังสรุปความ (Mapping) 
จุดมุ่งหมาย : ให้ผู้ เรียนสามารถจบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านและบอก

รายละเอียดของเร่ืองท่ีอา่นได้ 

ในขัน้นี ้ผู้ เรียนสามารถอ่านเร่ืองได้เองแล้ว ผู้ สอนควรให้ผู้ เรียนอ่านเร่ือง
ร่วมกนั จะอา่นออกเสียง หรืออา่นในใจบ้างสลบักนัไปได้ 

จุดมุ่งหมายส าคัญคือการเตรียมการอ่านแก่ผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนสามารถจับ
ใจความส าคัญของเร่ืองและบอกรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่านได้  ผู้ สอนควรสอนการอ่านจับ
ใจความส าคญัของเร่ืองโดยใช้แผนผงัสรุปความเพ่ือช่วยผู้ เรียนในการดึงใจความส าคญัของเร่ือง 
เชน่ การล าดบัเร่ืองการโยงความส าคญัของเร่ืองท่ีสมัผสักนั  
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  หมอ      แม่        อ้อ        อ้อย  ครู 

 

หมอ 

แม่ 

อ้อ 

อ้อย 

ครู  

ภาพประกอบ 2 การท าแผนผงัแสดงความสมัพนัธ์ของเร่ือง  

 
ขัน้ท่ี 2 ผู้สอนโยงเร่ืองท่ีอ่านเข้าสู่เร่ืองของผู้เรียน และอภปิรายร่วมกัน 

จุดมุ่งหมาย : ให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นจากสิ่งท่ี
อ่านเป็นความคิดของตนเอง พร้อมทัง้รู้จักการวิเคราะห์เร่ืองท่ีอ่านให้เก่ียวโยงกับเร่ืองราวใน
ชีวิตประจ าวนัของตนเอง เพ่ือการน าความคดิรวบยอดท่ีส าคญัไปใช้ได้ 

ในขัน้นี ้ผู้สอนควรดึงการอภิปรายและการสนทนาจากเร่ืองท่ีอ่านในขัน้ท่ี 1 
เข้าสู่เร่ืองราวท่ีผู้ เรียนจะพบในชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียนเองเพ่ือให้ผู้ เรียนใช้ความคิดวิเคราะห์สิ่ง
ส าคญัและเป็นประโยชน์แก่ตนเอจากเร่ืองท่ีอ่านได้ เช่น ครูสอนนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
3 เร่ืองท่ีอ่านเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความรักชาติของทหารกล้าคนหนึ่ง ผู้ สอนก็จะดงึเร่ืองเข้าสู่ตวัผู้ เรียน 
โดยถามว่า “นกัเรียนคิดว่าชาตินัน้ส าคญัแค่ไหน”  “นักเรียนจะรักและท าอย่างทหารกล้าคนนัน้
ไหม”  “นักเรียนชอบทหารกล้าคนนัน้ไหม”  “เพราะเหตุใด” ในขัน้นี ้ถ้าเร่ืองราวในการอภิปราย
ซบัซ้อนมากก็อาจจะใช้แผนผงัท่ีท าไว้แล้วในขัน้ท่ี 1 มาช่วยได้ การใช้เพลงท่ีมีเนือ้หาสอดคล้องกนั
หรือการเล่นบทบาทสมมตุิหรือละครสัน้จะช่วยให้การสนทนาและการอภิปรายมีชีวิตชีวาขึน้ หาก
ผู้สอนจะน ามาใช้ประกอบการสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนสนกุสนานและเข้าใจเร่ืองได้ดีขึน้  การประเมินผล 
สงัเกตการแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดของผู้ เรียน รวมทัง้ความคิดสร้างสรรค์ท่ีอาจน าไปใช้ใน

ตวัละครในเร่ืองอ้อยอมยิม้ 

ตวัละครในเร่ืองอ้อยอมยิม้ 
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ชีวิตสว่นตวัของผู้ เรียน ในด้านตา่ง ๆ เชน่ การน าไปใช้เพ่ือการปฏิบตัสิิ่งใดสิ่งหนึ่ง แนวคิดเก่ียวกบั
จริยธรรม คณุธรรม ฯลฯ 

ขัน้ที่  3 เขียนเร่ืองร่วมกันกับผู้สอนในกลุ่ม/ เขียนเร่ืองของผู้เรียนเองใน
กลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อย 

จุดมุ่งหมาย : ให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและฝึก
ทักษะการเขียนในรูปแบบท่ีเป็นความคิดของตนเองได้มากขึน้จากตวัอย่างของอรรถลักษณ์ใน
บทเรียนท่ีพบ 

ในขัน้ตอนนี ้ในระยะแรกเน่ืองจากผู้ เรียนในระดับชัน้นีเ้ขียนไว้บ้างแล้ว 
ผู้สอนสามารถให้ผู้ เรียนผลัดกนัออกมาเขียนเร่ืองทีละประโยคหรือทีละตอนได้ โดยตกลงเร่ืองท่ีจะ
เขียนร่วมกนัก่อน ผู้สอนจะมีหน้าท่ีเป็นผู้ควบคมุการด าเนินการแสดงความคิดเห็นร่วมกนั เม่ือจบ
เร่ืองทีละตอนแล้วจึงให้ผู้ เรียนผลดักันออกมาวาดภาพประกบหรือวาดจากกระดาษของตนแล้ว
น ามาตัดต่อได้ ในการเขียนเร่ืองร่วมกันสามารถให้ผู้ เรียนเขียนเร่ืองเป็นของตนเองได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องเหมือนเร่ืองท่ีอ่านในบทเรียนน าเสมอไป เพียงแต่พยายามให้คงรูปแบบของแนวการ
เขียนหรืออรรถลกัษณ์เดมิไว้  
ตาราง 2 ตวัอยา่งค าถามท่ีใช้ในการด าเนินเร่ืองของอรรถลกัษณ์ตา่ง ๆ  

อรรถลักษณ์ ล าดับของค าถามในการด าเนินเร่ือง 

1. เร่ืองเลา่จาก
ประสบการณ์ 

ใคร ท าอะไร ที่ไหน อยา่งไร /            แล้วอยา่งไรตอ่ไป 

เกิดอะไรขึน้ กบัใคร ท่ีไหน                ตอ่ไปละ่ >>สรุปเป็นอยา่งไร 

อยา่งไร                                           แล้วเกิดอะไรขึน้อีก  อยา่งไร (ล าดบัเหตกุารณ์ 

                                                      ก่อนหลงั) ให้ล าดบัความ ของเร่ืองทีเ่กิดขึน้)                

2. เร่ืองราว เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร    >>    คืออะไร    >>    มีลกัษณะอยา่งไร      

มีเป็นอยา่งไร   >>     มีลกัษณะอยา่งไร ( โดยทัว่ไปสรุปสัน้ ๆ วา่เป็นเร่ืองเก่ียวกบั
อะไร    ส าคญัอยา่งไร) 

3. เร่ืองเลา่เชิง
จินตนาการ 

ใคร    >>    ท าอะไร   >>    ที่ไหน    >>    เมื่อใด    >>    อยา่งไร           

แล้วเกิดอะไรขึน้   >>    (ล าดบัเร่ืองก่อนหลงั)    >>    ปัญหาคืออะไร         

แก้ไขได้อยา่งไร   >>    สรุปแล้วเร่ืองนีม้ีคติสอนใจอยา่งไร 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

4. เร่ืองแสดงความ
คิดเห็น 

เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร   >>    เป็นความคิดเห็นของใคร    >>    มเีหตแุละผล
อยา่งไร (ล าดบัเหตแุละผล)    >>     จะสรุปการแสดงความคิดเห็น (จากประเด็น
ที่ตัง้ไว้นีอ้ยา่งไร)  

อรรถลกัษณ์ ล าดบัของค าถามในการด าเนินเร่ือง 

5.เร่ืองอภิปราย เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร   >>     มีความส าคญัอยา่งไร จ าเป็นอยา่งไร    >>   มี
เหตผุลเห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย (ล าดบัเหตผุลที่เห็นด้วยที่ละตอน และไมเ่ห็นด้วยที่
ละตอน  (ล าดบัเหตผุลที่เห็นด้วยที่ละตอน และไมเ่ห็นด้วยทีละตอน)   >>  สรุป
เร่ืองนีจ้ะสนบัสนนุเร่ืองทีก่ลา่ว มาแตต้่น อยา่งไร 

6. เร่ืองอธิบาย เร่ืองอะไรที่จะพดูถึง    >>     ส าคญัอยา่งไร    >>     ท าได้อยา่งไร                  
เกิดขึน้ได้อยา่งไร     >>   ท าไมถึงเป็นอยา่งนัน้  เหตใุดจึงเกิดขึน้ได้ ฯลฯ 

7. เร่ืองวิธีการ เป็นวิธีการท าอะไร   >>      มีอปุกรณ์อะไรบ้าง   >>     ท าอยา่งไร (ล าดบัการ
กระท าทีละตอน) 

 

ขัน้ท่ี 4 อภปิรายสนทนาและวิเคราะห์อรรถลักษณ์ร่วมกันเก่ียวกับเร่ืองใน
เนือ้ความที่เขียนในขัน้ท่ี 3 

จุดมุ่งหมาย :  ให้ผู้ เรียนสามารถอ่านและสรุปความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ี
อา่น และวิเคราะห์อรรถลกัษณ์ของเร่ืองท่ีเขียนและพิจารณาแก้ไขความถกูต้องของภาษาท่ีใช้เพ่ือ
การพฒันาการเขียนของตนเองตอ่ไป 

ในขัน้นีผู้้ สอนควรให้ผู้ เรียนสนทนากันเก่ียวกับเร่ืองท่ีช่วยกันเขียนขึน้  โดย
วิเคราะห์อรรถลักษณ์ของเนือ้ความท่ีอ่านว่ามีการด าเนินเร่ืองในการเขียนอย่างไรบ้าง และมี
ลกัษณะของภาษาท่ีใช้อยา่งไร 
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การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของเร่ืองในขัน้ตอนท่ี 4  
ตวัอยา่งท่ี 1  

 

    ปลิงทะเลเป็นสตัว์ชนิดหนึง่ท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณชายฝ่ังทะเล  

 

ปลิงทะเล มีรูปร่างแตกตา่งกนัแล้วแตพ่นัธุ์ของมนั มนัมีล าตวั

ออ่นนุม่และมีหนวดส าหรับรับความรู้สกึอยูร่อบตวั ตวัของมนั

ยาวประมาณ 1 ฟตุ 

 

ปลิงทะเลสว่นมากคล้ายแตงกวา สว่นหวัเป็นปาก สว่นท้ายเป็น

ทวารหนกั มนักินพืชและสตัว์เล็ก ๆ เป็นอาหาร ปลิงทะเลกิน

อาหารตา่งจากปลิงน า้จืดเพราะปลิงน า้จืดจะคอยดดูกินเลือด

คนและววั ควาย ช้าง ม้า ท่ีลงอาบน า้ตามสระและบงึ 

ปลิงทะเลมีสีสนัท่ีแตกตา่งกนัออกไป  เชน่ สีเทา สีขาว สีด า สี

น า้ตาลจดุเขียวคล า้  สีแดง สีชมพแูละสีมว่งสด  มนัชอบอาศยั

อยูต่ามชัน้ทราย ใต้หิน แนวปะการัง ในโคลน บริเวณชายฝ่ัง

ทะเล 

 

ตวัอยา่งท่ี 2 

เร่ือง  เรามองเหน็ได้อย่างไร 
 

ตาของเราเหมือนกบักล้องถ่ายรูป รูมา่นตาท่ีใช้เปิดปิดลกูตา

ทางด้าหน้านัน้ มีหน้าท่ีเปิดให้แสงท่ีกระทบถกูสิ่งของมาเข้าสูล่กู

ตาของเรา สว่นของตาท่ีเป็นสีด าหรือสีอ่ืน ๆ ท่ีอยูร่อบรูมา่นตา

นัน้เรียกว่า มา่นตา ม่านตาจะหดหรือขยาย เพ่ือปรับให้แสงมา

เข้าตาเราเป็นปริมาณท่ีพอดี 

บอกค าจ ากดัความทัว่ไป 

บอกลกัษณะเฉพาะ 

บอกรายละเอยีดของ

ลกัษณะเฉพาะ 

เหตผุลที่ 1 วา่ตา

มองเห็นได้อยา่งไร 
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เลนส์ตาท่ีอยูห่ลงัมา่นตา ท าหน้าท่ีรวมแสงให้ได้ภาพของสิ่งท่ี

เราก าลงัมอง 

 

 

ในกล้องถ่ายรูป ภาพจะไปตกท่ีบนแผ่นฟิล์มพอดี ตาของเราไมมี่

แผน่ฟิล์มอยูห่ลงัลกูตา แตเ่ราเรียงภาพได้จากฉากข้างหลงัลกู

ตาเรียกวา่ “จอตา” “จอตา” ขอเรามีเซลล์เหลา่นีไ้วตอ่แสงมาก 

เม่ือรับแสงแล้วก็จะสง่สญัญาณไปยงัสมอง ท าให้เราเห็นภาพ

ทัง้หมดได้ 

 

ขัน้ที่  5 ท ากิจกรรมทางภาษาเพื่อทบทวนฝึกความแม่นย า และเสริม
ทักษะทางภาษา 

จุดมุ่งหมาย: ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาด้วยกิจกรรมต่างๆ ท่ี
สอดคล้องกับเร่ืองท่ีอ่านในอรรถลกัษณ์ท่ีหลากหลายมากขึน้ทัง้การอ่านและการเขียนรวมทัง้การ
ฟังและการพดู 

จดุประสงค์ยอ่ยของขัน้ตอนท่ี 5 : ให้นกัเรียนสามารถ 

1. เขียนเร่ืองใหมท่ี่มีอรรถลกัษณ์เดมิในขัน้ตอนท่ี 3-4 ได้  
2. วิเคราะห์อรรถลกัษณ์และแก้ไขงานเขียนในจดุประสงค์ท่ี 1 ได้  
3. สังเกต อ่าน และค้นคว้าเร่ืองใหม่เพิ่มเติมซึ่งมีอรรถลักษณ์ของ

เนือ้ความแตกตา่งไปจากจดุประสงค์ท่ี 1  
4. เขียนเร่ืองใหม่ของตนเองท่ีมีทัง้อรรถลักษณ์ของเนือ้ความตามท่ีได้

สงัเกตอา่นและค้นคว้าในจดุประสงค์ท่ี 3  
5. วิเคราะห์อรรถลกัษณ์และแก้ไขงานเขียน ของตนในจดุประสงค์ท่ี 4 ได้  
6. รายงานการเขียนของตนเป็นภาษาพดูหรือภาษาเขียนได้  
7. จับใจความส าคัญของเร่ืองใหม่ต่าง ๆ ท่ีอ่านได้พ ร้อมทัง้บอก

รายละเอียดของเร่ืองท่ีอา่นได้  
8. เขียนยอ่ความหรือสรุปความจากการฟังหรือการอา่นได้  

เหตผุลที่ 2 วา่ตาเห็นได้

อยา่งไร 

 

เหตผุลที่ 3 วา่ตาเห็นได้

อยา่งไร 
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9. เปรียบเทียบข้อแตกต่างและคล้ายคลึงของระบบตวัสะกดของค าและ
ประโยคตา่งๆได้  

10. จดักลุม่ และประเภทของค าตา่งๆท่ีพบในประโยคตา่ง ๆ ได้  
จากขัน้ตอนการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษา รูปแบบท่ี 2 สรุปได้ว่า การสอนแบบ

มุง่ประสบการณ์ภาษา รูปแบบท่ีสอน คือ การเร่ิมฝึกอ่านและเขียนเร่ืองตา่งๆ ท่ีมีลกัษณะการเขียน
ท่ีหลากหลายพร้อมทัง้ใช้ความสามารถในการคิดแต่งความด้วยตนเองมากขึน้ โดยอาศัยการ
เลียนแบบหรืออิงแบบจากบทเรียน เช่น หนังสือ นิทาน โคลงกลอน จดหมาย เอกสารต่างๆ หรือ
จากกิจกรรมท่ีผู้สอนเสนอแนะในชัน้ ขัน้ตอนการสอน ในรูปแบบท่ี 2 ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3-
4 ซึง่จะเร่ิมตัง้แตใ่ห้นกัเรียนอ่านเร่ืองร่วมกนัและอภิปราย สนทนาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่น ร่วมกนักบัครู
ท า ไดอะแกรม สรุปความ จากนัน้ครูโยงเร่ืองท่ีอ่านเข้าสู่เร่ืองของนักเรียนและอภิปรายร่วมกัน 
เขียนเร่ืองร่วมกันกับครูในกลุ่ม เขียนเร่ืองของนักเรียนเองในกลุ่มย่อยหรือตามล าพัง จากนัน้
อภิปราย สนทนา และวิเคราะห์ อรรถลกัษณะร่วมกนัเก่ียวกับเร่ืองในเนือ้ความท่ีนกัเรียนเขียนขึน้
ในขัน้ท่ี 3 สดุท้ายท ากิจกรรมทางภาษาเพ่ือทบทวนฝึกความแมน่ย า และเสริมทกัษะทางภาษา 

 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา 

2.4.1 งานวิจัยต่างประเทศ 
วอล์คเกอร์ และคนอ่ืน ๆ (อัคเรศ ทองลักษณ์ศิริ. 2549: 20; อ้างอิงจาก 

Walker and others. 1984 : 72 ) ได้กล่าวว่า ได้ท าการทดลองสอนภาษาอังกฤษในเทรเกอร์ 
พ า ร์ค  เ รี ย ก ว่ า  Concentrated Language Encounter teaching ห รือ  ก า รส อ น แบ บ มุ่ ง
ประสบการณ์ภาษา โดยท าการทดลองกับนกัเรียนพืน้เมืองชาวออสเตรเลียท่ีเรียนภาษาองักฤษ
เป็นภาษาท่ีสอง ผลการทดลองเป็นท่ีน่าพอใจ เด็กในกลุ่มทดลองมีความเช่ือมั่นในการใช้
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ทัง้การพดูและการเขียน  

ต่อมาในปี ค.ศ. 1984 วอล์คเกอร์ และคนอ่ืน ๆ (Walker and others. 1984 
: 45 ) ท าการทดลองภาษาองักฤษ เช่นเดียวกบัโปรแกรมท่ีเทรเกอร์ พาร์ค ท่ีโรงเรียน Napper by 
และ Marry Vale โดยท าการทดลองกบันกัเรียนทัง้สองโรงเรียนในระดบั Junior และ Senior โดย
ใช้เนือ้หาในการทดลอง เป็นเนือ้หาเก่ียวกับอาหารทัง้ 2 ระดบั ใช้เวลาทดลอง 18 เดือน ผลการ
ทดลองสรุปวา่ นกัเรียนทัง้ 2 โรงเรียน มีความเช่ือมัน่ในการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารสงูขึน้มาก 

2.4.2 งานวิจัยในประเทศ 
ชยนัต์ เพชรศรีจนัทร์  (2533) ได้ศกึษาการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิและความ

สนใจใน การอ่านของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 จากการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดย
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ส่ือหนงัสือ เรียนท่ีใช้ภาพเหมือนกับส่ือท่ีใช้ภาพการ์ตนูผลการวิจยัพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการอ่าน 
และความสนใจในการอา่นของกลุม่ทดลอง และกลุ่มควบคมุแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .001  โดยกลุม่ทดลองมีผลสมัฤทธ์ิและความสนใจในการอา่นสงูกวา่กลุม่ควบคมุและกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับการสอนโดยใช้ส่ือหนงัสือเรียนท่ีใช้ภาพการ์ตนูมีผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านสูง โดยมี
ขนาดอิทธิพล 1.63 หรือท่ีเปอร์เซ็นไทล์ 94.84 

นฤมล กงัวาลไกล (2534) ได้ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบความเข้าใจในการ
อา่น ความสามารถในการเขียนและเจตคติตอ่การเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
4 ท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการภาษากับการสอนแบบปกติ การวิจยัครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือ
ต้องการศกึษา เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน ความสามารถในการเขียน และเจตคติต่อการ
เรียนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากับ
การสอนแบบปกติ  สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้นกัเรียนได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากับ
การสอนปกติมีความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการเขียนแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .001 และนกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากบัการสอนปกติมี
เจตคตติอ่การเรียนภาษาไทยแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .001  

หทัยทิพ ย์  ชมภู พื น้  และคณะ (2552: 97-107) ได้ท าการศึกษาการ
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยรูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์
ภาษา (CLE) กับรูปแบบการสอนแบบพาโนรามา (PANORAMA) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ี
ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (CLE) กับรูปแบบการสอนแบบ
พาดนรามา มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

กัญณภัทร นิธิศวราภากุล (2550) การเปรียบเทียบความสามารถทางพหุ
ปัญญาของนกัเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา 
(รูปแบบท่ี 2) กบัการสอนแบบเดิม การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทาง
พหปัุญญาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบ
ท่ี 2) การสอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนแบบมุ่ง
ประสอบการณ์ภาษา (รูปแบบ ท่ี  2) มีความสามารถทางพหุปัญญา ทั ง้  8 ด้าน ได้แก่ 
ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านตรรกะ ความสามารถด้านดนตรี ความสามารถด้าน
ร่างกายและการเคล่ือนไหว ความสามารถด้านมิติ ความสามารถด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล 
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ความสามรถด้านความเข้าใจตนเอง และความด้านธรรมชาติแตกตา่งจากนกัเรียนท่ีได้รับการสอน
แบบเดมิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากเอกสารและงานวิจัยทัง้ในและต่างประเทศ สรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา สามารถพฒันาความสามารถทางภาษาทัง้ 4 ด้าน คือ ทกัษะ การอ่าน และ
การเขียนของนกัเรียนได้เป็นอยา่งดี 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเทคนิคจิก๊ซอว์ 
3.1 ความเป็นมาและความหมายเทคนิคจิก๊ซอว์ 

ไสตน์บริงค์ และสตาล (Steinbrink; & Stahl. 1994: 135) ได้กล่าวว่า การเรียน
แบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) เป็นรูปแบบของการเรียนร่วมมือแบบหนึ่ง ลักษณะของการเรียนร่วมมือ
แบบจิ๊กซอว์ จะจดักลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มหนึ่งจะมีนกัเรียน 6 คน มีระดบัความรู้แตกต่างกัน 
สมาชิกแตล่ะคนในกลุม่จะถกูก าหนดให้ไปเรียนร่วมกบัสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ ในหวัข้อท่ีตา่งกนัแล้วทกุ
คนจะกลบัมาท่ีกลุม่ของตน เพ่ืออธิบายให้เพ่ือนฟังถึงสิ่งท่ีตนได้ไปเรียนร่วมกบัสมาชิกของกลุ่มอ่ืน 
ๆ 

สลาวิน (Slavin. 1995 : 126) ได้กล่าวถึงความหมายการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค Jigsaw ไว้ว่า การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค Jigsaw ได้ร้บการพฒันาโดยอารอนสนั
(Aronson) ซึ่งมีลกัษณะคล้ายกบั Jigsaw 2 แตมี่ลกัษณะส าคญัแตกตา่งกนัหลายประการคือ วิธี
สอนโดยใช้ เทคนิค Jigsaw นกัเรียนจะได้อ่านเนือ้หาท่ีแตกต่างกนัไปจากเพ่ือน ๆ ในกลุ่มใช้เวลา
เรียนน้อยกว่า แบบ Jigsaw 2 ทัง้นี เ้พราะ Jigsaw 2 มีเนือ้หาสัน้กว่า นักเรียนศึกษาได้เพียง
บางสว่นเท่านัน้ การเรียนแบบ Jigsaw เนือ้หาท่ีใช้ศกึษาจะถกูเขียนเรียบเรียงเป็นบทยอ่ย ๆ ขึน้มา
ใหมเ่พ่ือให้เข้าใจง่าย ซึ่งตรงกนัข้ามกบั Jigsaw 2 เนือ้หาท่ีใช้ในการศกึษามีความสมัพนัธ์กนัไมถ่กู
แบง่เนือ้หายอ่ย ๆ 

Kagan (1995 : 32 -33) เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยจิ๊ กซอว์ (Jigsaw  problem 
solving)เป็นเทคนิคท่ีสมาชิกแตล่ะคนคดิค าตอบของตนไว้  แล้วน าค าตอบของแตล่ะคนมารวมกนั 
เพ่ือแก้ปัญหาให้ได้ค าตอบท่ีสมบรูณ์เหมาะสมท่ีสดุ  

สุวิทย์ มูลค า และ อรทัย มูลค า (2545: 177) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใช้แนวคิดตอ่ภาพ โดยแบ่งผู้ เรียนเป็นกลุ่มทกุกลุ่ม
จะได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมเดียวกนั ผู้สอนจะแบง่เนือ้หาของเร่ืองท่ีจะให้เรียนออกเป็นหวัข้อ
ย่อยเท่ากับจ านวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม และมอบหมายให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคนละหัวข้อ 
ผู้ เรียนแตล่ะคนจะเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองท่ีตนได้รับมอบหมายให้ศกึษาจากกลุ่ม สมาชิกตา่ง
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กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายในหวัข้อเดียวกนัก็จะท าการศกึษาค้นคว้าร่วมกนัจากนัน้ผู้ เรียนแตล่ะคนจะ
กลับเข้ากลุ่มเดิมของตนเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญอธิบายความรู้เนือ้หาสาระท่ีตนศึกษาให้
เพ่ือนร่วมกลุ่มฟัง เพ่ือให้เพ่ือสมาชิกทัง้กลุ่มได้รู้เนือ้หาสาระครบทุกหวัข้อย่อยและเกิดการเรียนรู้
เนือ้หาสาระทัง้เร่ือง 

สุริยา เพ็งลี (2552: 22) ความหมายของการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคจิ๊ก
ซอว์ (Jigsaw) เป็นนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการกลุ่ม โดยจะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 
กลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน เป็นการแบ่งแบบคละความสามารถ โดยแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกจ านวน 
3-6 คน ในแต่ละกลุ่มจะเรียนกลุ่มตนเองว่า กลุ่มบ้าน สมาชิกจะได้รับหัวข้อย่อยในการศึกษา
ตา่งกนั นกัเรียนท่ีได้รับหวัข้อเดียวกนัจะอยู่กลุ่มเกียวกนั จะเรียนกลุ่มนีว้่า กลุ่มเช่ียวชาญ เม่ือทุก
คนเข้าใจในหัวข้อของตนเองแล้วจะกลุ่มเข้ากลุ่มบ้านเหมือนเดิม และอธิบายเนือ้หาในหัวข้อท่ี
ได้รับให้สมาชิกในกลุ่มฟัง โดยจะเรียงล าดงัเนือ้หาก่อนหลัง การประเมินจะใช้การประเมินเป็น
กลุม่และครูจะต้องชว่ยเสริมแรงและให้รางวลัหรือพดูชมเชยเม่ือเสร็จสิน้การประเมิน 

จากความเป็นมาและความหมายเทคนิคจิ๊กซอว์ สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้เทคนิค
จิ๊กซอว์เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการกลุม่ ทกุคนในกลุม่จะมีบทบาทท่ีส าคญัแตกตา่งกนั
ไป โดยมีจดุมุ่งหมายให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมกนัในการชว่ยเหลือและพึ่งพาอาศยักนัในกลุม่ เป็นการ
เรียนท่ีส่งเสริมความร่วมมือและถ่ายทอดความรู้ระหวา่งเพ่ือนในกลุม่ โดยมีครูชว่ยเสริมแรงให้เกิด
การเรียนรู้มากยิ่งขึน้ 
 

3.2 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคจิก๊วอว์ 
ไสตน์บริงค์ และสตาล (Steinbrink; & Stahl. 1994: 138) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการ

เรียนแบบเทคนิคจิ๊กซอว์ ดงันี ้
การเตรียมความพร้อมของกลุ่ม 

1. จัดนัก เรียน เข้ากลุ่มตามระดับความสามารถ โดยแต่ละกลุ่มจะ
ประกอบด้วย เด็กท่ีมีคะแนนดี 1 คน เด็กท่ีมีคะแนนปานกลาง 2-4 คน และเด็กท่ีมีคะแนนต ่า 1 
คน 

2. ครูอธิบายถึงบทบาทหน้าท่ีตา่ง ๆ ในการเข้ากลุม่ให้นกัเรียนฟัง  
ขัน้ตอนท่ี 1 การประชุมกลุ่มบ้าน 

3. ครูให้นกัเรียนเลือกสมาชิกในกลุ่มเพ่ือท าหน้าท่ีตา่ง ๆ ตามค าสัง่ในใบงาน 
“บทบาทของสมาชิกในกลุม่” ท่ีครูแจกให้ 
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4. ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ และอธิบายถึงรายช่ือหวัข้อย่อยใน
เร่ืองท่ีเรียนแตล่ะหวัข้อ โดยจ านวนหวัข้อยอ่ยจะเทา่กบัจ านวนของสมาชิกในแตล่ะกลุม่ 

5. นกัเรียนเลือกศึกษาหวัข้อย่อยท่ีไม่ซ า้กนักบัสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่ม ครูแจก
ใบงานท่ี 2 ซึ่งเป็นค าถามในแต่ละหัวข้อย่อยท่ีแตกต่างกันไป เพ่ือให้นักเรียนท่ีเลือกแต่ละหวัข้อ
ตอบค าถามให้ถกูต้อง 

ขัน้ท่ี 2 การประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
6. นกัเรียนท่ีเลือกศกึษาหวัข้อเดียวกนัมารวมกันในกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ แต่งตัง้

สมาชิกในกลุม่เพ่ือท าหน้าท่ีตา่ง ๆ ตามค าสัง่ในใบงานท่ี 3 “กฎของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ” ท่ีครูแจกให้ 

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่าน เอกสารหรือหนังสือท่ีค รูเต รียมไว้ให้  โดย
รายละเอียดการศึกษาเนือ้หาจะระบุอยู่ในใบงานท่ี 3 จากนัน้ นกัเรียนช่วยกันอภิปราย เพ่ือตอบ
ค าถามจากใบงานท่ี 2 และสรุปความรู้เพ่ือน าไปอธิบายในกลุม่บ้านตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 3 การเสนอความรู้ในกลุม่บ้าน 

8. นกัเรียนกลบัไปท่ีกลุ่มบ้านของตน สมาชิกในกลุ่มแตล่ะคนจะผลดักนัเพ่ือ
เสนอความรู้ท่ีได้รับในการเข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ โดยปฏิบัติตามค าสั่งในใบงานท่ี 4 
“น าเสนออย่างผู้ เช่ียวชาญ” สมาชิกในกลุ่มจะร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับหัวข้อท่ีผู้ อ่ืนในกลุ่ม
รับผิดชอบ 

9. นกัเรียนในชัน้เรียนร่วมกนัอภิปรายในชัน้ มีการน าเสนอผลงานของแตล่ะ
กลุม่ และตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หาของแตล่ะกลุม่บ้านให้ตรงกนั 

สมคิด สร้อยน า้(2542 : 132-133) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
Jigsaw ไว้ดงันี ้  

1. ครูแบง่หวัข้อท่ีจะเรียนเป็นหวัข้อยอ่ย ๆ ให้เทา่กบัจ านวนสมาชิกของแตล่ะคน 

2. จัดกลุ่มนักเรียนโดยให้มีความสามารถคละกันภายในกลุ่มเป็น กลุ่มบ้าน 
(Home group) กลุ่มละ 3-4 คน สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มอ่านเฉพาะหัวข้อย่อยท่ีตนได้รับ
มอบหมายเทา่นัน้ 

3. นักเรียนท่ีอ่านหัวข้อย่อยเดียวกันมานั่งด้วยกันเพ่ือท างานซักถาม และท า
กิจกรรมในกลุม่เช่ียวชาญ (Expert group) 

4. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม Expert group กลับมายังกลุ่มเดิม (Home group) 
ของตนเอง แล้วผลดักนัอธิบายให้เพ่ือนสมาชิกในกลุม่ฟัง เร่ิมจากหวัข้อยอ่ยท่ี 1 2 3 และ 4 



  43 

5. ท าการทดสอบ (Quiz) หวัข้อย่อยท่ี 1-4 แก่นกัเรียนทกุคนทัง้ห้อง (สอบเด่ียว) 
แล้วน าคะแนนของสมาชิกแตล่ะกลุม่มารวมกนัเป็นคะแนนกลุม่ 

6. กลุม่ท่ีได้คะแนนสงูสดุในการสอบครัง้นี ้จะตดิประกาศไว้ในปา้ยนิเทศของห้อง
หรือมมุจดหมายขา่วของห้อง 

สนอง อินละคร (2544 : 122) ได้น าเสนอขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
Jigsaw ไว้ดงันี ้

1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ กลุ่มละ 4-6 คน แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยคนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2-4 คน และอ่อน 1 คน แต่ละกลุ่มเลือกประธาน และ
เลขานกุารกลุม่ เรียกวา่ กลุม่บ้าน (Home group) 

2. กลุ่ม บ้าน (Home group) แต่ละกลุ่มมอบหมายภาระงานให้สมาชิก
รับผิดชอบดงันี ้

คนท่ี 1 รับผิดชอบเนือ้หา หรือใบงานหรือบตัรกิจกรรมท่ี 1 
คนท่ี 2 รับผิดชอบเนือ้หา หรือใบงานหรือบตัรกิจกรรมท่ี 2 
คนท่ี 3 รับผิดชอบเนือ้หา หรือใบงานหรือบตัรกิจกรรมท่ี 3 
คนท่ี 4 รับผิดชอบเนือ้หา หรือใบงานหรือบตัรกิจกรรมท่ี 4 
คนท่ี 5 รับผิดชอบเนือ้หา หรือใบงานหรือบตัรกิจกรรมท่ี 5 
คนท่ี 6 รับผิดชอบเนือ้หา หรือใบงานหรือบตัรกิจกรรมท่ี 6 
3. จัดกลุ่มเช่ียวชาญ (Expert group) โดยให้นกัเรียนกลุ่มบ้านของแต่ละกลุ่มท่ี

รับผิดชอบเร่ืองเดียวกนัไปรวมกลุม่ใหม่ แล้วศกึษา ฝึกฝน ท าความเข้าใจเนือ้หา ท าใบงาน หรือท า
กิจกรรมร่วมกนัจนมีความเข้าใจในเร่ืองนัน้ ๆ อยา่งดี 

4. กลับกลุ่มบ้าน (Home group) โดยนักเรียนแต่ละคนกลับกลุ่มเดิม แล้วผลัด
กันอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มฟัง เร่ิมจากเร่ืองท่ี 1 2 3 ไปจนครบทุกคน สมาชิกในกลุ่มซกัถามจน
เป็นท่ีเข้าใจ 

5. แตล่ะกลุ่มเตรียมตวัทดสอบรายบุคคล แล้วรวมคะแนน หรือเฉล่ียคะแนนเป็น
คะแนนของกลุม่ 

6. มอบรางวลัหรือประกาศเกียรติคณุแก่กลุ่มท่ีได้คะแนน รวมหรือคะแนนเฉล่ีย
สงูสดุ 

ทิศนา แขมมณี (2554: 65) ได้เสนอกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจิ๊กซอว์ 
(Jigsaw) ดงัตอ่ไปนี ้
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1. จดัผู้ เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง – กลาง – อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และ
เรียกกลุม่นีว้า่ กลุม่บ้านของเรา (Home group) 

2. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราได้มอบหมายให้ศึกษาเนือ้หาสาระคนละ 1 ส่วน 
(เปรียบเสมือนได้ชิน้ส่วนของภาพตดัต่อคนละ 1 ชิน้) และหาค าตอบในประเด็นปัญหาท่ีผู้ สอน
มอบหมายให้ 

3. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราแยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอ่ืน ซึ่งได้รับเนือ้หา
เดียวกนั ดงันัน้กลุ่มผู้ เช่ียวชาญ (Expert group) ขัน้มา และร่วมกันท าความเข้าใจในเนือ้หาสาระ
นัน้อยา่งละเอียด และร่วมกนัอภิปรายหาค าตอบประเดน็ปัญหาท่ีผู้สอนมอบหมายให้ 

4. สมาชิกกลุ่มผู้ เช่ียวชาญกลบัไปสู่กลุ่มบ้านของเรา แตล่ะคนช่วยสอนเพ่ือนใน
กลุ่มให้เข้าใจในสาระท่ีตนได้ศึกษาร่วมกับกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ เช่นนี ้สมาชิกทุกคนก็จะได้เรียนรู้
ภาพรวมของกลุม่สาระทัง้หมาย 

5. ผู้ เรียนทุกคนท าแบบทดสอบ แต่ละคนจะได้คะแนนเป็นรายบุคคล และน า
คะแนนของทุกคนในกลุ่มบ้านของเรามารวมกัน (หรือหาค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มท่ีได้
คะแนนสงูสดุได้รับรางวลั 

วิมลรัตน์ สนุทรโรจน์ (2547 : 54-55) กล่าวว่า การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ 
มีกิจกรรมดงันี ้ 

1. ครูแบ่งเนือ้หาท่ีจะเรียนออกเป็นตอน ๆ ให้เท่ากับจ านวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม 
และเทา่กบัจ านวนกลุม่  

2. จัดกลุ่มผู้ เรียนโดยให้มีความสามารถคละกัน เรียกว่า กลุ่มบ้าน (Home 
Group) แล้วมอบหมายให้สมาชิกแตล่ะคนศกึษาหวัข้อท่ีตา่งกนัโดยการจบัสลาก ใครไดห้มายเลข
ใด ก็ไปศกึษาหวัข้อนัน้  

3. ผู้ เรียนได้รับหวัข้อเดียวกนัจากแตล่ะกลุ่มมานัง่ด้วยกนัเพ่ือท างานและศกึษา
ร่วมกนัเรียกวา่ กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ (Expert Group) จนได้ความรู้จากกลุม่  

4. สมาชิกแต่ละคนออกจากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ และกลบัสู่กลุ่มเดิม (บ้าน) ของตน 
แล้วผลดักนัอธิบายเพ่ือถ่ายทอดความรู้ท่ีตนศกึษามาให้เพ่ือนฟัง เลขากลุม่จดบนัทกึไว้  

5. สมาชิกแต่ละกลุ่ม ช่วยกันสรุปเป็นแผนผังความคิด (Mind Mapping) เพ่ือ
เตรียมน าเสนอผลงาน โดยจบัสลากล าดบักลุ่มตวัแทนไปทีละกลุ่มเพ่ือน าเสนอผลงาน 6. ครูและ
นกัเรียนร่วมกันสรุป แล้วแจกใบงานให้ผู้ เรียนแต่ละคนพร้อมเฉลย จากนัน้เก็บไว้ในแฟ้มสะสม
ผลงาน 7. เกมแข่งขนัตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน(แบบทดสอบย่อย)สอบเป็นรายบุคคลแล้วส่ง 
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เป็นกลุ่ม เปล่ียนกนัตรวจเป็นกลุม่ ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลย แล้วหาคา่เฉล่ียของกลุ่มกลุ่มใดได้ 
คะแนนสงูสดุเป็นกลุม่ชนะ แล้วเก็บคะแนนไว้เป็นรายบคุคล 

จากขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคจิ๊กวอว์ สรุปได้ว่า ขัน้ตอนการสอนของ
เทคนิคจิ๊กซอว์เร่ิมต้นจากการจดักลุ่ม คละความสามารถ จากนัน้ผู้ เรียนศึกษาเรียนรู้จากหวัข้อท่ี
ได้รับจากกลุม่ของตนเอง จากนัน้แยกกนัไปศกึษาตามกลุม่เช่ียวชาญ และน ากลบัมาอภิปรายกลุ่ม
ของตนเอง โดยการเรียนตามขัน้ตอนของจิ๊กซอว์ท าให้ผู้ เรียนเกิดความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีตนเอง
และสามารถท าให้งานประสบผลส าเร็จได้จากการชว่ยเหลือกนัในกลุม่ 

 
3.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเทคนิคจิก๊ซอว์ 

3.3.1 งานวิจัยต่างประเทศ 
เกธ (Ghaith. Ghazi M. 2003: 21) ได้ท าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างเจตคติ

ต่อการอ่านและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Jigsaw ของ
นักเรียนชาวเลบานอน เกรด 8 รายวิชาภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยเป็นไปตาม
สมมติฐานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระหว่างคะแนนกลุ่มสูงและคะแนนกลุ่มต ่า และระหว่างเพส
ชายและเพศหญิง การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Jigsaw สามารถเปล่ียนแปลเจตคติการอ่านของ
นกัเรียนและพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ชาเบน (Shaaban, Kassim. 2006: 377-403) ได้ ท าการศึกษาแตกต่างในการ
จดัการเรียนการสอนแบบปกติกบัการสอนโดยใช้เทคนิค Jigsaw ในการอา่นค าศพัท์ การออกเสียง 
การอ่านเข้าใจ ในรายวิชาภาษาองักฤษกบันกัเรียนเกรด 5 จ านวน 44 คน ในการจดัการเรียนการ
สอน จะใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติกบักลุ่มควบคมุและแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
Jigsaw 2 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง มีผลการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนัใน
การเข้าใจการอ่าน การอ่านค าศพัท์และการอ่านออกเสียง โดยการจดัการเรียนรู้เทคนิค Jigsaw 
สามารถเปล่ียนแปลงเจตคตติอ่การอา่นของนกัเรียนได้ 
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3.3.2 งานวิจัยในประเทศ 
วารณี  พรหมคณุ (2549: 49) ได้ท าการศึกษา เร่ือง การพัฒนาแผนการจดัการ

เรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ โรงเรียน
ชมุชนบ้านหนองคู่ จงัหวดัศรีษะเกษ ผลการวิจยัพบว่า แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการ
อ่านจับใจความ ส าหรับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
88.33/82.30 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีตัง้ไว้ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
ภาษาไทยด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ซึง่จะสอดคล้องกบังานวิจยัของ  

พรรณกา พลขาง (2550: 89) ได้ท าการศกึษาเร่ือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านการอ่านจบัใจความโดยใช้แผนผงัมโนทศัน์ประกอบการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว์ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านกดุฉิม จงัหวดัหนองบงัล าภู ผลการวิจยัพบว่า 
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพิ่มขึน้จากก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 

พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ (2554: 85) ได้ศกึษาเร่ือง ผลการใช้รูปแบบจิ๊กซอว์ท่ีมีต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและทกัษะการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 3 
และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและทกัษะการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนของนกัเรียน 
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจ๊ีกซอว์ กับนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียน รู้แบบปกต ิ
โรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษาเขต 8 นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอว์ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาไทยสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
นกัเรียนมีทกัษะการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ และหลงั
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอว์ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จฑุามาศ กันติ๊บ (2554) ศึกษาเร่ือง การพฒันาความสามารถในการเรียนรู้เร่ือง
การเขียนสะกดค า โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกบัเกมการศกึษา ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
1 โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการ
เรียนรู้เร่ืองการเขียนสะกดค าของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลักการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับเกมการศึกษา และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนเร่ือง 
การเขียนสะกดค า โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับเกมการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า คะแนนเฉล่ีย
ความสามารถเร่ืองการเขียนสะกดค าของนักเรียน ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังการเรียนรู้สูงกว่า
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คา่เฉล่ียของคะแนนก่อนการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความคิดเห็นของ
นกัเรียนท่ีได้รับการการสอนโดยเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกบัเกมการศกึษามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น
ด้วยมากทกุด้าน  

ปริญญา ปัน้สุวรรณ์ (2553) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียน
วรรณคดีไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 
กบัแบบปกติ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิการเรียน
วรรณคดีไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 สงูกว่า
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยคะแนนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคจิ๊กซอว์ 2 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก 

 
จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเทคนิคจิ๊กซอว์สรุปได้ว่า เทคนิคจิ๊กซอว์สามารถ

พฒันาการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทคนิคจิ๊กซอว์เป็นการจดัการ
เรียนรู้ร่วมมือ มือนกัเรียนได้เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ยอมเกิดการเรียนรู้ท่ีได้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัแบบเชิงทดลอง ผู้วิจยัท าการศกึษา ผลการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ท่ีมีต่อความสามารถในการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งผู้ วิจยัได้ด าเนินการวิจัยตามขัน้ตอน 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การสร้างและหาคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั   
4. วิธีด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวนระดบัชัน้ละ 2 ห้องเรียน มีนกัเรียนทัง้หมด 75 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน โดยได้มาจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โดยวิธีการจบัสลากเพ่ือแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองโดยใช้การสอน
แบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์ และกลุม่ควบคมุโดยใช้การสอนแบบเดมิ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัในครัง้นีป้ระกอบด้วย 

2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่ งประสบการณ์ภาษาร่วมกับ
เทคนิคจิ๊กซอว์ 

2.2 แผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบเดมิ 
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2.3 แบบวดัความสามารถทางการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับ

เทคนิคจิก๊ซอว์ 
ผู้ วิจัยด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์

ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์ เพ่ือใช้ในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 4 ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลกัสตูรสถานศกึษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดบัชัน้ประถม ศกึษาตอนปลาย (ชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4-6)  

2. ศึกษาหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ จงัหวดันครนายก ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 

3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  และผลการวิจัย ท่ี เก่ียวกับวิ ธีการสอนแบบมุ่ ง
ประสบการณ์ภาษาและเทคนิคจิ๊กซอว์  

4. ก าหนดจุดประสงค์และเนือ้หาท่ีใช้ในการท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
พิจารณาจากโครงสร้างเนือ้หาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

ศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และวิธีการ
จดัการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบการพิจารณาถึงความยาก
ง่ายของเนือ้หาให้มีความเหมาะสมกบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โดยพิจารณาความเหมาะสม
และอิงอรรถลักษณ์ทางภาษาจาก เร่ืองเล่าหรือบรรยายเชิงจินตนาการ (Narrative) จากนัน้น า
เนือ้หาทัง้หมดท่ีได้เลือกให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ ดงันี ้

เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นหนงัสือนิทาน ได้แก่ 
4.1 ช่ือหนงัสือ 101 เร่ืองเอก นิทานอีสป 

ช่ือเร่ือง  หมาป่ากบัลกูแกะ 
4.2 ช่ือหนงัสือนิทานอีสป  

ช่ือเร่ือง  ไก่ฟ้ากบัสนุขัจิง้จอกเจ้าเลห์่ 

4.3 ช่ือหนงัสือพทุธชาดกสอนใจ ใฝ่คณุธรรม 

ช่ือเร่ือง เร่ือง เจ้าลิงอวดฉลาด 
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4.4 ช่ือหนงัสือพทุธชาดกสอนใจ ใฝ่คณุธรรม 

ช่ือเร่ือง สู้ ไมถ่อย 

5. ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์ โดยก าหนดเนือ้หาและขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
 

ตาราง 3 ตารางแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิค

จิ๊กซอว์ 

 
5.1 ผู้ วิจัยด าเนินการทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนเร่ืองตาม

จินตนาการ เพ่ือน าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบเพ่ือใช้ในการค าณวนค่าทางสถิติเพ่ือ
ทดสอบสมมตฐิาน 

5.2 ในคาบเรียนท่ี 2 ผู้ วิจยัจะด าเนินการสอนตามขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้
แบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์จนถึงคาบเรียนท่ี 13  

5.3 ในคาบเรียนท่ี 14 ผู้วิจยัสรุปกิจกรรมการเรียนรู้และด าเนินการทดสอบ
หลังเรียนเพ่ือคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบไปใช้ในการค านวนค่าทางสถิติเพ่ือทดสอบ
สมมตฐิานตอ่ไป 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง 
ระยะเวลาที่ใช้ 
คาบละ 60 นาที 

(คาบ) 

 ปฐมนิเทศและท าแบบทดสอบกอ่นเรียน 1 

1 เร่ือง  หมาป่ากบัลกูแกะ 3 

2 เร่ือง ไก่ฟา้กบัสนุขัจิง้จอกเจ้าเลห์่ 3 

3 เร่ือง เจ้าลงิอวดฉลาด 3 

4 เร่ือง สู้ไมถ่อย 3 

 สรุปกิจกรรมการเรียนรู้และท าแบบทดสอบหลงัเรียน 1 

 จ านวนคาบสอนทัง้หมด 12 

 จ านวนคาบท่ีใช้ในการวิจยัทัง้หมด 14 
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ตาราง 4 ตารางวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับ

เทคนิคจิ๊กซอว์  

 

ขัน้ตอน 

การสอนแบบมุ่ง

ประสบการณ์ภาษา 

รูปแบบที่ 2 ตามแนวคิด 

เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ 

เทคนิคจิ๊กซอว์ 

ตามแนวคิด ไสตน์บริง้ค์ 

และสตาล 

การสอนแบบมุ่ง

ประสบการณ์ภาษา

ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ 

ขัน้เตรียม
ความพร้อม 

 การเตรียมความพร้อมของ
กลุ่ม 
1. จัดนัก เรียน เข้ากลุ่มตาม
ระดบัความสามารถ โดยแต่ละ
กลุ่มจะประกอบด้วย เด็กที่มี
คะแนนดี 1 คน เด็กที่มีคะแนน
ปานกลาง 2-4 คน และเด็กที่มี
คะแนนต ่า 1 คน 
2. ครูอธิบายถึงบทบาทหน้าที่
ต่ า ง  ๆ  ใน ก า ร เ ข้ า ก ลุ่ ม ใ ห้
นกัเรียนฟัง 

เตรียมความพร้อม 
ครูจัดนกัเรียนเป็นกลุ่มคละ
ความสามารถ  (เก่ง – กลาง 
– อ่อน) กลุ่มละ 4-6 คน ครู
อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ตา่ง 
ๆ ในการเข้ากลุม่ให้นกัเรียน
ฟัง (กลุม่บ้าน) 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 

ขัน้ตอน 

 

การสอนแบบมุ่ง

ประสบการณ์ภาษา 

รูปแบบที่ 2 ตาม

แนวคิด เสาวลกัษณ์ 

รัตนวิชช์ 

เทคนิคจิ๊กซอว์ 

ตามแนวคิด ไสตน์บริง้ค์ 

และสตาล 

การสอนแบบมุ่ง

ประสบการณ์ภาษา

ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ 

ขัน้ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขัน้ตอนที่ 1 การประชุมกลุ่มบ้าน 

3. ครูให้นกัเรียนเลือกสมาชิกในกลุ่มเพื่อ
ท าหน้าที่ ต่าง ๆ ตามค าสั่งในใบงาน 
“บทบาทของสมาชิกในกลุม่” ที่ครูแจกให้ 
4. ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ 
และอธิบายถึงรายช่ือหวัข้อย่อยในเร่ืองที่
เรียนแตล่ะหวัข้อ โดยจ านวนหวัข้อยอ่ยจะ
เทา่กบัจ านวนของสมาชิกในแตล่ะกลุม่ 
5. นักเรียนเลือกศึกษาหัวข้อย่อยที่ไม่ซ า้
กันกับสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม ครูแจกใบ
งานที่ 2 ซึง่เป็นค าถามในแตล่ะหวัข้อยอ่ย
ที่แตกตา่งกนัไป เพื่อให้นกัเรียนที่เลอืกแต่
ละหวัข้อตอบค าถามให้ถกูต้อง 
 

ขัน้ที่ 2 การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

6. นกัเรียนที่เลือกศึกษาหวัข้อเดียวกนัมา
รวมกนัในกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ แต่งตัง้สมาชิก
ในกลุ่มเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ตามค าสัง่ใน
ใบงานท่ี 3 “กฎของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ” ที่ครู
แจกให้ 
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านเอกสารหรือ
หนงัสือที่ครูเตรียมไว้ให้ โดยรายละเอียด
การศึกษาเนือ้หาจะระบุอยู่ในใบงานที่ 3 
จากนัน้ นกัเรียนช่วยกนัอภิปราย เพื่อตอบ
ค าถามจากใบงานที่  2 และเขียนสรุป
ความรู้เพื่อน าไปอธิบายในกลุม่บ้านตอ่ไป 

1. การศึกษาค้นคว้า 
 ( Exploration )   
- ค รูให้นัก เรียน เลือก
สมาชิกในกลุ่มเพื่อท า
หน้าที่ ต่ าง ๆ  ตามค า
ชี ้ แ จ ง ใ น ใ บ ง า น 
“บทบาทของสมาชิกใน
กลุม่” ที่ครูแจกให้  
- ค รูอ ธิบายถึ งหัว ข้ อ
ยอ่ยในเร่ืองที่เรียนแตล่ะ
หวัข้อ  
- นักเรียนเลือกศึกษา
หวัข้อย่อยที่ไม่ซ า้กันกับ
สมาชิกคนอื่นในกลุม่  
- ครูแจกใบกิจกรรมที่ 2 
เ ป็ น ค า ถ า ม เพื่ อ ใ ห้
นักเรียนเลือกศึกษาแต่
ละหวัข้อที่ไมซ่ า้กนั 
- ให้สมาชิก (กลุม่บ้าน ) 
ที่ศึกษาเร่ืองเดียวกันใน
แต่ละกลุ่มมาร่วมกันใน
กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ ร่วมกนั
อภิปรายและท าความ
เข้าใจร่วมกนั 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 

ขัน้ตอน 

การสอนแบบมุ่ง

ประสบการณ์ภาษา 

รูปแบบที่ 2 ตามแนวคิด 

เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ 

เทคนิคจิ๊กซอว์ 

ตามแนวคิด ไสตน์บริง้ค์ 

และสตาล 

การสอนแบบมุ่ง

ประสบการณ์ภาษาร่วมกับ

เทคนิคจิ๊กซอว์ 

ขัน้ที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ที่  1 : ผู้ เ รียนอ่าน เร่ือง

ร่ ว ม กั น แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย / 

สนทนาเก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน

ร่วมกันกับผู้ สอน / เขียน

แ ผ น ผั ง ส รุ ป ค ว า ม 

(Mapping) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ที่  3 การเสนอความรู้ใน

กลุ่มบ้าน 

8. นักเรียนกลับไปที่กลุ่มบ้าน

ของตน สมาชิกในกลุม่แตล่ะคน

จะผลัดกันเพื่อเสนอความรู้ที่

ได้รับในการเข้าร่วมประชุมกลุม่

ผู้ เช่ียวชาญ  โดยปฏิบัติตาม

ค าสั่งในใบงานที่  4 “น าเสนอ

อย่างผู้ เช่ียวชาญ” สมาชิกใน

กลุม่จะร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบั

หวัข้อที่ผู้อื่นในกลุม่รับผิดชอบ 

9. นักเรียนในชัน้เรียนร่วมกัน

อภิปรายในชัน้ มีการน าเสนอ

ผลงานของแต่ละกลุ่ม  และ

ตรวจสอบความถูกต้องของ

เนือ้หาของแต่ละกลุ่มบ้านให้

ตรงกนั 

2. อ ภิ ป ราย แล ะ เขี ย น

แ ผ น ผั ง ส รุ ป ค ว า ม 

(Discussion and Mapping) 

- นกัเรียนกลบัไปที่กลุ่มบ้าน

ของตนเอง 

- นัก เรียนน าความ รู้จาก

หัวข้อที่ตนเองไปศึกษามา

อภิปรายในกลุ่มตามล าดับ

เร่ืองที่ตนเองรับผิดชอบ 

- ค รู ส รุป เ ร่ื อ งพ ร้ อ ม กั บ

นกัเรียนทกุคนอีกครัง้ 

- นัก เรียนในกลุ่ม ร่วมกัน

เขียนแผนผงัสรุปความ ตาม

ใบกิจกรรมที่ 3  
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 

ขัน้ตอน 
การสอนแบบมุ่ง

ประสบการณ์ภาษา 

รูปแบบที่ 2 ตามแนวคิด 

เสาวลกัษณ์ รัตนวชิช์ 

เทคนิคจิก๊ซอว์ 

ตามแนวคิด 

ไสตน์บริง้ค์ 

และสตาล 

การสอนแบบมุ่งประสบการณ์

ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ 

ขัน้ที่ 3 ขัน้ท่ี 2 : ผู้สอนโยงเร่ืองที่อา่น

เข้าสูเ่ร่ืองของผู้ เรียน และ

อภิปรายร่วมกนั 

 3. เชื่อมโยงเนือ้หา  

( Connection Contexts) 

- ครูเช่ือมโยงเนือ้เร่ืองที่อา่นเข้าสูเ่ร่ือง

ที่เรียน โดยอธิบายอรรถลักษณะที่

ส า คัญ ขอ งก า ร เขี ย น เ ร่ื อ งต าม

จินตนาการ และลกัษณะโครงสร้างใน

การด าเนินเร่ือง และอภิปรายเร่ืองที่

อา่นร่วมกนั 

- ค รูจะใช้ค าถาม ในกระกระตุ้ น

นักเรียนจากอรรถลักษณะของการ

เขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

- ครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ที่

เกิดขึ น้ กับตัว เอง ห รือ เหตุการณ์

คล้ายกนัให้เพื่อนฟัง 

ขัน้ที่ 4 ขัน้ที่ 3 : เขียนเร่ืองร่วมกนักบั

ผู้สอนในกลุม่/ เขียนเร่ืองของ

ผู้ เรียนเองในกลุ่มใหญ่หรือ

กลุม่ยอ่ย 

 4. กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning 

Activities) 

- ผู้ เรียนปรึกษาและออกแบบนิทาน

ร่วมกนัของกลุม่ตนเอง 

- ครูให้ผู้ เรียนเขียนเร่ืองร่วมกันใน

กลุ่ ม  โด ย ล งมื อ เขี ย น เ ร่ื อ งจ า ก

การศึกษาเนือ้หาร่วมกันแล้ว โดยครู

จะเป็นผู้ให้ค าปรึกษาในการแตง่เร่ือง 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 

ขัน้ตอน 

การสอนแบบมุ่ง

ประสบการณ์ภาษา 

รูปแบบที่ 2 ตาม

แนวคิด เสาวลกัษณ์ 

รัตนวิชช์ 

เทคนิคจิ๊กซอว์ 

ตามแนวคิด ไสตน์บริง้ค์ 

และสตาล 

การสอนแบบมุ่งประสบการณ์

ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ท่ี 4  : อภิปรายสนทนา

และวิเคราะห์อรรถลกัษณ์

ร่วมกนัเก่ียวกบัเร่ืองใน

เนือ้ความทีเ่ขียนในขัน้ท่ี 3 

 5. วิเคราะห์เร่ือง (Analysis) 

- ผู้ เรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบั

เร่ืองที่เขยีน พร้อมร่วมกนั

วิเคราะห์อรรถลกัษณ์เก่ียวกบั

เร่ืองที่เขยีน แก้ไขความถกูต้อง

ของภาษา เพื่อพฒันาการเขยีน

ของตนเอง 

ขัน้ท่ี 6 ขัน้ท่ี 5 : ท ากิจกรรมทาง

ภาษาเพื่อทบทวนฝึก

ความแมน่ย า และเสริม

ทกัษะทางภาษา 

 6. กิจกรรมทางภาษา 

(Language Activities)   

- ครูให้แตล่ะกลุม่น าเสนอเร่ืองที่

เขียน 

- น าเร่ืองที่เขียนจดัท าเป็นสมดุ

นิทาน 

 
การจดัการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊ก เป็นกระบวนการ

จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนเข้าใจการเขียนท่ีหลากหลายตามอรรถลกัษณ์ท่ีแตกตา่งกนัในแต่ละ
บริบท  มาประยกุต์ใช้ร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์ ซึง่มีลกัษณะของการเรียนแบบร่วมมือและแบง่ผู้ เรียน
เรียนรู้เป็นกลุ่ม มีระดบัความรู้แตกต่างกัน การจัดการเรียนร้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับ
เทคนิคจิ๊กซอว์จึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะการเขียนเร่ืองต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะการเขียนท่ี
หลายและส่งเสริมการท างานร่วมกนั เพ่ือให้เกิดความเข้าใจของนกัเรียนและให้มีทกัษะการเขียนท่ี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้วิจยัได้ศกึษาวิเคราะห์ลกัษณะเดน่ของกลวิธีการสอนทัง้สอง
รูปแบบและศึกษาวิเคราะห์ลักษณะร่วมกัน โดยเฉพาะขัน้ตอนการสอนท่ีมีความสอดคล้องกัน
หลายขัน้ตอน  ซึ่งสามารถอธิบายความสอดคล้องและความแตกต่างกันของทัง้ 2 รูปแบบการ
เรียนรู้ ได้ดงัตารางท่ี 5  
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จากตารางข้างต้นนีแ้สดงให้เห็นว่ารูปแบบการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบ
มุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊ก ซึ่งทัง้ 2 กลวิธีนีเ้ม่ือน ามาเปรียบเทียบกนัในประเด็นของ
ขัน้ตอนการสอนในแต่ละขัน้ตอนนัน้ จะเห็นว่าได้ว่าล าดบัขัน้ตอนในการสอนของทัง้  2 กลวิธีมี
ความสอดคล้องกนั จากตารางการวิเคราะห์การการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เสาวลกัษณ์ 
รัตนวิชช์ (2547: 121) เป็นการสอนท่ีเน้นทักษะการเขียนท่ีหลากหลายและส่งเสริมการท างาน
ร่วมกันซึ่งจะเห็นได้จากขัน้ตอนการสอน ซึ่งการน าเทคนิคจิ๊กซอว์เป็นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพ่ือนในกลุ่ม ฝึกให้ผู้ เรียนมีความเอาใจใส ่
รับผิดชอบต่อตัวเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิกอ่ืน ซึ่งเม่ือพิจารณาจุดมุ่งหมายและกระบวนการ
เรียนรู้ในบางขัน้ตอนของทัง้ 2 กลวิธีแล้ว แม้ว่าจะมีล าดับขัน้ตอนท่ีแตกต่างกันแต่ก็มีความ
สอดคล้องและเก่ียวเน่ืองกนัอยา่งมากท่ีจะน ามาจดัการเรียนการสอน  

6. น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับ
เทคนิคจิ๊กซอว์ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เสนอประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความ
ถกูต้องเหมาะสม จากนัน้จงึน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

7. น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับ
เทคนิคจิ๊กซอว์ ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึเ้สนอต่อผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนการเขียนจ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมของเนือ้หา ความสอดคล้องของจุดประสงกับการกระบวนการเรียนรู้ 
ภาษาท่ีใช้ ตลอดจนความสอดคล้องระหว่างขัน้ตอนต่าง ๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้ จากนัน้จึง
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

8. น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับ
เทคนิคจิ๊กซอว์ ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญไปทดลองใช้กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างในการทดลอง จ านวน 1 ห้องเรียน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของลกัษณะกิจกรรมและ
เวลาท่ีใช้ในการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

9. น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับ
เทคนิคจิ๊กซอว์ ท่ีปรับปรุงแก้ไขไปทดลองกบักลุม่ทดลองตอ่ไป 

3.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบเดมิ  
ผู้วิจยัด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบเดิม เพ่ือใช้ในการ

เขียนเร่ืองตามจินตนาการ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ตามขัน้ตอนดงันี ้
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1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลกัสตูรสถานศกึษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดบัชัน้ประถม ศกึษาตอนปลาย (ชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4-6)  

2. ศึกษาหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ จงัหวดันครนายก ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 

3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  และผลการวิจัย ท่ี เก่ียวกับวิ ธีการสอนแบบมุ่ ง
ประสบการณ์ภาษาและเทคนิคจิ๊กซอว์  

4. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบดเดิม โดยก าหนดขัน้ตอนการ
จดัการเรียนรู้ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ท่ี 1  ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน  
ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับเนือ้หาท่ีจะเรียนรู้ โดยให้นักเรียนอ่าน

นิทาน แล้วให้นกัเรียนคดิและคาดเดาวา่บทอา่นนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร  
ขัน้ท่ี 2  ขัน้จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

1. แบง่กลุม่นกัเรียนออกเป็นกลุม่ กลุม่ละ 4-6 คน 
2. ครูให้นกัเรียนอ่านเร่ืองท่ีก าหนดให้ จากนัน้มอบหมายให้นกัเรียนแต่

ละกลุม่ร่วมอภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเห็นและเขียนสรุปใจความส าคญัเร่ืองท่ีอ่านเป็นแผนภาพ
โครงเร่ือง โดยใช้ค าถาม ใคร (ตวัละครในเร่ืองมีใครบ้าง) ท าอะไร (เหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้) ท่ี
ไหน (สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์) เม่ือไร (เวลาหรือเหตุการณ์เกิดขึน้เม่ือไร) อย่างไร (วิธีการหรือ
บรรยากาศเป็นอยา่งไร) และหาค าตอบ 

3. ครูให้นกัเรียนน าเสนอเร่ืองจากแผนภาพโครงเร่ือง โดยใช้ภาษาท่ีเป็น
ของนกัเรียนเอง 

4. ครูให้นักเรียนฝึกเขียนเร่ือง โดยใช้อรรถลกัษณะของเร่ืองเดิม จากใบ
งานท่ีก าหนดให้  

ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุป 

ครูให้นักเรียนน าเสนอเร่ืองท่ีเขียน น าเร่ืองท่ีเขียนท าเป็นสมุดนิทาน 
พร้อมทัง้วาดภาพประกอบเร่ืองราว 

5. น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบเดิม ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เสนอ
ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม จากนัน้จึงน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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6. น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบเดิม ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึเ้สนอตอ่อ
ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนการเขียนจ านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเนือ้หา ความ
สอดคล้องของจดุประสงค์กบัการกระบวนการเรียนรู้ ภาษาท่ีใช้ ตลอดจนความสอดคล้องระหว่าง
ขัน้ตอนตา่ง ๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้ จากนัน้จงึน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

7. น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบเดิม ท่ีปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการทดลอง จ านวน 1 
ห้องเรียน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของลกัษณะกิจกรรมและเวลาท่ีใช้ในการใช้แผนการจดัการ
เรียนรู้ 

8. น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบเดิม ท่ีปรับปรุงแก้ไขไปทดลอง
กบักลุม่ควบคมุตอ่ไป 

แบบวัดความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

1. ศกึษาทฤษฎี หลกัการ และแนวทางการจดัท าแบบวดัความสามารถทางการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการและเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ จาก
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

2. สร้างแบบวดัความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการแบบอตันยั จ านวน 1 
ข้อ 

3. สร้างเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ โดยปรับ
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเร่ืองของ สุนนัท์ ศลโกสุม (2526: ภาคผนวก) และ 
โฮมส์ (ปิยพงษ์ พรมนนท์. 2558:49-52; อ้างอิงจาก Holmes. 1993) โดยสรุปได้ดงันี ้

เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการจะอธิบายเกณฑ์
และการให้คะแนนไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. การตัง้ช่ือเร่ือง หมายถึง การน าแนวคิดของงานเขียนมาตัง้ช่ือเร่ืองให้น่าสนใจ
สอดคล้องกบัเนือ้เร่ือง 

2. การเสนอแนวคดิ หมายถึง ความสามารถในการเสนอแนวคิดแปลกใหม ่แสดง
ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างน่าประทบัใจและเร้าความสนใจผู้อ่านมาก โดยการคดัเลือกความคิด
ต่าง ๆ เหล่านัน้ให้เกิดเป็นภาพในใจของผู้ อ่าน ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน
เร่ืองราวตา่ง ๆ 
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3. การล าดบัเร่ือง หมายถึง การเรียบเรียงเนือ้หาในการเขียนให้ต่อเน่ืองกันไม่
สบัสน มีข้อความของแตล่ะสว่นสมัพนัธ์กนัตามลกัษณะโครงสร้างในการด าเนินเร่ืองของการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการ โดยพิจารณาตามอรรถลกัษณ์ของการเขียนเร่ืองเลา่เชิงจินตนาการ 

 
เร่ืองเล่าเชิง

จินตนาการ 

ใคร        ท าอะไร          ท่ีไหน         เม่ือใด        อยา่งไร          แล้วเกิดอะไรขึน้ 

(ล าดบัเร่ืองก่อนหลงั)         ปัญหาคืออะไร        แก้ไขได้อย่างไร 

       สรุปแล้วเร่ืองนีมี้คตสิอนใจอยา่งไร 

 

4. การเสนอเร่ือง หมายถึง การเขียนท่ีมีขอบข่ายครอบคลุมและตรงกับ
จดุมุ่งหมายท่ีวิเคราะห์ได้จากเนือ้เร่ืองท่ีก าหนดให้ มีสาระท่ีถกูต้องตามข้อเท็จจริงและแสดงแง่คิด
ในแง่มมุตา่ง ๆ เก่ียวกบัเร่ือง 

5. การใช้ภาษาส่ือความหมาย หมายถึง การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตาม
หลกัการเขียนภาษาไทย หมายถึงการใช้ค า ประโยค ความหมายของค า ความหมายของประโยค 
ได้อยา่งเหมาะสม 

 
ตาราง 5 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบวดัการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
 

เกณฑ์พจิารณา คะแนนเตม็ 

1. การตัง้ช่ือเร่ือง 4 

2. การเสนอแนวคดิ 4 

3. การล าดบัเร่ือง 4 

4. การเสนอเร่ือง 4 

5. การใช้ภาษาส่ือความหมาย 4 
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4. น าแบบวัดความสามารถทางการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เสนอประธานกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมจากนัน้น าไปแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

5. น าแบบวัดความสามารถทางการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญด้าน
การสอนการเขียนจ านวน 2 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัผลจ านวน 1 ท่าน พิจารณาความ
เหมาะสมของการใช้ภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

6. น าแบบวัดความสามารถทางการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ มาปรับปรุงเกณฑ์การประเมินตาม
ค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ โดยจะสามารถพิจารณาได้ตามเกณฑ์การวดัความสามารถในการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการดงัตอ่ไปนี ้
 

ตาราง 6 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

คะแนน 
เกณฑ์ 

4 3 2 1 

1. การตัง้ช่ือเร่ือง ช่ือเร่ืองสอดคล้อง
กบัเนือ้เร่ือง 
น่าสนใจ  ภาษาที่
เข้าใจง่าย 
กะทดัรัด 

ช่ือเร่ืองสอดคล้อง
กบัเนือ้เร่ือง 
น่าสนใจ 

ช่ือเร่ืองสอดคล้อง
กบัเนือ้เร่ือง 

ช่ือเร่ืองไม่
สอดคล้องกบั
เนือ้เร่ือง 

2.  ก า ร เ ส น อ
แนวคิด 

เสนอแนวคิดแปลก
ใหม่ และเร้าความ
สนใจผู้อ่านมาก 
แสดงความคิด 
สร้างสรรค์ได้อย่าง
น่าประทบัใจและมี
จินตนาการ 

เสนอแนวคิดแปลก
ใหม่และเร้าความ
สนใจผู้อ่าน แสดง
ความคิด
สร้างสรรค์ได้อย่าง
น่าประทบัใจและมี
จินตนาการ 

เสนอแนวคิดได้
น่าสนใจแสดง
ความคิด
สร้างสรรค์ 
ไม่ชดัเจนและมี
จินตนาการในบาง
ตอน 

มีความคิด
สร้างสรรค์แต่
แสดงความคิด
ไม่ 
ชดัเจนใช้
จินตนาการ
น้อยมาก   
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

คะแนน 

เกณฑ์ 

4 3 2 1 

3. การล าดับ

เร่ือง 

การล าดบัความ

เป็นไปอย่าง

ต่อเน่ือง ชดัเจน 

การล าดบัความ

เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

การล าดบัความ

สบัสนในบางตอน 

การล าดบัความ

สบัสนแต่ยงัอยู่

ในกรอบของเนือ้

เร่ือง 

4. ก า ร เส น อ

เร่ือง 

เนือ้หาสอดคล้อง

กบัช่ือเร่ืองอย่าง

ชดัเจน เสนอ

ความคิดในแง่มมุ

ต่าง ๆ 

เนือ้หาสอดคล้องกบั

ช่ือเร่ือง มีข้อมลู

อ้างอิงสนบัสนนุ 

เนือ้หาสมัพนัธ์กนั 

แต่ขาดความ

สนบัสนนุ 

เนือ้หาสมัพนัธ์

กนั แต่สื่อความ

ไม่ชดัเจน 

5. การใช้

ภาษาสื่อ

ความหมาย 

ใช้ภาษาถกูต้อง 

เลือกใช้ค าได้อย่าง

ถกูต้อง เหมาะสม 

ใช้ภาษาถกูต้อง 

เลือกใช้ค าได้อย่าง

ถกูต้อง ผิดพลาด

เลก็น้อย 

ใช้ภาษาได้ดี 

เลือกใช้ค าได้อย่าง

เหมาะสม 

ผิดพลาดปาน

กลาง 

ใช้ภาษาได้ดี 

สามารถเลือกใช้

ค าได้มี

ข้อผิดพลาด

มาก 

 
7. น าแบบวัดความสามารถทางการเขียนเร่ืองตามจินตนาการท่ีได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ องครักษ์  
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วิธีด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบกึ่งทดลอง โดยด าเนินการแบง่กลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 

กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง ซึ่งได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ และกลุ่มควบคมุซึ่งได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดิม ซึ่งด าเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการวิจยั (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 62) ดงันี ้  

 
ตาราง 7 แบบแผนการทดลอง Control Group Pretest-Posttest Design 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน การทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

E 
C 

T1E 
T1C 

X1 
X2 

T2E 
T2C 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจัย 

E   แทน กลุม่ทดลอง 

 C   แทน   กลุม่ควบคมุ 
X1    แทน   การจดัการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบั
       เทคนิคจิ๊กซอว์  
X2   แทน   การจดัการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบเดมิ 

T1  แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 

T2  แทน การทดสอบหลงัการทดลอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามล าดบั ดงันี ้
1. สุ่มนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 

Random Sampling) 2 ห้องเรียน โดยเป็นห้องทดลองและควบคมุ 
2. ผู้ วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าการทดสอบก่อนเรียน 

(Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
3. ผู้ วิจยัด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้ วิจยัเป็นผู้สอนเอง ใช้

ระยะเวลาทดลอง 4 คาบต่อสัปดาห์ โดยใช้ Pretest-postest จ านวน 2 คาบ จ านวนการทดลอง
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ด้วยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์จ านวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที 
รวม 14 คาบ 

4. เม่ือสิน้สุดตามก าหนด ผู้ วิจยัให้นกัเรียนกลุ่มทดลองท าการทดสอบหลงัเรียน 
(Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย 

5. น าผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบเร่ืองการเขียนร่ืองตามจินตนาการมา
วิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิตเิพ่ือทดสอบสมมตฐิานตอ่ไป 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. เปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ

ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยวิธีมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมมือเทคนิคจิ๊ก
ซอว์ โดยใช้คะแนนจากแบบวัดก่อนเรียนและหลังเรียน โดยค านวณค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเลขคณิตด้วยการทดสอบ t- test 
dependent samples 

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยวิธีมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมมือเทคนิคจิ๊ก
ซอว์กบัการสอนแบบปกติ โดยใช้คะแนนจากแบบวดัหลงัเรียน โดยค านวณคา่เฉล่ียเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเลขคณิตด้วยการทดสอบ t- test 
independent samples 

สถติทิี่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ในการทดลองครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้สถิตวิิเคราะห์ผลการทดลองดงัตอ่ไปนี ้

1.  สถิตพืิน้ฐาน  
1.1 สตูรหาคา่คะแนนเฉล่ีย (Mean)  
1.2 สตูรหาคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2.  สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
2.1 การหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC)  
2.2 การหาคา่ความเช่ือมัน่  

3. สถิตท่ีิใช้ทดสอบสมมตฐิาน 
2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยวิธีมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ก่อนและ
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หลังการเรียน โดยใช้ t–test for Dependent Sample ตามสมมติฐานข้อ 1 โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยวิธีมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ กับการ
สอนแบบปกติ โดยใช้ t-test for Independent Sample ตามสมมติฐาน ข้อ 2 โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี
ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ก่อนและหลัง
เรียน และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊ก
ซอว์และวิธีการสอนแบบเดมิ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกนัในการแปลความหมายข้อมลู จึงก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการ

เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
n         แทน     จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

x̄1  แทน       คา่เฉล่ียก่อนการทดลอง 

x̄2  แทน     คา่เฉล่ียหลงัการทดลอง 
S.D1      แทน     คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนการทดลอง 
S.D2 แทน     คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานหลงัการทดลอง 
t           แทน      คา่สถิต ิ

การน าเสนอผลการิเคราะห์ข้อมูล 
1. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊ก
ซอว์ก่อนและหลงัเรียน  

2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนากา รของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊ก
ซอว์และวิธีการสอนแบบเดมิ  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูและเสนอผลตามล าดบัตอ่ไปนี ้

1. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊ก
ซอว์ ผู้ วิจัยได้ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติค่าทีแบบสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระ t-test dependent 
Sample ผลปรากฏดงัตาราง 

 
ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊ก

ซอว์  

กลุ่มตัวอย่าง   n 𝐱̄̄ S.D t 

ก่อนเรียน 29 11.86 1.55  

18.98 
หลังเรียน 29 16.20 1.65 

 

จากตาราง พบว่า ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊ก
ซอว์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยความสามารถในการเขียน
ตามจินตนาการมีคา่เฉล่ียของคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนพฒันาการแสดงได้ดงั
ตารางท่ี 8 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊ก
ซอว์และวิธีการสอนแบบเดิม ผู้ วิจยัได้ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติคา่ทีแบบสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระ 
t-test for Independent Sample ผลปรากฏดงัตาราง 
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ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊ก

ซอว์และวิธีการสอนแบบเดมิ 

กลุ่มตัวอย่าง n k 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t 
x̄1 S.D1 x̄2 S.D2 

กลุม่ทดลอง 29 1 10. 26 1.32 16.20 1.65 
10.46 

กลุม่ควบคมุ 29 1 9.96 1.52 11.44 1.80 

 

 จากตาราง พบว่า ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊ก
ซอว์กับนักเรียนท่ีได้รับวิธีการสอนแบบเดิมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์มี
ความสามารถในการเขียนสูงกว่านกัเรียนท่ีได้รับวิธีการสอนแบบเดิม เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ีย
หลงัเรียนของกลุ่มทดลองคือ 16.20 ซึ่งสูงกว่าหลงัเรียนของกลุ่มควบคุมคือ 11.44  จึงสรุปได้ว่า
นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ มี
ความสามารถในการเขียนสงูขึน้ 
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บทที่ 5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับ
เทคนิคจิ๊กซอว์ท่ีมีตอ่ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 4  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊ก
ซอว์ก่อนและหลงัเรียน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊ก
ซอว์และวิธีการสอนแบบเดมิ 

สมมตฐิานการวิจัย 
1. ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี

ได้รับการสอนโดยวิธีมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง 

2. ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี
ได้รับการสอนโดยวิธีมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอน
แบบเดมิ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 และชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดั
นครนายก ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวนระดับชัน้ละ 3 ห้องเรียน 
รวมทัง้หมด 6 ห้อง มีนกัเรียนทัง้หมด 147 คน 
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กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก ท่ีก าลงัศกึษาอยู่
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน โดยได้มาจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยวิธีการจบัสลากเพ่ือแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองโดยใช้การ
สอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์ และกลุม่ควบคมุโดยใช้การสอนแบบเดมิ  

2. ระยะเวลาในการวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า ท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 

โดยใช้ระยะเวลาทดลอง 4 คาบตอ่สปัดาห์ คาบละ 50 นาที รวม 14 คาบ  
3. เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย  

การศึกษาครัง้นีใ้ช้เนือ้หาวิชาภาษาไทย  ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ใน
ระดบัช่วงชัน้ท่ี 2 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ในสาระท่ี 2 การเขียน ตวัชีว้ดัท่ี 7 เร่ือง การเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการ  

4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิค

จิ๊กซอว์ จ านวน 4 แผน แผนละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทัง้หมด 12 คาบ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบเดิม จ านวน 4 แผน แผนละ 3 คาบ 

คาบละ 50 นาที รวมทัง้หมด 12 คาบ 
3. แบบวดัความสามารถทางการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและเกณฑ์การประเมิน

ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบอตันยัจ านวน 1 ข้อ ส าหรับใช้
ในการทดสอบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการซึ่งครอบคลมุองค์ประกอบของ
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการท่ีก าหนดในงานวิจยั โดยแบง่ออกเป็น 5 ด้านคือ การตัง้ช่ือเร่ือง การ
เสนอแนวคดิ การล าดบัเร่ือง การเสนอเร่ือง การใช้ภาษาส่ือความหมาย 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค านวณหาคา่สถิติพืน้ฐาน เชน่ คะแนนเฉล่ีย และคา่เฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

กลุม่ทดลอง 
2. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ระหว่างก่อน

เรียนและหลงัเรียน โดยใช้การทดสอบ t-test dependent  
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3. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการก่อนเรียนและหลัง
เรียน ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊ก
ซอว์กบันกัเรียนท่ีได้รับวิธีการสอนแบบเดมิ โดยใช้การทดสอบ t-test independent 

6. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
1. ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 

ท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

2. ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 
ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์ สงูกวา่นกัเรียน
ท่ีได้รับการสอนแบบเดมิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

อภปิรายผล 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเพ่ือศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่ง

ประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ผู้วิจยัได้อภิปรายผลตามล าดบัหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. จากการเปรียบเทียบการความสามารถของนักเรียนในการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับ
เทคนิคจิ๊กซอว์ 

 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถของนักเรียนท่ี ได้ รับการสอนแบบมุ่ ง
ประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ หลงัเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี
คะแนนเฉล่ียหลงัการทดลอง 16.20 และคะแนนเฉล่ียก่อนการทดลอง 11.86 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊ก
ซอว์สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ หทัยทิพย์ ชมภูพืน้ และคณะ (2552: 104) ได้ท าการศึกษาการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยรูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (CLE) กับ
รูปแบบการสอนแบบพาโนรามา (PANORAMA) ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้
รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (CLE) กับรูปแบบการสอนแบบพาดนรามา มี
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเ รียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคล้องกบั นฤมล กงัวาลไกล (2534: 95-98) ได้ศกึษาเร่ือง 
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การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน ความสามารถในการเขียนและเจตคติต่อการเรียน
ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการภาษา ผลการวิจัย
พบว่าการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาความสามารถในการเขียน พัฒนาขึน้และช่วยให้
นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย และท าให้นักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้แบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยสงูขึน้  

จากการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้แสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน
แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์สามารถพฒันาความสามารถในการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการของนกัเรียนเพิ่มขึน้ได้ 

2. ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 
ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์สงูกวา่นกัเรียน
ท่ีได้รับการสอนแบบเดมิ 

ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการเรียนเขียนเร่ืองตามจินตนาการของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ อัคเรศ ทองลกัษณ์ศิริ (2549: 49-53)นกัเรียนมีความสามารถใน
การเขียนภาษาไทยเพิ่มขึน้ หลังจากได้รับการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาและการใช้แรง
เสริมทางสงัคม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลการวิจยัครัง้นีพ้บว่า การได้รับการเรียนรู้
แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาและการใช้แรงเสริมทางสังคมและการไม่ได้รับการเรียนรู้แบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษาและการใช้แรงเสริมทางสงัคมตา่งก็สามารถพฒันาความสามารถในการเขียน
ภาษาไทยได้ทัง้สิน้ แต่การได้รับการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาและการใช้แรงเสริมทาง
สงัคมสามารถพฒันาความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนได้มากกวา่การไม่ได้รับการ
เรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาและการใช้แรงเสริมทางสังคม นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สภุาพร อินทร์หอม (2542 : 92 - 97) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัการเปรียบเทียบความเข้าใจใน
การอ่านและความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการ
สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบท่ี 2 กบัการสอนตามคูมื่อครู ผลการวิจยัพบว่าการเรียนรู้
แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาสามารถท าให้นกัเรียนมีความเข้าใจในการอ่านและความสามารถใน
การเขียนภาษาไทยพฒันามากขึน้มากกวา่การสอนด้วยคูมื่อครู และการวิจยัของ กญัณภทัร นิธิศว
ราภากุล (2550 : 127-141) การเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปัญญาของนักเรียนของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) กับการ
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สอนแบบเดิม การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปัญญาของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) การสอน
แบบปกติ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสอบการณ์
ภาษา (รูปแบบท่ี 2) มีความสามารถทางพหุปัญญา ทัง้ 8 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา 
ความสามารถด้านตรรกะ ความสามารถด้านดนตรี ความสามารถด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
ความสามารถด้านมิติ ความสามารถด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล ความสามรถด้านความเข้าใจ
ตนเอง และความด้านธรรมชาตแิตกตา่งจากนกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบเดมิอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการน าวิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาและเทคนิคจิ๊กซอว์
สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการให้แก่นักเรียนทัง้ในด้านเนือ้หา 
ความคิด จินตนาการ การเสนอแนวคิด การล าดบัเร่ือง ด้านและการใช้ภาษาส่ือความหมาย ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบส าคัญในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ซึ่งวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์
ภาษาจะช่วยฝึกฝนให้ผู้ เรียนเขียนเร่ืองในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย โดยสามารถท าให้
ผู้ เรียนอา่นเร่ือง แปลความ สรุปความ ตีความ ขยายความและวิเคราะห์เร่ืองท่ีอา่นด้วยตนเอง และ
น าความสามารถนัน้มาพฒันาเป็นงานเขียนของตนเองท่ีมีเนือ้ความในอรรถลกัษณะในบริบทใหม่
ท่ีเป็นความคิดของตนเอง นอกจากนีก้ารน าเทคนิคจิ๊กซอว์เข้ามาช่วยในเร่ืองของการท างานกลุ่ม
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ผู้ เรียนจะมีการวางแผนในการท างานร่วมกัน  ฝึกให้ผู้ เรียนท างาน
อยา่งมีระบบแบบแผนและสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  

การจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์ มี
จดุมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาการส่ือสารทางภาษา โดยผู้ เรียนจะต้องล าดบัและสรุป
แนวคิดของผู้ เขียนจากเร่ืองท่ีอ่านได้ จบัใจความส าคญั หารายละเอียดของเร่ือง และสรุปใจความ
ส าคัญหรือย่อเร่ืองท่ีอ่าน และวิเคราะห์แนวคิดของเร่ืองท่ีอ่านเป็นแนวคิ ดของตนเองให้เป็น
ประโยชน์ในการน าไปใช้เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต (เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์ 2550: 118) และยงัเรียนรู้
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพ่ือนในกลุ่ม ฝึกให้
ผู้ เรียนมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบตอ่ตวัเองและกลุ่มร่วมกบัสมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
สมศกัดิ์ สินธุระเวชญ์ (2544 : 55) กล่าวว่า ผู้ เรียนมีความถนดั ความสามารถ ประสบการณ์และ
รูปแบบการเรียนท่ีแตกต่างกัน เม่ือนักเรียนเรียนรู้ร่วมกันจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน ผู้ เรียนท่ีเรียนรู้น้อยกว่าสามารถเรียนรู้จากผู้ เรียนท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 
และผู้ เรียนท่ีมีท่ีมีความรู้มากกว่าก็จะเพิ่มทกัษะการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งมาจากการท่ีช่วยอธิบาย
ผู้ อ่ืนและส่งผลตอ่การพฒันาความสามารถทางการเขียนของนกัเรียนท่ีเรียนรู้ โดยการจดักิจกรรม
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การเรียน รู้แบบมุ่ งประสบการณ์ ภาษา จากการจัดการเรียน รู้โดยใช้วิ ธีการสอนแบบมุ่ ง
ประสบการณ์ ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์สามารถเห็นพัฒนาของนักเรียนในการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการ นกัเรียนมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ ต่ืนเต้นกบักบัเร่ืองท่ีอ่านในแตล่ะครัง้ และ
การแลกเปล่ียนรู้ร่วมกันเพ่ือสร้างสรรค์งานเขียน ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้
พฒันาทกัษะการเขียนเร่ืองตามจินตนาการเป็นขัน้ตอนและตอ่เน่ือง กลา่วคือ  นกัเรียนอา่นเร่ือง 

และวิเคราะห์เร่ืองท่ีอ่าน นักเรียนท าแผนผังสรุปความจากเร่ืองท่ีอ่าน ผู้ สอน
เช่ือมโยงความรู้และน าประสบการณ์จากเร่ืองท่ีเคยอ่านหรือประสบการณ์เดมิเหลา่นีม้าชว่ยให้เกิด
แนวคิดในการวางแผนการเขียนของตนเอง โดยมีการใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นการคิดของนักเรียน 
เพ่ือให้เกิดงานเขียนท่ีสร้างสรรค์ โดยผ่านการแลกเปล่ียนรู้กนั ท าให้ผู้ เรียนน าเร่ืองหรือสิ่งท่ีเพ่ือน
ในกลุม่สนใจมาเรียงล าดบัเร่ืองราวและสามารถเขียนเร่ืองเร่ืองร่วมกนัในกลุม่ และร่วมกนัวิเคราะห์
เร่ืองของกลุม่ตนเอง ตรวจสอบ แก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในงานเขียน ร่วมถึงการใช้ภาษา
และส านวนภาษาให้เหมาะสมกบัเร่ือง ในแตล่ะขัน้ผู้สอนจะคอยให้ค าแนะน าในการสร้างสรรค์งาน
เขียนของกลุม่ตนเอง 

ผลการอภิปรายข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ
มุ่งประสบการณ์ร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์ช่วยพฒันาความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
ให้กับนักเรียนได้ เม่ือนักเรียนมีความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการก็น าความรู้
ความสามารถไปใช้ในการพฒันาการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของตนเองให้มีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ

การศกึษาค้นคว้าครัง้ตอ่ไปได้ ดงันี ้
1. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้  

1.1 เนือ้หาท่ีใช้ในในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์
ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ควรจะเป็นเนือ้หาท่ีไม่ยาว ไม่ซบัซ้อน เหมาะกับวยัของนกัเรียน เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์เร่ืองของนกัเรียน ถ้าเร่ืองมีเนือ้หายาวเกินไป นักเรียนอาจเกิดการ
สบัสนในการวิเคราะห์ ท าให้เปา้หมายของการเรียนไมบ่รรลตุามวตัถปุระสงค์ 

1.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับ
เทคนิคจิ๊กซอว์ควรใช้เวลา 3 ชัว่โมงตอ่เน่ืองกนั เพ่ือให้นกัเรียนได้ท ากิจกรรมตอ่เน่ือง เน่ืองจากการ
เรียนแตล่ะขัน้การสอนต้องใช้เวลาให้นกัเรียนเกิดกระบวนการคิดและแสดงออกด้วยการลงมือท า 
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1.3 ครูผู้สอนควรจะต้องให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาการแต่งเร่ืองและการใช้
ภาษาของนกัเรียนอยา่งใกล้ชิด 

1.4 ครูผู้ สอนต้องเตรียมการสอนเป็นอย่างดี มีความตัง้ใจและมั่นใจในการ
ถ่ายทอดความรู้ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จะท าให้การสอนมีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ
มากยิ่งขึน้ 

1.5 การจดักลุม่แบบคละความสามารถ ผู้สอนต้องมีข้อมลูทางด้านการเรียน การ
ท างานของแตล่ะคน เพ่ือท าให้นกัเรียนท างานกบัเพ่ือนในกลุม่ได้อยา่งดีและประสบผลส าเร็จ  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 ควรมีการศกึษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์

ภาษาร่วมและเทคนิคจิ๊กซอว์กลุ่มตวัอย่างในระดบัชัน้อ่ืน เช่น ระดบัมธัยมศกึษา โดยปรับเนือ้หา
สาระ ขัน้ตอนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดบัชัน้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแนวทางในการ
จดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

2.2 ควรมีการเปรียบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์
ภาษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์กับการสอนอ่ืน ๆ เพ่ือจะได้การสอนท่ีน ามาสอนเหมาะสมกบัเนือ้หา
และเหมาะสมกบัผู้ เรียน 

2.3 ควรศกึษาค้นคว้าตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น ความสามารถในการอ่าน ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ในการพดู เจตคตติอ่การเรียนการสอน เป็นต้น 
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ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 
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ภาคผนวก ข 

คุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. การประเมินความสอดคล้อง (IOC) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ

มุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์ 
2. การประเมินความสอดคล้อง ( IOC) แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอน

แบบเดมิ 
3. การประเมนิความสอดคลอ้ง (IOC) แบบวดัความสามารถทางการเขียนเร่ืองตาม

จินตนาการและเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
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การประเมินความสอดคล้อง (IOC) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน 
แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิก๊ซอว์ 

 

ตาราง 10 ผลการประเมนิความสอดคล้อง (IOC) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่ง

ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์ 

แผนท่ี 
ดชันีความสอดคล้อง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหตุ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  85 

การประเมินความสอดคล้อง (IOC) แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบเดมิ 
 

ตาราง 11 ผลการประเมนิความสอดคลอ้ง (IOC) แผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบเดมิ 

แผนท่ี 
ดชันีความสอดคล้อง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหตุ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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การประเมินความสอดคล้อง (IOC) แบบวัดความสามารถทางการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

 
ตาราง 12 ผลการประเมนิความสอดคล้อง (IOC) แบบวัดความสามารถทางการเขียนเร่ืองตาม

จินตนาการและเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ  

ขอ้ 
ดชันีความสอดคลอ้ง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหตุ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

6 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

- แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบัเทคนิคจิ๊กซอว์ 

- แผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบเดมิ 

- แบบวดัความสามารถทางการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและเกณฑ์การประเมินความสามารถใน

การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับเทคนิคจิก๊ซอว์ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

วิชา ภาษาไทย 4       รหัสวิชา ท14101 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4                  เร่ือง  หมาป่ากับลูกแกะ  
ผู้สอน นางสาวจิตรวี อุทุมพร                    เวลา  3  คาบ 
 
1. สาระส าคัญ 

การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ คือ การเขียนเร่ืองท่ีมาจากความคดิ ความรู้สกึ ความ
ใฝ่ฝัน และจินตนาการโดยใช้ประสบการณ์ของผู้ เขียนออกมาเป็นความเรียง เร่ืองเลา่ โดยการใช้
ภาษาส่ือความหมายให้ชดัเจน  
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือ เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบตา่ง ๆ เขียนรายงานข้อมลูสารสนเทศและรายงานการศกึษาค้นคว้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
3. ตัวชีวั้ด 

ท 2.1 ป.4/7 เขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 4.1 ความรู้  

  1.  นกัเรียนบอกความหมายและลกัษณะของการเขียนเร่ืองตามจินตนาการได้ 

 4.2 กระบวนการ  

  1.  นกัเรียนสามารถเขียนเร่ืองตามจินตนาการได้ 

 4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

  1.  นกัเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุง่มัน่ในการท างาน และมีวินยั 
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5. สาระการเรียนรู้ 
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ โดยใช้อรรถลกัษณ์จากเร่ือง “หมาป่ากบัลกูแกะ” 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

การเขียนเร่ืองตามจินตนาการโดยใช้วิธีการสอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาร่วมกบั
เทคนิคจิ๊กซอว์ 
 
คาบเรียนที่ 1 

ขัน้เตรียมความพร้อม ครูจดันกัเรียนเป็นกลุม่คละความสามารถ (เก่ง – กลาง – ออ่น)  

กลุม่ละ 4-6 คน ครูอธิบายถึงบทบาทหน้าท่ีตา่ง ๆ ในการเข้ากลุม่ให้นกัเรียนฟัง 

ขัน้ท่ี 1 การศึกษาค้นคว้า (Exploration) 

- ครูน าภาพ หมาป่า แกะ ป่า ล าธาร ตดิบนกระดาน แล้วให้นกัเรียนทายช่ือเร่ืองจาก
ภาพตา่ง ๆ เพ่ือกระตุ้นการคิด จินตนาการและประสบการณ์ท่ีผา่นมาของนกัเรียน 

- ครูให้อา่นเร่ือง หมาป่ากบัลกูแกะร่วมกนั ในใบกิจกรรมท่ี 1 
- ครูอธิบายถึงบทบาทหน้าทีและหวัข้อในการศกึษา จากนัน้ให้นกัเรียนแบง่หวัข้อกนั

รับผิดชอบ ในใบกิจกรรมท่ี 2  
- สมาชิกของกลุม่บ้านแตล่ะคนจะไปร่วมกนัในกลุม่ท่ีมีหวัข้อเดียวกนัเรียกวา่ กลุม่

ผู้ เช่ียวชาญ โดยหวัข้อท่ีแตล่ะคนจะต้องรับผิดชอบหวัข้อท่ีใช้ในการด าเนินเร่ืองของอรรถลกัษณ์
ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

กลุม่ ใคร (ตวัละครในเร่ืองมีใครบ้าง)  
กลุม่ท าอะไร (เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้)  
กลุม่ท่ีไหน ( สถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ์)  
กลุม่เม่ือไร (เวลาหรือเหตกุารณ์เกิดขึน้เม่ือไร)  
กลุม่อยา่งไร(วิธีการหรือบรรยากาศเป็นอยา่งไร) 
กลุม่ข้อคดิ (ข้อคดิหรือคตสิอนใจในเร่ืองนี)้ 

- นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายตามหวัข้อท่ีได้รับ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั โดย
ครูจะใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจนกัเรียน เชน่ 

1. นกัเรียนรู้จกันิทานท่ีมีตวัละครเป็นหมาป่าหรือไม มีเร่ืองอะไรบ้าง 
2. นกัเรียนรู้จกันิทานท่ีมีตวัละครเป็นลกูแกะหรือไม มีเร่ืองอะไรบ้าง 
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3. ถ้าเป็นความคิดของนกัเรียน นิทานเร่ืองท่ีอา่นควรจบอยา่งไร 

4. ถ้านกัเรียนแตง่นิทานเองจะใช้ตวัละครอะไรบ้าง เพราะอะไร 

ขัน้ท่ี 2 อภปิรายและเขียนแผนผังสรุปความ (Discussion and Mapping)  

- นกัเรียนกลบัเข้ามากลุม่เดมิ (กลุม่บ้าน) 
- นกัเรียนร่วมกันอภิปรายตามหวัข้อท่ีได้รับมอบหมาย แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกัน

และกนัในกลุม่ตนเอง และครูสรุปเร่ืองพร้อมนกัเรียนอีกครัง้  
- นกัเรียนร่วมกนัท าแผนผงัโครงเร่ือง (Mapping) ใบกิจกรรมท่ี 4 

ขัน้ท่ี 3 เช่ือมโยงเนือ้หา (Connection Contexts)  

- โดยครูเช่ือมโยงเนือ้หาของเร่ือง หมาป่ากบัลกูแกะ และอธิบายถึงอรรถลกัษณะ
ของเร่ืองเลา่เชิงจินตนาการ  
เร่ืองเล่าเชิงจินตนาการ ใคร     ท าอะไร     ท่ีไหน     เม่ือใด     อยา่งไร     แล้วเกิดอะไรขึน้ 

(ล าดบัเร่ืองก่อนหลงั)     ปัญหาคืออะไร     แก้ไขได้อยา่งไร    

สรุปแล้วเร่ืองนีมี้คตสิอนใจอยา่งไร 

 

- ครูจะใช้ค าถามในกระกระตุ้ นนักเรียนจากอรรถลักษณะของเร่ืองเล่าเชิง
จินตนาการ ดงันี ้ 

1. ตวัละครในเร่ืองหมาป่ากบัลกูแกะมีใครบ้าง 
2. ในเร่ือง หมาป่ากบัลกูแกะ มีเหตกุารณ์อะไรบ้าง 
3. เหตกุารณ์ในเร่ือง หมาป่ากบัลกูแกะ เกิดขึน้ท่ีไหนบ้าง 
4. เหตกุารณ์ในเร่ือง หมาป่ากบัลกูแกะ เกิดขึน้เม่ือไหร่ 
5. เหตกุารณ์ในเร่ือง หมาป่ากบัลกูแกะ สดุท้ายแล้วเหตกุารณ์เป็นอยา่งไร 
6. จากเร่ือง หมาป่ากบัลกูแกะ นกัเรียนได้ข้อคดิอะไร 
7. ปัญหาในเร่ืองนีมี้อะไรบ้าง และมีวิธีแก้ไขอยา่งไร 

- ครูให้นกัเรียนลองเล่าประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเกิดขึน้กบันกัเรียน หรือท่ีมี
เหตกุารณ์คล้ายกนัให้เพ่ือนฟัง  

- ครูสรุปและอธิบายอรรถลกัษณะของเร่ืองเล่าเชิงจินตนาการให้นกัเรียนเข้าใจ
ร่วมกนั 
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คาบเรียนที่ 2 
ครูให้นกัเรียนแตล่ะคนอา่นเร่ือง หมาป่ากบัลกูแกะ และทบทวนประเดน็ส าคญัท่ีตา่ง ๆ 

จากการท าแผนผงัสรุปความ (Mapping) เพ่ือเป็นแนวทางในการแตง่เร่ืองของตนเอง 
ขัน้ท่ี 4 กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activities) 

- ครูให้นกัเรียนในกลุ่มปรึกษาและออกแบบนิทานของกลุ่มตนเอง โดยใช้นิทานท่ี
อา่นหรือประสบการณ์ท่ีเคยอา่นนิทานมาเพ่ือแลกเปล่ียนรู้กนัในกลุม่ 

-  ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่แตง่เร่ืองของกลุม่ตนเอง โดยจะต้องตกลงกนัวา่จะเอา
เนือ้เร่ืองเดิม (หมาป่ากบัลกูแกะ) โดยทบทวนจากแผนผงัสรุปความจากเร่ืองเดิม หรือเปล่ียนเร่ือง 
เปล่ียนตวัละคร เปล่ียนสถานท่ี เปล่ียนวิธีการด าเนินเร่ือง  โดยท าลงในใบกิจกรรมท่ี 4 

- ครูให้ค าแนะน าเพ่ือให้นกัเรียนแตง่เร่ือง โดยอาจจะน าตวัอย่างค าถามจากเร่ือง
เลา่เชิงจินตนาการวา่ 
 

  

 
คาบเรียนที่ 3 

ขัน้ท่ี 5 วิเคราะห์เร่ืองเขียน (Analysis) 
 - นกัเรียนอา่นเร่ืองของกลุม่ตนเองและร่วมกนัวิเคราะห์อรรถลกัษณ์จากเนือ้ความ

ของเร่ืองท่ีเขียน โดยวิเคราะห์จากอรรถลกัษณ์ของเร่ืองเลา่เชิงจินตนาการ ดงันี ้ใคร ท าอะไร ท่ีไหน 
เม่ือใด อยา่งไร แล้วเกิดอะไรขึน้ (ตามล าดบัเร่ืองก่อนหลงั) ปัญหาคืออะไร แก้ไขได้อย่างไร สรุป
แล้วเร่ืองนีมี้คตสิอนใจอยา่งไรบ้าง ซึง่สอดคล้องกบัอรรถลกัษณ์เดมิหรือไม่ 

- นกัเรียนร่วมกนัแก้ไขการใช้ภาษาให้เหมาะสม 
ขัน้ท่ี 6 กิจกรรมทางภาษา (Presentation)   

- นกัเรียนน าเสนอเร่ืองท่ีเขียนหน้าชัน้เรียน โดยครูและเพ่ือนในชัน้เรียนร่วมกนั
วิเคราะห์อรรถลกัษณ์เร่ืองเลา่เชิงจินตนาการ โดยเร่ิมตัง้แตก่ารเสนอเร่ือง ตัง้ช่ือเร่ือง การล าดบั
เร่ือง การเสนอเร่ือง การใช้ภาษาส่ือความหมาย การใช้ลีลาและเทคนิคตา่ง ๆ ท่ีใช้ในเขียน 

- น าเร่ืองท่ีเขียนท าเป็นสมดุนิทาน พร้อมทัง้วาดภาพประกอบเร่ืองราว 
 

 

 

ใคร -->  ท าอะไร --> ทีไ่หน  --> เมื่อไหร่ -->อย่างไร  --> แลว้เกดิอะไรขึน้  --> ขอ้คดิของเรื่อง 
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7. การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจใบกิจกรรม ใบกิจกรรม เกณฑ์พิจารณา 

1. การตัง้ช่ือเร่ือง 

2. การเสนอแนวคดิ 

3. การล าดบัเร่ือง 

4. การเสนอเร่ือง 

5. การใช้ภาษาส่ือ

ความหมาย 

สงัเกตความใฝ่เรียนรู้ ความ

มุง่มัน่ในการท างาน และความ

มีวินยั ของนกัเรียน 

พฤตกิรรมนกัเรียนแบบกลุม่ 

 

ระดบัคณุภาพ   

ผา่น / ไมผ่า่น 

 
7. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

1. นิทาน เร่ือง “หมาป่ากบัลกูแกะ” 
2. ใบกิจกรรมเร่ือง การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ (ใบงานท่ี 5) 

 
8. ชิน้งาน / ภาระงานของนักเรียน 

1. แผนผงัสรุปความ (ใบงานท่ี 3) 
2. งานเขียนเร่ืองตามจินตนาการ (ใบงานท่ี 4) 
3. สมดุนิทาน 
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9. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
10.  บันทกึผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
  
11.  ปัญหา/อุปสรรค 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
12.  แนวทางการแก้ไข 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

 
     ลงช่ือ.............................................................ผู้สอน     
               (........................................................) 
         วนัท่ี ..........เดือน............................. พ.ศ. ............. 

 
 
 
 
 

 



  94 

เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

 

คะแนน 

เกณฑ์ 

4 3 2 1 

1. การตัง้ช่ือเร่ือง ช่ือเร่ืองสอดคล้อง

กบัเนือ้เร่ือง 

น่าสนใจ  ภาษาที่

เข้าใจง่าย 

กะทดัรัด 

ช่ือเร่ืองสอดคล้อง

กบัเนือ้เร่ือง 

น่าสนใจ 

ช่ือเร่ืองสอดคล้อง

กบัเนือ้เร่ือง 

ช่ือเร่ืองไม่

สอดคล้องกบั

เนือ้เร่ือง 

2.  ก า ร เ ส น อ

แนวคิด 

เสนอแนวคิดแปลก

ใหม่ และเร้าความ

สนใจผู้อ่านมาก 

แสดงความคิด 

สร้างสรรค์ได้อย่าง

น่าประทบัใจและมี

จินตนาการ 

เสนอแนวคิดแปลก

ใหม่และเร้าความ

สนใจผู้อ่าน แสดง

ความคิด

สร้างสรรค์ได้อย่าง

น่าประทบัใจและมี

จินตนาการ 

เสนอแนวคิดได้

น่าสนใจแสดง

ความคิด

สร้างสรรค์ 

ไม่ชดัเจน และมี

จินตนาการในบาง

ตอน   

มีความคิด

สร้างสรรค์แต่

แสดงความคิด

ไม่ 

ชดัเจนใช้

จินตนาการ

น้อยมาก   
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ตาราง (ตอ่) 
 

คะแนน 

เกณฑ์ 

4 3 2 1 

3. การล าดับ

เร่ือง 

การล าดบัความ

เป็นไปอย่าง

ต่อเน่ือง ชดัเจน 

การล าดบัความ

เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

การล าดบัความ

สบัสนในบางตอน 

การล าดบัความ

สบัสนแต่ยงัอยู่

ในกรอบของเนือ้

เร่ือง 

4. ก า ร เส น อ

เร่ือง 

เนือ้หาสอดคล้อง

กบัช่ือเร่ืองอย่าง

ชดัเจน เสนอ

ความคิดในแง่มมุ

ต่าง ๆ 

เนือ้หาสอดคล้องกบั

ช่ือเร่ือง มีข้อมลู

อ้างอิงสนบัสนนุ 

เนือ้หาสมัพนัธ์กนั 

แต่ขาดความ

สนบัสนนุ 

เนือ้หาสมัพนัธ์

กนั แต่สื่อความ

ไม่ชดัเจน 

5. การใช้

ภาษาสื่อ

ความหมาย 

ใช้ภาษาถกูต้อง 

เลือกใช้ค าได้อย่าง

ถกูต้อง เหมาะสม 

ใช้ภาษาถกูต้อง 

เลือกใช้ค าได้อย่าง

ถกูต้อง ผิดพลาด

เลก็น้อย 

ใช้ภาษาได้ดี 

เลือกใช้ค าได้อย่าง

เหมาะสม 

ผิดพลาดปาน

กลาง 

ใช้ภาษาได้ดี 

สามารถเลือกใช้

ค าได้มี

ข้อผิดพลาด

มาก 
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นิทานอีสปเร่ือง  หมาป่ากับลูกแกะ 

กิจกรรมที่ 1 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU1JfXj9nWAhWFs48KHbmrDLAQjRwIBw&url=https://writer.dek-d.com/omgmin8/story/viewlongc.php?id=1687867&chapter=6&psig=AOvVaw2i3LUbuBXuIPN_F9lK9HOq&ust=1507280451263420
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“บทบาทของสมาชิกในกลุ่ม” 

 
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนแบง่หน้าท่ีกนัในกลุม่เพ่ือไปศกึษาหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
 

ช่ือกลุม่................................................................... 
 

1. ใคร (ตวัละครในเร่ืองมีใครบ้าง)   ผู้ รับผิดชอบ................................................ 

2. ท าอะไร (เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้)   ผู้ รับผิดชอบ................................................ 

3. ท่ีไหน (สถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ์)   ผู้ รับผิดชอบ................................................ 

4. เม่ือไร (เวลาหรือเหตกุารณ์เกิดขึน้เม่ือไร)  ผู้ รับผิดชอบ................................................ 

5. อยา่งไร (วิธีการหรือบรรยากาศเป็นอยา่งไร) ผู้ รับผิดชอบ................................................ 

6. ข้อคดิ (ข้อคดิหรือคตสิอนใจในเร่ืองนี)้  ผู้ รับผิดชอบ................................................ 

 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 2 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU1JfXj9nWAhWFs48KHbmrDLAQjRwIBw&url=https://writer.dek-d.com/omgmin8/story/viewlongc.php?id=1687867&chapter=6&psig=AOvVaw2i3LUbuBXuIPN_F9lK9HOq&ust=1507280451263420
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ค าชีแ้จง   ให้นกัเรียนเขียนแผนผงัโครงเร่ือง จากเร่ือง หมาป่ากับลูกแกะ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 3 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU1JfXj9nWAhWFs48KHbmrDLAQjRwIBw&url=https://writer.dek-d.com/omgmin8/story/viewlongc.php?id=1687867&chapter=6&psig=AOvVaw2i3LUbuBXuIPN_F9lK9HOq&ust=1507280451263420
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ค าชีแ้จง   ให้นกัเรียนเขียนเร่ืองตามจินตนาการ พร้อมทัง้ตัง้ช่ือเร่ือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ชื่อเรื่อง ............................................................................ 
............................................................................................................................. ......................
............................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ......................
....................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. ......................
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................. ......................
....................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................. ......................
................................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................. ......................
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................
............................................................................................................................. ...................... 
................................................................................................ ...................................................
............................................................................................................................. ......................
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................
................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ......................
............................................................................................................................. ......................

........................................................................................... ...................................  
 

กิจกรรมที่ 4 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU1JfXj9nWAhWFs48KHbmrDLAQjRwIBw&url=https://writer.dek-d.com/omgmin8/story/viewlongc.php?id=1687867&chapter=6&psig=AOvVaw2i3LUbuBXuIPN_F9lK9HOq&ust=1507280451263420
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบเดมิ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

วิชา ภาษาไทย 4       รหัสวิชา ท14101 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4                  เร่ือง  หมาป่ากับลูกแกะ  
ผู้สอน นางสาวจิตรวี อุทุมพร                    เวลา  3  คาบ 

 

1. สาระส าคัญ  
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ คือ การเขียนเร่ืองท่ีมาจากความคิด ความรู้สึก ความ

ใฝ่ฝัน และจินตนาการโดยใช้ประสบการณ์ของผู้ เขียนออกมาเป็นความเรียง เร่ืองเล่า โดยการใช้
ภาษาส่ือความหมายให้ชดัเจน  
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือ เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบตา่ง ๆ เขียนรายงานข้อมลูสารสนเทศและรายงานการศกึษาค้นคว้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
3.  ตัวชีวั้ด 

ท 2.1 ป.4/7 เขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
 

 4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
4.1 ความรู้  

1. นกัเรียนบอกความหมายและลกัษณะของการเขียนเร่ืองตามจินตนาการได้ 
4.2 กระบวนการ  

1. นกัเรียนสามารถเขียนเร่ืองตามจินตนาการได้ 
4.3 คุณลักษณะอันพงึประสงค์  

1. นกัเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุง่มัน่ในการท างาน และมีวินยั 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ โดยใช้อรรถลกัษณ์จากเร่ือง “หมาป่ากบัลกูแกะ” 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
คาบเรียนที่ 1  

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  
1. แบง่กลุม่นกัเรียนออกเป็นกลุม่ กลุม่ละ 4-6 คน แบบคละความสามารถ 
2. ครูน ารูปภาพ หมาป่า แกะ ป่า ล าธาร ตดิบนกระดาน แล้วให้นกัเรียนทายช่ือภาพ 

ช่ือเร่ืองจากภาพ เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน  
ขัน้ท่ี 2 ขัน้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. ครูแจกนิทานเร่ือง หมาป่ากบัลกูแกะ ให้แตล่ะกลุม่อา่นเร่ืองในใบกิจกรรมท่ี 1 
4. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันใน

กลุม่เก่ียวกบัเร่ือง หมาป่ากบัลกูแกะ โดยครูจะใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจนกัเรียน เชน่ 
- นกัเรียนรู้จกันิทานท่ีมีตวัละครเป็นหมาป่าหรือไม มีเร่ืองอะไรบ้าง 
- นกัเรียนรู้จกันิทานท่ีมีตวัละครเป็นลกูแกะหรือไม มีเร่ืองอะไรบ้าง 
- ถ้าเป็นความคดิของนกัเรียน นิทานเร่ืองท่ีอา่นควรจบอยา่งไร 
- ถ้านกัเรียนแตง่นิทานเองจะใช้ตวัละครอะไรบ้าง เพราะอะไร 

5. ครูให้นกัเรียนสรุปเร่ืองพร้อมกนั โดยแตล่ะกลุม่ร่วมกนัเขียนแผนผงัสรุปความเร่ือง 
หมาป่ากบัลกูแกะ ร่วมกนัในกลุม่ จากใบกิจกรรมท่ี 2   

6. ครูใช้ค าถาม ใคร (ตวัละครในเร่ืองมีใครบ้าง) ท าอะไร (เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้) 
ท่ีไหน (สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์) เม่ือไร (เวลาหรือเหตุการณ์เกิดขึน้เม่ือไร) อย่างไร (วิธีการหรือ
บรรยากาศเป็นอย่างไร) และอธิบายลักษณะการเขียนเร่ืองตามจินตนาการให้นักเรียนเข้าใจ
ร่วมกนั 
 
เร่ืองเล่าเชิงจินตนาการ ใคร     ท าอะไร     ท่ีไหน     เม่ือใด     อยา่งไร     แล้วเกิดอะไรขึน้ 

(ล าดบัเร่ืองก่อนหลงั)     ปัญหาคืออะไร     แก้ไขได้อยา่งไร    

สรุปแล้วเร่ืองนีมี้คตสิอนใจอยา่งไร 

 
7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแผนผงัโครงเร่ือง หมาป่ากบัลูกแกะ หน้าชัน้เรียนและ

ร่วมกนัวิเคราะห์การด าเนินเร่ืองพร้อมกนั  
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คาบเรียนที่ 2  
8. ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุ่มอ่านเร่ือง หมาป่ากบัแกะ และทบทวนประเด็นส าคญัตา่ง 

ๆ จากแผนผงัสรุปเร่ือง และร่วมกนัสนทนาเร่ืองท่ีได้รับร่วมกนัในห้องเรียน 
9. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการเขียนเร่ืองของกลุ่มตนเอง โดยจะมีเค้าโครง

ของเร่ืองเดิมเร่ือง หมาป่ากับลูกแกะ หรือจะแตง่เร่ืองใหม่ด้วยตนเอง พร้อมทัง้ตัง้ช่ือเร่ือง จากใบ
กิจกรรมท่ี 3  

 
 
 

10. จากนัน้ครูให้นกัเรียนฝึกเขียนเร่ืองตามจินตนาการจากการคิดล าดบัของแผนผงั
ของเร่ืองท่ีกลุม่ตนเองได้วางแผนไว้ โดยครูจะให้ค าแนะน าและตรวจสอบเร่ืองท่ีเขียนให้ 
 
คาบเรียนที่ 3  

ขัน้ท่ี 3  ขัน้สรุป 
11. นกัเรียนแตล่ะกลุม่ทบทวนเร่ืองท่ีเขียนร่วมกนัไว้ 
12. นกัเรียนแตล่ะกลุม่น างานเขียนน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
13. ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอแนะและให้ค าแนะน า แล้วอภิปรายร่วมกันในชัน้

เรียนร่วมกนั โดยครูจะใช้ค าถามซกัถามเชน่   
- ท าไมจงึแตง่เร่ืองนี ้  
- นกัเรียนชอบตวัละครอะไรในเร่ืองนี ้  
- นกัเรียนชอบเร่ืองท่ีแตง่หรือไม ่

14. น าเร่ืองท่ีปรับปรุงแก้ไข และน าเร่ืองท่ีเขียนท าเป็นสมุดนิทาน พร้อมทัง้วาด
ภาพประกอบเร่ืองราว 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ใคร -->  ท าอะไร --> ทีไ่หน  --> เมื่อไหร่ -->อย่างไร  --> แลว้เกดิอะไรขึน้  --> ขอ้คดิของเรื่อง 
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7. การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจใบกิจกรรม ใบกิจกรรม ร้อยละ 70 ผา่นเกณฑ์ 

สงัเกตความใฝ่เรียนรู้ ความ

มุง่มัน่ในการท างาน และความ

มีวินยั ของนกัเรียน 

แบบสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน  

แบบกลุม่ 

ระดบัคณุภาพ   

ผา่น / ไมผ่า่น 

 
7. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

1. นิทาน เร่ือง “หมาป่ากบัลกูแกะ” 
2. ใบกิจกรรม 

 
8. ชิน้งาน / ภาระงานของนักเรียน 

1. แผนผงัสรุปความ 
2. งานเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
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9. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
10. บันทกึผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
11. ปัญหา/อุปสรรค 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
12. แนวทางการแก้ไข 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

 
     ลงช่ือ.............................................................ผู้สอน     
               (........................................................) 
         วนัท่ี ..........เดือน............................. พ.ศ. ............. 
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นิทานอีสป เร่ือง  หมาป่ากับลูกแกะ 

ใบกิจกรรมที่ 1 
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ค าชีแ้จง   ให้นกัเรียนเขียนแผนผงัโครงเร่ือง จากเร่ือง หมาป่ากับลูกแกะ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบกิจกรรมที่ 2 
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ค าชีแ้จง   ให้นกัเรียนเขียนเร่ืองตามจินตนาการ โดยสามารถน าเค้าโครงเร่ืองเดมิมาเขียน
หรือเปล่ียนเร่ืองใหม่ พร้อมทัง้ตัง้ช่ือเร่ือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อเรื่อง ............................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

ใบกิจกรรมที่ 3 



  112 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจนิตนาการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2560              ภาคเรียนที่ 1                                 
วิชา ภาษาไทย          รหัสวิชา ท14101  
เร่ือง การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ    เวลา  60 นาท ี           คะแนนเตม็  20  คะแนน 
 

ค าส่ัง  ให้นกัเรียนอา่นเร่ืองท่ีก าหนดให้  แล้วเขียนเร่ืองใหมข่องตนเองท่ีมีการด าเนินเร่ือง
เหมือนกบัเร่ืองท่ีอา่นหรือเขียนเร่ืองใหมต่ามความสนใจของตนเองและเขียนแผนผงัโครงเร่ือง 
พร้อมทัง้ตัง้ช่ือเร่ือง 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

นิทานอีสปเร่ือง สุนัขจิง้จอกในดงหนาม 
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ชื่อเรื่อง ............................................................................ 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................... 
.................................................................................................................................

.......................... 

แผนผงัโครงเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล จิตรวี อทุมุพร 
วัน เดือน ปี เกิด 13 เมษายน 1989 
สถานที่เกิด จงัหวดันา่น 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2556  

ปริญญาบณัฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่  
พ.ศ.2562   
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ 
(ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 63 หมู ่7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120   
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