
 

แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เล่มท่ี 1 เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
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ค ำน ำ  
 
 
 แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จัดท าขึ้นเพื่อใช้ฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ถูกต้อง 
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียนเล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคัญ
ของการเขียน มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 การจัดท าแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้ล าดับขั้นตอนในการฝึกทักษะ 
จากง่ายไปหายาก เพื่อเป็นการกระตุ้น เร้าใจให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ 
เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และผู้ท่ีสนใจเกี่ยวกับ 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 
 
 
      นางพนิตพิชา เตชะสุทธิรัฐ 
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     ค าชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะ  

 
 การจัดท าแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จัดท าขึ้นทั้งหมดจ านวน 5 เล่ม  ประกอบด้วย   
  เล่มท่ี 1  เรื่อง  ความคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
  เล่มท่ี 2  เรื่อง  การเขียนบรรยายเรื่อง 
  เล่มท่ี 3  เรื่อง  การเขียนพรรณนา 
  เล่มท่ี 4  เรื่อง  การเขียนแสดงทรรศนะ 
  เล่มท่ี 5  เรื่อง  การเขียนเรียงความอย่างเสรี 
 ส าหรับแบบฝึกทักษะเล่มนี้ เป็นเล่มท่ี 1  เรื่องความคิดสร้างสรรค์และการเขียน
เชิงสร้างสรรค์  มีค าแนะน าในการใช้แบบฝึกทักษะดังนี้ 
 1.  แบบฝึกทักษะนี้สร้างขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนและฝึกทักษะการเขียน 
เชิงสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยใชร้่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ 
และการเขียนเชิงสร้างสรรค์  
 2.  ขั้นตอนการใช้แบบฝึกทักษะ 
  2.1  ศึกษาท าความเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบฝึกทักษะ 
  2.2  ท าแบบทดสอบก่อนเรียนแบบฝึกทักษะเล่มท่ี 1 เรื่อง ความคิด
สร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
  2.3  ศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ เร่ือง ความคิดสร้างสรรค์และการเขียน 
เชิงสร้างสรรค์ 
  2.4  ท ากิจกรรมในแบบฝึกทักษะแต่ละกิจกรรมตามล าดับที่ก าหนดและ
ตรวจสอบค าตอบจากเฉลยกิจกรรม (แนวค าตอบ) 
  2.5  หลังจากท ากิจกรรมในแบบฝึกทักษะเรียบร้อยแล้วให้นักเรียน 
ท าแบบทดสอบหลังเรียนแบบฝึกทักษะเล่มท่ี 1 เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์และการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ 
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    สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ 

    ตัวชี้วัด 

    สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 

 

 

 
 

 สาระที่ 2  การเขียน 

 มาตรฐาน  ท 2.๑  ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ 
และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษา 

 มาตรฐาน ท 4.๑  เข้าใจธรรมชาตขิองภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
   
 
 

 ท 2.1  ป.6/2  เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม     
 ท 2.1  ป.6/8  เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 
 ท 2.1  ป.6/9  มีมารยาทในการเขียน 
 ท 4.1  ป.6/2  ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
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    สาระส าคัญ 

       จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    สาระส าคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 

 

 
 

 ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดหลายทิศทาง หลายแง่มุม การฝึกให้มีความคิด 
สร้างสรรค์จะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดกว้างไกลอันจะเป็นพื้นฐานในการเขียนต่อไป 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นผลงานการเขียนท่ีถ่ายทอดจินตนาการ และ
ประสบการณ์ของผู้เขียน  โดยมีการเชื่อมโยงความคิดในการเขียนอย่างสมเหตุสมผล  
ไม่ลอกเลียนแบบความคิดของคนอื่น ใช้ถ้อยค าท่ีสละสลวยถูกต้อง เป็นงานเขียนท่ีท าให้
ผู้อ่านประทับใจและมีคุณค่าทางความคิดริเริ่มเด่นชัด 

  

 
 

 1.  บอกความหมายและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ได้ (K) 
  2.  บอกหลักในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ (K) 
 3.  เลือกใช้ค าได้ถูกต้องตรงความหมาย และมีความเหมาะสม ในการเขียน 
เชิงสร้างสรรค์ (P) 
 4.  มีมารยาทในการเขียน (A)  
     5.  มีทักษะกระบวนการในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม (A) 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  
เล่มที่ 1 เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวนข้อสอบ  10  ข้อ              คะแนนเต็ม 10 
คะแนน 

 

 

 

 
 

ค าช้ีแจง :  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่าง   ของกระดาษค าตอบ 
    ท่ีก าหนดให้โดยเลือกข้อท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 

1.  ข้อใดกล่าวถึงการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ถูกต้องท่ีสุด 
 ก.  เป็นการเขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
 ข.  เป็นการเขียนท่ีให้แง่คิดแก่ผู้อ่าน มีการแทรกอุทาหรณ์สอนใจ  
 ค.  เป็นการเขียนท่ีแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ท่ีให้ความเพลิดเพลิน 
      มีความไพเราะของภาษา 
 ง.   เป็นการเขียนเพื่อน าเสนอข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่าง ๆ 
2.  การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ในส่วนท่ีเป็นตอนสรุป ควรหลีกเลี่ยงสิง่ใด 

 ก.  การเขียนเชิญชวน 
 ข.  การเขียนเปิดประเด็นใหม่ 
 ค.  การเขียนสั้น ๆ 
 ง.  การเขียนแนะน าผู้เขียน 
ข้อ 3 – 4  จงเลือกค าท่ีมีความหมายเหมาะสมกับข้อความในแต่ละข้อ 
3.  ไม่ว่าใครแสดงทรรศนะอย่างไร เขาก็พยายาม..............ไว้เสมอ 
 ก.  ขัดคอ 
 ข.  ขัดใจ 
 ค.  ขัดขืน 
 ง.  ขัดเคือง 
4.  จังหวัดนครสรรค์มีการส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้................ต้นที่ถูกตัดไป 
 ก.  ชดเชย 
 ข.  ทดแทน 
 ค.  แทนท่ี 
 ง.  ชดใช้ 
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5.  ข้อใดไม่มีค าท่ีมีความหมายโดยนัย 
 ก.  ข้อสอบชุดนี้หินจริง ๆ ฉันท าคะแนนไดไ้ม่ผ่านเกณฑ์ 
 ข.  ลูก ๆ ของนารซีนเป็นลิงจริง ๆ อยู่ไม่สุข 
 ค.  วิสูตรยังคงเลี้ยงควายอยู่ ถึงแม้ว่าจะมีรถไถนาแล้ว 
 ง.   ข้อสอบภาษาไทยข้อนี้หมูจริง ๆ ใคร ๆ ก็ตอบได้ 
6. ประโยคในข้อใดใช้ถ้อยค าได้ถูกต้อง  
 ก.  นางแบบคนนี้มีหน้าตาคมคายกันจริง ๆ  
 ข.  คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนากันทุกคน  
 ค.  เธอบ่นอุ๊บอิบเมื่อทราบว่าครูไม่อนุญาตให้จัดงานวันปีใหม่  
 ง.  การเรียนในคณะอักษรศาสตร์ส่วนมากจะเรียนเกี่ยวกับภาษาเป็นส่วนใหญ่  
7. กลุ่มค าในข้อใดมีความหมายกว้าง 
 ก.  เครื่องซักผ้าท่ีบ้านฉันเสียแล้ว 
     ข. พี่สาวใช้เครื่องเปุาผมทุกวัน                             
 ค.  ลุงซื้อเคร่ืองดูดฝุุนใหม่ 
    ง.  คุณแม่ท าความสะอาดเครื่องเงิน 
8. กลุ่มค าในข้อใดมีความหมายมากกว่า ๑ ความหมาย ทุกค า 

 ก.  เจ้าบ้าน  ลายคราม                                     
 ข.  ตามน้ า  สับหลีก 
      ค.  ขึ้นหม้อ  ทอดเสียง                                      
 ง.  หน้าไม้  หน้าบัน 
9.  การเขียนเรียงความเรื่อง “เทคโนโลยีกับการศึกษา” ควรเน้นเรื่องใด 
 ก.  วิธีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
 ข.  การจัดการเรียนการสอนเรื่องเทคโนโลยี 
 ค.  การชี้ให้เห็นความส าคัญของเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 ง.  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอน   
10. เขาเป็นคนใจด ามาก ขนาดเพื่อนเป็นลมยังท า....................ไม่คิดช่วยเหลือ 
 ส านวนใดถูกต้อง 
 ก.  เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ 
 ข.  พูดไปสองไพเบี้ย  นิ่งเสียต าลึงทอง 
 ค.  หูทวนลม 
 ง.  มือไม่พาย เอาเท้าราน้ า     
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การเลือกใช้ค าให้ตรงกับความหมาย 

         ใบความรู้ที ่1  เรื่อง การเลอืกใช้ค า 
 

 
 
  
 
 
 ในการเขียน เราต้องเลือกใช้ค าให้ถูกต้องเหมาะสมมีความรู้และความเข้าใจ 
ในเรื่องค าและความ จะช่วยให้เขียนได้อย่างไม่ติดขัด ใช้ค าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
เพื่อให้การสื่อสารสัมฤทธ์ิผล  
 ค าในภาษาไทยแต่ละค ามีความหมายประจ าค า ค าบางพวกเขียนต่างกันแต่มี
ความหมายใกล้เคียงกัน เรียกว่า ค าไวพจน์  เช่น ค าว่า เร็ว–ไว, บ้าน–เรือน นอกจากนี้ 
ยังมีค าท่ีมีเสียงคล้ายกันหรือสลับกันอย่าง ค าซ้อน เช่น ร่อนเร่–เร่ร่อน, เฉลียว–ฉลาด 
ดังนั้น ผู้ใช้จึงต้องรู้ความหมายของค าอย่างชัดเจน และไม่ใช้ภาษาท่ีท าให้เป็นอุปสรรคต่อ 
การสื่อสาร ซึ่งข้อควรระวังมีดังนี้ 
 1.  การใช้ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ค าท่ีใช้ส่วนใหญจ่ะมีความหมายเฉพาะ 
ของแต่ละค า แต่การใช้ค าท่ียืมมาจากภาษาอื่น  ศัพท์บัญญัติ หรือค าที่มีเสียงเหมือนกัน 
ค าท่ีมีความหมายคล้ายกัน ดังนั้นการท่ีจะใช้ภาษาให้ถูกต้องควรเปิดพจนานุกรมเพื่อดู
ความหมายเสียก่อน  เพื่อให้ใช้ค าได้ถูกต้องมากท่ีสุด ดังตัวอย่าง 
  ตัวอย่าง 
    ประเทศไทยสามารถผ่านสถานการณต์่าง ๆ มาได้ 
     ประโยคนี้ควรใช้ค าว่า วิกฤตการณ์ ซึ่งหมายถึงเหตุการณ์อันวิกฤต  
ส่วนค าว่า สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์ท่ัวไปท่ีก าลังเป็นไป 
    เขามีอาการกระสับกระส่ายแล้วก็สิ้นใจ 
     ประโยคนี้ควรใช้ค าว่า  ทุรนทุราย  ซึ่งหมายถึง อาการดิ้นรนเพื่อให้ 
พ้นจากความทรมาน  ส่วนค าว่า กระสับกระส่าย หมายถึง อาการของคนที่เป็นไข้ไม่สบาย 
 2. การใช้ค าซ้อนที่มีเสียงใกล้เคียงกัน ค าซ้อน คือ การสร้างค าวิธีหนึ่งโดยการ
น าค าท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กันมาซ้อนกัน เพ่ือให้ได้ค า 
ท่ีมีความหมายมากขึ้น มี 2 ประเภท คือ ค าซ้อนเพื่อเสียงและค าซ้อนเพื่อความหมาย 
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การใช้ค าให้กะทัดรัด ชัดเจน สละสลวย 

  ค าซ้อนแม้จะมีเสียงหรือความหมายเหมือนกัน ค าซ้อนบางค าสลับท่ีกันใช้
แทนกันได ้เช่น ย้ิมแย้ม–แย้มย้ิม, ขมขื่น–ขื่นขม บางค าสลับท่ีกันแต่ใช้แทนกันไม่ได้ เช่น 
หนาแน่น–แน่นหนา, เหลวแหลก–แหลกเหลว หรือค าท่ีเสียงใกล้เคียงกันแต่ความหมาย
ต่างกัน เช่น ข้าทาส ค่างวด มูลค่า ฆ่าแกง  ดังนั้น ถ้ารู้จักความหมายของค าอย่างชัดเจน 
ก็จะเลือกใช้ค าได้ถูกต้องตรงความหมาย ดังตัวอย่าง  
  ตัวอย่าง 
    หมู่บ้านนี้มีผู้คนแน่นหนามาก 
     ค าว่า แน่นหนา  หมายถึงไม่หลุดง่าย ควรใช้ค าว่า หนาแน่น ซึ่งแปลว่า 
คับคั่ง 
    แม่ต้องเสียใจเพราะเธอประพฤติตัวแหลกเหลว 
         ค าว่า แหลกเลว หมายถึง ไม่มีชิ้นดี ประโยคนี้ควรใช้ค าว่า เหลวแหลก 
มีความหมายว่า  ปุนปี้  น่ารังเกียจ 
 3.  การใช้บอกอาการหรือค าขยายผิด  ค าบอกอาการ คือ ค าท่ีแสดงอาการ
ท่าทางหรือการท าสิ่งท่ีมีลักษณะและจุดมุ่งหมายต่าง ๆ กัน หากใช้ค าผิดจะท าให้การสื่อสาร 
ไม่เป็นไปตามเจตนา เช่น ร่าเริง–แจ่มใส–คึกคะนอง, เนือย–อิดออด–กระบิดกระบวน 
ดังตัวอย่าง 
  ตัวอย่าง 
    เธอร้องไห้โยเยอยู่ข้าง ๆ สามี 
     ค าว่า โยเย  เป็นการร้องไห้กวนใจของเด็ก ๆ หากเป็นการร้องไห้ของ 
ผู้หญิง ควรใช้ค าว่า กระซิก ๆ หรือ ฟูมฟาย 
    มะม่วงสุกหง่อมด าขั้วไม่อร่อย 
     ค าว่า  หง่อม  ใช้กับคนท่ีแก่มาก ๆ หากใช้กับผลไม้ควรใช้ค าว่า งอม 
  
 
 

 หลักการใช้ค าให้ชัดเจนและสละสลวย มีหลักการดังนี้ 
 1.  ใช้ค ารูปธรรมแทนนามธรรม  ค ารูปธรรม คือ ค าท่ีให้ความหมายและ 
ความเข้าใจทางรูปสัมผัส  ท้ังเสียง กลิ่น สัมผัส รส เช่น แหบ แผ่ว หอม ฉุน เรียบ 
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ขรุขระ หวาน ขม  ส่วนค านามธรรม คือ ค าท่ีใช้ความหมายแทนความคิด ขึ้นอยู่กับ 
ความรู้สึกของแต่ละคน เช่น ดี ชั่ว สวย รัก อร่อย มาก น้อย การใช้ค านามธรรม 
ไม่อาจบอกความชัดเจน ดังตัวอย่าง   
  ตัวอย่าง 
    คืนนี้ยุงชุมมาก 
     ค าว่า มาก  ไม่อาจทราบได้ว่าปริมาณเท่าใด อาจใช้ว่า คืนนี้ยุงชุม 
กัดจนร าคาญ 
    หล่อนเป็นคนสวย 
     ค าว่า สวย  บอกไม่ได้ว่าแค่ไหนจึงเรียกว่าสวย อาจใช้ว่า ใคร ๆ  
เห็นหล่อนแล้วเป็นต้องหนัหลังมามอง หรือ ใช้การเปรียบเทียบเพื่อให้ชัดเจนว่า 
หล่อนสวยราวกับนางฟูา 
 2.  ใช้ประโยคที่มีความหมายชัดเจน  ไม่ใช้ค าก ากวม คือ ค าท่ีมีความหมาย 
คลุมเครือ ไม่ชัดเจนหรือค าท่ีมีความหมายหลายนัย ค าก ากวมอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ 
ดังต่อไปนี ้
  2.1  ใช้ค าที่มีความหมายคลุมเครือ เกิดจากการใช้ค าบางค าท่ีท าให้
ความหมายไม่กระชับ หรือตีความได้หลายแง่ ควรเติมค าบางค าเพื่อขยายความ ให้ชัดเจน 
ดังตัวอย่าง    
     ตัวอย่าง 
       เขาขับรถชนควายตาย 
      ประโยคนี้อาจหมายความว่า เขาขับรถชนควายจนเขาเสียชีวิต 
หรือ เขาขับรถชนควายท าให้ควายตาย หรือ เขาขับรถขนซากของความทีต่ายแล้ว 

       เขาพูดยกตัวอย่างมาก 
        ประโยคนี้แบ่งวรรคในการพูดต่างกันก็จะท าให้ความหมายต่างกัน 
ออกไป  ถ้าแบ่งวรรค  เขาพูดยกตัว/อย่างมาก จะหมายความว่าเขาอวดตัว แสดงตัว
เหนือกว่าคนอื่น หรือ เขาพูดยกตัวอย่างมาก ซึ่งหมายถึง การน าส่ิงอื่นมาอ้างเพื่อให้เห็น 
ลักษณะที่เป็นส่วนรวมท้ังหมด ดังนั้นจึงควรเพิ่มเติมค าให้ชัดเจนเป็น เขาพูดยกย่องตนเอง  
อย่างมาก หรือ เขาพูดพร้อมยกตัวอย่างประกอบมาก 
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  2.2  ใช้ค าพ้อง ค าพ้องมี  2 ชนิด คือ  ค าพ้องรูปและค าพ้องเสียง  
ค าพ้องรูป คือ ค าท่ีเขียนสะกดเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกัน  ส่วนค าพ้องเสียง คือ ค าท่ี
ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนสะกดต่างกัน เช่น 
    ตัวอย่าง 
    ค าพ้องรูป เช่น ค าว่า แหน 
      แหน  ออกเสียง  แหน  เป็นชื่อไม้ชนิดหนึ่ง ใบกลมเล็ก ๆ  
             ลอยอยู่ในน้ า 
        ออกเสียง  แหน   มีความหมายว่าหวง เช่น หวงแหน  
              ล้อม รักษา เฝูา  ระวัง  เช่น  เฝูาแหน  
              แห่แหน 
      กาน   
      กาน    หมายถึง  ตัด  ฟัน  ควั่น  เปลือกและกระพี้ตน้ไม้ 
      กาล    หมายถึง  คราว เวลา หน อายุ ยุค ความตาย  
             คราวตาย 
      การ    หมายถึง  ผู้กระท า กิจการงาน ธุระ สิ่งท่ีท า 
      กานต์  หมายถึง  ผู้ท่ีรัก เป็นท่ีรัก 
      กานท์  หมายถึง  บทกลอน 
  2.3  ใช้ค าขยายไม่ถูกที่ ค าบางค าเมื่อน าไปเป็นค าขยาย สามารถขยายค า 
ในประโยคได้หลายค า ท าให้ตีความได้หลายอย่าง  ดังตัวอย่าง 
    ตัวอย่าง 
      เขาทาสีบ้านท่ีเขาซื้อเมื่อเดือนก่อน 
         ค าว่า  เมื่อเดือนก่อน  ซึ่งเป็นค าขายนั้น  อาจตีความได้ว่า 
เขาซื้อบ้านเมื่อเดือนก่อน  หรือ  เขาทาสีบ้านเมื่อเดือนก่อน 
      ฉันออกก าลังกายในตอนเช้าทุกวัน 
         ประโยคนี้ตีความได้ว่า  ฉันออกก าลังกายทุกวันไม่เคยเว้นเลย 
หรืออาจตีความได้ว่า ออกก าลังกายเฉพาะในตอนเช้าเท่านั้น เวลาอ่ืนไม่เคยออก าลังกาย 
อาจเขียนใหม่ว่า  ฉันออกก าลังกายทุกวันในตอนเช้า ความสับสนจะหมดไป 
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การเปรียบเทียบ 

 3.  ใช้ค ากระชับไม่ฟุุมเฟอืย  ก่อนท่ีจะเขียนค าแต่ละค าลงไป จะต้องค านึงถึง 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ได้แก่ ท าให้ความรู้เพิ่มขึ้น ท าให้เกิดความเข้าใจ
ดียิ่งขึ้น  หรือ ท าให้เกิดทรรศนะ หรือความคิดเห็นท่ีกว้างขึ้น  หากค าใดไม่ให้ประโยชน์ 
ดังกล่าวควรตัดออก 
   ตัวอย่าง 
     ในอนาคตข้างหน้า คนไทยทุกคนจะไม่ตกงาน 
      ประโยคนี้ใช้ค าฟุุมเฟือย มีส่วนขยายท่ีไม่จ าเป็นต้องมี คือ ข้างหน้า 
เพราะค าว่า อนาคต บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นเวลาภายหน้า ดังนั้นประโยคนี้เขียนว่า 
ในอนาคตคนไทยทุกคนจะไม่ตกงาน 
     เธอชอบกินอาหารจุบจิบทีละเล็กทีละน้อย 
      ประโยคนี้ใช้ค าฟุุมเฟือย  เพราะค าว่า จุบจิบ  หมายถึง การกิน 
พร่ าเพรื่อทีละเล็กทีละน้อย  จึงไม่ต้องมีส่วนขยาย ทีละเล็กทีละน้อย ซ้ าอีก 
 
  
 
 

 หลักการใช้ค าเปรียบเทียบ มีหลักการดังนี้ 
 1.  การเปรียบเทียบตรง  เป็นการเปรียบเทียบระหว่างของสองสิ่งหรือมากกว่า 
สิ่งท่ีน ามาเปรียบจะเป็นอะไรก็ไดไ้ม่จ าเป็นต้องมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ แต่ให้มี 
ความสัมพันธ์กันบางส่วนหรือมีลักษณะร่วมบางส่วนก็ได้ เช่น คน สัตว์ พืช ส่ิงของ สถานท่ี 
ความคิด หรือ อื่น ๆ เช่น 
  คน  กับ  พืช  เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน 
  บ้าน  กับ วัด  เป็นสิ่งปลูกสร้างเหมือนกัน 
  ผิวขาว เหมือน หยวกกล้วย เป็นการเปรียบเทียบลักษณะของสี 
  ใจเย็น เหมือน น้ า  เป็นการเปรียบเทียบทางความรู้สึก ฯลฯ 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

 2.  การเปรียบเทียบกับตนเอง เป็นการเปรียบเทียบท่ีผู้เปรียบสมมติตนเอง
เสมือนเป็นสิ่งท่ีต้องการเปรียบเทียบ และบรรยายเมื่อตนเองเป็นสิ่งนั้น อาจเปรียบเทียบกับ 
คน พืช สัตว์ หรือสิ่งของต่าง ๆ แล้วจินตนาการความรู้สึกว่าเป็นอย่างไร โดยอาจเปรียบเทียบ 
ด้วยความเป็นจริง เช่น เปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ รู้สึกว่ามีข้อมูลอัดแน่น ร้อน หรือ 
บรรยายความรู้สึกร่วมท่ีไม่มีอะไรแปลกใหม่ เช่น เก่ง ฉลาด หรือบรรยายความรู้สึกเห็นอก
เห็นใจ เช่น รู้สึกไม่ค่อยสบาย 
 3.  การเปรียบเทียบแบบคู่ขัดแย้ง  เป็นการเปรียบเทียบท่ีน าค าที่มีความหมาย 
ขัดแย้งกันหรือมีความหมายในทิศทางตรงกันข้ามมาสร้างเป็นค าใหม่ เพื่ออธิบายลักษณะ 
ของคน พืช สัตว์ หรือสิ่งของท่ีต้องการ ค าท่ีสร้างอาจไม่มีเหตุผลแต่ท าให้เข้าใจและ
ยอมรับได้ เช่น 
  อัจฉริยะข้ามคืน 
  บาปบริสุทธิ์ 
  พริกหวาน 
  ขยะสร้างชีวิต ฯลฯ 
 สรุปว่าการเรียบเรียงถ้อยค าเป็นประโยคความเดียว ประโยคความรวม และ
ประโยคความซ้อน สามารถขยายให้เป็นประโยคยาวขึ้นได้ด้วยการใช้ค า กลุ่มค า หรือ
ประโยคเป็นส่วนขยาย ยิ่งประโยคมีส่วนขยายหรือองค์ประกอบมากส่วนเพียงใด ยิ่งท าให้
การสื่อสารเกิดความเข้าใจต่อกันมากขึ้นเพียงนั้น ข้อส าคัญ คือ ต้องเข้าใจรูปแบบประโยค 
การใช้ค าเชื่อมและค าขยาย ท้ังนี้ต้องค านึงถึงเจตนาในการส่งสารด้วย ผู้มีทักษะในการ
เรียบเรียงประโยคสามารถพัฒนาไปสู่การเขียน เล่า บอกเร่ืองราวที่ยืดยาวได้ตามเจตนา
ของการสื่อสาร ดังนั้นผู้ใช้ภาษาจึงต้องศึกษาและท าความเข้าใจโครงสร้างประโยค และ
วิธีการสร้างประโยคให้แจ่มแจ้งชัดเสียก่อน จะท าให้การสื่อสารเกิดประสิทธิผล และ
สามารถใช้ภาษาส่ือสารให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
 

ที่มา :  สมศักดิ์  ทองช่วย.  (2556 : 1 - 3).  
 

 
 



๑๒ 
 

 

ตัวอย่าง 

      ใบงานที่ 1 เร่ือง การใช้ค าตามความหมาย  
 
 

ค าช้ีแจง  ขีดเครื่องหมาย  หน้าข้อที่เป็นประโยคความหมายโดยนัย 
   ขีดเครื่องหมาย   หน้าข้อที่ไม่เป็นประโยคความหมายโดยนัย (10 คะแนน) 
 
          ๐.  ข้อสอบวิชานีห้ินมาก 

 
      1.  เธอเป็นนางฟูาในสายตาของฉัน 

      2.  เจ้าพ่อเมืองเหนือจับมือกับเจ้าพ่อเมืองกรุงยุติข้อขัดแย้ง 

    3.  นารียกวุ้นร้อน ๆ เทลงในแม่พิมพ์ 

      4.  โชเฟอร์ตีนผีขับรถชนเด็กนักเรียน 

    5.  ราคาของหมูวันนี้แพงมาก 

     6.  กุหลาบดอกนี้มีสีแดงเข้ม 

      7.  มาโนชเป็นมือขวาของหัวหน้า 

    8.  คืนนี้เดือนมืด ท าให้เห็นดาวได้ชัดเจน 

      9.  ฉันเป็นคนจน แต่ไม่ยอมให้ใครเหยียบย่ าศักดิ์ของฉัน 

      10.  ลูกเศรษฐีเงินกู้ถูกอุ้มไปเรียกค่าไถ่ 

 
  
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  ตอบถูกให้ข้อละ 1 คะแนน 
การผ่านเกณฑ์  ท าคะแนนได้  8  คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 



๑๓ 
 

 

ตัวอย่าง 

    ใบงานที่ 2  เร่ือง การเลือกใช้ค า   
 
 

ค าช้ีแจง  น าค าที่ก าหนดให้ในวงเล็บ เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยค 
   ให้ได้ใจความสมบูรณ์  (10 คะแนน)  
 
    0.  ที่ดินบริเวณนี้ยังมีปุ๋ย สมบูรณ์ อยู่ (บริบูรณ์  สมบูรณ์) 

 
1.  คดีนี้มี     อยู่มาก (เงื่อนง า   เงื่อนไข) 

2.  ผู้หญิงคนนี้ชอบเข้ามา    (เกี่ยวพัน เก็บเกี่ยว) กับสามีคนอื่น 

3.  การอยู่ร่วมกันในสังคมควรก าหนด    (กฎเกณฑ์  กฎหมาย) ในการอยู่ร่วมกัน 

4.  พิมุข      (พัวพัน  ผูกพัน)  กับบ้านหลังนี้เพราะเป็นบ้านท่ีเขาเกิด 

5.  ชาตรีแต่งตัวดี ดูเป็นคนที่มี     (อันดับ   ระดับ) ในสังคม 

6.  ที่ดินบริเวณนี้    (กันดาร  แห้งแล้ง) ไม่สามารถปลูกพืชผลได้ 

7.  วิสูตรชอบพูด   (ขัดคอ  ขัดจังหวะ) เพื่อนในวงเหล้า 

8.  มยุรีเป็นคนสกปรกชอบใส่เสื้อเก่า    (มอซอ  คร่ าครึ) 

9.  นารีรัตน์เป็นคนอารมณ์ร้าย ชอบแสดงอารมณ์   (ฉุนเฉียว ขุ่นเคือง) บ่อยๆ 

10. ช่วงใกล้สอบเอ็นทรานซ์ พ่ีชายและเพื่อนของเขาดูหนังสือกันอย่าง    
      (ขมีขมัน   ขะมักเขม้น)  
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  ตอบถูกให้ข้อละ 1 คะแนน 
การผ่านเกณฑ์  ท าคะแนนได้  8  คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 



๑๔ 
 

 

ตัวอย่าง 

  ใบงานที่ 3  เร่ือง แต่งประโยคจากค าและกลุ่มค า   
 
 

ค าช้ีแจง   แต่งประโยคจากค าท่ีก าหนดให้ ให้ได้ใจความท่ีสมบูรณ์ (10 คะแนน) 
 
    0.  กักขัง   ประโยค คือ  ต ารวจน าตัวผู้ร้ายไปกักขังในห้องมืด 

 
1.  ขัดคอ  ประโยค คือ.............................................................................................. 

2.  จนมุม  ประโยค คือ..............................................................................................

3.  กักกัน  ประโยค คือ.............................................................................................. 

4.  เฉื่อยชา   ประโยค คือ.............................................................................................. 

5.  เข้มงวดกวดขัน ประโยค คือ.........................................................................................

6.  พอเพียง  ประโยค คือ.............................................................................................. 

7.  กตัญญู  ประโยค คือ.............................................................................................. 

8.  ประจบ  ประโยค คือ.............................................................................................. 

9.  เผยแพร่  ประโยค คือ.............................................................................................. 

10. ขี้ขลาด   ประโยค คือ.............................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  ข้อละ 1 คะแนน การให้คะแนนตามดุลพินิจของครูผู้สอน 
การผ่านเกณฑ์  ท าคะแนนได้  8  คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 



๑๕ 
 

 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 

       ใบงานที่ 4  เร่ือง  การเปรียบเทียบ  
 
 

ค าช้ีแจง    
ตอนที่ 1  เขียนค า หรือวลี เพื่อเปรียบเทียบทางตรงกับค าท่ีก าหนดให้อย่างมีเหตุผล 
   เป็นท่ียอมรับได้  (5 คะแนน) 
 
     0.  แม่น้ า  ค าหรือวลีเปรียบเทียบคือ  ใจกว้างเหมือนแม่น้ า 

 
1.  เส้นไหม   ค าหรือวลีเปรียบเทียบ คือ.......................................................................... 

2.  เพชร    ค าหรือวลีเปรียบเทียบ คือ.......................................................................... 

3.  เปร้ียว   ค าหรือวลีเปรียบเทียบ คือ.......................................................................... 

4.  เรียบร้อย  ค าหรือวลีเปรียบเทียบ คือ.......................................................................... 

5.  เร็ว    ค าหรือวลีเปรียบเทียบ คือ.......................................................................... 

 
ตอนที่ 2  เลือกค าการเปรียบเทียบกับตนเอง โดยสมมติว่าตนเองเป็นสิ่งนั้น 
   แล้วแสดงความรู้ว่าเป็นอย่าง  (ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน ) 
 
    0.  ถ้าหากว่าฉันเป็นนก  
       ฉันคงบินไปไกล ๆ 
 

1.  ถ้าหากว่าฉันเป็น............................................................................................................   
     ฉัน…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  ถ้าหากว่าฉันเป็น............................................................................................................   
     ฉัน…………………………………………………………………………………………………………………… 
 



๑๖ 
 

 

ตัวอย่าง 

3.  ถ้าหากว่าฉันเป็น............................................................................................................   
     ฉัน…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  ถ้าหากว่าฉันเป็น............................................................................................................   
     ฉัน…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.  ถ้าหากว่าฉันเป็น............................................................................................................   
     ฉัน…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 3  เขียนประโยคท่ีมีความหมายขัดแย้งกัน   (5 คะแนน) 
 
    0.  เขาสวมกางเกงขายาวเหนือเข่า 
    0.  หัวหน้าส านักงานคนนั้นเดินขวักไขว่อยู่คนเดียว 
 

1........................................................................................................................................... 
 
2........................................................................................................................................... 
 
3..................................................................................... ..................................................... 
 
4........................................................................................................................................... 
 
5........................................................................................................................................... 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  การให้คะแนนตามดุลพินิจของครูผู้สอน 
การผ่านเกณฑ์  ท าคะแนนได้  16  คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 



๑๗ 
 

 

ใบความรู้ที่ 2 เรือ่ง ความคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

ความหมายของความคดิสร้างสรรค์ 

องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ 

 
 
  
 
 
 ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดขั้นอเนกนัย คือ ความคิดหลายทาง  
หลายแง่ หลายมุม เป็นความคิดกว้างไกลที่เน้นท้ังปริมาณและคุณภาพ ซึ่งลักษณะ 
ความคิดเช่นนี้จะน าไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งท่ีแปลกใหม่ การคิดค้นวิธีแก้ปัญหาใหม่ 
ท่ีเอื้ออ านวยประโยชน์ตนเองและสังคม ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ีมนุษย์ทุกคนเป็น
เจ้าของในระดับที่ต่างกัน ความคิดสร้างสรรค์นี้สามารถพัฒนาได้ถ้าจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม 
 
  

 
 ความคิดสร้างสรรค์เป็นสมรรถภาพสมองประการหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งเป็น
ความสามารถของบุคคลท่ีจะคิดแตกแยกออกไปหลายทิศทาง  หลายแง่มุม ซึ่งจะน าไปสู่ 
การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่ซึ่งจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั้น
จะต้องอาศัยองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์หลายอย่างด้วยกัน องค์ประกอบของ
ความคิดสร้างสรรค์จ าแนกได้ออกเป็น  4  ลักษณะ ดังนี้ 
 1.  ความคดิริเร่ิม (Originality) หมายถึง  ความคิดแปลกใหม่ท่ีต่างจาก
ความคิดธรรมดา ความคิดริเร่ิมจากการน าเอาความรูเ้ดิมมาคดิดัดแปลง และประยุกต์ให้เกิด
เป็นสิ่งแปลกใหม่ท่ีมีลักษณะเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นความคิดท่ีแปลกแตกต่าง
จากความคิดเดิมและอาจไม่มีใครนึกคิด หรือคิดถึงมาก่อน ความคิดริเริ่มต้องอาศัย 
ความกล้าคิด กล้าลอง เพื่อทดลองความคิดของตน เป็นความคิดท่ีต้องอาศัยจินตนาการ 
ในการคิดเรื่องนั้น ๆ  
 2.  ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิด 
หาค าตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีค าตอบในปริมาณท่ีมากในเวลาจ ากัด
แบ่งเป็น 



๑๘ 
 

 

  2.1  ความคิดคล่องแคล่วด้านถ้อยค า (Word fluency) ซึ่งเป็นความสามารถ
ในการใช้ถ้อยค าอย่างคล่องแคล่ว 
  2.2  ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ ์(Associational fluency) 
เป็นความสามารถที่คิดหาถ้อยค าท่ีเหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  2.3  ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expression fluency) 
เป็นความสามารถในการใช้วลีหรือประโยค คือ  ความสามารถที่จะมาเรียงกันอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้ได้ประโยคท่ีต้องการ 
  2.4  ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational fluency) เป็นความสามารถ
ในการเลือกความคิดที่ดีและเหมาะสมท่ีสุดภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น ให้คิดหา
ประโยชน์ของก้อนอิฐมาให้ได้มากท่ีสุด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งอาจจะเป็น 5 นาที 
หรือ 10 นาที 
  ความคล่องแคล่วในการคิดมีความส าคัญต่อการแก้ปัญหา เพราะในการ 
แก้ปัญหาจะต้องแสวงหาค าตอบหรือวิธีการแก้ไขหลายอย่างหลายวิธี และต้องน าวิธี 
เหล่านั้นมาทดลองจนกว่าจะพบวิธีการท่ีถูกต้องตามต้องการ 
 3.  ความยืดหยุน่  (Flexibility) เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดหา
ค าตอบซึ่งคิดได้หลายประเภทและหลายทิศทาง แบ่งออกเป็น 
  3.1  ความยืดหยุ่นท่ีเกิดขึ้นทันที (Spontaneous flexibility) เป็น
ความสามารถที่จะพยายามคิดได้หลายอย่าง อย่างอิสระ เช่น คนท่ีมีความยืดหยุ่นในด้านนี้
จะได้คดิว่าประโยชน์ของก้อนหินมีอะไรบ้าง มีหลายอย่าง ในขณะท่ีคนไม่มีความคิด
สร้างสรรค์จะคิดได้เพียงอย่างเดียวหรือสองอย่างเท่านั้น 
  3.2  ความยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive flexibility) ซึ่งมี
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา คนท่ีมีความคิดยืดหยุ่นจะคิดไดไ้ม่ซ้ าจะคิดได้ไมซ่้ ากนั เช่น 
ในเวลา  5 นาที ลองคิดว่าหวายใช้ท าอะไรได้บ้าง ค าตอบคือ กระบุง กระจาด ตะกร้า 
กล่องใส่ดินสอ ตู้ เตียง โต๊ะเครื่องแปูง  เก้าอี้  ตระกร้อ ชะลอม กรอบรูป กิ๊บติดผม 
ด้ามไม้แทนนิส เป็นต้น หรือหากน าเอาค าตอบดังกล่าวมาจัดประเภทก็จะได้เป็น 5 ประเภท 
ดังนี้ 
 



๑๙ 
 

 

ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

   ประเภทท่ี 1  เฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ เตียงนอน ตู้  โต๊ะเครื่องแปูง เก้าอี้ 
   ประเภทท่ี 2  เครื่องใช้ ได้แก่ กระบุง กระจาด ตะกร้า ชะลอม 
   ประเภทท่ี 3  เครื่องกีฬา  ได้แก่ ตะกร้อ ด้ามไม้เทนนิส 
   ประเภทท่ี 4  เครื่องเขียน  ได้แก่ กล่องใส่ดินสอ 
  เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ความยืดหยุ่นจะเป็นตัวเสริมแรงให้ความคิด
คล่องแคล่ว มีความแปลกแตกต่างออกไป หลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อน หรือเพิ่มคุณภาพความคิด 
ให้มากขึ้นด้วยการจัดการเป็นหมวดหมู่และหลักเกณฑ์ท่ีมากย่ิงขึ้น 
 4.  ความคดิละเอียดลออ (Elaboration) เป็นความสามารถในการมองเห็น 
รายละเอียดในสิ่งท่ีคนอื่นมองไม่เห็น และยังรวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ อย่างมี 
ความหมาย ความคิดละเอียดลออ เป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นในการสร้างผลงานท่ีมี 
ความแปลกใหม่เป็นพิเศษให้ส าเร็จ ประกอบด้วยลักษณะความคิดหลายลักษณะ เช่น 
ความคิดริเร่ิม ความคิดยืดหยุ่น ความคิดคล่องแคล่ว 
 สรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความคิดหลายทาง หลายแง่ หลายมุม และ
การคิดจินตนาการ เป็นความคิดท่ีมีอิสระเป็นของตนเองในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  
มีคุณค่าโดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดความคิดต่อเนื่องกันไป ความคิดสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วยการคิดที่ส าคัญ 4  แบบ คือ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว  ความคิด
ยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวท้ัง  4  แบบ จะต้องสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดความคิดแปลกใหม่ 
  
 
 

 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การเขียนท่ีผู้เขียนต้องใช้ประสบการณ์ต่าง ๆ 
มาสร้างจินตนาการ มาประมวลความรู้ เพื่อแสดงออกมาทางความคิดอย่างอิสรเสรี  
เป็นรูปแบบงานเขียนท่ีไม่เหมือนใคร ด้วยภาษาท่ีมีลักษณะเฉพาะ สละสลวย สามารถ 
ใช้ค าท่ีเหมาะสม มีเทคนิคการเขียนเพื่อสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าและเป็นท่ียอมรับของ
สาธารณชน การเขียนเชิงสร้างสรรค์จะสื่อความหมายให้เห็นถึงศิลปะในการสร้างค าหรือ 
ข้อความ โดยการใช้ความคิดที่สร้างสรรค์จินตนาการ สร้างงานเขียนโดยไม่ลอกเลียนแบบ 
ของคนอื่น  
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องค์ประกอบของการเขียนเชิงสร้างสรรค์  
 

 การเขียนท้ังหลายล้วนเป็นการสร้างสรรค์ หากผู้เขียนรู้จักเขียนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ขึ้นมา แม้ว่าจะมีพื้นฐานจากแนวคิดเดิมถ้าน ามาแสดงออกในรูปแบบใหม่เสริมความคิดใหม่
เข้าไป มีการแสดงออกใหม่ ๆ ทางจิตนาการ งานเขียนนั้นก็จะเป็นงานเขียนใหม่ท่ีสมบูรณ์ 
องค์ประกอบหลักของงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย 4 อย่าง คือ 
 1.  ความจริงใจ  เป็นสิ่งส าคัญอันดับแรก เพราะงานเขียนใด ๆ ถ้าขาด 
ความจริงใจแล้วจะท าให้คุณค่าของงานเขียนนั้นด้อยลงไป ผู้ท่ีเริ่มฝึกเขียนแม้จะเขียน
ประโยคได้ถูกต้องตามหลักการแต่ขาดความจริงใจ ข้อเขียนนั้นจะดูขัด ๆ รูปแบบ 
ดูไม่เหมาะสมกับข้อเขียน และเนื้อหาดูไม่สมจริงขึ้นมาทันที งานเขียนนั้นจะไม่ท าให้ผู้อ่าน
ประทับใจได้เลย 
 2.  อารมณ ์การเขียนสร้างสรรค์ท่ีดีนั้น ผู้เขียนต้องให้ความสนใจในการเสนอ
ข้อเท็จจริงน้อยกว่าการเสนอจินตนาการ ทัศนคติและอารมณ์ความรู้สึก การบรรยาย 
ท่ีให้ข้อมูลละเอียดลออแต่เป็นข้อเท็จจริงมากกว่าพรรณนา จึงไม่ใช่การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
เพราะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นงานเขียนท่ีท าให้ผู้อ่านรู้สึกด้วยอารมณ์ และสามารถ
จินตนาการให้กว้างไกลออกไป แต่ท้ังนี้ไม่ได้หมายความว่าการเขียนบรรยายจะเป็น 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ไม่ได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับผู้เขียนสามารถใช้ศิลปะทางภาษา ท าให้ 
เป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้มากน้อยเพียงใด 
 3.  ความคดิริเร่ิม ผู้เขียนแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง มีความ 
นึกคิดและความสามารถอยู่ในตนที่แตกต่างกันออกไป  ผู้เขียนต้องพยายามค้นหาความคิด 
แปลกใหม่เพื่อสร้างผลงานใหม่ ๆ ออกมา ไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น คนท่ีมีความคิดริเร่ิมและ
ประสบผลส าเร็จเป็นคนท่ีมีความนับถือตนเองสูง รู้จักคิดและรู้จักสร้างสรรค์ความแปลก
ใหม่ในทางท่ีเป็นประโยชน์ 
 4.  การสร้างประสบการณ์  การเขียนเสร้างสรรค์ ผู้เขียนต้องมีประสบการณ์
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ เพื่อน ามาเป็นต้นทุนในการเขียน ถ้อยค าสัญลักษณ์แทนเสียง 
และเสียงนั้นจะใช้แทนประสบการณ์ต้องไม่เป็นนามธรรมมากเกินไป เพราะนามธรรม 
ไม่สามารถให้ความรู้สึกแก่ผู้อ่านได้มากเท่าท่ีควร ผู้เขียนจะเพิ่มเติมบทสนทนา ใช้ภาษา
และเสียงของภาษาถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดไปสู่ผู้อ่านด้วยวิธีการใดก็ได้ ให้ผู้อ่าน 
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ลักษณะของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

เกิดภาพขึ้นในความนึกคิดและติดตามเรื่องไปโดยตลอด เมื่ออ่านแล้วผู้อ่านรู้สึกว่าได้รับ
สาระเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ได้ แต่ไม่ควรใช้วิธีการจ าเจอยู่ในแบบเดิม ๆ ใช้ความคิด
เดิม ๆ หรือแม้แต่ประสบการณ์เดิมก็ตาม เพราะสิ่งนั้นไม่ใช่การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
  
 
 

 งานเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นงานเขียนท่ีอาศัยความประณีตบรรจง และมี
จุดมุ่งหมายท่ีสูงกว่างานเขียนท่ัวไป งานเขียนเชิงสร้างสรรค์จึงควรมีรูปแบบลักษณะ
เฉพาะตัว ดังนี้ 
 1.  มีแนวเขียนเปนจิตวิสัย  ผูเขียนมีขอสังเกต ประสบการณ ความนึกคิด
ความเห็น มีจินตนาการของตนเองแลวจึงเขียนงานประพันธชิ้นนั้นขึ้น 
 2.  มีความแปลกใหม่ และแสดงใหเ้ห็นความสามารถในการแสดงออกในงานเขียน 
ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ซ้ าแบบหรือไมไดลอกเลียนผูอ่ืน เปนความคิดของผูเขียนเอง หรือ
ดัดแปลงมาอยางแยบคายดวยภูมิปญญาของตน 
 3.  งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยทั่วไปไมไดเปนเรื่องเชิงศิลปท่ีเรียกวา กวีนิพนธ 
รอยแกวเสมอไป 
 4.  ผูเขียนนอกจากจะเสนอความคิดโครงเรื่องท่ีแปลกใหมแลว  อาจไมยึดเอา 
ฉันทลักษณตามแบบแผนท่ีก าหนด ถือเปนการแหวกเกณฑลักษณะค าประพันธ 
 5.  งานเขียนจะตองมีวตัถุประสงค สรางค าและสรางแนวคิด เพือ่ใหงานเขียน 
เชิงสรางสรรคบรรลุวัตถุประสงคในการสือ่สาร  ใชภาษาคมคายกะทัดรัด ท้ังนี้ตองเปน 
การใชภาษาท่ี ไมผิดแปลกไปจากระเบียบของภาษาซึ่งเปนท่ียอมรับกัน 
 6.  งานเขียนนั้นสามารถเราความรสูึกของผูอาน อาจเปนความขบขัน ความเศรา  
ความปติยินดี ความพิศวง ความสงบ ความซาบซึ้ง ความอาลัย ฯลฯ อยางใดอยางหนึ่ง  
หรือหลายอยางรวมกันก็ได 
 7.  เปนงานเขียนท่ีมีประโยชนไมทางตรงก็ทางออม  เชน ใหขอคิดในการ
ด ารงชีวิต  ชี้ใหเห็นคุณโทษ แนะน าใหคนรจูักสังเกต พิจารณาสิ่งตาง ๆ โดยแยบคาย  
กอใหเกิดจินตนาการในทางท่ีดีงามหรือใหความเพลิดเพลินแกจิตใจในลักษณะของ 
นันทนาการ 
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ขั้นตอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 
 
 

 ขั้นตอนในการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ 
 ๑. การก าหนดหัวข้อเรื่อง มี ๒ ลักษณะ คือ ก าหนดหัวข้อเร่ืองไว้เรียบร้อยแล้ว  
และมอบหมายให้ผู้เขียนก าหนดหัวข้อเร่ืองเอง หรือเลือกตามความพอใจ กรณีนี้ควรเลือก 
หัวข้อเรือ่งท่ีตนสนใจ พอใจมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นมากท่ีสุด มีความถนัดหรือความช านาญ
เรื่องนั้นมากท่ีสุด มีความถนดัหรือความช านาญเรื่องนั้นเป็นพิเศษ ตั้งชื่อเรื่องตามความพอใจ 
และควรค านึงถึงความเหมาะสม ครอบคลุม ชัดเจนท่ีสุด 
 2.  การก าหนดขอบเขตของหัวเรื่อง ควรจะต้องมีหัวข้อท่ีชัดเจน มีรายละเอียด 
แต่ละหัวข้ออย่างมีขอบเขต มีตัวอย่างท่ีเจาะประเด็นลงไป มีการอธิบายและขยายความ 
อย่างแจ่มแจ้ง   
 3.  การรวบรวมข้อมูลใช้วางโครงเร่ือง น าหัวข้อของข้อมูลวางเรียงต่อเนื่อง 
ตามโครงเรื่อง  จัดล าดับข้อมูลอย่างมีเหตุผล “การวางโครงเรื่องอย่างคร่าว ๆ”  
ถ้าพิจารณาแล้ว ไม่มีข้อบกพร่อง ก็ถือว่าโครงเรื่องนั้นเป็น “โครงเรื่องถาวร” ลงมือเขียน 
เป็นเรียงความเชิงสร้างสรรค์ได้เลย 
 4.  การจัดกลุ่มความคิดในการวางโครงเร่ือง  น าความคิดต่าง ๆ มาเขียนสรุป
เป็นประเด็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อประกอบและจัดเป็นล าดับความคิดให้ต่อเนื่องสอดคล้องกัน 
 5.  การวางโครงเร่ืองด้วยวิธีต่าง ๆ  
  5.1  การวางโครงเรื่องด้วยการใช้หัวข้อต่าง ๆ 
  5.2  การวางโครงเรื่องด้วยแผนภาพโครงเรื่อง 
 6. ขั้นตอนการเขียนเนื้อเรื่อง  แบ่งเป็น  3  ขั้นตอน ดังนี้ 
  6.1  การเขียนเปิดเร่ือง  หรือ การเขียนค าน าเรียงความเชิงสร้างสรรค์  
เป็นตอนเร่ิมต้นของเรื่องท่ีจะเขียน จ าเป็นต้องเขียนก่อนส่วนอื่น เราจะเขียนอย่างไรท่ีจะ 
ท าให้ผู้อ่านหันมาสนใจอ่านเรียงความเชิงสร้างสรรค์เรื่องนั้นจนจบเรื่อง การเขียนเปิดเรื่อง 
ไม่ควรเขียนออกนอกไกลเกินไป หรือเขียนอ้อมค้อม ไม่ควรน าเรื่องประวัติศาสตร์ท่ีคนรู้จัก
อยู่แล้วมาเท้าความในการเปิดเร่ือง เพราะจะท าให้ผู้อ่านเบ่ือ ไม่ชวนให้อ่าน ควรเขียน 
เปดิเรื่องด้วยวิธี เช่น การใช้ค าประพันธ์ สุภาษิต ค าพังเพย ข่าว การตั้งค าถาม การตั้ง 
ข้อสังเกต และการสรุปประเด็นส าคัญ ๆ เป็นต้น 
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  6.2 การเขียนส่วนเนื้อเรื่อง หรือการด าเนินเรื่องของเรียงความเชิงสร้างสรรค์ 
จัดว่าเป็นส่วนท่ียาวท่ีสุดในการเขียน และถือว่าเป็นส่วนหลัก เป็นส่วนน าเสนอเนื้อหา 
ท้ังด้านความรู้ ความคิด จินตนาการ และความรู้สึกต่าง ๆ จากผู้เขียนสู่ผู้อ่าน การน าเสนอ 
ความคิดสร้างสรรค์ และสาระของเร่ืองอย่างมีระบบ ย่อมช่วยให้ผู้อ่านอ่านได้เข้าใจเรื่อง 
เพลิดเพลิน ได้สาระ ใช้ภาษาท าให้เกิดจินตภาพคล้อยตาม ไม่เบื่อหน่าย ต้องเรียบเรียง 
ให้ชัดเจน การเขียนเนื้อเรื่องมักจะมีอยู่หลายตอน หลายย่อหน้า แต่ละย่อหน้าจะมี 
ความสัมพันธ์สอดคล้อง  
  6.3  การเขียนปิดเร่ือง  เป็นการเขียนขั้นตอนสุดท้ายของเรียงความ 
เชิงสร้างสรรค์ และมักถือว่าการปิดเรื่องมีความส าคัญไม่แพ้การเปิดเร่ือง การเขียนปิดเร่ือง 
ของเรียงความเชิงสร้างสรรค์มีข้อน่าคิดอยู่ตรงท่ีว่า “ท าอย่างไร จึงจะท าให้ผู้อ่าน 
เกิดความคิดหรือจินตนาการ ผ่อนคลายความตึงเครียดของอารมณ์ หรือเกิดความศรัทรา 
ยกย่อง ประทับใจต่อข้อเขียน อ่านแล้วไม่เบ่ือ อยากอ่านแล้วอ่านอีก” การปิดเรื่องด้วย 
วิธีการต่าง ๆ เช่น การเสนอแนวทางแก้ปัญหา การสรุปความ การเชิญชวนให้ร่วมมือ 
หรือการใช้หลักธรรมะ ส านวน สุภาษิตและบทกวีมาสรุปเปรียบเทียบ หรือการใช้การสดุดี 
การย้ าความ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปิดเรื่อง 
 สรุปได้ว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นการเรียบเรียงความรู้ ความคิด ความรู้สึก
และประสบการณ์ต่าง ๆ แล้วจินตนาการออกมาเปนลายลักษณอักษร จะเปนขอความ 
สั้น ๆ ท านองค าขวัญ รอยแกวสั้น ๆ หรือบทกวีนิพนธก็ได ขอเขียนตาง ๆ เหลานี ้
จะมีเอกภาพมีความเปนตัวของตัวเองท้ังในดานความคิดและการใชภาษาเรียบเรียง  
เป็นงานเขียนท่ีเร้าความรู้สึกของผู้อ่าน ใชภาษาคมคายกะทัดรัด ท้ังนี้ตองเปนการใชภาษา
ท่ีไมผิดแปลกไปจากระเบียบของภาษาซึ่งเปนท่ียอมรับกัน  มีความแปลกใหม่ และแสดง 
ให้เห็นความสามารถในการแสดงออกในงานเขียน ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ซ้ าแบบหรือไมได
ลอกเลียนผูอ่ืน  
 

วัลภา  ตั้งชีพชูชัย.  (2552 : 17 – 31).   
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ตัวอย่างการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ เร่ือง แม่ 
 

แม่ 
 

 “ลูกขาดแม่เหมือแพขาดถ่อ” ค าพังเพยข้างต้นนี้ย่อมชี้ให้เห็นความส าคัญของแม่ 
เป็นอย่างดี “แม่” เป็นค าแรก ๆ ท่ีลูกพูดได้ เป็นค าสั้น ๆ อ่านง่าย ๆ แต่ความหมายลึกซึ้ง 
เกินกว่าท่ีข้าพเจ้าหรือใคร ๆ จะบรรยายได้หมด ท่านเห็นด้วยกับข้าพเจ้าหรือไม่  
ท่านทราบไหมว่า “แม่” คือใครและส าคัญต่อลูกอย่างไร โปรดตามข้าพเจ้ามาซิคะ 
ข้าพเจ้าจะแนะน าท่านให้รู้จักกับ “แม่” 
 “แม่” เมื่อทราบว่าตนเองก าลังจะมีลูกอยู่ในท้อง แม่จะมีความรู้สึกรับผิดชอบ 
ทะนุถนอม ระมัดระวังไม่ให้หกล้ม เพราะจะได้รับการกระทบกระเทือนท่ีจะส่งผลอันตราย
ต่อลูกในท้อง แม่คอยนับวัน นับเดือน เพื่อจะได้เห็นหน้าลูกน้อย แม่เพิ่มการระมัด 
ระวังท้ังอาหารการกิน ของท่ีไม่เคยชอบกินแต่เมื่อคนบอกว่ามีประโยชน์ต่อลูกในท้องแม่ก็
ทนฝืนกินเพื่อลูก ส่วนอาหารจานโปรดของแม่ เช่น ของเผ็ดจัด เปร้ียวจัด หรือของหมัก
ของดองของเมาแม่ก็งดกินได้เพื่อลูกรัก คร้ังแม่ท้องแก่ท าอะไรไม่สะสวด จะเดิน จะนั่ง  
จะนอนก็แสนจะล าบาก อึดอัด อุ้ยอ้าย แม้อยากจะไปท่ีไหน ๆ ก็ไม่ค่อยไป เพราะเกรงว่า
ลูกจะได้รับอันตราย พอครบก าหนดคลอดแม่ต้องเจ็บปวดแสนสาหัส บางคนก็ทุกข์ทรมาน
แทบจะเอาชีวิตตนเองไม่รอด แม่ก็ยอมอดทน อดกลั้น แม่ทุกคนแทบขาดใจ หมดเรี่ยวแรง 
ต้องกัดฟันทนให้ลูกคลอดออกมา พอลูกพ้นออกมาจากท้องแม่ส่งเสียง “อุแว๊  อุแว๊”  
เสียงนี้กลายเป็นเสียงสวรรค์ แม้แม่จะหมดเรี่ยวแรง พูดไม่ออก แต่เสียงร้องของลูกก็ท าให้
แม่ยิ้มออกมาได้ แม่บางคนถึงสลบไปก็มี 
 ข้าพเจ้าคิดว่า “แม่” เป็นปูชนียบุคคลโดยแท้ ข้าพเจ้าให้ความเคารพแม่ทุกคน 
ไม่ว่าจะเป็นแม่ของเพื่อนหรือแม่ของใคร ๆ และโดยเฉพาะแม่ของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้า 
พยายามท าตามค าส่ังสอนของแม่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยการตั้งใจเรียน ซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลืองานบ้านเท่าท่ีจะท าได้  แม้จะเป็นการกระท าสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ  แต่เมื่อแม่ 
มีความสุขใจ  ข้าพเจ้าก็คิดว่าได้ทดแทนพระคุณของท่าน เพราะตระหนักดีว่า 
 “รักอะไรหรือจะเท่าแท้เท่าแม่รัก  ผูกสมัครสายเลือดไม่เหือดหาย 
   รักอื่นประจักษ์ว่ารักกลาย  จืดจางง่ายไม่จีรังดั่งมารดา” 
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     ใบงานที่ 5  เร่ือง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

 

 
 
 

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนเขียนเรื่องจากจินตนาการ ในหัวข้อเรื่อง “ความฝันของข้าพเจ้า” 
   จ านวน 10 – 15 บรรทัด โดยถ่ายทอดความรู้ ความคิด จินตนาการ 
   ของนักเรียนเชิงสร้างสรรค์  (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) เวลา 40 นาที 
 

เร่ือง  ความฝันของข้าพเจ้า 
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.............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  ตามแบบประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
การผ่านเกณฑ์  ท าคะแนนได้  12  คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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แบบทดสอบหลังเรียน  
เล่มที่ 1 เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวนข้อสอบ  10  ข้อ              คะแนนเต็ม 10 
คะแนน 

 

 

 

 
 

ค าช้ีแจง :  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่าง   ของกระดาษค าตอบ 
    ท่ีก าหนดให้โดยเลือกข้อท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 
1. ประโยคในข้อใดใช้ถ้อยค าได้ถูกต้อง  
 ก.  นางแบบคนนี้มีหน้าตาคมคายกันจริง ๆ  
 ข.  คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนากันทุกคน  
 ค.  เธอบ่นอุ๊บอิบเมื่อทราบว่าครูไม่อนุญาตให้จัดงานวันปีใหม่  
 ง.  การเรียนในคณะอักษรศาสตร์ส่วนมากจะเรียนเกี่ยวกับภาษาเป็นส่วนใหญ่  
2. กลุ่มค าในข้อใดมีความหมายกว้าง 
 ก.  เครื่องซักผ้าท่ีบ้านฉันเสียแล้ว 
     ข. พี่สาวใช้เครื่องเปุาผมทุกวัน                             
 ค.  ลุงซื้อเคร่ืองดูดฝุุนใหม่ 
    ง.  คุณแม่ท าความสะอาดเครื่องเงิน 
3. กลุ่มค าในข้อใดมีความหมายมากกว่า ๑ ความหมาย ทุกค า 

 ก.  เจ้าบ้าน  ลายคราม                                     
 ข.  ตามน้ า  สับหลีก 
      ค.  ขึ้นหม้อ  ทอดเสียง                                      
 ง.  หน้าไม้  หน้าบัน 
 

4.  ข้อใดกล่าวถึงการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ถูกต้องท่ีสุด 
 ก.  เป็นการเขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
 ข.  เป็นการเขียนท่ีให้แง่คิดแก่ผู้อ่าน มีการแทรกอุทาหรณ์สอนใจ  
 ค.  เป็นการเขียนท่ีแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ท่ีให้ความเพลิดเพลิน 
      มีความไพเราะของภาษา 
 ง.   เป็นการเขียนเพื่อน าเสนอข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่าง ๆ 
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5.  การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ในส่วนท่ีเป็นตอนสรุป ควรหลีกเลี่ยงสิง่ใด 
 ก.  การเขียนเชิญชวน 
 ข.  การเขียนเปิดประเด็นใหม่ 
 ค.  การเขียนส้ัน ๆ 
 ง.  การเขียนแนะน าผู้เขียน 
ข้อ 6 – 7  จงเลือกค าท่ีมีความหมายเหมาะสมกับข้อความในแต่ละข้อ 
6.  จังหวัดนครสรรค์มีการส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้................ต้นที่ถูกตัดไป 
 ก.  ชดเชย 
 ข.  ทดแทน 
 ค.  แทนท่ี 
 ง.  ชดใช้ 
7.  ไม่ว่าใครแสดงทรรศนะอย่างไร เขาก็พยายาม..............ไว้เสมอ 
 ก.  ขัดคอ 
 ข.  ขัดใจ 
 ค.  ขัดขืน 
 ง.  ขัดเคือง 
8.  การเขียนเรียงความเรื่อง “เทคโนโลยีกับการศึกษา” ควรเน้นเรื่องใด 
 ก.  วิธีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
 ข.  การจัดการเรียนการสอนเรื่องเทคโนโลยี 
 ค.  การชี้ให้เห็นความส าคัญของเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 ง.  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอน   
9. เขาเป็นคนใจด ามาก ขนาดเพื่อนเป็นลมยังท า....................ไม่คิดช่วยเหลือ 
 ส านวนใดถูกต้อง 
 ก.  เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ 
 ข.  พูดไปสองไพเบีย้  นิ่งเสียต าลึงทอง 
 ค.  หูทวนลม 
 ง.  มือไม่พาย เอาเท้าราน้ า     
10.  ข้อใดไม่มีค าท่ีมีความหมายโดยนัย 
 ก.  ข้อสอบชุดนี้หินจริง ๆ ฉันท าคะแนนไดไ้ม่ผ่านเกณฑ์ 
 ข.  ลูก ๆ ของนารีซนเป็นลิงจริง ๆ อยู่ไม่สุข 
 ค.  วิสูตรยังคงเลี้ยงควายอยู่ ถึงแม้ว่าจะมีรถไถนาแล้ว 
 ง.   ข้อสอบภาษาไทยข้อนี้หมูจริง ๆ ใคร ๆ ก็ตอบได้ 
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 ร่วมกับการใช้แผนผังความคิด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
 (หลักสูตรและการสอน). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
 



๒๙ 
 

      ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

เล่มที่  1  เร่ือง  ความคดิสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 
 
 

 
 
 

1.   ค.  
2.  ง.   
3.   ก.  
4.   ข.   
5.  ค.   
6.  ก.   
7.   ง.   
8.  ข.   
9.   ค.   
10.  ก.   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

     เฉลยใบงานที่ 1 เร่ือง การใช้ค าตามความหมาย 

 

 
 
 

ค าช้ีแจง  ขีดเครื่องหมาย  หน้าข้อที่เป็นประโยคความหมายโดยนัย 
   ขีดเครื่องหมาย   หน้าข้อที่ไม่เป็นประโยคความหมายโดยนัย (10 คะแนน) 
 
      1.  เธอเป็นนางฟ้าในสายตาของฉัน 

      2.  เจ้าพ่อเมืองเหนือจับมือกับเจ้าพ่อเมืองกรุงยุติข้อขัดแย้ง 

    3.  นารียกวุ้นร้อน ๆ เทลงในแม่พิมพ์ 

      4.  โชเฟอร์ตีนผีขับรถชนเด็กนักเรียน 

    5.  ราคาของหมูวันนี้แพงมาก 

     6.  กุหลาบดอกนี้มีสีแดงเข้ม 

      7.  มาโนชเป็นมือขวาของหัวหน้า 

    8.  คืนนี้เดือนมืด ท าให้เห็นดาวได้ชัดเจน 

      9.  ฉันเป็นคนจน แต่ไม่ยอมให้ใครเหยียบย่ าศักดิ์ของฉัน 

      10.  ลูกเศรษฐีเงินกู้ถูกอุ้มไปเรียกค่าไถ่ 

 
  
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  ตอบถูกให้ข้อละ 1 คะแนน 
การผ่านเกณฑ์  ท าคะแนนได้  8  คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 



๓๒ 
 

   เฉลยใบงานที่ 2  เร่ือง การเลือกใช้ค า  

 
  
 
 

ค าช้ีแจง  น าค าที่ก าหนดให้ในวงเล็บ เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยค 
   ให้ได้ใจความสมบูรณ์  (10 คะแนน) 
 
1.  คดีนี้มี     อยู่มาก (เงื่อนง า   เงื่อนไข) 

2.  ผู้หญิงคนนี้ชอบเข้ามา    (เกี่ยวพัน เก็บเกี่ยว) กับสามีคนอื่น 

3.  การอยู่ร่วมกันในสังคมควรก าหนด    (กฎเกณฑ์  กฎหมาย) ในการอยู่ร่วมกัน 

4.  พิมุข      (พัวพัน  ผูกพัน)  กับบ้านหลังนี้เพราะเป็นบ้านท่ีเขาเกิด 

5.  ชาตรีแต่งตัวดี ดูเป็นคนที่มี     (อันดับ   ระดับ) ในสังคม 

6.  ท่ีดินบริเวณนี้    (กันดาร  แห้งแล้ง) ไม่สามารถปลูกพืชผลได้ 

7.  วิสูตรชอบพูด   (ขัดคอ  ขัดจังหวะ) เพื่อนในวงเหล้า 

8.  มยุรีเป็นคนสกปรกชอบใส่เสื้อเก่า    (มอซอ  คร่ าครึ) 

9.  นารีรัตน์เป็นคนอารมณ์ร้าย ชอบแสดงอารมณ์   (ฉุนเฉียว ขุ่นเคือง) บ่อยๆ 

10. ช่วงใกล้สอบเอ็นทรานซ์ พ่ีชายและเพื่อนของเขาดูหนังสือกันอย่าง    
      (ขมีขมัน   ขะมักเขม้น) 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  ตอบถูกให้ข้อละ 1 คะแนน 
การผ่านเกณฑ์  ท าคะแนนได้  8  คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 



๓๓ 
 

   เฉลยใบงานที่ 3  เร่ือง แต่งประโยคจากค าและกลุ่มค า  

 
 
 
 

ค าช้ีแจง   แต่งประโยคจากค าท่ีก าหนดให้ ให้ได้ใจความท่ีสมบูรณ์ (10 คะแนน) 
   (แนวค าตอบ) 
 
1.  ขัดคอ  ประโยค คือ  นุดีชอบพูดขัดคอครูขณะก าลังสอน 

2.  จนมุม  ประโยค คือ  ผู้ร้ายจนมุมต ารวจท่ีร้านเกม 

3.  กักกัน  ประโยค คือ  นารีรัตน์ถูกกักกันในเขตปลอดเชื้อโรค 

4.  เฉื่อยชา   ประโยค คือ  เขาเป็นคนเฉื่อยชา ไม่สนใจสิ่งใด 

5.  เข้มงวดกวดขัน ประโยค คือ  ต ารวจเข้มงวดกวดขันเร่ืองการใส่หมวกกันน็อค 

6.  พอเพียง  ประโยค คือ  ลุงไพศาลใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างเป็นสุข 

7.  กตัญญู  ประโยค คือ  เด็กคนนี้เป็นคนกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

8.  ประจบ  ประโยค คือ  เขาเป็นคนชอบประจบประแจงหัวหน้า 

9.  เผยแพร่  ประโยค คือ  โรงพยาบาลท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ของโรคไข้เลือดออก 

10. ขี้ขลาด   ประโยค คือ  นิรุจเป็นคนขี้ขลาดไม่สู้กับปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  ข้อละ 1 คะแนน การให้คะแนนตามดุลพินิจของครูผู้สอน 
การผ่านเกณฑ์  ท าคะแนนได้  8  คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 



๓๔ 
 

     ใบงานที่ 4  เร่ือง  ประโยคเปรียบเทียบ 

 
 
 
 

ค าช้ีแจง    
ตอนที่ 1  เขียนค า หรือวลี เพื่อเปรียบเทียบทางตรงกับค าท่ีก าหนดให้อย่างมีเหตุผล 
   เป็นท่ียอมรับได้  (5 คะแนน)  (แนวค าตอบ) 
 
1.  เส้นไหม   ค าหรือวลีเปรียบเทียบ คือ   ผมของเธอเงางามดุจเส้นไหม 

2.  เพชร    ค าหรือวลีเปรียบเทียบ คือ   วินัยเป็นคนใจแข็งดั่งเพชร  

3.  เปร้ียว   ค าหรือวลีเปรียบเทียบ คือ   นารีเป็นคนเปรี้ยวจี๊ดเหมือนมะนาว 

4.  เรียบร้อย  ค าหรือวลีเปรียบเทียบ คือ   สุธีราเป็นคนเรียบร้อยประหนึ่งผ้าพับไว้ 

5.  เร็ว    ค าหรือวลีเปรียบเทียบ คือ   เขาเป็นคนท างานเร็ว ดั่งเครื่องจักร 

 
ตอนที่ 2  เลือกค าการเปรียบเทียบกับตนเอง โดยสมมติว่าตนเองเป็นสิ่งนั้น 
   แล้วแสดงความรู้ว่าเป็นอย่าง  (ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน ) 
   (แนวค าตอบ)  

1.  ถ้าหากว่าฉันเป็นนก   
     ฉันจะบินไปให้ไกลที่สุด 
2.  ถ้าหากว่าฉันเป็นสุชาติ   
     ฉันจะตอบแทนพ่อแม่ให้ดีที่สุด 
3.  ถ้าหากว่าฉันเป็นไฟที่ร้อน   
     ฉันจะเผาความชั่วร้ายให้หมดไป 
4.  ถ้าหากว่าฉันเป็นลิง  
     ฉันคงจะปีนป่ายต้นไม้ด้วยความสนุกสนาน 
5.  ถ้าหากว่าฉันเป็นคนจน  
     ฉันจะตั้งใจท ามาหากิน 



๓๕ 
 

 
ตอนที่ 3  เขียนประโยคท่ีมีความหมายขัดแย้งกัน   (5 คะแนน) (แนวค าตอบ) 
 
1.  แม่เป็นคนขี้บ่น แต่ก็เป็นคนใจดี 
 
2.  คุณครูเป็นคนจู้จี้ แต่ตั้งใจสอนนักเรียน 
 
3.  ฉันอยากกินข้าวไข่ดาว แต่รัมภาชอบกันข้าวหมูทอด 
 
4.  คุณพ่อซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ราคาแพง แต่ใช้งานไม่เป็น 
 
5.  ขนมบัวลอยถ้วยนี้หน้าตาไม่น่ากัน แต่รสชาติอร่อยมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  การให้คะแนนตามดุลพินิจของครูผู้สอน 
การผ่านเกณฑ์  ท าคะแนนได้  16  คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 



๓๖ 
 

 เฉลยใบงานที่ 5  เร่ือง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

 

 
 
 
 

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนเขียนเร่ืองจากจินตนาการ ในหัวข้อเรื่อง “ความฝันของข้าพเจ้า” 
   จ านวน 10 – 15 บรรทัด โดยถ่ายทอดความรู้ ความคิด จินตนาการ 
   ของนักเรียนเชิงสร้างสรรค์  (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) เวลา 40 นาที 
 

เร่ือง  ความฝันของข้าพเจ้า 
  
 ฉันชื่อ สมถวิล  มากบุญ  เป็นเด็กอายุ 13 ปี เรียนอยู่ฉันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์  อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  ครอบครัวของฉัน 
อยู่ด้วยกัน 6 คน มี พ่อ แม่ พี่ชาย พ่ีสาว ตัวฉันและน้องสาว บ้านเรามีฐานะครอบครัว 
ท่ีค่อนข้างยากจน 
 ในแต่ละวันเมื่อตื่นเช้าขึ้นมา พ่อและแม่ต้องออกไปท างานในโรงงานลูกชิ้น 
ส่วนพ่ีชายของฉันจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แล้ว แต่ต้องหยุดเรียนไปก่อน เพราะต้อง
ออกมาช่วยพ่อแม่ท างานส่งน้องเรียนอีกสามคน  พี่สาวชั้นตอนนี้อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
และน้องสาวของฉันเรียนอยู่ชั้นประถมปีท่ี 4 ทุก ๆ วันต่างคนต่างออกไปท าหน้าท่ีของ
ตนเอง 
 ตัวฉันเองมีความฝันอย่างหนึ่งท่ีฉันฝันอยากจะเป็น  ฉันอยากเป็นครู ฉันชอบ 
เรียนหนังสือ และชอบอ่านหนังสือมาก ฉันอ่านหนังสือทุกประเภท ฉันชอบเข้าห้องสมุด 
เพื่อหาหนังสือท่ีฉันสนใจหรือต้องการได้ความรู้จากหนังสือนั้นมาอ่าน นั่นอาจเป็นเหตุผล 
ท่ีฉันมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นครู เพราะฉันต้องการถ่ายทอดสิ่งท่ีฉันเรียนรู้ให้กับคนอื่น ๆ 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  การให้คะแนนตามดุลพินิจของครูผู้สอน ตามแบบประเมินการเขียน 
   เชิงสร้างสรรค์ 
การผ่านเกณฑ์  ท าคะแนนได้  12  คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 



๓๗ 
 

 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

เล่มที่  1  เร่ือง  ความคดิสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 
 
 

 
 

1.   ก.  
2.  ง.   
3.   ข.  
4.   ค.   
5.  ง.   
6.  ข.   
7.   ก.   
8.  ค.   
9.   ก.   
10.  ค.   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๓๘ 
 

รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความคิดริเร่ิม 1. ตั้งชื่อเรื่องเหมาะสม 
    สอดคล้อง น่าสนใจ 
    กับเรื่องท่ีเขียน 
2. เสนอแนวคิด 
    แปลกใหม่ และ 
    สอดแทรกคุณธรรม 
    จริยธรรม 
3. มีความคิดริเร่ิม 
    หลากหลาย  
    มีประเด็นน่าสนใจ 
 
 

1. ตั้งชื่อเรื่องเหมาะสม 
    สอดคล้อง น่าสนใจ 
    กับเรื่องท่ีเขียน 
2. เสนอแนวคิด 
    ในเชิงบวก แต่ขาด 
    การสอดแทรก 
    คุณธรรมจริยธรรม 
 

1. ตั้งชื่อเรื่องไม่สอดคล้อง  
    กับเรื่องท่ีเขียน 
2. ไม่มีความคิดแปลกใหม่ 
 

การล าดับเรื่อง เรียงล าดับเรื่องราว 
ท่ีเขียนสละสลวยมีการ
แสดงความคิดเห็น 
อย่างชัดเจนประกอบ 
ด้วยเหตุผลสนับสนุน 
จัดล าดับความคิดได้ด ี
ล าดับความอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง 
 
 

จัดล าดับความคิดได้ 
ไม่ต่อเนื่องในบางครั้ง 
เรียบเรียงความคิดได้ 
ไม่ดี แต่ยังจับใจความ
ส าคัญได้ เหตุผลท่ีน ามา
สนับสนุนมีน้อย ล าดับ
ความอย่างสมเหตุสมผล 

เรื่องราวท่ีเขียนไม่สละสลวย 
การแสดงความคิดเห็น 
ไม่ต่อเนื่อง ขาดการล าดับ 
ความคิดอย่าง
สมเหตุสมผล 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

เนื้อหาสาระของ 
การเขียน 

1. มีองค์ประกอบของ 
    การเขียนเรื่องครบ 
    3 องค์ประกอบ คือ  
    การเขียนเปิดเรื่อง 
    การเขียนส่วน 
    เนื้อเรื่อง และ 
    การเขียนปิดเร่ือง 
2. มีความรู้เกี่ยวกับ 
    เรื่องท่ีเขียนดีมาก 
3. เขียนได้ใจความดี 
    ขยายความต่อเนื่อง 
    และสมเหตุสมผล  
    เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ 
    เรื่องท่ีเขียน 

1. มีองค์ประกอบของ 
    การเขียนเรื่องเพียง 
    2 องค์ประกอบ  
2. มีความรู้เกี่ยวกับ 
    เรื่องท่ีเขียนดี 
3. เขียนได้ใจความดี 
    พอท่ีจะขยายความ 
    ได้ต่อเนื่องและ 
    สมเหตุสมผล  
    เนื้อหาส่วนใหญ่ 
    เกี่ยวข้องกับเรื่อง 
    ท่ีเขียนแต่ขาด 
    รายละเอียด    
 

1. มีองค์ประกอบของ 
    การเขียนเรื่องเพียง 
    1 องค์ประกอบ  
2. มีความรู้เกี่ยวกับ 
    เรื่องท่ีเขียน 
    เล็กน้อย 
3. เนื้อหาสอดคล้องกับ 
    ชื่อเรื่องเป็นบางตอน 
    แต่ไม่สามารถขยาย 
    ใจความได้    
 

การใช้ภาษา เนื้อหามีความยาว 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
เขียนสะกดค าและ 
เว้นวรรคตอนถูกต้อง 
ท้ังหมด การท างาน
สะอาดเรียบร้อย 
ตลอดเรื่อง 

เนื้อหามีความยาวตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด เขียน
สะกดค าผิด 1–4 ค า 
และพบข้อผิดพลาด 
ในเรื่องการเว้น 
วรรคตอนเป็นบางครั้ง 
แต่ไม่ท าให้ความหมาย
เปลี่ยน การท างาน 
ส่วนใหญ่สะอาด
เรียบร้อยตลอดเรื่อง 

เนื้อมีความยาวตามเกณฑ์ 
ท่ีก าหนด เขียนสะกด
ค าผิดตั้งแต่ 5 ค าขึ้นไป 
พบข้อผิดพลาดในเรื่อง 
การเว้นวรรคตอน ลายมือ 
อ่านยาก ใจความไม่ชัดเจน 

การเสนอ 
เนื้อเรื่อง 

มีการเลือกสรร 
ด้วยถ้อยค าและ 
การเรียบเรียงถ้อยค า  
วล ีประโยคถูกต้อง
เหมาะสมสื่อความหมาย 
ได้ชัดเจน 

มีการเลือกสรรถ้อยค า 
และการเรียบเรียง
ถ้อยค า วลี ประโยค 
ไม่ถูกต้องในบางครั้ง 

มีการเลือกสรรถ้อยค า 
และการเรียบเรียงถ้อยค า 
วลี ประโยค ผิดบ่อย  
และไม่สามารถ 
สื่อความหมายได้ 



๔๐ 
 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
เล่มที่ 1  เร่ือง  ความคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

 
 
ชื่อ...........................................................เลขที่................ชั้น.............................................. 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
รวม..................................คะแนน 

 
 
 



๔๑ 
 

 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

เล่มที่ 1  เร่ือง  ความคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 

 
ชื่อ...........................................................เลขที่................ชั้น.............................................. 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
รวม..................................คะแนน 

 
 


