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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยคร้ังนี ้มีจุดประสงคเพื่อ  

1. พัฒนาคุณภาพการเขียนเรียงความ ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  ใหมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 
2. นําผลวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในดาน 

การเขียนเรียงความ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 รูปแบบการวิจัยคร้ังนี ้เปนการวิจัยโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงมีรูปแบบในการจัดการ 
วิจัย คือ  การใหนักเรียนมาฝกทักษะความรูเบื้องตนการเขียนเรียงความจากชุดแบบฝกทักษะความรูเบื้องตน
การเขียนเรียงความท่ีผูวิจัยสรางขึน้ โดยมี 
วิธีการดําเนินการการศึกษาตามขั้นตอนในบทท่ี 3 
 โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2551 จํานวน 174 คน 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
 ผลการวิจัย 
 จากการดําเนนิการวิจัยเพื่อพัฒนาการเขยีนเรียงความ ผูเรียนไดใหความรวมมือในการเขียน
เรียงความ  
ทําใหผลการพฒันาการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 สูงขึ้น นักเรียนเขาใจและสามารถ
เขียนเรียงความ ไดถูกตองตามจุดประสงคท่ีผูวิจัยกําหนด ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนสามารถเขียนเรียงความได
และนําไปใชในชั้นเรียนท่ีสูงขึ้น จากการสังเกตพบวาผูเรียนมีเจตคตท่ีิดีตอการเรียนในรายวชิาตางๆ มี
ความสุขในการเรียน 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ภาษาไทยเปนภาษาท่ีทุกคนตองใชอยูเปนประจําทุกวัน  ในปจจุบันการเรียนการสอนพบวา  ผูเรียน
เขียนเรียงความยังไมถูกตอง  โดยเฉพาะผูเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี4ควรฝกการเขียนเรียงความใหถูกตอง
จะไดนําไปใชในระดับชั้นเรียนท่ีสูงขึ้น  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําขอมูลท่ีพบเห็นมาจัดกิจกรรมสอนเสริมขึ้น เพื่อ
ปูพื้นฐานใหผูเรียน  มีผลสัมฤทธ์ิทางดานการเขียนเรียงความไดดีขึ้น ดงันี ้

1. เปนคนท่ีมีลักษณะในการฟง พูด อาน และเขียน การใชภาษาและวรรณกรรมวรรณคด ีอันเปน 
ความรูความเขาใจพื้นฐานของการเรียนทุกวิชา 

2. มีความสามารถในการใชภาษาติดตอส่ือสาร 
3. ใชภาษาไดถูกตองกับกาลเทศะและบุคคล 
4. มีนิสัยรักการเขียน 
5. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาไทย 
จากความสําคญั และคุณลักษณะท่ีตองปลูกฝงใหเกิดกับนักเรียน จะเห็นวาการเขียนมีความสําคัญ 

เปนพื้นฐานสําหรับการเรียนรูในวิชาตางๆ หากผูเรียนไมสามารถเขียนได ก็จะทําใหการเรียนรูวิชาตางๆ
ประสบปญหาไปดวย ผูเรียนจะไมรูความหมายและส่ิงท่ีตองการ  จากการศึกษาของผูวิจัยพบวานกัเรียนท่ี
เรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2551 จํานวน 174 คน  มีความบกพรองในการเขียนเรียงความ 
โดยเขียนหนังสือไมถูก สงผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวมของนักเรียนต่ํา มีเจตคติท่ีไมดีตอ
การเรียน ไมอยากไปโรงเรียน เพื่อเปนการหาแนวทางพฒันานักเรียนท้ัง 174 คน ผูวิจัยจึงไดจัดกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาการเขียนเรียงความโดยใชแบบฝกทักษะความรูเบื้องตนการเขียนเรียงความภาษาไทยของ 
นักเรียนขึ้น เพื่อเปนการชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการเขียนและเรียนอยางมีความสุข 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาคณุภาพการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้น ป. 4 ใหมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 
2. เพื่อนําผลวิจัยไปพฒันาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ 

สมมุติฐานของการวิจัย 
1. ครูใชส่ือและเทคนิคการสอนอยางหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนเรียงความ

ถูกตองมากขึน้ 
2. ผูเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเขยีน และเขียนสะกดคําไดถูกตอง 

 



 
                   

2 
ขอบเขตการวิจัย 
 นักเรียนชั้น ป. 4 มีทักษะการเขียนเรียงความไมถูกตอง 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

- ตัวแปรอิสระ  ( ตัวเหตุ ) 
การสอนโดยใชส่ือ และเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เชน การใชใบความรู แบบฝกเสริม 

                           ทักษะความรูเบื้องตนการเขียนเรียงความ 
- ตัวแปรตาม  ( ตัวผล ) 

ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีการพัฒนาดีขึ้น 
พฤติกรรมของนักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาไทยดีขึ้น 

ระยะเวลา 
 ปการศึกษา 2551 
คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

- ใบความรู  หมายถึง ความรูท่ีผูสอนนํามาใชประกอบการเขียนเรียงความของผูเรียน 
- แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรียงความ หมายถึง แบบฝกหัด  หรือใบงานท่ีผูสอนนํามาใช

ประกอบเขียนเรียงความของผูเรียน  
ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย 

- เปนแนวทางในการพัฒนาส่ือ เทคนิคการสอนการเขียนเรียงความใหเกิดประสิทธิภาพ 
- สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใช ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ และ 

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
              -      ผูเรียนรูสึกพึงพอใจในการเรียน  และเกิดความประทับใจมากกวาเดิม 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 

 



3 
บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
แนวคิดหลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ฮิลการด โบเวอร ไดสรุปหลักการเรียนรูไวดงันี ้

1. การเขารวมในกิจกรรมตางๆ มีความสําคัญท่ีจะชวยใหผูเรียน รูดีกวาปฏิบัตติาม 
2. การฝกหัดและการกระทําซํ้าบอยๆ มีความจําเปนสําหรับวิชาท่ีตองการเรียนดานทักษะ และวิชา 

ท่ีตองอาศัยการทองจํา 
3. การทบทวนเปนส่ิงจําเปน และมีประโยชนในส่ิงท่ีเรียนไปนาน และไมคอยไดนํามาใช 
4. ผูเรียนท่ีมีการจูงใจ จะมีความพรอมในการเรียนมากกวาผูท่ีขาดการจูงใจ 
5. การจูงใจควรเปนไปในระดบักลาง จะไดผลมากกวาการจูงใจอยางเครงครัด เพราะจะทําใหเกิด

ความเครียดวติกกังวล หรือความกลัวเปนตน 
6. การเสริมแรงท่ีเปนบวก จะเปนรางวัลท่ีพงึพอใจมากกวาการเสริมแรงท่ีเปนลบ หรือการลงโทษ 

และตําหน ิ
7. การจูงใจภายในเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนามากกวาการจูงใจภายนอก และกอใหเกิดการเรียนรูท่ีไดผล 
8. ความคาดหวงัจากการเรียน และไมสามารถแกปญหาได จะแกไขไดหากมีความสําเร็จดานอ่ืนมา 

ทดแทน 
9. ผูเรียนตองการท่ีจะไดทดสอบความสามารถของตนเอง เพื่อจะไดตั้งเปาหมายไดถูกตองและ 

เหมาะสมกับระดับความหวัง และความสามารถท่ีแทจริงของตน เพราะการตั้งเปาหมายได 
ตรงกับความเปนจริง จะชวยพิจารณาการเรียนไดมาก และทําใหผูเรียนมีความสุข เชื่อม่ันใน 
ตนเอง 

10. ประสบการณเดิมของผูเรียน มีอิทธิพลตอการเรียนในปจจุบัน 
11. ความสามารถและสติปญญาของผูเรียน  เปนส่ิงสําคัญและตองคํานงึถึงดวย เพราะผูเรียนท่ี

มีสติปญญาสูง จะเรียนและแกปญหาในส่ิงท่ีผูเรียนฉลาดนอยแกไมได 
12. ความพรอมมีสวนที่จะทําใหการเรียนไดผลด ีโดยท่ัวไปเด็กท่ีมีอายุมากกวา จะเรียนไดเร็ว

กวาเด็กท่ีมีอายุนอย เนื่องจากวุฒิภาวะสูงกวา 
13. การเรียนวชิาท่ีมีความหมาย จะทําใหเรียนไดเร็วกวาการเรียนวิชาท่ีไมมีความหมาย และ

ผูเรียนไมเขาใจในเร่ืองท่ีเรียน 
14. ความรูเก่ียวกับลักษณะของงานตางๆ ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นรวมท้ังความสําเร็จท่ีประสบ

มา จะชวยใหเกิดการเรียนไดมาก 
15. การถายโยงการเรียนรูจะดีขึ้น หากผูเรียนไดคนพบ ความสัมพันธของสิ่งท่ีเรียนใหม กับ

การ 
เรียนรูท่ีผานมา และมีโอกาสไดใชการถายโยงการเรียนรูนั้น 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การดําเนินการวิจัย เร่ืองการศึกษาการสอนโดยใชกิจกรรมฝกทักษะความรูเบื้องตนการเขียน
เรียงความ  ผูวจัิยไดดาํเนินการในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน  มีขั้นตอนดังนี ้
ภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6/2 ผูวิจัยไดดําเนินการในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน มีขั้นตอนดงันี ้
ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาปญหา 
 กลุมตัวอยางนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
จํานวนนักเรียน 174 คน ผูวิจัยไดทําการศึกษาปญหาดังนี ้

1. สังเกตการเขียนเรียงความของนักเรียนทุกคนในชั้น ป.4 ไดพบวามีนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางดาน
การเขียนเรียงความต่ํา 

2. พิจารณาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิต่ํา 
ขั้นตอนท่ี 2  การศึกษาเน้ือหาหลักสูตร 
 ผูวิจัยไดศึกษาเน้ือหาการเรียนวิชาภาษาไทย จากหนังสือหลักสูตรขั้นพืน้ฐาน มีเนื้อหาดังนี ้
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ซ่ึงเปนวิชาบังคับมุงเนนใหนักเรียนมีพัฒนาการทางภาษา ท้ังในดาน 
การอาน การเขียน การฟง ดู พูด การใชภาษา วรรณกรรมและวรรณคด ีเห็นคุณคาของภาษา สามารถใชเปน 
เคร่ืองมือ ส่ือ ความคิดความเขาใจ รักการเขียน แสวงหาความรู และสามารถนําประสบการณเหลานี้ไปใชให
เกิดประโยชนตอการดํารงชวีิตประจําวัน 
ขั้นตอนท่ี 3  วิธีการท่ีใชในการดําเนินการแกปญหา 
 จากขอมูลนักเรียนท้ัง 174 คนนี ้จึงทําใหผูวิจัยไดศึกษาหาวิธีการชวยเหลือใหนักเรียนท้ัง 174 
คนนี ้ใหเขียนเรียงความไดถูกตองมากยิง่ขึน้ ผูวิจัยจึงมีวธีิการดังนี ้

1. ฝกใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะความรูเบ้ืองตนการเขียนเรียงความ 
2. ฝกใหนักเรียนอานในแบบฝกหัดท่ีผูวิจัยเตรียมมา โดยใหนักเรียนอานกอนท่ีจะฝกเขียน

เรียงความ ผูวจัิยสังเกตวาเดก็จะเขียนเรียงความไมคอยได เม่ือผูวิจัยฝกนักเรียนทําแบบฝก
เบ้ืองตนการเขยีนเรียงความตามขั้นตอนในแบบฝก นักเรียนจะเขาใจและเขียนเรียงความไดดีขึ้น 

3. ผูวิจัยจะทําใบความรูหรือใบงาน ใหนักเรียนฝกเขียนเรียงความและทํากิจกรรม เพื่อชวยเหลืออีก
ทาง 
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ขั้นตอนท่ี 4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลโดยวธีิการดังนี ้

- สังเกตนักเรียนในระหวางการเรียนการสอน 
- สังเกตการทําแบบฝกทักษะความรูเบื้องตนการเขียนเรียงความท่ีผูเรียนปฏิบตั ิ

 
ขั้นตอนท่ี 5  การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยการสังเกต 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยคร้ังนี ้ เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จํานวน 174 คน 
 จะเห็นวาผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนเรียงความ ของนักเรียนท้ัง 174 คน ดีขึ้นในภาคเรียนท่ี 2  
หลังจากคุณครูไดมีการศึกษาปญหา และพัฒนาการเขยีนเรียงความของนักเรียนท้ัง 174 คน ผลปรากฎวา
นักเรียนท้ัง 174 คนมีผลสัมฤทธ์ิในการเขียนเรียงความดีขึ้น 
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บทเรียนที ่5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
การดําเนินการวิจัยคร้ังนี ้สามารถสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะไดตามลําดบัดงันี้ 

 
1. ปญหาของผูเรียน 

จากการสังเกตผูสอนในหองเรียน ในรายวิชาภาษาไทยพบวานักเรียนเขียนเรียงความไมถูกตอง 
ผูวิจัยจึงหาสาเหตุและแนวทางพัฒนาการเขียนเรียงความ ของนักเรียนท้ัง 174 คน  จากการศึกษาสาเหตุ
การเขียนเรียงความไมถูกตองตามอักขรวิธี สามารถสรุปไดดงันี ้

1. ไมชอบเขียนหนังสือ จึงทําใหเด็กเขียนไมถูกตองตามอักขรวิธี 
2. ผูปกครองไมมีเวลาดูแลเอาใจใส ใหอยูกับพี่เล้ียงบาง เด็กไมเชื่อฟง ไมชอบทําการบาน 
3. ขาดการฝกการเขียนเรียงความ ถามีการฝกเขียนเรียงความบอยๆเด็กก็จะเกิดทักษะในการเขียน

เรียงความ ในท่ีสุดเด็กก็จะเขียนเรียงความไดถูกตองและ งายตอการเขียนเรียงความในระดับชัน้
เรียนท่ีสูงขึ้น 

 
2. ผลการวิจัย 

จากการดําเนนิการวิจัยพัฒนาการเขียนเรียงความของผูเรียน ไดใหความรวมมืออยางด ีและผลการ
พัฒนาการเขยีนเรียงความของนักเรียนแตละคนดีขึ้น ผูเรียนสามารถเขียนเรียงความไดตามระยะเวลาท่ี
ผูวิจัยทําการศึกษา และมีพัฒนาการในทางท่ีดียิง่ๆ 

ขึ้น จากกรสังเกต พบวานักเรียนท้ัง 174 คน มีพฤติกรรมทางดานการเขียนเรียงความดังนี ้
1. นักเรียนใหความสนใจในการเขียนเรียงความตรงเวลาท่ีครูกําหนด 
2. นักเรียนมีการพัฒนาวิธีการเขียนเรียงความหลังจากคุณครูไดใหเขียนเรียงความตามแบบฝก

เอกสารใบงานที่ครูเตรียมมา สามารถเรียนรูได 
3. หลังจากการศึกษาพัฒนานักเรียนตามระยะเวลาท่ีกําหนด นักเรียนสามารถเขียนเรียงความได 

3.    ขอเสนอแนะ 
1. หลังจากนักเรียนไดฝกทักษะการเขียนเรียงความเบื้องตนแลว ผูปกครองทางบานควรฝกเด็กตอท่ี

บานดวย เพื่อนักเรียนจะไดรักการเขียนเรียงความยิ่งขึ้น 
2. นักเรียนควรไดรับการพัฒนาการเขียนเรียงความอยางตอเนื่อง ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  
3. ระยะเวลาการพัฒนาการเขยีนเรียงความ ระหวางครูและนักเรียนควรมากกวานี ้
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บรรณานุกรม 

 
 รศ. ดร. ปรียาพร  วงศอนตุรโรจน   จติวิทยาการศึกษา  ศูนยส่ือเสริม กรุงเทพฯ 
  431/5  ถ. ประชาราษฎรบําเพ็ญ เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 
 รศ. ดร. สุนนัท  ม่ันเศรษฐวิทย   เทคนิควิจัยดานการอาน  สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

50 ถ. พหลโยธิน  จตุจักร  กรุงเทพฯ 
ผศ.  สมใจ  บุญอุรพีภิญโญ  และคณะ  กลุมทักษะภาษาไทย  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชากร     
       กรุงเทพฯ 
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แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรียงความ 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๔ 
เลมท่ี  ๑ 

เร่ือง  ทักษะความรูเบ้ืองตน 
(กิจกรรมความรูเรื่องการเขียนเรียงความ) 

 
 

จัดทําโดย 
นางเขมิกา    ภิรมยไกรภักดิ ์
อัสสัมชัญนครราชสีมา 



                                                                                                ๑ 
 

ความรูเกี่ยวกับการเขียนเรียงความ 
 

 
 

             เรียงความ  คือ  การเรียบเรียงถอยคําตาง ๆ เขาดวยกัน  โดยใหถูกตองตามหลักภาษา

และเรียบเรียงคําใหไดใจความแจมแจง        มีความสละสลวยของถอยคําท่ีใชและควรแสดง 
ความคิดเห็น  ความรูประสบการณตาง ๆ ของตนเขาแทรกไปดวย  จะทําใหเรื่องนาสนใจยิ่งขึ้น 
 
 
 

          
           

                
 

หนู ๆ  มาทําความเขาใจ    กบัคําวา   
“ เรียงความ”  กันกอนนะคะ 

 
มาศึกษารายละเอียดกันกอนนะ



                                                                                              ๒ 

 
สวนประกอบของการเขียนเรียงความ 

การเขียนเรียงความมีสวนประกอบ  ๓  สวน  คือ 
                                 ๑. คํานํา 
                                ๒. เน้ือเร่ือง 
                                ๓.  สรุป 
 

                                                        
 
 
 
               
 
 
               

 

๑. คํานํา  คือ  ขอความตอนเริม่เรือ่ง  
เปนการเขียนนําใหผูอานเกิดความสนใจ
เรือ่งนัน้และเขียนนาํไปสูประเด็นสําคัญ  
การเขียนนํา  อาจข้ึนตนดวยขอคิด  คาํคม  
ภาษิต   คําถามคืออะไร     หมายถึงอะไร  
และอยูที่ไหน           ทั้งน้ีตองใชคําพูด 
ใหสละสลวย      กระชับ    รดักุมในการ 
ขยายความ 

ต้ังใจอานหนอยนะคะ 

 
 



๓ 
              

             
 

        
       

 

 
           

          
 

 

ศึกษารายละเอียดดกูอนนะคะ 

 

พอใจแลวใชไหม
คะ

๒. เนือ้เร่ือง  คือ  สาระสําคัญของเรือ่งท่ีเขียน     ตองแสดง
ความรูหรอืความคดิอยางกวางขวางและสมบูรณตรงตามหัวขอ 
กับเรื่องท่ีเขียน   เชน  อาจเปนการบอกถงึวา     ทําไม       
อยางไร    สําหรับใคร 

 

   ๓.  สรุป  คือ   การท้ิงทายเรือ่งใหผูอานไดเขาใจชัดเจน 
วาผูเขียนตองการอะไร  โดยฝากขอคิดเห็นตาง ๆและขอเสนอแนะ
ไวในตอนสรุปหรืออาจท้ิงทายดวยบทกลอน  คาํคม  หรอืภาษิต 
ที่ประทับใจก็ยิ่งดี   และอาจบอกถึงคุณโทษ  อยางไร    ดีอยางไร  
แนวคิดอยางไร  ไดขอคิดเห็นอยางไรบาง 



๔ 
                         

              
 

ตอนท่ี  ๑  จงเติมขอความใหถูกตอง 
  

๑.  คํานํา    คือ............................................................................................................. 
 ๒.  เน้ือเรื่อง    คือ......................................................................................................... 
 ๓.  สรุป  คือ................................................................................................................. 
 ๔.  การขึ้นตนดวยคําคม  ภาษิต  จัดอยูในสวนของ..................................................... 
                  ................................................................................................................................ 
 ๕.  เรียงความ  คือ......................................................................................................... 
       ................................................................................................................................. 
                  ................................................................................................................................. 
 

 

 
 
 
 

ลองมาทําแบบฝก
กันนะคะ 



๕ 

            
 

ขั้นตอนในการเขียนเรียงความ 
    
   ๑.  ขั้นคนควาหาความรูจากแหลงตาง ๆ เชน  หนังสือพิมพ  หนังสือในหองสมุด   
           การไดยินไดฟง 
  ๒.  ขั้นจัดลําดับความรูสึกท่ีไดคนความาตามความสนใจ  และเขียนเปนโครงเรื่อง 
   ๓.  ขั้นลงมือเขียนโดยละเอียด  ตองเขียนโดยละเอียดตรงตามความมุงหมาย   
          ใชคําไดถูกตองชัดเจน 
    ๔.  ขั้นตรวจทานโดยอานซํ้าหลาย ๆ เท่ียว     เพ่ือแกไขขอบกพรอง      เชน   
           ตัวสะกด   ภาษา   ลายมือ     แลวลอกลงในกระดาษอยางเรียบรอย  สวยงาม 
 
 
 

    
 

 
 
เขาใจดีแลวใชไหมคะ  ! 

 

มาอานตรงน้ีอกีนิดนะคะ 



๖ 

 
 

หลกัการเขียนเรียงความ 
                 
 การเขียนเรียงความ  มีหลักที่ควรทราบ  ดังนี้ 
 ๑.  มีจุดมุงหมายที่แนนอน 
 ๒.  มีใจความที่สําคัญ 
 ๓.  มีสัดสวนที่พอเหมาะ    คือ    มีคํานําสั้น ๆ เพื่อชักจูงใหผูอาน 
                 สนใจติดตามเน้ือเร่ือง 
 ๔.  มีการจัดอันดับเรื่อง  โดยจัดเปนหัวขอสั้น ๆ แลวนําหัวขอน้ัน 
                 มาเรียงลําดับ 

 

 
 

 

 
อานตรงน้ีอีกหนอยนะคะ 



๗                                                                                                 

            
 
 
 
 

 
 

 

เปนอยางไรบางคะ 
เขาใจแลวใชไหม 

ขยันทําอกีนิดนะคะ 

 
ตอนที่  ๒   จงตอบคําถามตอไปน้ี 

 
๑.  การเขียนเรียงความท่ีบอกถึงคุณ โทษ  จัดอยูสวนใด 

  ตอบ.......................................................................................................... 
                  .......................................................................................................... 

๒.  จงบอกหลักของการเขียนเรียงความมา  ๓  ขอ 
ตอบ  ๑...................................................................................................... 
            ......................................................................................................       
         ๒..................................................................................................... 
            ...................................................................................................... 
         ๓...................................................................................................... 
            ....................................................................................................... 
 
 



                                                                                                ๘ 

๓.  การคนควาหาความรู  จัดอยูในหัวขอใดของการเขียนเรียงความ 
       ตอบ............................................................................................................                                       
              ............................................................................................................. 
         ............................................................................................................. 
๔.  การท้ิงทายของเรื่อง  ในการเขียนเรียงความจัดอยูในสวนใด 
            ตอบ......................................................................................................... 
                  ............................................................................................................. 
                  ............................................................................................................ 
๕.  ถาเราจะเขียนคําใหถูกตอง  จะตองศึกษาไดจากหนังสืออะไร 
            ตอบ........................................................................................................... 
                   ........................................................................................................... 
                   ............................................................................................................ 
        
 

 

เกงมากคะ    
 

 

 
 

                                                                                                                                                      
 



๙                                                                                                                                                        

ขอควรรูที่จะทําใหเปนนักเขียนท่ีดี 
 ๑.  ตองฝกฝนตนเองใหเปนนักอานและนักฟงใหมาก ๆ เพราะจะชวยใหมคีวามรู  ความคิด
กาวไกล  เปนประโยชนในการจัดลําดับเรื่องราวใหตอเน่ืองไดเปนอยางดี 
 ๒.  ตองศึกษาพจนานุกรม  ฝกการเขยีนคําสะกดใหถูกตองแมนยํา 
 ๓.  ถาไมรูหรือไมมั่นใจในเรื่องหน่ึงเรื่องใด  ควรซักถามจากผูรู  เชน  ครู  บิดา  มารดา  
จะชวยใหมีความรูและเขาใจเรื่องตาง  ๆ ไดดีขึ้น 
 ๔.  หมั่นฝกฝนการเขียนอยางสม่ําเสมอ  จะทําใหเขียนไดคลอง  อานแลวไดใจความ
ชัดเจน 

 
                      

                
 

                  

 

 งานเขียนเปนงานท่ีละเอียดออน  ตองการความประณีต  
ตองฝกฝนอยางสม่ําเสมอ    จะทําใหการเขียนเรียงความไดผลดี 
ยิ่งขึ้น 

 

อานตรงนี้หนอยนะคะ 

 

มาลองทําแบบฝกดูหนอยนะคะ 

                                                                                                             



๑๐   

                                                                
แบบฝกทายบท 

มาลองทําแบบฝก 
กันหนอยนะคะ ! 

ตอนท่ี ๓  จงเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 
 ๑.  การเขียนเรียงความมีสวนประกอบกี่สวน 
  ก.   ๑  สวน                                    ข.  ๒  สวน 
                        ค.   ๓  สวน                                   ง.  ๔  สวน 
 ๒.  ขอใดเปนอันดับแรกในการเขียนเรียงความ 
                ก.  จัดลําดับความรู                       ข.  คนควาหาความรู 
                        ค.  ลงมือเขียนโดยละเอียด            ง.  ขั้นตรวจทาน 
 ๓.  ขอใดเปนอันดับสุดทายของการเขียนเรียงความ 
                ก.  ขั้นจัดลําดับความรู                  ข.  ขั้นคนหาความรู 
                        ค.  ขั้นลงมือเขียนโดยละเอียด       ง.  ขั้นตรวจทาน 
 ๔.  การเขียนท่ีทําใหผูอานเกิดความสนใจเรื่อง  จัดอยูในสวนใด 
                         ก.  คํานํา                                       ข.  เน้ือเรื่อง 
                         ค.  ขั้นลงมือเขียนโดยละเอียด      ง.  ขั้นตรวจทาน 

 

 
                                                                                                                                                  



                                                                                                                                                   
๑๑ 

             ๕.  การไดยิน ไดฟง  จดัอยูในตอนใด 
                          ก.  ขั้นจัดลําดับความรู                    ข.  ขัน้คนควา 
                                  ค.  ขั้นลงมือเขียนโดยละเอียด         ง.  ขัน้ตรวจทาน 
                  ๖.  การเขยีนเรียงความ  ผูเขียนจะฝากขอคิดเห็นไวในสวนใด 
                          ก.  คํานํา                                          ข.  เนือ้เรื่อง 
                          ค.  สรุป                     ง.  ถูกทุกขอ 
                  ๗.  ขอใดเปนที่มาของการหาขอมลูสําหรับการเขียนเรียงความ 
                          ก.  หนังสือพิมพ                              ข. ไดยินไดฟง  
                          ค.  หนังสือในหองสมุด                    ง.  ถูกทุกขอ 
                  ๘.  การใชภาษิตประกอบ  จะอยูในสวนใดของการเขียนเรียงความ 
                          ก.  คํานํา                                           ข.  เนื้อเรื่อง 
                          ค.  สรุป                                            ง.  ถูกทุกขอ 
                  ๙.  หลักในการเขียนเรียงความ  จะตองมีหลักขอใดเปนอันดับแรก 
                          ก.  มีสัดสวน                                    ข.  มีใจความ 
                                   ค.  มีจุดมุงหมาย                             ง.  มกีารจัดลําดับ 
                       ๑๐.  สวนท่ีทําใหผูอานสนใจในการเขียนเรียงความ  คือสวนใด 
                                   ก.  คํานํา                                          ข.  เนือ้เรื่อง 
                                   ค.  สรุป                                            ง.  ถูกทุกขอ 
 

                                                                                                  

 

เกงมากเลยคะ  ! 

 

 



                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 


