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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
นทิาน ความสามารถในการเขยีนเชงิสร้างสรรค์ และความพงึพอใจของนกัเรยีน ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 
ได้แก ่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5-6 โรงเรียนเบญจคามสามัคค ีจ�านวน 79 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทาน แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทาน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า 

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทาน เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
) และประสิทธิภาพของผลลัพธ ์ (E

2
) ของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1-8 เท่ากับ 87.22/93.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด 80/80 ทุกแผน

2. ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5-6 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทาน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.81

3. นักเรยีนมีความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ส่ือนทิาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากที่สุด

ค�าส�าคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, สื่อนิทานเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์
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ABSTRACT

The purpose of this research was to study the efficiency of the first to the eighth 
learning plan by using tales as the learning material, the creative writing competency 
and the satisfaction of the students. The population were 79, grade 5-6 students of 
Benjakhamsamakkee school. The instrument used for the learning plan by using tales, 
the test of the creative writing competency and the questionnaire on the opinion of the 
students towards the learning activity management by using tales. The statistics used for 
analyzing the collected data were percentage, mean, and standard deviation.

The study results revealed: 

1. The efficiency of the first to the eighth learning plan by using tales to develop the 
creative writing competency of grade 5-6 students with the process (E

1
) and the efficiency 

(E
2
) was 87.22/93.33 which was higher than the criteria set at 80/80.

2. When compared the average score of the students’ creative writing competency 
after the learning management, it was higher than before. The average score was higher 
(66.81%).

3. The satisfaction of the students towards the learning management by using the 
tales in general was at the highest level.

Keywords : the learning activity management, Tales as the learning material in 
Thai strand to develop the creative writing competency.
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ครูส่วนใหญ่มักประสบปัญหากับการที่เด็ก
เขยีนไม่ได้ด ีมคีวามเบือ่หน่ายในการเขยีน ขาดการจดัล�าดบัความคดิท่ีด ีขาดการมสีนุทรยีภาพทางภาษา 
ใช้ภาษาไม่ถกูต้องกับกาลเทศะและบคุคล ตลอดจนถงึการแสดงพฤติกรรมทีเ่บือ่หน่ายในการเขยีน ดงันัน้
ในการสอนเขยีนเชงิสร้างสรรค์ ครจึูงมหีน้าท่ีหาเทคนคิ วธิกีารและสือ่ท่ีแปลกใหม่มาเป็นสิง่เร้าเพือ่กระตุ้น
ให้นักเรียนฝึกคิดและเขียนได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับวัยให้นักเรียนเกิดความรู ้สึกนึกคิด
จนิตนาการและอารมณ์แล้วสามารถถ่ายทอดเป็นการเขยีนเชงิสร้างสรรค์ได้การปพืูน้ฐานการคดิแบบอเนก
นัย การจัดสภาพแวดล้อมหรือการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนท่ีก่อให้เกิดความคิดในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ประสบผลส�าเร็จ ดังที ่สลิล ศิริมงคล 
(2549, หน้า 37) ได้เคยศึกษาและพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเขียนเรื่องให้จบตามที่ต้องการได ้
บ้างก็เขียนเรื่องไม่ตรงหัวข้อที่ก�าหนดถึงแม้บางคนจะเขียนเรื่องได้แต่กลับไม่สัมพันธ์กับชื่อเรื่อง นอกจาก
นั้นการใช้ภาษาในการเขียนไม่สละสลวย ขาดส�านวน โวหารท่ีดี เวลาท่ีใช้ในการเขียนนาน ในขณะท่ี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ระบุไว้ว่าการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการ
เขียนโดยใช้ความรู ้ประสบการณ ์และจินตนาการในการเขียน เช่น การเขียนเรียงความ นิทาน เรื่องสั้น 
นวนิยาย และบทร้อยกรอง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ผู้เขียนจะต้องมีความคิดดีมีจินตนาการดี มีคลังค�า
อย่างหลากหลายสามารถน�าค�ามาใช้ในการเขียนต้องใช้เทคนิคการเขียน และใช้ถ้อยค�าอย่างสละสลวย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 63)

การน�านิทานมาเป็นส่วนหน่ึงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะช่วยให้นกัเรียนมีพฒันาการ
และความสามารถในการเขียนได้ดีขึ้น เมื่อกิจกรรมนิทานเป็นสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ให้ความ
สนใจ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษา การเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
นิทาน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขยีนเชงิสร้างสรรค์ กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทยชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่5-6 ของโรงเรยีนเบญจคามสามคัคี เพ่ืออาจจะช่วยให้นกัเรียนมคีวามสามารถในการเขยีนเชงิสร้างสรรค์
สูงขึ้น รวมท้ังเพื่อช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาทางการเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
นักเรียนสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ถูกต้อง ท้ังยังเป็นพื้นฐานการน�าไปใช้ในการเรียนระดับท่ีสูง
ขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทานเพื่อพัฒนาความ
สามารถในการเขยีนเชงิสร้างสรรค์ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5-6 โรงเรยีนเบญจ
คามสามัคค ี
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2. เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเบญจคามสามัคค ี

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทานเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเขยีนเชงิสร้างสรรค์ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5-6 โรงเรยีน
เบญจคามสามัคค ี

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตด้านเนื้อหา

ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ศึกษาเนื้อหาสาระระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5-6 น�ามาเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้สื่อนิทานเพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนเชิงสร้างสรรค์ จ�านวน 8 แผน โดยใช้นิทานเป็น
หัวเรื่องประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ดังนี ้

 แผนที ่1 การเขียนค�าศัพท์จากนิทาน

 แผนที ่2 การเขียนประโยคจากนิทาน

 แผนที ่3 การตั้งค�าถามและตอบค�าถามจากนิทาน

 แผนที ่4 การเขียนแผนภาพโครงเรื่องนิทาน

 แผนที ่5 การแต่งนิทานจากชื่อเรื่องที่ก�าหนดให้

 แผนที ่6 การแต่งนิทานจากค�าศัพท์ที่ก�าหนดให้

 แผนที ่7 การแต่งนิทานจากตัวละครที่ก�าหนดให้

 แผนที ่8 การแต่งนิทานตามจินตนาการ

ด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย ได้แก่ นกัเรยีนระดบัช้ันประถมศกึษาปีท่ี 5-6 โรงเรียนเบญจคามสามคัค ี
จ�านวน 79 คน

ตัวแปรในการวิจัย 

ได้แก ่1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทาน 2) ความสามารถใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค ์และ 3) ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทาน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยนี ้ได้น�าหลักการ งานวิจัย ทฤษฎ ีและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
สื่อนิทานเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถม
ศกึษา โรงเรียนเบญจคามสามคัค ีดงันี ้1) ประสทิธิภาพของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้สือ่นทิาน 
2) ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์และ 3) ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
นิทาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทานเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
จะท�าให้นักเรียนเกิดทักษะความคิดสร้างสรรค ์ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจะถูกถ่ายทอดออกมาเป็น
ภาษาเขียนอันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการคิดไปสู่การฝึกปฏิบัติเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ  ซ่ึงผล
งานที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนร่วมในภายภาคหน้า

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทานเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
จะท�าให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ได้คล่องแคล่ว และมีอิสระ
ทางความคิด มีผลงานการเขียนที่มีความแตกต่างจากการเขียนเดิม ๆ  ท�าให้ความสามารถการเขียนภาษา
ไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนซึ่งอยู่ในระดับต�่า มีการพัฒนาอยู่ในระดับที่สูงขึ้น

วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี ้ เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทานเพื่อพัฒนาความ
สามารถในการเขยีนเชงิสร้างสรรค์ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5-6 โรงเรยีนเบญจ
คามสามัคค ีเป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ (Survey Research) ได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย ได้แก่ นกัเรยีนระดบัช้ันประถมศกึษาปีท่ี 5-6 โรงเรียนเบญจคามสามคัค ี
จ�านวน 79 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ผู ้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้ันตอนการสร้าง
แบบสอบถาม ดังนี้

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎ ีและงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา แล้วก�าหนดเป็นก
รอบแนวคิดให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา
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2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคดิท่ีก�าหนดในข้อ 1 โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน 

3. น�าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหาคุณภาพของแบบสอบถามต่อไป

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามไปหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการหาความเที่ยงตรง (Validity) 
และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้

1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
โดยการน�าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้อง และความครอบคลมุของเนือ้หาทีต้่องการศกึษาจ�านวน 
3 คน แล้วน�ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถามกับ ได้ข้อค�าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.7 ขึ้น
ไปทุกข้อ 

2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยได้น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขจากข้อแนะน�าของ
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว น�าไปทดลองกับครูผู้สอนในโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร จ�านวน 30 คน แล้วน�ามา
ตรวจให้คะแนนเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach,1970, อ้างอิงใน บุญชม ศรี
สะอาด, 2535, หน้า 103) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.872

3. ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ส�าหรับน�าไปใช้จริงต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน�าแบบทดสอบก่อนเรียนไปทดสอบกับนักเรียน 1 วัน
ก่อนสอน

2. ผูวิ้จยัด�าเนนิการทดลองโดยการแนะน�า ชีแ้จงให้นกัเรยีนทราบถึงรายละเอยีดเกีย่วกบัขัน้ตอน
การใช้ชุดฝึกทักษะในแต่ละชุดที่ใช้ทุกครั้ง แล้วให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในชุดที่เรียนแต่ละครั้งก่อน

3. ด�าเนินการสอนตามขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทานในแต่ละชุด ซึ่ง
ก�าหนดเวลาในการสอนเนื้อหาก่อน แล้วให้นักเรียนท�าแบบฝึกในชุดฝึกทักษะ จ�านวน 3 ชุด 

4. ท�าการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อนิทาน ชุดเดิม

5. น�าผลการทดสอบไปวิเคราะห ์และสรุปผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม แล้วน�ามาวิเคราะห์หาค่า
สถิติต่าง ๆ  โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิต ิดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี ่และร้อยละ 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทานเพื่อพัฒนาความ
สามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาวิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นพื้นฐานได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทานเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 ผลการศึกษาพบว่า ผลของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทาน มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
) และประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ ์ (E
2
) เท่ากับ 87.22 / 93.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดทุกแผน และผลการเปรียบเทียบความ

สามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 ก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทาน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.81

2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
นทิานเพือ่พฒันาความสามารถในการเขยีนเชงิสร้างสรรค์กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ผลการศกึษาพบ
ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทาน โดยรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสื่อนิทาน ด้าน
บรรยากาศการเรียนรู้ และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู

อภิปรายผล

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทาน พบว่า มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ
ระหว่างเรียน E

1
 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์หลังเรียน E

2
 ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดคือ ร้อยละ 80/80 

ทุกแผน

แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ช่วยให้นกัเรยีนพฒันากระบวกการคดิสร้างสรรค์และส่งผลต่อการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดเพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนครูใช้
ขั้นตอนการสอนเขียนที่ชัดเจนโดยเริ่มจากขั้นที ่1 การเตรียมการเขียนเป็นขั้นเตรียมพร้อมที่จะเขียนโดย
ให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องจากนิทาน ก�าหนดรูปแบบการเขียน รวบรวมความคิดในการเขียนจัดหมวดหมู่
ความคิด โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด จดบันทึกความคิดที่จะเขียนเป็นรูปหัวข้อเรื่องใหญ ่หัวข้อย่อย 
และรายละเอียดคร่าว ๆ  ขั้นที ่2 การยกร่างข้อเขียน เมื่อเตรียมหัวข้อเรื่อง และคิดรูปแบบการเขียนแล้ว 
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ให้น�าความคิดมาเขียนตามรูปแบบที่ก�าหนด ขั้นที่ 3 การปรับปรุงข้อเขียนเมื่อเขียนยกร่างแล้วจึงอ่าน
ทบทวนเนือ้เรือ่งทีเ่ขยีนและรวมกนั ปรบัปรงุเรือ่งทีเ่ขยีนด้วยการเพิม่เตมิความคดิให้สมบรูณ์ แก้ไขภาษา 
ส�านวนโวหาร ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนหรือผู้อ่าน น�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงอีกครั้ง ขั้นที่ 4 การ
บรรณาธกิารกจิ น�าข้อเขยีนทีป่รบัปรงุแล้วมาตรวจทานค�าผดิ แก้ไขให้ถกูต้องแล้วอ่านตรวจทานแก้ไขข้อ
เขียนอีกครั้ง แก้ไขข้อผิดพลาดทั้งภาษา ความคิด และการเว้นวรรคตอนขั้นที ่ 5 การเขียนให้สมบูรณ ์
เป็นการฝึกการเขียนเป็นรายบคุคลเพือ่ประเมนิผลว่าหลงัจากการจดักจิกรรมการเรยีนในแต่ละครัง้นกัเรยีน
มีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาขึ้นหรือไม ่และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการฝึกทักษะให้กับนักเรียน
แต่ละครั้งจะเริ่มจากง่ายไปหายาก เช่น การเขียนค�า การเขียนประโยค การเขียนค�าถามและหาค�าตอบ 
การเขียนแผนภาพโครงเรื่องเป็นต้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุทิศา อุทัยคุปต ์(2542, หน้า 76) 
ว่าการเรียงล�าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายากจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนา การเขียนของตนเอง
ให้สูงขึ้นและสามรถสรุปความคิดจากเนื้อหาที่เรียนมาในแต่ละครั้งได ้นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการสอน
เขียนที่ชัดเจนท�าให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะตามข้ันตอนได้ปฏิบัติงานกลุ่มท�าให้นักเรียนมีโอกาสแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในขณะปฏิบัติกิจกรรม และสอดคล้องกับ ทัศนา สลัดยะนันท ์(2543, หน้า 
56) ได้ท�าการศกึษาพบว่า ภาพสามารถดงึดดูเร้าความสนใจให้นกัเรยีนอยากเรียนมากขึน้และช่วยส่งเสรมิ
ให้นกัเรยีนเกดิความคิดสร้างสรรค์ได้ยงัและยงัช่วยให้กระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสนกุสนาน น่าสนใจ 
ไม่น่าเบื่อ

ในด้านความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนจากผลการศึกษา พบว่า 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทานมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทีก�าหนด เนื่องมาจากคะแนน
จากการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าการจัดกิจกรรม เพราะว่า การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้และสื่อที่ครูน�ามาใช้ประกอบเนื้อหาในบทเรียนแต่ละคร้ังช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการติดตาม
จินตนาการ การใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนรู้ท�าให้นักเรียนมีความสนใจเป็นสิ่งที่นักเรียนชื่นชอบ ท�าให้
นักเรียนได้ผ่อนคลายความเครียด ได้รับความรู้และความบันเทิงและพัฒนาการทางด้านภาษาของตนเอง 
จาการประเมนิความสามารถในการเขยีนเชิงสร้างสรรค์พบว่าการเขียนค�าศัพท์จากนิทานมผีลการประเมนิ
ต�่าสุดเพราะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งแรกนักเรียน ยังไม่สามารถปรับพฤติกรรมสู่กระบวนการ
เรียนรู้ที่ครูจัดให้ และกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนมีการก�าหนดเวลาจ�ากัด ท�าให้ผลงานของนักเรียน
บางส่วนยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท�าการแก้ไขและซ่อมเสริมนักเรียนนอกเวลาเพื่อให้
นกัเรยีนสามารถพฒันาการเขยีนให้อยูใ่นระดบัทีส่งูข้ึน สอดคล้องกบัการศกึษาของ พมิพ์ประไพ ธวชัวงศ์ 
(2552, หน้า 55) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้กิจกรรมนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่าแผนการสอนการใช้กิจกรรมนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการ
เขยีนเชงิสร้างสรรค์ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ท�าให้นกัเรยีนแสดงออกการเขยีนเชงิสร้างสรรค์
ในรปูแบบนิทาน ได้และความก้าวหน้าทกัษะการเขยีนเชงิสร้างสรรค์หลงัเรยีนสงูกว่าอย่างมนียัส�าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี ้นิตยา กันทะเสน (2556, หน้า 59)ได้ท�าการศึกษาพบว่า บทบาทของครูใน
การเสริมแรงโดยการยกย่องชมเชย จะช่วยให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริม
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ให้นักเรียนคิดได้ หลายทิศทางหลายรูปแบบทั้งคิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดริเริ่ม คิดละเอียดลออและ
แสดงออก ในรปูแบบของการเขยีนเชงิสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ในด้านการเขยีนนทิานตามจินตนาการผล
การวจิยัพบว่า มผีลการประเมนิสงูสดุเพราะนกัเรยีนสร้างตวัละครจากนทิานตามความคดิของตนเองโดย
ไม่มีกรอบจ�ากัด ทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจากนักเรียนในวัยนี้เคยอ่านนิทานและดูสื่อต่าง ๆ  ซึ่งมีมากมายหลาย
ประเภท ซึง่สือ่เหล่านีล้้วนเป็นสิง่ทีก่ระตุน้จนิตนาการของนกัเรยีน ความอยากรูอ้ยากเหน็ของนักเรยีนใน
วัยนี ้เป็นวัยที่ชอบซักถาม อยากรู้อยากเห็น สนใจว่าสิ่งต่าง ๆ  เกิดขึ้นได้อย่างไรและมันท�าอย่างไร ความ
สนใจนีช่้วยให้นกัเรยีน เป็นคนช่างสงัเกต สามารถจดจ�าค�าบอกเล่าหรือเหตกุารณ์ทีพ่บมาได้มีความสนใจ
อยากท�าน่ันอยากท�านี ่มคีวามพยายามทีจ่ะท�าให้ส�าเรจ็รูจ้กัชอบหรอืไม่ชอบสิง่นัน้สิง่นี ้สามารถสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ  ได ้ สามารถน�าค�ามาสร้างประโยคใหม่ได ้ มีแนวการคิดและการเขียนที่แปลก
ใหม ่สามารถจินตนาการเรื่องราวต่าง ๆ  ได้ตามความคิดของตนเอง

ผลการวิจัยยังพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทานมาก
ที่สุดเพราะว่าสื่อนิทานช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการคิดและเขียนตามเนื้อหาของบทเรียนเป็นการเพิ่ม
ประสบการณ์หลงัจากทีไ่ด้รบัการจดักิจกรรมการเรยีนรูข้องครู นกัเรยีนได้พฒันางานเขยีนของตนเองตาม
จินตนาการนิทานนอกจากจะหึความเพลิดเพลินสนุกสนานแล้วยังแฝงไปด้วยแนวคิดต่าง ๆ  ซึ่งนักเรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้หรือน�าแนวที่ได้จากการเรียนรู้ในนิทานมาพัฒนางานเขียนให้เป็นแนวคิดของ
ตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ มยุร ีจันทร์แก้ว (2556, หน้า 65) การใช้สื่อนิทานช่วยให้นักเรียน
สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนได้ดีเมื่อนักเรียนรู้ว่าตนเองมีค่ามีพลัง รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่ม รู้จักเคาระตนเองและผู้อื่น การสร้างบรรยากาศและอารมณ์ที่เหมาะสม ครูควรให้นักเรียน
รู้สึกวางใจในตัวคร ูครูควรมีสัมพันธ์กับนักเรียนอย่างใกล้ชิด สร้างบรรยากาศและสถานการณ์ให้นักเรียน
รู้สึกสบายใจ รู้สึกอบอุ่นเป็นตัวของตนเอง มีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนและคร ู กล้าคิดกล้าแสดงออก 
ส่งผลให้บรรยากาศในการเรียนการสอนมีแต่ความสนุกสนานและสอดคล้องกับความคิดเห็นของตรึงตรา 
แหลมสมุทร (2557, หน้า 69) เรื่องการใช้สื่อเป็นสิ่งเร้าในการสอนพบว่าการที่ครูใช้วิธีและสิ่งเร้าแปลก
ใหม่ท�าให้นักเรยีนเกดิความสนใจและไม่เบือ่หน่ายต่อการเรยีน การสร้างมติสิมัพนัธ์ระหว่างครกูบันกัเรยีน
อย่างต่อเนื่องโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การกระตุ้นให้เกิดโดยใช้ค�าถามการให้ค�าแนะน�า การคอย
ดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ การให้ก�าลังใจและชมเชยนักเรียนอย่างสม�่าเสมอจะช่วยให้
นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกมีความมั่นใจการพัฒนาการเขียนของตน ในด้านบรรยากาศและกิจกรรม
การเรียนรู้พบว่าในการจดักิจกรรมการเรยีนรูใ้นห้องเรยีนครเูป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในต่อการพฒันานกัเรยีน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ การฝึกทักษะโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม การสร้าง
บรรยากาศที่เป็นกันเอง ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้และการส่งเสริมผู้เรียนที่เรียนดีให้
มคีวามสามารถเพิม่มากขึน้ล้วนเป็นสิง่ทีท่�าให้นกัเรียนเกดิความรูส้กึทีด่ต่ีอครผููส้อนนกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอ
การเรียนภาษาไทย รักและเห็นคุณค่าของภาษาไทยซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
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