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การพัฒนารู ปแบบการสอนเขียนความเรี ยง ด้วยชุดกิจกรรมประสบการณ์วิถีชีวติ ชุมชน
เพื่อส่ งเสริ มทักษะสื่ อสารการเขียน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
พรมาลี เดือนดาว
โรงเรี ยนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ปี การศึกษา 2555 - 2556

การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการสอนเขียนความเรี ยง
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 2) เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิภาพของ รู ปแบบการสอนเขียน
ความเรี ยง ด้วยชุดกิจกรรมประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 3) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านการเขียนสื่ อสารความเรี ยง สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยเทียบกับเกณฑ์ที่
กําหนดร้อยละ 80 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนเขียน
ความเรี ยง ด้วยชุดกิจกรรมประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชน ที่สร้างขึ้น
กลุ่มประชากร ในขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการสอนเขียนความเรี ยง เป็ นครู ผสู ้ อน
ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต
2 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 133 โรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่าง เป็ นครู ผสู ้ อนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 30
โรงเรี ยน ในการศึกษาผลการทดลองใช้ รู ปแบบการสอนเขียนความเรี ยง ด้วยชุดกิจกรรมประสบการณ์วิถีชีวิต
ชุมชน กลุ่มประชากร เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) ในปี
การศึกษา 2556 จํานวน 57 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนบ้านใหม่ (สมบัติทวี
ประชาสรรค์) ในปี การศึกษา 2556 จํานวน 28 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมประสบการณ์วิถีชีวติ ชุมชน คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม
ประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านการเขียนสื่ อสารความเรี ยง
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านการเขียนสื่ อสารความเรี ยง และแบบสอบถามความพึงพอใจ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที
(t-test One Sample)
ผลการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการสอนเขียนความเรี ยง พบว่า เทคนิค / วิธีการสอนเขียน
ที่สามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้เป็ นรู ปแบบการสอนเขียนความเรี ยงรู ปแบบใหม่ สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้แก่ การสอนเขียนโดยเน้นทักษะกระบวนการ การสอนเขียนจากสิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั

การเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนและวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยน การเรี ยนรู ้โดยการสร้างเรื่ อง ในลักษณะ
การบูรณาการ ที่เกิดขึ้นผ่านทางประสบการณ์ตรง หรื อการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน การเขียนเป็ นเรื่ องราวหรื อ
การเขียนบรรยายประกอบภาพ รู ปแบบการสอนเขียนความเรี ยง ด้วยชุดกิจกรรมประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชน
ที่สร้างขึ้น มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 83.40 / 86.28 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ด้านการเขียนสื่ อสารความเรี ยง
หลังเรี ยน โดยใช้รูปแบบการสอนเขียนความเรี ยง ด้วยชุดกิจกรรมประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชน มีคะแนนรวม
เฉลี่ย 43.14 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 86.28 คะแนน นักเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับมาก คะแนนรวมเฉลี่ย
4.21 คะแนน
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนารู ปแบบการสอนเขียนสื่ อสารความเรี ยง ด้วยชุดกิจกรรมประสบการณ์วถิ ีชีวิตชุมชน
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากผลการวิจยั ดังกล่าว สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการสอนเขียนสื่ อสาร สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ซึ่งพบว่า มีการใช้เทคนิค / วิธีการสอนเขียนสื่ อสาร หลากหลาย ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้าน
การเขียนสื่ อสารของผูเ้ รี ยน เช่น การใช้เทคนิคการสอนเขียนเรื่ องจากภาพ การเขียนบรรยายประกอบภาพ
การสอนเขียนจากสิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั เด็ก การสอนเขียนจากประสบการณ์ตรง และการสอนเขียนโดยเน้นทักษะ
กระบวนการ ทั้งนี้ การใช้เทคนิค / วิธีการสอนเขียนรู ปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การใช้ทกั ษะการเขียน
ของผูเ้ รี ยน คงเนื่องมาจากการใช้เทคนิค / วิธีการสอนเขียนที่หลากหลายนั้น ช่วยสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
อันเป็ นทักษะพื้นฐาน ที่นาํ ไปสู่ การสร้างความสามารถการใช้ทกั ษะการเขียนให้ประสบผลสําเร็ จได้ง่ายขึ้น
นอกจากนั้น รู ปแบบการสอนเขียนที่เน้นทักษะกระบวนการ เป็ นรู ปแบบการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
สนองต่อศักยภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนรายบุคคล อีกทั้ง การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการจะประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การเตรี ยมการก่อนเขียน การเขียนข้อมูล การแก้ไขและ
ปรับปรุ งงานเขียน ซึ่งกระบวนการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว ได้นาํ มาปรับประยุกต์เป็ นรู ปแบบการสอนเขียนความเรี ยง
รู ปแบบใหม่ ในลักษณะของชุดกิจกรรมประสบการณ์วถิ ีชีวิตชุมชน ที่ประกอบด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ต้ งั แต่
การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล การเขียนบันทึกข้อมูล การเขียนแผนภาพโครงเรื่ อง การเขียนข้อมูลจริ งและ
ข้อมูลความคิด การเขียนลําดับความเรี ยงตามรู ปแบบ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานเขียน การแก้ไข
ข้อบกพร่ องของงานเขียน การนําเสนองานเขียนก่อนที่จะสรุ ปและประเมินผลงานเขียน ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าว ทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้วิธีการสร้างข้อมูลที่นาํ ไปสู่ การเขียน เรี ยนรู ้วิธีการเขียนความเรี ยงตามรู ปแบบ
เรี ยนรู ้ในหลักเกณฑ์และอักขรวิธีการเขียนที่ถูกต้อง การตรวจทานงานเขียนของตนเอง ทําให้ทราบข้อบกพร่ อง
และมีโอกาสได้แก้ไขงานเขียนให้สมบูรณ์ สอดคล้องกับคํากล่าว วัลลภ กันทรัพย์ (2534, หน้า 12) ที่วา่

การสอนเขียนที่เน้นกระบวนการหรื อแนวทางการดําเนินงานเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างมีข้ นั ตอน ซึ่งวางไว้อย่างเป็ น
ลําดับตั้งแต่ตน้ จนเสร็ จตามจุดประสงค์ที่กาํ หนดไว้ ขั้นตอนการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว ช่วยให้การดําเนินการมี
ประสิ ทธิภาพ นําไปสู่ ความสําเร็ จตามจุดประสงค์และเป้าหมายได้ โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยที่สุด อีกทั้ง
สงบ ลักษณะ (2534, หน้า 4) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้เป็ นกระบวนการ จะทําให้เด็กได้แสดงออก หรื อ
ปฏิบตั ิโดยใช้ร่างกาย ความคิด การพูดในการเรี ยน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ คือ ได้ความรู ้หลังจากทํากิจกรรม
2. จากการสร้างรู ปแบบการสอนเขียนสื่ อสารความเรี ยง ด้วยชุดกิจกรรมประสบการณ์วิถีชีวติ ชุมชน
สําหรับผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยการศึกษาแนวคิดพื้นฐานและหลักการในการผลิตชุดกิจกรรม หรื อชุด
การสอนที่ใช้หลักการทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล แนวคิดที่ตอ้ งการเปลี่ยนบทบาทของครู จากเดิมที่ใช้
ครู เป็ นหลักในการบอกความรู ้ ให้ครู เป็ นผูจ้ ดั ประสบการณ์และครู เป็ นผูบ้ อกความรู ้เพียงหนึ่งในสามส่ วน แต่
ให้นกั เรี ยนแสวงหาเพื่อสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองสองส่ วน ตามศักยภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล อีก
ทั้ง ชุดกิจกรรมจะประกอบไปด้วยสื่ อหลากหลายในลักษณะสื่ อประสม การพัฒนาผูเ้ รี ยนเพื่อนําไปสู่ การ
ยกระดับความสามารถการใช้ทกั ษะการเขียนให้กบั ผูเ้ รี ยนนอกจากต้องอาศัยเวลา อาศัยการปฏิบตั ิย้าํ ซํ้าทวน
สื่ อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย นับว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน การพัฒนาสื่ อการเรี ยนการ
สอนเพื่อนําไปสู่ การพัฒนาทักษะการเขียนสื่ อสารให้กบั ผูเ้ รี ยน ผูว้ ิจยั จึงได้ผลิตเป็ นสื่ อประสม ที่สร้างขึ้นใน
ลักษณะของชุดกิจกรรมการสอนเขียนความเรี ยง จากประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้อง
กับแนวคิดของทัศนีย ์ คันธิก (2553) ที่สร้างชุดการสอน ที่มีลกั ษณะเป็ นสื่ อประสมที่เป็ นรู ปธรรม ประกอบด้วย
หน่วยการสอนเขียนที่เรี ยงลําดับจากง่ายไปหายาก ไม่มีความซับซ้อน นักเรี ยนทราบจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ มี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนทราบผลการเรี ยน และปรับปรุ งผลการเรี ยนของตนเองทันที มีการฝึ ก
ปฏิบตั ิซ้ าํ ตามลําดับขั้นตอน ชุดการสอนเขียนที่สร้างจึงมีประสิ ทธิภาพสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด ทักษะการเขียน
ความเรี ยงของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อีกทั้งจากการศึกษาเทคนิค / วิธีการสอนเขียนสื่ อสาร
โดยเฉพาะการศึกษาการใช้สื่อการเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์การเขียนสื่ อสารในระดับมากนั้น มีการใช้
สื่ อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ทั้งสื่ อของจริ ง สถานการณ์จริ ง สื่ อเอกสารต่าง ๆ สื่ อประเภทวิธีการและ
กิจกรรม อีกทั้ง การศึกษารู ปแบบการสอนที่ส่งเสริ มการเขียน และการใช้สื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในลักษณะต่าง
ๆ ที่มีสภาพใกล้เคียงกับบริ บทเดียวกัน เช่น การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ความรู ้เกี่ยวกับชุมชนและวัฒนธรรมของ
ผูเ้ รี ยน เนื่องจากผูเ้ รี ยนจะสามารถเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดเมื่ออยูใ่ นบริ บทการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับตัวผูเ้ รี ยน
เอง ดังนั้น จึงนําแนวคิดจากการศึกษารู ปแบบการใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการเขียน มาปรับ
ประยุกต์ใช้เป็ นแนวคิด / หลักการของรู ปแบบการสอนเขียนสื่ อสารโดยใช้สื่อประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชน
เนื่องจากวิถีชีวิตชุมชนเป็ นวิถีที่นกั เรี ยนได้สมั ผัสจริ ง การนําประสบการณ์ หรื อกิจกรรมจริ งที่ได้รับได้สมั ผัส
มาส่ งเสริ มทักษะการเขียน จึงส่ งผลต่อความสามารถด้านการเขียนสื่ อสารความเรี ยงให้สูงขึ้นได้ จากการ
ค้นคว้าวิจยั จึงกล่าวได้วา่ สื่ อการเรี ยนการสอนเขียนมีความสําคัญมากต่อผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะอย่างยิง่ สื่ อการเรี ยน
การสอนเขียนที่ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้สมั ผัสมากที่สุดทั้งการดู การฟังหรื อสามารถจับต้องได้ เนื่องจากสื่ อการเรี ยน

การสอนที่มีประสิ ทธิภาพสามารถกระตุน้ สมรรถภาพการคิดบนพื้นฐานความจริ งที่สมั ผัสหรื อพิสูจน์แล้ว จึง
สามารถนําผลการคิดมาแปลผลไปสู่ การใช้ทกั ษะการเขียนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังคํากล่าวของ เพเพิร์ท
(ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2545 หน้า 27 ) ที่วา่ หากผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้สร้างความรู ้ และความคิดของตนเองไป
สร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยอาศัยสื่ อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะช่วยให้ความคิดนั้นมองเห็นเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน
เมื่อผูเ้ รี ยนได้สร้างสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดขึ้นมาในโลก หมายถึง เขาได้สร้างความรู ้ในตนเอง ความรู ้ที่สร้างขึ้นจะมี
ความหมายอยูค่ งทน และไม่ลืมง่าย ซึ่งผลการวิจยั ดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุไรวรรณ ชาญวิทยากร
(2553) ที่ได้วจิ ยั การพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยโดยใช้แผนที่ความคิดที่มีเนื้อหา
บริ บทท้องถิ่น สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ รินทร์ เขต 3
ซึ่งผลการวิจยั ดังกล่าวพบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มีความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทย
ระหว่างเรี ยนโดยรวม คิดเป็ นร้อยละ 85.35 และหลังเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 83.88 อยูใ่ นระดับมาก และนักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ดา้ นความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทย หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 นักเรี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยนโดยใช้แผนที่ความคิด ที่มีเนื้อหาบริ บทท้องถิ่น โดยรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ สุ พิศ กลิ่นบุปผา (2545) ที่ใช้วิธีสอนเขียนแผนภาพความคิดพัฒนา
ความสามารถการเขียนความเรี ยงภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อ
เงินอนุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งพบว่า ความสามารถการเขียนความเรี ยงภาษาไทยของนักเรี ยนเพิม่ ขึ้น หลัง
เรี ยนโดยใช้วธิ ีแผนภาพความคิด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก ธรรมชาติการสอนโดยใช้วิธี
แผนภาพความคิด เป็ นรู ปแบบการสอนที่เอื้อต่อธรรมชาติของผูเ้ รี ยนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล การใช้
วิธีการแผนที่ความคิดยังสอดคล้องกับ แสงระวี ประจวบวัน (2553) ที่ได้พฒั นาทักษะการเขียนความเรี ยง โดย
ใช้วิธีแผนภาพความคิด กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนละเอียดอุปถัมภ์ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ปี การศึกษา 2552 ซึ่งพบว่า รู ปแบบการสอนเขียนความเรี ยง โดยใช้แบบฝึ ก
ทักษะแผนที่ความคิด มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านทักษะการเขียนความเรี ยง
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน เนื่องจาก การใช้แผนที่ความคิดช่วยกระตุน้ ความคิด การเรี ยบเรี ยงประเด็น มาวาง
เป็ นโครงเรื่ อง ก่อนที่จะลงมือเขียน ซึ่งเป็ นแนวทางที่จะนําไปสู่ ความสําเร็ จในการเขียน สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั รู ปแบบการสอนเขียนความเรี ยง จากประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชน ในขั้นตอนที่ 2 การเขียนแผนภาพ
โครงเรื่ อง ซึ่งผูว้ ิจยั พบว่า เป็ นขั้นตอนการเรี ยนรู ้ที่ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนสามารถจัดระบบความคิด กําหนดกรอบ
เนื้อหา ที่มาจากประสบการณ์ใกล้ตวั ของผูเ้ รี ยน นํามาวางแผนการเขียนได้ประสบผลสําเร็ จ ซึ่งสอดคล้องกับ
จรวยพร ธรณิ นทร์ (2551, หน้า 32) ที่กล่าวว่า ให้นกั เรี ยนรู ้จกั เรื่ องใกล้ตวั ก่อนแล้วจึงขยายวงออกไป ให้
นักเรี ยนรู ้จกั ตนเองก่อนจึงรู ้จกั ผูอ้ ื่น กลุ่มอื่น และนําเรื่ องที่เหมาะสมกับตนเองหรื อเรื่ องง่ายมาเรี ยนรู ้ก่อนเรื่ อง
ยาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐกาญจน์ เลิศยะโส (2553) ที่ได้ศึกษา การพัฒนาทักษะการเขียนความเรี ยง
ร้อยแก้ว โดยใช้การสอนแบบร่ วมมือ เทคนิค CIRC ร่ วมกับแบบฝึ กการเขียน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่

1 โรงเรี ยนแดนดงพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยใช้ประสบการณ์และ
ข้อมูลที่เป็ นภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาฝึ กคิด ฝึ กเขียนเรี ยบเรี ยงถ้อยคํา และเขียนขยายความตามประสบการณ์ ซึ่ง
พบว่า ผลสัมฤทธิ์การเขียนความเรี ยงร้อยแก้วของนักเรี ยน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้นการใช้สื่อส่ งเสริ มการเขียนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับสภาพของผูเ้ รี ยนนั้นจะ
ส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์การเขียน ดังงานวิจยั ของ พิพฒั น์ บรรพตระกุลชัย (2551) ที่ได้วจิ ยั เรื่ อง เทคนิคการใช้สื่อ
ภาพปฏิทิน เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กรณี ศึกษานักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปี ที่ 1 โรงเรี ยนปัญญาภิวฒั น์เทคโนธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูเ้ รี ยน ของกลุ่มที่ใช้เทคนิคผูเ้ รี ยนกําหนดหัวข้อเรื่ อง และเลือกภาพปฏิทินเอง สู งกว่า กลุ่มที่ใช้เทคนิคผูส้ อน
กําหนดหัวข้อเรื่ องและกําหนดภาพปฏิทินให้ โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (*p < .05) และผลสัมฤทธิ์
ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยน โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (*p <
.05) ทุกกลุ่ม
3. จากการศึกษาประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชน พบว่า ชุดกิจกรรม
ที่สร้างขึ้น มีประสิ ทธิภาพ 83.40 / 86.28 ซึ่งมีประสิ ทธิภาพสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด 80 / 80 ปั จจัยสําคัญ
ที่ทาํ ให้รูปแบบการสอนเขียนความเรี ยง ด้วยชุดกิจกรรมประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชน มีประสิ ทธิภาพ
คงสื บเนื่องมาจาก ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการสร้างอย่างมีหลักเกณฑ์และมีข้นั ตอน โดยศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี
เทคนิค / วิธีการสอน รู ปแบบการสอนเขียนสื่ อสาร สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เพื่อนําข้อมูลไปเป็ น
แนวทางในการกําหนดลักษณะรู ปแบบการสอนเขียน และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น
ของผูเ้ รี ยน ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบข่ายกระบวนการจัดกิจกรรม เนื้อหาของชุดกิจกรรม แล้วจึงดําเนินการสร้าง
ตามหลักการ ลําดับขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ หลังจากนั้นได้นาํ ชุดกิจกรรมประสบการณ์วิถีชีวติ ชุมชนที่สร้างขึ้น ไป
ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษา กิจกรรม ระยะเวลาที่ใช้ในการสอน แล้วนําชุด
กิจกรรมมาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนนําชุดกิจกรรมไปทดลองใช้ข้ นั 1 : 1 กับนักเรี ยน
จํานวน 3 คน นําข้อบกพร่ องมาปรับปรุ งแก้ไข นําไปทดลองใช้ข้นั 1 : 10กับนักเรี ยนจํานวน 10 คน เพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไข ก่อนนําไปทดลองขั้น 1 : 100 กับนักเรี ยนจํานวน 30 คน เพื่อหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการ
สอนเขียนความเรี ยง ด้วยชุดกิจกรรมประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชน ที่สร้างขึ้น ฉะนั้นจะเห็นได้วา่ ในการพัฒนา
ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างตามหลักการอย่างเป็ นลําดับขั้นตอน ผ่านการทดลองใช้ ปรับปรุ งแก้ไขทั้ง
ในด้านเนื้อหา ภาษา กิจกรรม สื่ อการเรี ยนรู ้ ระยะเวลาในการสอน จึงทําให้รูแปบการสอนเขียนความเรี ยง
ด้วยชุดกิจกรรมประสบการณ์วิถีชีวติ ชุมชนที่สร้างขึ้น มีประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่
กําหนดไว้ ดังคํากล่าวของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2539, หน้า 490) ที่ได้อธิบายว่า การทดสอบประสิ ทธิภาพของ
ชุดการสอน หรื อ ชุดกิจกรรม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Developmental Testing” การตรวจสอบพัฒนาการให้
งานดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ หมายถึง การนําชุดกิจกรรมไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อปรับปรุ งแล้วก็
นําไปทดลองสอนจริ ง (Trial Run) นําผลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไข เสร็ จแล้วจึงผลิตออกมาเป็ นจํานวนมาก ทั้งนี้

การทดลองใช้ หมายถึง การนําชุดกิจกรรมที่ผลิตขึ้นเป็ นต้นแบบไปทดลองใช้ตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ เพื่อ
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมให้เท่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ ส่ วนการนําไปทดลองสอนจริ ง หมายถึง การ
นําชุดกิจกรรมที่ได้ทดลองใช้และปรับปรุ งแล้วทุกหน่วยในแต่ละวิชาไปสอนจริ งในชั้นเรี ยน หรื อใน
สถานการณ์การเรี ยนที่แท้จริ ง เป็ นเวลา 1 ภาคเรี ยนการศึกษาเป็ นอย่างน้อย อีกทั้ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ภาณี คูสุวรรณ์ (2545) ที่ได้พฒั นาชุดการสอน เรื่ องพลังงานเพื่อเสริ มสร้างกระบวนการคิด สําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งพบว่า ชุดการสอนที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิภาพ 86.86 / 87.28 ซึ่งสู งกว่ามาตรฐาน 85 /
85 ที่ต้ งั ไว้ นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดการสอนมีกระบวนการคิดเพิ่มขึ้น
4. จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านการเขียนสื่ อสารความเรี ยง หลังเรี ยน โดยใช้
ชุดกิจกรรมประสบการณ์วถิ ีชีวิตชุมชน ที่สร้างขึ้น ซึ่งพบว่า นักเรี ยนสามารถพัฒนาระดับความสามารถการ
เขียนสื่ อสารความเรี ยง ให้สูงขึ้นได้ในลักษณะ สู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดนั้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พงศ์ฐิติ
พัสอ๋ อง (2551) ที่ได้ศึกษา การใช้สื่อสภาพจริ งในการส่ งเสริ มการอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่งพบว่า ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยน ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง หลังการ
เรี ยนโดยใช้สื่อสภาพจริ งในการส่ งเสริ มการอ่านทั้ง 5 สัปดาห์ สู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ นักเรี ยนร้อยละ
90.5 มีความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ระดับดีข้ ึนไป คงเนื่องจาก ประสิ ทธิภาพของสื่ อสภาพจริ งหรื อสื่ อ
ประสบการณ์จริ ง ซึ่งเป็ นสื่ อที่นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง ได้สงั เกต ได้สมั ผัสจริ งนั้นส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
จริ ง อีกทั้ง การประยุกต์ใช้รูปแบบการสอนเขียนสื่ อสารจากแหล่งเรี ยนรู ้และวัฒนธรรมของตนเอง ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้ใช้ประสบการณ์และความคิดของตนเองอย่างเต็มที่มาพัฒนางานเขียน ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
สอดคล้องแนวคิดของ จันทร์ชลี มาพุทธ (2546, หน้า 1) ที่วา่ เด็กต้องมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง ผูส้ อนต้องตระหนักคุณค่าว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนต้องมีประสบการณ์และทักษะเดิมของตนเอง ซึ่งจะเป็ น
พื้นฐานสําคัญในการสร้างความรู ้หรื อประสบการณ์ใหม่ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูแ้ สวงหาติดตามการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ หทัย น้อยสมบัติ (2546) ซึ่งได้ศึกษาผลการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
6 โดยการสร้างเรื่ องจากแหล่งเรี ยนรู ้ผา่ นทางประสบการณ์ตรง ซึ่งพบว่า เป็ นวิธีการสอนที่มีชีวิตชีวาโดยผูส้ อน
และผูเ้ รี ยนต่างช่วยกันหาเนื้อหา และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้สามัญสํานึก ใช้ทกั ษะในการสํารวจสิ่ งแวดล้อม
และใช้ทกั ษะในการอธิบายความคิดได้เต็มที่ ดังนั้น ผูเ้ รี ยนจะกระตือรื อร้นเป็ นอย่างมากในการสร้างผลงาน
ของเขาอย่างเต็มที่ตามความสามารถ ผูเ้ รี ยนจะเพลิดเพลินไปกับการสร้างผลงานของเขา
5. จากการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยน โดยใช้รูปแบบการสอนเขียนความเรี ยง
ด้วยชุดกิจกรรมประสบการณ์วิถีชีวติ ชุมชน ที่พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และมี
ความคิดเห็นว่า ทักษะการเขียนมีประโยชน์ต่อการสื่ อสารหรื อเรี ยนรู ้ในระดับ มากที่สุด คําตอบดังกล่าว
สะท้อนให้เราทราบว่า ผลการใช้รูปแบบการสอนเขียนความเรี ยง ด้วยชุดกิจกรรมการประสบการณ์วิถีชีวิต
ชุมชนที่พฒั นาขึ้นนั้น ได้ส่งผลต่อเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ภาษาไทยด้านการเขียน ทําให้นกั เรี ยนเห็น
ความสําคัญของการเขียน จึงอาจกล่าวได้วา่ การสอนเขียนโดยเฉพาะการสอนเขียนสื่ อสารความเรี ยงที่นาํ ไปสู่

การพัฒนาทักษะ และเจตคติที่ดีของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนรู ้น้ นั สื บเนื่องมาจากการใช้กระบวนการ เทคนิค /
วิธีการสอนต่าง ๆ อีกทั้ง การคํานึงถึงสภาพปั ญหาของผูเ้ รี ยน รวมถึงบริ บทสิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั การแก้ไข
ตรวจทานงานเขียน การเอาใจใส่ ให้กาํ ลังใจของครู และการใช้เทคนิคแรงจูงใจกระตุน้ ให้อยากเรี ยนอยากรู ้ใน
บรรยากาศผ่อนคลายไม่เคร่ งเครี ยด จึงนําไปสู่ การสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ ซึ่งแนวทางดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภาฤดี วิภาวิน (2543) ที่ได้ศึกษานักเรี ยนที่ได้รับการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์โดย
ใช้สื่อประสม ซึ่งพบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้สื่อประสม พบว่า นักเรี ยนร้อย
ละ 96.35 มีความคิดเห็นที่ดี โดยนักเรี ยนมีความรู ้สึกชอบและต้องการให้นาํ กลับมาใช้เป็ นสื่ อการสอนอีก
นักเรี ยนรู ้สึกสนุกสนานกับการเรี ยนการสอน นักเรี ยนสนใจและอยากเรี ยนรู ้ต่อไปมากขึ้น และนักเรี ยนเข้าใจ
ในบทเรี ยนมากขึ้น ทั้งนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนงค์ศิริ วิชาลัย (2553) ที่ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การ
สร้างและการใช้ชุดการเรี ยนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 2 โรงเรี ยนในสังกัดกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ซึ่งพบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้ ชุด
การเรี ยนการสอน ในระดับมาก ในด้านชุดการเรี ยนการสอนช่วยให้การเรี ยนไม่น่าเบื่อหน่าย 45.30 % ไม่อาย
เพื่อนเมื่อตอบผิด 40.30 % ช่วยให้เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง 39.70 % นําไปฝึ กที่บา้ นได้ 38.48 % และระดับมาก
ที่สุดช่วยฝึ กทักษะและทบทวนเนื้อหาได้ดี ช่วยให้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนกับครู และเพื่อน 34.54 %
ช่วยให้มีความรู ้เพิ่มขึ้น 30 % นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนระดับมาก
ช่วยให้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนกับครู และเพื่อน 42.73 % มีความรู ้เพิ่มขึ้น 42.73 % ง่ายต่อการเรี ยนวิชา
อื่น 42.32 %

