
บทที่  5 
 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 

การวิจัยเรื่อง การสรางชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สรุปผลไดดังนี้ 
 
สรุปผล 
 

1. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.1 เพื่อสรางชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
1.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียนและหลัง

เรียนของนักเรียนที่ใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคและของนักเรียนที่ใชแผนการสอนปกติ 
1.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียนของนักเรียน

ที่ใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคกับนักเรียนที่ใชแผนการสอนปกติ 
2. สมมติฐานของการวิจัย 

2.1 ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคที่สรางขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 70/70 

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนหลังไดรับการสอนโดยใช
ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคเปนสื่อสูงกวากอนไดรับการสอน 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
อนุบาลแมสะเรียง (บานโปง) อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 23 คน โดยใชวิธีการ
สุมอยางงาย 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 76 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.2.1 ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค จํานวน 49 แบบฝก จําแนกเนื้อหา

ดังนี้ 
3.2.1.1 การสรางคํา   จํานวน 15 แบบฝก   
3.2.1.2 การสรางขอความ จํานวน 11 แบบฝก   
3.2.1.3 การสรางประโยค  จํานวน 12 แบบฝก    
3.2.1.4 การสรางเรื่อง   จํานวน 11 แบบฝก   

3.2.2 แผนการสอนการเขียนเชิงสรางสรรค จํานวน 26 แผน แผนละ 1 
ช่ัวโมง รวมทั้งส้ิน 26 ช่ัวโมง 

3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคหรือวัดทักษะ มี 
2 ตอน โดยนําเนื้อหาที่สอนทั้ง 4 เร่ือง และองคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรคในดาน
ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน ความคิดริเร่ิม ความคิดละเอียดลออ มาเปนแนวในการเขียน
แบบทดสอบทั้ง 2 ตอน แบบทดสอบทั้งสองตอนนี้ จะใชวัดกอนและหลังการใชชุดฝกทักษะการ
เขียนเชิงสรางสรรคครบทุกแผนการสอนแลว ซ่ึงตอนที่ 1 มีทั้งหมดจํานวน 6 ขอใหญ 30 ขอเล็ก  
ตอนท่ี 2 มีทั้งหมดจํานวน 1 ขอ เปนการบรรยายรูปภาพ แบบทดสอบทั้ง 2 ตอนนี้ไดผานการ
ทดสอบหาคุณภาพแลว เลยไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเทากับ 0.75 และ 0.85 ตามลําดับ 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  

โดยดําเนินการวิจัยดังนี้ 
3.3.1 ทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยางกอนการสอนโดยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้น   
3.3.2 ดําเนินการทดลอง โดยใชเวลาในสอน 26 ช่ัวโมง วันละ 1 ช่ัวโมง  

สลับกัน 2 หองในชวงเชากับชวงบาย ตามแผนการสอนการเขียนเชิงสรางสรรค จํานวน 26 แผน    
3.3.3 ทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยางหลังการสอนโดยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคฉบับเดิมที่ใชกอนการสอน  
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3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.4.1 หาประสิทธิภาพของชุดฝกการเขียนเชิงสรางสรรคตามเกณฑ

ประสิทธิภาพ 70/70 โดยใชคารอยละ  
3.4.2 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสรางสรรคของ

นักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียนกับหลังเรียน โดยการ
ทดสอบความมีนัยสําคัญของคาเฉลี่ยผลตาง ดวยการทดสอบคาที ( t – test )    

3.4.3 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียน
ของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค กับกลุมที่เรียนโดยการสอน
แบบปกติ โดยการทดสอบความมีนัยสําคัญของคาเฉลี่ยคะแนนแตละกลุม ดวยการทดสอบคาที      
(t – test)  

3.5 ผลการวิเคราะหขอมูล 
การสรางชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
3.5.1 การหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ในกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตามเกณฑประสิทธิภาพ 70/70 มีคา
เทากับ 30 คิดเปนรอยละ 75.00 และคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเทากับ 
28.74 คิดเปนรอยละ 71.85 นั่นคือ ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑ  
75.00/ 71.85 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 70/70 ซ่ึงถือไดวาชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 

3.5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียน
กับหลังเรียนของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จําแนกรายดาน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนเรียนกับ
หลังเรียน ของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 รวมทุกดาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3.5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียน
กับหลังเรียนของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ พบวา ผลสัมฤทธิ์ดานการเขียนเชิง
สรางสรรคของนักเรียนกลุมที่เรียน โดยการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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3.5.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียน 
ของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคกับกลุมที่เรียนโดยการสอนแบบ
ปกติ  รวมทุกดานพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียน ในทุกๆ ดาน ของนักเรียน
กลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สูง
กวานักเรียนกลุมที่เรียนโดยการสอนแบบปกติอยางมีนัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
การอภิปรายผล 
 

ผลการสรางชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ผลการหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตามเกณฑประสิทธิภาพ 70/70 มีคาเทากับ  
75.00/ 71.85 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 70/70 ซ่ึงถือไดวาชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคที่
ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการสรางชุดฝกที่ผูวิจัยอาศัยหลักจิตวิทยาการศึกษา
ตามทฤษฎีที่วาดวยการเรียนรูอยางมีความหมายของออสซูเบล และตามหลักการสอนใหผูเรียน
เรียนรูโดยการคนพบของบรูนเนอร (สุรางค โควตระกูล,2533:203–205) ประชุมพร สุวรรณตรา 
(อางใน วิไล ชิณวงศ,2526:20) นิตยา ฤทธิ์โยธี (2518:63- 67) อางใน วัลลีย เริงเกษตรกรณ (2527:38) 
กลาวคือ มีการบอกใหนักเรียนไดทราบถึงวัตถุประสงคของบทเรียน พรอมกับบอกใหทราบถึงคํา
จํากัดความขององคประกอบของความคิดทั้ง 4 ดาน ที่จะนํามาใชเปนหลักพื้นฐานในการคิดและ
การเขียนเชิงสรางสรรค มีการแบงชุดฝกออกเปนตอนๆ โดยเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก  
เชน  มีการสอนเรื่องการสรางคํา การสรางขอความ การสรางประโยคและการสรางเรื่องราว พรอม
กันนี้ก็มีการใหความรูในเรื่องหลักการหรือความคิดรวบยอด และเสนอตัวอยางเพื่อฝกใหผูเรียนได
ปฏิบัติตามเมื่อพิจารณาถึงการนํา  แบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคไปใชแลว ยังพบวาในแต
ละชุดฝกจะมีคําชี้แจงสั้นๆ ใชภาษาที่งาย ชวยใหผูเรียนศึกษาไดดวยตนเองและเขาใจงาย ไมเกิด
ความเบื่อหนาย และมีภาพประกอบทั้งในใบความรู หลักการ ตัวอยางที่เกิดจากประสบการณที่
นักเรียนคุนเคยหรือประสบการณที่ใกลตัวไปหาไกลตัว ผูเรียนจะเกิดความคิดเชื่อมโยงจากความรู
เดิมไปหาความรูใหมไดงาย จึงทําใหชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพที่สูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว 
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2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียนกับหลัง
เรียนของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 จําแนกรายดาน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรค กอนเรียนกับหลัง
เรียน ของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 รวมทุกดาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑประสิทธิภาพที่สูง
กวาเกณฑที่กําหนดไว ทั้งนี้ ในการสอนทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ผูวิจัยไดพิจารณาหลักการ
สอนเขียนเชิงสรางสรรค ดังที่ นิตยา ฤทธ์ิโยธี (2518: 63-67) ไดกลาวไวคือ แบบฝกแตละแบบฝก
จะเนนใหเกิดความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) ที่ตองอาศัยความรูความเขาในเรื่อง
องคประกอบ ความรูและหลักการที่เกี่ยวกับแบบฝกเหลานั้น รวมถึงประสบการณที่มีอยูเดิม มา
เชื่อมโยงเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ไมกําหนดคําตอบตายตัว ไมตัดสินผลงานของนักเรียนวาผิด
หรือถูก แตจะกระตุนใหผูเรียนไดมีอิสระในการคิดและเขียนไดอยางเต็มที่ ขั้นการสอนเขียนเชิง
สรางสรรคจะเริ่มจากขั้นการจูงใจ เพื่อสรางความรูสึกใหแกนักเรียนที่อยากเขียน ขั้นแลกเปลี่ยน
ความคิดในเรื่องที่สนใจ โดยการเปดโอกาสใหเด็กไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อจะไดแนวคิด
หลายแนวทาง ขั้นเขียนโดยใหนักเรียนไดเขียนอยางอิสระ ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดจากเรื่องที่เขียน  
โดยแลกเปลี่ยนกันอาน เพื่อจะไดมีแนวคิดเพิ่มเติม และขั้นติดตามผลจะมีการติดตามกิจกรรม
บางอยาง เชน เขียนเรื่องที่ตอเนื่องกันและมีการแกไขขอบกพรองดวย   

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการเขียนเชิงสรางสรรค กอนเรียนกับหลัง
เรียนของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ พบวา ผลสัมฤทธิ์ดานการเขียนเชิงสรางสรรค
ของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นอยกวาระดับ .01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูในดานทักษะการเขียน
เชิงสรางสรรค จากการสอนแบบปกติที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง ซ่ึงเปน
ธรรมชาติของการเรียนรูตางๆ ยอมทําใหผูเรียนไดรับความรูเพิ่มขึ้น แตเมื่อพิจารณาถึงผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียนของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝก
ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค  กับกลุมที่เรียนโดยการสอนแบบปกติรวมทุกดาน พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียน ในทุกๆ ดาน ของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการ
เขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สูงกวานักเรียนกลุมที่เรียนโดยการสอน
แบบปกติ อยางมีนัยความสําคัญทางสถิตินอยกวาระดับ .01 ทั้งนี้เพราะขณะที่ผูเรียนทําชุดฝกทักษะ
การเขียนเชิงสรางสรรคนั้น จะชวยใหเด็กเกิดปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียน
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กับครู ซ่ึงทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจ มีอิสระในการคิด การเขียนไดอยางเต็มที่ ยิ้มแยมแจมใส ชวย
ใหเด็กเกิดความอบอุนและมีความมั่นใจที่จะกลาแสดงออกในการคิดและการเขียนเชิงสรางสรรค   
และยังเปนการสนองความตองการของเด็กเกี่ยวกับความตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของหมู
คณะ เด็กที่เรียนเกงและเด็กที่เรียนออนไดทํางานรวมกัน จะทําใหเกิดความเขาใจกันและเกิดความ
ภูมิใจที่ทุกคนไดมีสวนรวมใหกลุมสําเร็จไดภายในเวลาที่กําหนด เด็กที่เรียนไมเกงก็จะมีความรูสึก
วาตนเองมีคาสูงขึ้นที่ไดรับการยอมรับจากเพื่อนในการเสนอความคิดเห็นที่คนอื่นไมมีและทุกคน
ไดเรียนรูแนวคิดที่กวางไกลของแตละคนดวย จะชวยใหการคิดของแตละคนมีแนวคิดที่กวางไกล
ไปดวย    
 
ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะในการนําชุดฝกไปใช 
1.1 การนําเอาชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคนี้ไปใช ครูผูสอนควรศึกษา

แผนการสอน การเตรียมสื่อการเรียนการสอนและดําเนินการเรียนการสอนตามที่ไดระบุไวจนเกิด
ความมั่นใจในการสอน 

1.2 ส่ือที่ใชในแผนการสอนทุกครั้ง สามารถปรับยืดหยุนไดตามสภาพของผูเรียน  
รวมทั้งความสามารถในการจัดหาสื่อ เชน การบรรยายภาพตอเนื่อง ถาครูไมสามารถวาดภาพหรือ
จัดหาภาพใหเหมือนกับแผนได ครูอาจจะนําภาพตอเนื่องแบบอื่นมาสอนแทนได   

1.3 กอนที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมในชุดฝก ครูควรชี้แจงเรื่องระยะเวลา
และเนนใหศึกษาเกี่ยวกับความรู หลักการตัวอยาง และคําส่ังในชุดฝกใหเขาใจกอนลงมือปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยใหเสร็จในเวลาที่กําหนดจะชวยใหเด็กมีความตั้งใจปฏิบัติไดดีขึ้น และ
ขณะเดียวกันครูจะตองคอยดูแลเด็กที่ทํางานเปนกลุม และรายบุคคลอยางทั่วถึงดวย เมื่อเห็นวาเด็ก
ยังไมคอยเขาใจก็อธิบายซํ้าจนเขาใจแลวใหลงมือปฏิบัติ 

1.4 ควรมีการตรวจชุดฝกเด็กทันทีเมื่อเด็กทําเสร็จแลว เพราะเด็กกําลังสนใจ การ
ใหขอแนะนําแกไขขณะที่เด็กสนใจ เพราะชวยใหเด็กมีแนวคิดที่พัฒนาขึ้น และควรจะนําผลงานที่ดี
ไปติดที่ปายนิเทศเพื่อใหเด็กไดเห็นผลงานที่ประสบผลสําเร็จของผูอ่ืน เพื่อจะนํามาเปนแนวทางใน
การแกไขงานตนเอง 

1.5 การสรางชุดฝกควรจะหารูปภาพที่มีความแปลกใหมมาประกอบในสวนที่เห็น
วาสมควรและในชุดฝกนั้น คําส่ังควรจะเปนแบบสั้นๆ ใชภาษางายๆ เรียงตามลําดับขั้นตอนจากงาย
ไปหายาก 
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2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอนทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค โดยบูรณาการ

กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ  
2.2 ควรมีการทดลองนําชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคไปใชกับนักเรียน

ระดับช้ันที่สูงขึ้น โดยมุงเนนทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในระดับที่ยากขึ้น เชน การเขียนเรื่องราว 
เร่ืองสั้น นิทาน หรือเร่ืองสั้นเชิงสารคดี ฯลฯ 
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