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Abstract
The purposes of this study were to (1) compare the students reading comprehension before and after
using folktales in Sakaeo Province as Aids of Mathayom Suksa I students at Begrim School, Sakaeo Province;
(2) compare the students creative writing before and after using folktales in Sakaeo Province as aids and; (3)
study the relationship between the students reading comprehension scores and creative writing scores.
The samples consisted of 30 purposively selected Mathayom Suksa I students studying in the first
semester of the academic year 2013 at Begrim School, Sakaeo Province The research instruments included
fifteen lesson plans, one lesson plan for preparing reading comprehension toward reaching creative writing, two
lesson plans for pretests, two lesson plans for posttests and ten lesson plans for the experiments with the
samples. The lesson plans included folktales in Sakaeo Province, reading comprehension and creative writing
tests, reading comprehension and creative writing exercises and criterion for assessment.
The methodolody of research were as following. First step prepared reading comprehension and pretests.
Afterwards ten experiments were used folktales in Sakaeo Province as aids to develop reading comprehension
toward reaching creative writing, one experiment use two hours and finaly posttests. Data were analyzed using
the percentage, mean, standard deviation, t-test, and Pearson’s product moment correlation.
The findings were as follows: (1) The students’ post – learning reading comprehension was significantly
higher than their pre – learning counterpart at the .05 level. (2) The students’ post – learning creative writing
was significantly higher than their pre – learning counterpart at the .05 level. (3 ) The students’ reading
comprehension tests and reaching creative writing tests for pretesting and posttesting correlated which was
statistically significant at the .05 level.
Keywords: Folktales in Sakaeo Province , Reading Comprehension , Creative Writing
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บทนํา
การอ่านจับใจความเป็ นทักษะสําคัญ เพราะสามารถช่วยให้บุคคลทัว่ ไปเข้าใจถึงเรื่ องที่อ่าน รับรู ้ขา่ วสารได้
ถูกต้อง สําหรับนักเรี ยนในการเรี ยนวิชาทุกสาขาจะใช้ทกั ษะในการอ่านจับใจความ เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหา
ความรู ้และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่ งปั จจุบนั การศึกษาขยายขอบเขตกว้างขึ้น เปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้ศึกษาหาความรู ้
ตลอดชีวิต ดังนั้นการอ่านจับใจความจึงมีความจําเป็ นในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวให้ทนั ยุคข้อมูลข่าวสาร การอ่าน
จับใจความทําให้รู้ข่าวสารความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของโลก ตลอดจนทําให้การดํารงชี วิตประจําวัน
เป็นปรกติสุขและมีคุณภาพ ดังที่ สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2552 : 45) กล่าวว่า การอ่านจับใจความเป็นการอ่านเพื่อ
ค้นหาประเด็นสําคัญ ของเรื่ อ ง อันประกอบด้วยประโยคสําคัญ ของย่อ หน้าต่างๆ ซึ่ งผูอ้ ่ านนํามาเรี ยบเรี ยงให้มี
ใจความกระชับโดยใช้ภาษาที่เป็ นคําพูดของตนเอง แต่ยงั คงไว้ดว้ ยประโยคสําคัญต่างๆ ลักษณะของการอ่านจับ
ใจความดังกล่ าว เกี่ ยวข้อ งกับการทํางานของสมองที่ ท าํ ให้อ่านแล้วเข้าใจระบุ เป็ นใจความของเรื่ องได้ถูกต้อง
ดังนั้น ผูท้ ี่จะประสบความสําเร็ จในการเรี ยนและการทํางานนั้นจําเป็นต้องฝึ กฝนและพัฒนาการอ่านจับใจความให้
มากขึ้น
การอ่านจับใจความเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ และนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน เพราะใน
ชีวิตประจําวันของนักเรี ยนต้องอ่านเป็ นจํานวนมาก หากว่านักเรี ยนอ่านได้รวดเร็ วและจับใจความสําคัญได้กจ็ ะช่วย
ให้นกั เรี ยนอ่านได้มาก ทําให้มีความรู ้มาก สามารถทํางานตามที่ครู มอบหมายได้อย่างรวดเร็ ว การอ่านจับใจความ
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 มาตรฐาน ท 1.1 ตัวชี้วดั ม.1/2 จับใจความสําคัญจากเรื่ องที่อ่าน ได้กาํ หนดให้นกั เรี ยนต้องอ่านจับใจความสําคัญ
จากสื่ อต่างๆ ที่กาํ หนดในสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง ได้แก่ นิ ทานชาดก งานเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ บันเทิงคดี งาน
เขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2552 : 17) จะเห็นได้ว่าการ
อ่านจับใจความเป็ นสิ่ งสําคัญและจําเป็ นสําหรับการอ่านหนังสื อทุกประเภทและยังเป็ นพื้นฐานในการอ่าน เพื่อระบุ
เหตุและผล และข้อเท็จจริ งกับข้อคิดเห็น เพื่อตีความ เพื่อตอบคําถามหรื อเพื่อพิจารณาอีกด้วยผูม้ ีความสามารถใน
การอ่านจับใจความสําคัญจะช่วยในการอ่านหนังสื อได้รวดเร็ ว การอ่านจับใจความจําเป็ นต้องฝึ กฝนอยูเ่ สมอ ไม่ว่า
จะอ่านเรื่ องอะไรหรื ออยูใ่ นระดับใดก็ตาม เพราะถ้าไม่สามารถจับใจความสําคัญได้ก็จะไม่ได้ก่อประโยชน์จากการ
อ่ านเท่ าที่ ค วร การแสวงหาความรู ้ แ ละเมื่ อ จบไปแล้ว ก็ ต ้อ งนําไปใช้ในชี วิ ต ประจําวัน ดังที่ อรทัย ชี ต ารั ก ษ์
(2546:11) ได้สรุ ปประโยชน์ของการอ่านจับใจความไว้ว่า การอ่านจับใจความมีประโยชน์อย่างยิ่งที่นาํ มาใช้เป็ น
พื้นฐานในการแสวงหาความรู ้ และมีความจําเป็ นเพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน ส่ วน ลักขณา แสงขาว (2553 : 69) ได้
กล่าวถึ งประโยชน์ของการอ่านจับใจความว่า ผูอ้ ่านเข้าใจความหมายของคํา จับประเด็น วิเคราะห์เนื้ อหาและ
สามารถนําความรู ้ที่ได้ไปใช้ในชี วิตประจําวัน ดังนั้น การอ่านจับใจความจึงเป็ นทักษะที่มีความหมาย เพราะถ้า
ขาดทักษะนี้ ยอ่ มประสบความล้มเหลวในการอ่านแน่ นอน และความคล่องแคล่วในกระบวนการอ่านจับใจความ
เป็ นกุญแจดอกสําคัญที่ช่วยพัฒนาการอ่านของนักเรี ยนให้กา้ วหน้าไปสู่ การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ปั ญหาการอ่านจับใจความของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาที่พบ คือ นักเรี ยนยังขาดทักษะในการอ่าน โดยมี
สาเหตุ ดังที่ สุ นัน ทา มัน่ เศรษฐวิท ย์ (2545 : 9) ได้ระบุ ถึงปั ญ หาการสอนอ่ านที่ ไม่ ป ระสบผลสําเร็ จ สรุ ป ได้
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3 ประการ คือ ปั ญหาจากตัวครู ตัวนักเรี ยน และทางโรงเรี ยน ปั ญหาจากตัวครู คือไม่เข้าใจวิธีการสอนอ่าน ไม่มี
ความรู ้ เกี่ ยวกับ จิ ต วิท ยาในการสอนอ่ าน ส่ วนตัวนัก เรี ยนมี ปัญ หามาจากสภาพแวดล้อ ม ระดับ ความสามารถ
ประสบการณ์ทางภาษาที่ต่างกัน หรื อมีปัญหาด้านสุ ขภาพร่ างกาย จิ ตใจ สําหรับปั ญหาเกี่ ยวกับทางโรงเรี ยนคือ
วัสดุอุปกรณ์ สื่ อการสอนที่ไม่เพียงพอ ไม่ทนั สมัย อรทัย ชี ตารักษ์ (2546 : 3) ได้กล่าวถึงปั ญหาเกี่ยวกับการอ่าน
คือ นักเรี ยนไม่ชอบอ่านหนังสื อ อ่านแล้วจับใจความไม่ได้ ปทุมกาญจน์ ศรี สุวรรณ (2549 : 3) ได้สรุ ปปั ญหา
การอ่านของนักเรี ยนไว้ว่า ขาดทักษะในการอ่าน อ่านแล้วจะจดจําเฉพาะเนื้ อหาบางตอนหรื อชื่ อตัวละครที่เด่น
สรุ ปใจความสําคัญไม่ได้ ไม่สามารถแยกข้อเท็จจริ งหรื อสรุ ปแนวคิดจากเรื่ องที่อ่านได้ ส่ วน สอางค์ ดําเนินสวัสดิ์
(2549 : 75 อ้างถึ งใน เสาวนี ย ์ ธนะสาร 2553:43) ) ได้ก ล่ าวถึ งปั ญ หาด้านการอ่ านไว้ 4 ด้าน คื อ ปั ญ หาจาก
นักเรี ยน จากครอบครัว จากสิ่ งแวดล้อมสังคม และจากการเรี ยนการสอน ปั ญหาจากนักเรี ยน คือ ไม่ได้รับการ
ปลูกฝังให้รักการอ่าน ขาดความพร้อมทางร่ างกาย ทางอารมณ์และความสามารถในการอ่าน ปั ญหาจากครอบครัว
ผูป้ กครอง คือ ไม่เห็นคุณค่าของการอ่าน ส่ วนปั ญหาจากสิ่ งแวดล้อมสังคมที่ขาดหนังสื อ มีแหล่งบันเทิงเริ งรมย์
มาก สําหรับปั ญหาจากการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนขาดห้องสมุดที่ดี ไม่จดั กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน เนื่ องจากใน
ปั จจุบนั นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาจํานวนมากมีปัญหาในการอ่านหนังสื อ เช่ น อ่านไม่เป็ น จับใจความสําคัญ
ไม่ได้ เพราะพื้นฐานระดับประถมศึกษาของนักเรี ยนบางคนไม่ดีพอ เมื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาก็กลายเป็ น
ปั ญหาต่อเนื่อง ดังนั้นครู ควรปรับปรุ งการสอนโดยหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้นที่จะอ่าน
ส่ วนปั ญหาการอ่านจับใจความของนักเรี ยนบางคนอ่านช้า อ่านได้แต่ไม่เข้าใจเรื่ องที่อ่าน จับใจความสําคัญของ
เรื่ องไม่ได้ เมื่อเป็ นเช่นนี้จึงก่อให้เกิดปัญหากับตัวเอง ดังที่ กรมวิชาการ (2546 : 188) ได้สรุ ปปัญหาของการอ่าน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ว่า อ่านแล้วไม่สามารถสรุ ปประเด็นสําคัญได้ จับใจความของเรื่ องที่อ่านไม่ได้
แยกสิ่ งที่เป็ นข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็นไม่ได้
ดังนั้นสรุ ปได้ว่า ปั ญหาการอ่านของนักเรี ยนคือ ขาดทักษะในการอ่าน อ่านแล้วจะจดจําเฉพาะเนื้อหาบาง
ตอนหรื อชื่ อตัวละครที่เด่น สรุ ปใจความสําคัญไม่ได้ ไม่สามารถแยกแยะข้อเท็จจริ งหรื อสรุ ปแนวคิดจากเรื่ องที่
อ่านได้ โรงเรี ยนบี กริ ม (2555) ได้สรุ ปผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2555 สาระการอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ตัวชี้วดั ม.1/2 จับใจความสําคัญจากเรื่ องที่อ่าน
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.50 จึงสรุ ปได้วา่ นักเรี ยนมีปัญหาในด้านการอ่านจับใจความ
จากปั ญหาการอ่านจับใจความที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า การอ่านจับใจความมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการ
แสวงหาความรู ้และการดํารงชีวิต ครู จะต้องรู ้จกั วิธีใช้สื่อและวิธีการสอนต่างๆ เพื่อช่วยสร้างและพัฒนาทักษะการ
อ่ านจับใจความให้แก่ นักเรี ยน ท่ ามกลางกระแสวัฒ นธรรมของโลกที่ เกิ ดหลัง่ ไหลและแลกเปลี่ ยนกันอย่างไร้
ขอบเขต ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่ งที่ ได้รั บ กระแสเหล่ านั้น จากการสื่ อ สารไร้ พ รมแดน สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์และ
เทคโนโลยีที่ปรากฏในรู ปแบบต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในเรื่ องการคิดและการปฏิบตั ิ ตลอดจนค่านิ ยมอันดี
งามของไทยได้ถูกลบเลือนไป ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่าเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวควรนํานิ ทานพื้นบ้านมาประกอบการ
อ่าน เพราะนิ ทานเป็นโบราณอุบายที่ใช้สอดแทรกแนวคิด ค่านิ ยมและวัฒนธรรมที่ตอ้ งปลูกฝังให้กบั เยาวชน ถ้า
ครู พฒั นาการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้านของไทยสร้างเป็ นสื่ อพัฒนาการสอนน่าจะช่วยให้นกั เรี ยนสนใจ
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เรี ยนมากขึ้น ดังที่ ปทุมกาญจน์ ศรี สุวรรณ (2549 : 33) ได้สรุ ปไว้ว่า วรรณกรรมท้องถิ่นเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าต่อชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องคนในท้องถิ่น มีความผูกพันกับชีวิตของนักเรี ยน เป็ นสิ่ งที่หาง่าย และสามารถนํามาใช้เป็ นสื่ อใน
การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรี ยนได้ สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2555 ) ได้แนะนําวิธีแก้ปัญหาการอ่านว่า ครู
ต้องนําความรู ้ในด้านจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการอ่าน วิธีการสอน และวิธีการนําวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมา
ช่วยให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการด้านการอ่าน โดยเฉพาะนิ ทานพื้นบ้านเป็ นอุปกรณ์ในท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมที่จะ
นํามาประยุกต์ใช้เพื่อส่ งเสริ มการอ่าน เพราะเป็ นเรื่ องที่นกั เรี ยนคุน้ เคย และเป็ นเรื่ องเก่าแก่มานานแล้วซึ่ งตัวละคร
จะแสดงให้เห็ นวิถีชีวิตของคนไทยสมัยนั้นๆ เนื้ อหามีความสนุ กสนาน สอดแทรกคติธรรม คุณธรรมไว้ดว้ ย
ทําให้นกั เรี ยนอยากรู ้อยากเห็น
การสอนเขียนที่มุ่งส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาเรี ยกว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์ สุ ภา พิมพาแป้ น
(2546: 3) ได้สรุ ปไว้ว่า การเขียนเชิ งสร้างสรรค์เกิดจากการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาในตัวนักเรี ยนถึง
2 ด้านคือ การฝึ กทักษะการคิด และพัฒนาสมรรถภาพทางการเขียน ซึ่ งเป็ นการเขียนที่ตอ้ งได้รับการกระตุน้ และ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ถ่ายทอดความรู ้ ความคิด ประสบการณ์ และจินตนาการ จนทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็ นต้นคิดของตนเอง โดยมิได้คดั ลอกเลียนแบบมาจากผูอ้ ื่น การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็ น
งานประพันธ์ที่มีคุณค่าต่อพัฒนาการของนักเรี ยนโดยตรงทางด้านจินตนาการ อารมณ์ ส่ งเสริ มความงอกงามทาง
สติปัญญา และช่ วยธํารงรักษาวัฒนธรรมอันดี งามไว้ ครู จึงเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญที่ คอยกระตุน้ ให้นักเรี ยนเกิ ด
ความคิด จินตนาการ โดยสร้างบรรยากาศให้นกั เรี ยนมีความสบายใจและคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ น
สําคัญ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็ นสิ่ งจําเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นแก่นกั เรี ยน เพราะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ส ามารถพัฒ นานักเรี ยนให้มีจิน ตนาการแสดงออกถึ งความรู ้ สึ กนึ กคิ ด ในการสร้ างสรรค์ภ าษา
เพื่อให้การสื่ อสารมีประสิ ทธิ ภาพ จึงต้องใช้ความสามารถในการสื่ อสารความคิดถ่ายทอดออกมาเป็ นภาษาเขียน
อย่างสร้างสรรค์ ครู ควรสร้างบรรยากาศและสถานการณ์ที่เหมาะสมให้นกั เรี ยนได้เขียนอย่างอิสระ กระตุน้ ให้
นักเรี ยนเกิดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เน้นความสําคัญในการจัดกิ จกรรมที่กระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ให้ทุกคน
ตระหนักและเชื่อมัน่ ในศักยภาพที่จะสร้างสรรค์ของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่ งหนึ่ งที่แฝงอยูใ่ นตัวบุคคล
ผลงานสร้ างสรรค์เป็ นลักษณะความสามารถในการคิดที่แปลก มีคุณค่า และเป็ นของตัวเอง ดังที่ อัจฉรา ชี ว
พันธ์ (2547 : 3) ได้สรุ ปความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้ว่า เป็นการเขียนซึ่ งมีลกั ษณะของการคิดริ เริ่ ม
โดยผูเ้ ขียนจะต้องใช้จินตนาการและประสบการณ์ ของตนมาเชื่ อมโยงความคิดในการเขียน ลักขณา แสงขาว
(2553 : 70) ได้สรุ ปไว้ว่า เป็ นการเขียนที่ผูเ้ ขียนแสดงความรู ้สึกนึ กคิดของตนอย่างอิสระ มีเอกลักษณ์เป็ นของ
ตนเอง โดยอาศัยความรู ้ และประสบการณ์ ของตนเองจากแหล่ งต่างๆ มี ความริ เริ่ มสร้ างสรรค์ แปลกใหม่ ไม่
เหมื อ นใคร ส่ ว น สมาพร กอเซ็ ม (2553 : 30) ได้ส รุ ป ไว้ว่า การเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์น้ ัน เป็ นการเขี ย นจาก
จิ นตนาการที่แสดงออกมาอย่างอิ สระ โดยอาศัยประสบการณ์ ต่างๆ ถ่ายทอดออกมาเป็ นภาษาเขียนของตนเอง
โดยใช้สํานวนภาษาที่ดี มีความสละสลวย แปลกใหม่และมีคุณค่าในทางสร้างสรรค์ สามารถเร้าความรู ้สึกของ
ผูอ้ ่านและเป็ นงานที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจและสติปัญญา การพัฒนาทักษะการเขียนเชิ งสร้างสรรค์จึงควรพัฒนา
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ควบคู่ไปกับทักษะการคิด เพราะการเขียนจะช่วยให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดอย่างเสรี สามารถจินตนาการและ
ใช้ภาษาติดต่อสื่ อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ในเวลาต่อมา การเขียน
เชิ งสร้างสรรค์จึงมีส่วนช่ วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้พฒั นาความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยการฝึ กฝนให้รู้จกั การแก้ปัญหา
จากเรื่ องที่อ่าน มีเจตคติที่ดีและมีความมัน่ ใจในตนเอง กล้าแสดงความคิดเหล่านั้นออกมาเป็ นตัวอักษรให้ผูอ้ ื่น
เข้าใจตามที่ตนประสงค์ ครู จึงเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญที่คอยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความคิด จินตนาการ โดยสร้าง
บรรยากาศให้นกั เรี ยนมีความสบายใจและคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นสําคัญ เพราะประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน
กระทรวงศึ กษาธิ การได้ตระหนักถึ งความสําคัญของการพัฒนาทักษะการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ในระดับ
มัธยมศึกษา ดังจะเห็นได้จากตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย สาระที่ 2 การ
เขี ยน มาตรฐาน ท 2.1 ชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ทธศักราช 2551
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 : 28) ได้อธิ บายความหมายในอภิธานศัพท์ว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์
เป็ นการเขียนโดยใช้ความรู ้ ประสบการณ์ และจินตนาการในการเขียน เช่ น การเขียนเรี ยงความ นิ ทาน เรื่ องสั้น
นวนิ ยาย และบทร้ อยกรอง การเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์ผูเ้ ขียนจะต้องมี ความคิ ดดี มี จิน ตนาการดี มี คลังคําอย่าง
หลากหลาย สามารถนําคํามาใช้ในการเขียนต้องใช้เทคนิคการเขียน และใช้ถอ้ ยคําอย่างสละสลวย
ปั ญหาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ คือ นักเรี ยนมักลําดับความคิดในการเขียนไม่ได้ ทําให้เขียนวกวนไม่เป็ นไป
ตามขั้นตอน อ่านไม่เข้าใจ มักเขียนลอกเลียนแบบ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ดังที่ อรทัย ชี ตารักษ์ (2546: 4) ได้
กล่าวถึงปั ญหาการเขียนสรุ ปได้ว่า นักเรี ยนมักลําดับความคิดในการเขียนไม่ได้ ทําให้เขียนวกวน สรุ ปใจความ
สําคัญของเรื่ องไม่ได้ ทําให้นกั เรี ยนไม่ชอบเขียน นอกจากนั้นไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน มักเขียนโดย
เลียนแบบผูอ้ ื่น ไม่สามารถสร้างจินตนาการออกมาในแนวที่แปลก สมาพร กอเซ็ม (2553: 3) ได้สรุ ปปั ญหาการ
สอนเขี ยนไว้ว่า นัก เรี ยนขาดทักษะการคิ ด คํา คิ ดประโยค นําไปสู่ การเขี ยนไม่ ได้ เขี ยนวกวน เขี ยนไม่ เป็ น
เอกภาพ เขียนไม่ตรงกับหัวข้อเรื่ อง หรื ออาจเขียนแล้วผูอ้ ื่นอ่านไม่เข้าใจ ส่ วน ปทุมกาญจน์ ศรี สุวรรณ (2549 :
4) ได้สรุ ปปั ญหาการเขียนของนักเรี ยนไว้ว่า สะกดคําไม่ถูกต้อง ใช้ภาษาไม่กะทัดรัด มักเขียนโดยลอกเลียนแบบ
หรื อคัดลอกข้อความบางตอน ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน
(O-NET) ของโรงเรี ยนบีกริ ม สาระที่ 2 การเขียน ด้านความสามารถในการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดย
สํานักทดสอบการศึกษาแห่ งชาติ ปี การศึกษา 2555 พบว่า สมรรถภาพด้านการเขียนเรื่ อง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
64.92 (โรงเรี ยนบีกริ ม, 2555) ซึ่ งอยู่ในระดับพอใช้ ส่ งผลให้ตอ้ งมีการพัฒนาการสอนเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และในฐานะผูว้ ิจยั เป็ นครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ได้สัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนและนักเรี ยนในโรงเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ทําให้
ทราบสาเหตุสรุ ปได้ว่า ทักษะการเขียนนั้นนักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่ชอบเพราะเป็ นทักษะที่ยาก เห็นได้จากการเข้าร่ วม
กิจกรรมการเขียนในโอกาสต่างๆ ของโรงเรี ยนได้มีนกั เรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมเพียงร้อยละ 5 เพราะเริ่ มต้นเขียนไม่
ถูก วกไปวนมา ขาดเนื้ อหาใจความสําคัญ ใช้ถอ้ ยคําไม่ สละสลวย ส่ วนใหญ่ ได้รับการฝึ กหัดมาน้อย ทําให้ไม่
ประสบผลสําเร็ จในการเขียน การสอนทักษะการเขียนของครู ได้พบว่า มักเน้นด้านเนื้ อหาความรู ้ และเน้นการ
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ท่องจํา จนทําให้นกั เรี ยนขาดความมัน่ ใจ ไม่กล้าแสดงออก ขาดกระบวนการคิด ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบีกริ ม มีปัญหาในด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์
จากสภาพปั ญหาของนักเรี ยนที่ขาดความชํานาญด้านทักษะการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ที่ได้กล่าวข้างต้น จึ ง
จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องหาวิธีจดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ สู่ การเขียนเชิง
สร้างสรรค์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ดังที่ สุ ภา พิมพาแป้ น (2546: 28) สรุ ปความสัมพันธ์ระหว่างความคิด
สร้ า งสรรค์แ ละการเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ไ ว้ว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์กับ การเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์น้ ั นย่ อ มมี
ความสัมพันธ์กนั มาก ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะการเขียนแสดงถึงผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์
ซึ่ งเป็ นความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าํ แบบหรื อไม่ได้ลอกแบบใคร การจัดกิจกรรมการสอนเขียนเชิ งสร้างสรรค์น้ นั
สิ่ งเร้าหรื อสื่ อต่างๆ มีความจําเป็ นอย่างยิง่ ต่อการสร้างแรงจูงใจในการเขียน ทําให้ผเู ้ ขียนเกิดแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ส่ วน ประดับ จันทร์สุขศรี (2551 : 43) กล่าวไว้สรุ ปได้วา่ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในงานเขียน
คือ ผูเ้ ขียนควรเสนอความคิดที่แปลกใหม่ ทันสมัย สร้างสรรค์ เพื่อให้ผอู ้ ่านเกิดความรู ้และความคิดที่หลากหลาย
เพิ่มขึ้น การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในตัวนักเรี ยนนั้น อยูท่ ี่เทคนิคและวิธีการของครู ซึ่ งวิธีการสอนเพื่อให้เกิด
ความคิ ด สร้ างสรรค์ข้ ึ น อยู่กับ ครู ที่ จ ะเลื อ กเทคนิ ค และวิ ธี ก ารสอนที่ ก ระตุ ้น ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ของนักเรี ยนให้เจริ ญงอกงามขึ้น การสอนทักษะการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ให้ได้ผลดีน้ นั ครู ควรใช้สื่อ
ประกอบการเรี ยนการสอน เพื่อช่วยสร้างและพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
การอ่านจับใจความและการเขียนเชิ งสร้างสรรค์เป็ นทักษะที่มีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน นักเรี ยนที่อ่าน
เก่ ง ก็ จ ะเขี ย นได้ดี ด้ว ย ดัง ที่ ประดับ จัน ทร์ สุ ข ศรี (2551: 22) ได้ก ล่ า วสรุ ป ไว้ว่ า การอ่ า นกับ การเขี ย นมี
ความสัมพันธ์กนั คือ เมื่อผูเ้ ขียนเขียนข้อความ ผูอ้ ่านก็จะรับสารด้วยการอ่านข้อความ เมื่ออ่านแล้วเกิดความรู ้สึก
ความคิดเห็น ความเข้าใจ หรื อไม่ อย่างไร ก็จะส่ งสารออกมา ผูเ้ ขียนสารที่ดีนอกจากต้องมีความรู ้ดา้ นภาษาที่ใช้
เป็ นสื่ อถ่ายทอดแล้ว ยังต้องรู ้จกั คํา ประโยค ย่อหน้า ข้อความที่เป็ นใจความ แก่นของเรื่ องหรื อแนวคิด ข้อคิด
จากการอ่ าน รู ้ จกั วิธีการแยกข้อความหาประโยคใจความสําคัญ ประโยคสนับสนุ นให้รายละเอี ยด ประโยค
ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็นจากข้อความที่แสดงอารมณ์ความรู ้สึก ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ ผเู ้ ขียนสารจําเป็ น
จะต้องนําไปใช้ในการส่ งสารของตนเองเพื่อให้สารนั้นมีคุณค่าต่อผูอ้ ่าน สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ 2552: 68 - 69)
ได้อธิ บายไว้ว่า การสร้างสรรค์เรื่ องใหม่เป็นการเขียนที่เกิดการคิดริ เริ่ มโดยมีพ้ืนฐานจากการอ่านจับใจความ เมื่อ
อ่านแล้วเกิดจินตนาการและความรู ้สึกที่แตกต่างจากผูเ้ ขียน ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่ องใหม่ท้ งั หมด หรื อ
อาจเปลี่ยนเป็ นบางอย่างเพื่อให้เป็ นไปตามที่ตนต้องการ โดยนําเสนอเป็ นงานเรื่ องใหม่ที่สร้างสรรค์ข้ ึนมา ทั้งนี้
อาศัยประสบการณ์ทางภาษาที่ได้จากการอ่าน ดังนั้น แนวทางในการอ่านจับใจความเพื่อสร้างสรรค์เรื่ องใหม่ มี
ตามลําดับขั้นดังนี้ อ่านชื่ อเรื่ อง แล้วทําความเข้าใจความหมายของชื่ อเรื่ อง อ่านเนื้ อเรื่ อง ใช้วิธีอ่านละเอียดทุก
ถ้อยคําตั้งต้นจนจบเพื่อทําความเข้าใจรายละเอียดของชื่ อเรื่ อง คิดทบทวนเรื่ องราวที่อ่านแล้วหาแนวคิดของเรื่ อง
อ่านซํ้าเพื่อทําการวิเคราะห์ในประเด็นที่เห็นด้วย และประเด็นที่ไม่เห็นด้วย ซึ่ งต้องการปรับเปลี่ยนตามที่ตนเห็น
ว่าเหมาะสม จดบันทึกประเด็นที่ตอ้ งการจะเปลี่ยนแปลง ลงมือเขียนเรื่ องใหม่โดยอาศัยแนวคิดจากเรื่ องเดิมและมี
การปรับเปลี่ยนประเด็นต่างๆ ตามที่ระบุไว้ อ่านทบทวนงานเขียนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องและนําเสนอผลงาน
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นิ ทานพื้นบ้านเป็ นสิ่ งที่มีความเกี่ยวข้อง ผูกพันกับชีวิตความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยน สามารถนํามาใช้เป็ นสื่ อ
ในการสอนความรู ้ต่าง ๆ ให้แก่นกั เรี ยนได้เป็ นอย่างดี ทั้งยังเป็ นการอนุ รักษ์วฒั นธรรมประเพณี ช่วยสร้างความ
เข้าใจ ก่อให้เกิดคุณธรรมในจิตสํานึ กและส่ งเสริ มจินตนาการให้แก่ผเู ้ รี ยน ดังที่อรทัย ชี ตารักษ์ (2546: 30) ได้
กล่าวถึ งการใช้นิทานพื้นบ้านว่าให้ประโยชน์ ให้คุณค่ามาก จึ งสมควรที่ จะช่ วยกันอนุ รักษ์และสื บทอดนิ ทาน
พื้นบ้านอันเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ครู จึงควรนํานิ ทานพื้นบ้านมาเป็ นสื่ อเพื่อให้นักเรี ยนรู ้ จกั
ั ญา วันชนะ (2553 : 40) สรุ ปคุณค่า
คุณค่าและเกิดความรักและหวงแหนสิ่ งที่เป็ นศิลปวัฒนธรรมของไทย สุ กญ
และประโยชน์ของนิ ทานที่มีต่อการเรี ยนการสอนดังนี้ นิ ทานเป็ นเครื่ องมือที่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ช่วยฝึ กทักษะ
ทางภาษา ทั้งการอ่าน ฟั ง พูด เขียน นิ ทานทําให้เกิดความสนุ กสนาน เพลิดเพลิน ช่ วยให้เกิดจินตนาการและ
สร้างเสริ มประสบการณ์ให้แก่นกั เรี ยน นิทานสามารถเป็นบทอ่านและเป็ นบทเรี ยนหลักที่มีความสําคัญต่อการฝึ ก
อ่านและนําไปสู่ กิจกรรมต่างๆ ประคอง นิ มมานเหมินทร์ (2549) ได้กล่าวถึงการใช้นิทานพื้นบ้านในการสอน
อ่านสอดคล้องกันสรุ ปได้ว่า นิ ทานช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั โลก รู ้จกั ชี วิต รู ้จกั ใช้จินตนาการซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับ
ความคิดสร้างสรรค์ นิ ทานนอกจากให้ความสนุ กสนานเพลิดเพลินแล้วยังมีคุณค่าในการปลูกฝังจริ ยธรรม และ
รั ก ษาบรรทัด ฐานของสั ง คมด้ว ย ทั้ง ยัง ช่ ว ยกระชับ ความสั ม พัน ธ์ ลดความเกรงกลัว หรื อ เบื่ อ หน่ า ยผูใ้ หญ่
นอกจากนี้ นักเรี ยนบางคนอาจมีความรู ้สึกอยากเล่านิ ทานบ้าง ซึ่ งจะทําให้เด็กมีโอกาสฝึ กฝนทั้งด้านความจําและ
การแสดงออก
การใช้นิทานพื้นบ้านเป็ นสื่ อในการสอนอ่านจับใจความและเขียนเชิงสร้างสรรค์ จะทําให้นกั เรี ยนมีความ
สนใจ กระตือรื อร้ นในการอ่าน มีความสนุ กสนานเพลิดเพลิน มีนิสัยรักการอ่านการเขียนและได้รับความรู ้ใน
หลายๆ ด้าน ทําให้รู้จกั โลก รู ้จกั ชีวิต รู ้จกั ใช้จินตนาการ นอกจากนี้ยงั ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมอันดี
งาม ตลอดจนช่วยให้การพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรี ยนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ภาษาไทย วิธีที่มีแรงจูงใจให้นักเรี ยนมี พฒ
ั นาการด้านการอ่ านจับใจความและการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ อาจมีได้หลายวิธี แต่วิธีการหนึ่งที่อาจทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการสอนมากขึ้น นอกจาก
การใช้ครู ผสู ้ อน ก็คือการใช้สื่อประกอบการเรี ยนการสอน โดยการใช้นิทานพื้นบ้านเป็นสื่ อการสอนในด้านการ
อ่านจับใจความสู่ การเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ ได้มีผูน้ าํ นิ ทานพื้นบ้านมาทําการวิจยั และประสบความสําเร็ จ เช่ น
อรทัย ชีตารักษ์ (2546 ) ได้ทาํ การวิจยั การใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเป็นสื่ อการเรี ยนเพื่อพัฒนาการอ่านและการ
เขียนภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนแม่โปง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านและการเขียนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้นิทานพื้นบ้านเป็ นสื่ อมีเจตคติที่ดี
ต่อการอ่านและการเขียนภาษาไทยในระดับค่อนข้างดี ปทุมกาญจน์ ศรี สุวรรณ (2549) ได้ทาํ การวิจยั การใช้
วรรณกรรมท้องถิ่นเป็ นสื่ อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในอําเภอทุ่งยาง
แดง จังหวัดปั ตตานี ผลการวิจยั ปรากฏว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านและการเขียนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
และผลสัมฤทธิ์ในการอ่านและเขียนมีความสัมพันธ์กนั
ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาเรื่ องนี้โดยการนํานิทานพื้นบ้านเป็ นสื่ อพัฒนาการอ่านจับใจความสู่ การเขียนเชิงสร้างสรรค์
เพื่อเร้าความสนใจให้นกั เรี ยนสนใจการเรี ยนมากขึ้น และช่วยให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการด้านการอ่านจับใจความและ
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การเขียนเชิงสร้างสรรค์ดีข้ ึน จากการศึกษานิ ทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว พบว่า มีนิทานหลายประเภทที่มีความ
เกี่ ยวข้องผูกพันกับชี วิตความเป็ นอยู่ของนักเรี ยน เร้ าความสนใจให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้ดี และเหมาะกับ
นักเรี ยนที่จะใช้ฝึกอ่านจับใจความสู่ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ จึงได้นาํ นิ ทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้วมาใช้เป็ นสื่ อ
ในการพัฒนาการอ่ านจับใจความสู่ การเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบี กริ ม
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้วเป็ นสื่ อระหว่าง
ก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบีกริ ม
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้นิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้วเป็ นสื่ อ
ระหว่างก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านจับใจความกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ ในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ในการอ่ า นจับ ใจความโดยใช้นิ ท านพื้ น บ้า นจัง หวัด สระแก้ว เป็ นสื่ อ ของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
2. ผลสัมฤทธิ์ ในการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์โดยใช้นิ ทานพื้น บ้านจังหวัดสระแก้วเป็ นสื่ อของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
3. ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั
วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบีกริ ม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบีกริ ม
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 1 ห้องเรี ยน จํานวน
นักเรี ยน 30 คน โดยการสุ่ มแบบกลุ่ม
2. เครื่องมือการวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ ใช้นิทานพื้น บ้านจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ประกอบการทดสอบก่อนเรี ยน จํานวน 2 แผน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบการทดสอบหลังเรี ยน จํานวน 2
แผน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เตรี ยมความพร้ อมเพื่อการอ่านจับใจความและการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ 1 แผน และ
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แผนการจัดการเรี ยนรู ้สาํ หรับใช้สอนการอ่านจับใจความและการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้นิทานพื้นบ้านเป็ นสื่ อ
จํานวน 10 แผน รวม 15 แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 2 ชัว่ โมง แต่ละแผนประกอบด้วย แนวคิด จุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ และการวัดและประเมินผล
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ พัฒ นาการอ่ านจับใจความสู่ การเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ ประกอบด้วย นิ ทานพื้น บ้าน
จัง หวัด สระแก้ว จํานวน 10 เรื่ อ ง แบบฝึ กหัด การอ่ านจับ ใจความ เรื่ อ งละ 10 ข้อ เป็ นแบบปรนัย ชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบฝึ กหัดการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยให้เขียนปรับเปลี่ยนเหตุการณ์และพฤติกรรม
ของตัวละครจากนิทานพื้นบ้านที่อ่านอย่างน้อย 5 เหตุการณ์ พร้อมตั้งชื่อเรื่ อง
2.3 แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการอ่ านจับใจความสู่ การเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียน
แบ่งเป็ น2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านจับใจความ โดยมีคาํ ถามเพื่อวัดการอ่านจับใจความ ฉบับละ 10
ข้อ เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ตอนที่ 2 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1 ข้อ โดยปรับเปลี่ยน
เหตุการณ์หรื อพฤติกรรมของตัวละครจากนิทานพื้นบ้านที่อ่าน
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการทดลองกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2556 โรงเรี ยนบีกริ ม อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จํานวน 30 คน ครั้งละ 2 ชัว่ โมง เวลา 14.30 น. 16.30 น.
การดําเนินการวิจัย
1. ดําเนิ นการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยน ด้วยการสาธิ ตเกี่ยวกับวิธีอ่าน
จับใจความและวิธีเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ เพื่อให้นกั เรี ยนเข้าใจวิธีอ่านและวิธีเขียนที่ถูกต้องก่อนเริ่ มกระบวนการ
ทดลองโดยใช้เวลา 2 ชัว่ โมง
2. ทดสอบก่อนเรี ยน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านจับใจความและการเขียนเชิ งสร้างสรรค์
โดยใช้นิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว 2 เรื่ อง คือ เรื่ องนางผมหอม และเรื่ องประเพณี บุญข้าวจี่
3. ผูว้ ิจยั ทําการสอนกลุ่ ม ตัวอย่างตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 4 -13 วัน ละ 1 ครั้ ง ครั้ งละ 2 ชั่วโมง
จํานวน 10 ครั้ง
4. ทดสอบหลังเรี ยน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่ านจับใจความหลังเรี ยน โดยใช้นิทาน
พื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว 2 เรื่ อง คือ เรื่ องขูลูนางอั้วเคี่ยม และเรื่ องประเพณี บุญข้าวประดับดิน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ในการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ าที และค่ า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒ นาการอ่ านจับ ใจความสู่ การเขีย นเชิ งสร้ างสรรค์ โดยใช้นิ ท านพื้ น บ้านจังหวัดสระแก้ว
จํานวน 10 เรื่ อง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จาก
การทําแบบฝึ กหัดการอ่านจับใจความ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 7.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.83 และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายเรื่ อง พบว่า ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 7.10 - 8.47 เรื่ องที่ 9 มะขามป้ อมน้อย มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ
8.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.82 และเรื่ องที่ 1 หลวงพ่อขาว มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดเท่ากับ 7.10 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.88 ส่ วนค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
7.43 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.84 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายเรื่ อง พบว่า ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 6.93 - 8.07
เรื่ องที่ 9 และ 10 คือ มะขามป้ อมน้อย และตํานานทัพองค์ดาํ และเขาฉกรรจ์ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 8.07 มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 และ 0.87 ตามลําดับ ส่ วนเรื่ องที่ 1 หลวงพ่อขาว มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดเท่ากับ 6.93
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.17
2. ผลการเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ในการอ่ านจับใจความ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างคะแนน
ก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน โดยใช้นิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านจับใจความหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่าง
คะแนนก่ อ นเรี ย นกับ หลัง เรี ย น โดยใช้นิ ท านพื้ น บ้านจังหวัด สระแก้ว พบว่า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเขี ย นเชิ ง
สร้างสรรค์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างผลสั มฤทธิ์ทางการอ่ านจับใจความกับการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการอ่านจับใจความกับคะแนนการเขียนเชิ ง
สร้างสรรค์ก่อนเรี ยนมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการอ่านจับ
ใจความกับคะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรี ยน มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ใช้นิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้วพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านจับใจความสู่ การเขียนเชิ ง
สร้างสรรค์สาํ หรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 นํามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลการเปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิ์ ในการอ่ านจับใจความ โดยใช้นิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว ที่ พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านจับใจความหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เนื่ องจาก
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ ผูว้ ิจยั สร้างโดยนําเนื้อเรื่ องนิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้วมาปรับ
ความยากง่าย ให้เหมาะสมกับระดับการอ่านของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ตามวิธีการของฟราย (Fry, 1977:
242-254) ซึ่ งปรับใช้กบั ภาษาไทย (Munsegvith, 1982: 219) นอกจากนี้ ทา้ ยเรื่ องยังมีแบบฝึ กหัดที่สร้างขึ้นโดยใช้
คําถามตามหลักของบลูม (สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ 2550: 85) ได้ปรับวัตถุประสงค์ทางด้านพุทธิ พิสัยของ บลูม
(Bloom ’s Taxonomy) มาประยุก ต์ใช้ในการอ่ านจับ ใจความ ประกอบด้วย รู ้ -จํา เข้าใจ นําไปใช้ วิเคราะห์
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สังเคราะห์ และประเมินค่า สอดคล้องกับ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2550: 84) กล่าวถึงการอ่านจับ
ใจความจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งผ่านกระบวนการสองขั้น คือ การรับสารผ่านทางสายตา ขั้นต่อมาคือ สมองจับใจความ
เรื่ องที่อ่านได้ถูกต้อง ทักษะการอ่านจับใจความจะแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสู ง
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้รูปแบบการอ่านของ สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2554: 5 - 27) ที่เน้น
ความหมาย เน้นกระบวนการบน – ล่าง เน้นทักษะเน้นที่กระบวนการรับสาร และเน้นการอ่านตามทฤษฎี ทาง
จิตวิทยา ทฤษฎีของธอร์ นไดด์ (Thorndike, 1913: 344 อ้างถึงใน สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ 2554) การให้นกั เรี ยน
ได้รับการฝึ กฝนบ่อยๆ เป็ นวิธีการที่จะช่วยให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการอ่านจับใจความได้ดี นอกจากนั้น การใช้
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของ สกินเนอร์ และ กานเย (Skinner , 2009: 277 - 286; Gagne , 2009: 287
– 295 อ้างถึงใน ประภาพรรณ เอี่ยมสุ ภาษิต , 2552: 277 - 295) การให้สิ่งเร้าและการตอบสนอง การกระทําซํ้าๆ
จนตอบสนองโดยอัตโนมัติ เน้นการเสริ มแรง โดยเฉพาะการจัดเนื้ อหานิ ทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้วจากง่ายไป
หายาก ตรงกับ ความสนใจของนัก เรี ย นสอดคล้อ งกับ จิ ร ะประภา บุ ณ ยนิ ต ย์ (2550: 59 - 60) ได้ก ล่ าวถึ ง
หลักเกณฑ์ที่ควรยึดถือในการเลือกนิทาน ดังนี้ เป็ นเรื่ องง่าย ๆ มีโครงเรื่ องและการดําเนินเรื่ องดี นักเรี ยนสามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้พอสมควร ทําให้เกิดความประหลาดใจเพื่อจะได้อยากรู ้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป ควรมีบท
สนทนามาก ๆ มีการกลัน่ กรองภาษาที่ใช้เป็นอย่างดีและมีชีวิตชีวา เหตุการณ์ในเรื่ องต้องเป็ นเหตุการณ์ที่คุน้ เคย
เหตุการณ์ใหม่ ๆ ก็อาจนําเข้ามาได้ เนื้ อเรื่ องเป็นเรื่ องที่เข้าใจง่ายและจบลงอย่างน่าพอใจ ไม่ควรมีตวั ละครสําคัญ
มาก เพราะจะทําให้สับสน และความยาวของเนื้ อเรื่ องต้องเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน สรุ ปได้ว่าการให้นกั เรี ยน
มีทกั ษะในการเรี ยนรู ้ตอ้ งได้รับการฝึ กฝนบ่อยๆ การให้สิ่งเร้าที่ตรงกับความสนใจ รวมทั้งการเสริ มแรง จึงเป็ น
วิธีการที่จะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความชํานาญและเรี ยนรู ้ได้ดี สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ กนกวรรณ ศรี ชุมพวง
ั ญา วันชนะ (2553) ที่ใช้นิทานประเภทต่างๆ เช่ น นิ ทานธรรมะ
(2550) ภคิน โชติธนเลิศ (2553) และสุ กญ
นิ ทานพื้นบ้าน นิ ทานชาดก เป็ นสื่ อในการพัฒนาการอ่านจับใจความ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านจับ
ใจความของนักเรี ยนสู งขึ้น
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ โดยใช้นิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว ที่
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเขียนเชิ งสร้างสรรค์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เนื่องจากนักเรี ยนได้รับการฝึกฝนการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากแนวคิดนิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว โดยฝึกการคิด
ที่นาํ ไปสู่ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การคิดที่ลึก กว้างไกล และสร้างสรรค์ เป็ นการคิดที่มีการไตร่ ตรอง พิจารณา
สร้างสรรค์ จากการสรุ ปความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสิ่ งใหม่ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับ ประดับ จันทร์ สุขศรี (2551: 59)
ได้เสนอขั้นตอนการฝึ กเพื่อส่ งเสริ มการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ สรุ ปได้ดงั นี้ 1) อ่านเนื้ อเรื่ องที่จะเขียนให้ละเอียด
จับประเด็นสําคัญๆ ของเรื่ องให้ได้ 2) วิเคราะห์เนื้ อหาโดยแยกองค์ประกอบเป็ นประเด็น ๆ สําคัญ แล้วนํามา
พิจารณาความสัมพันธ์ต่อกันในแต่ละประเด็น 3) นําประเด็นสําคัญมาจัดลําดับความสําคัญ 4) เสนอความคิดเห็น
เพิ่มเติมแนวสร้างสรรค์จากเนื้ อเรื่ อง 5) ร่ างข้อเขียนให้เป็ นรายละเอียด ปรับปรุ งและขัดเกลาสํานวน 6) นํามา
เขียนเรื่ องให้สมบูรณ์ ในการพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตอ้ งทําให้นกั เรี ยนเกิดแรงจูงใจในการเขียน ซึ่งตรงกับ
สุ จริ ต เพียรชอบ และ สายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 99) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของ สกินเนอร์ (Skinner)
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สรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้จากการเสริ มแรง ประกอบด้วย แรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจภายใน การจัดกิจกรรมเพื่อ
เป็นแรงกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยน ส่ งผลให้ผลการเขียนเชิงสร้างสรรค์พฒั นาขึ้น สุ คนธ์
ั ญา วันชนะ (2553: 40) ได้สรุ ปไว้สอดคล้องกันว่า การใช้นิทานทําให้
สิ นธพานนท์ (2551: 161) และ สุ กญ
นักเรี ยนเกิ ดความเพลิดเพลินจากการอ่าน มีพฒั นาการด้านภาษาจากการอ่าน และสามารถเขียนสรุ ปข้อคิดจาก
นิ ทานได้ อีกทั้งส่ งเสริ มพัฒนาการด้านอารมณ์ ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดจินตนาการจากเรื่ องที่อ่าน ปลูกฝังคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ดีงาม สร้างเสริ มประสบการณ์ให้แก่นกั เรี ยนในการปฏิบตั ิตน ครู สามารถใช้นิทานฝึ กให้
นักเรี ยนมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์และรู ้จกั ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงสิ่ งใหม่ๆ นําไปสู่ กิจกรรมต่างๆ เช่น การเขียน
อย่างสร้ างสรรค์ นอกจากนั้น ยัง สอดคล้อ งกับ สุ นัน ทา มั่น เศรษฐวิ ท ย์ 2552: 68 - 69) กล่ าวไว้ว่ า การ
สร้ างสรรค์เรื่ อ งใหม่ เป็ นการเขี ย นที่ เกิ ด การคิ ด ริ เริ่ ม โดยมี พ้ื น ฐานจากการอ่ านจับ ใจความ เมื่ อ อ่ านแล้ว เกิ ด
จินตนาการและความรู ้สึกที่แตกต่างจากผูเ้ ขียน ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่ องใหม่ท้ งั หมด หรื ออาจเปลี่ยนเป็น
บางอย่ า งเพื่ อ ให้ เป็ นไปตามที่ ต นต้อ งการ โดยนํา เสนอเป็ นงานเรื่ องใหม่ ที่ ส ร้ า งสรรค์ข้ ึ น มา ทั้ง นี้ อาศัย
ประสบการณ์ทางภาษาที่ได้จากการอ่าน ดังนั้น แนวทางในการอ่านจับใจความเพื่อสร้างสรรค์เรื่ องใหม่ ตามลําดับ
ขั้นดังนี้ 1) อ่านชื่อเรื่ อง แล้วทําความเข้าใจความหมายของชื่อเรื่ อง 2) อ่านเนื้อเรื่ อง ใช้วิธีอ่านละเอียดทุกถ้อยคํา
ตั้งต้นจนจบเพื่ อทําความเข้าใจรายละเอี ยดของชื่ อ เรื่ อง 3) คิดทบทวนเรื่ องราวที่ อ่านแล้วหาแนวคิ ดของเรื่ อง
4) อ่านซํ้าเพื่อทําการวิเคราะห์ในประเด็นที่เห็นด้วย และประเด็นที่ไม่เห็นด้วย ซึ่ งต้องการปรับเปลี่ยนตามที่ตน
เห็ นว่าเหมาะสม 5) จดบันทึกประเด็นที่ตอ้ งการจะเปลี่ยนแปลง 6) ลงมือเขียนเรื่ องใหม่โดยอาศัยแนวคิดจาก
เรื่ องเดิ มและมี การปรั บเปลี่ ยนประเด็นต่างๆ ตามที่ ระบุ ไว้ การฝึ กทักษะโดยใช้กฏการเรี ยนรู ้ ของธอร์ น ไดค์
(Thorndike อ้างถึ งใน สุ จริ ต เพียรชอบ 2539: 102 และอารี พันธ์มณี 2540: 112) สรุ ปได้ว่า กฎแห่ งความ
พร้อม กฎแห่ งการฝึ กหัด และกฎแห่ งความพอใจ เมื่อนักเรี ยนได้รับการยกย่องชมเชยจากผลของการกระทําจะทํา
ให้เกิดความพอใจ และอยากเรี ยนรู ้เพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยนําแนวคิดจากนิ ทานพื้นบ้าน
จังหวัดสระแก้วมาเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สุ นันทา มัน่ เศรษฐวิทย์ 2552: 68 - 69)
สรุ ปได้ว่า การสร้างสรรค์เรื่ องใหม่เป็ นการเขียนที่เกิดการคิดริ เริ่ มโดยมีพ้ืนฐานจากการอ่านจับใจความ เมื่ออ่าน
แล้วเกิ ดจินตนาการและความรู ้ สึกที่แตกต่างจากผูเ้ ขียน ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่ องใหม่ท้ งั หมด หรื ออาจ
เปลี่ยนเป็นบางอย่างเพื่อให้เป็ นไปตามที่ตนต้องการ โดยนําเสนอเป็นงานเรื่ องใหม่ที่สร้างสรรค์ข้ ึนมา ทั้งนี้อาศัย
ประสบการณ์ ท างภาษาที่ ได้จ ากการอ่ านจับ ใจความนิ ท านพื้ น บ้านแล้ว นําไปสู่ ก ารสื่ อ สารด้ว ยการเขี ยนเชิ ง
สร้างสรรค์ที่มีประสิ ทธิภาพ
3. ผลการศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่ างการอ่ านจับใจความกับการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการอ่านจับใจความกับคะแนนการเขียนเชิ งสร้างสรรค์
ก่อนเรี ยนมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ทั้งนี้ เนื่ องจากคะแนนการอ่านจับใจความและการเขียนเชิ ง
สร้ างสรรค์ไม่ แตกต่ างกัน กล่ าวคื อ นักเรี ยนยังไม่ ได้รับการพัฒ นาทักษะการอ่ านจับใจความสู่ การเขี ยนเชิ ง
สร้ างสรรค์ เมื่ อคะแนนการอ่ านจับใจความตํ่าคะแนนการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ก็จะตํ่าด้วย ส่ วนความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนการอ่านจับใจความกับคะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรี ยน มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญ
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ทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ทางบวกเมื่ อพิจารณาคะแนนการอ่ านจับใจความและการเขียนเชิ ง
สร้างสรรค์ พบว่า เมื่อนักเรี ยนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ตามทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ของธอร์ นไดค์ (Thorndike , 1913: 344) โดยยึดกฏ 3 ข้อ คือ กฎแห่ งความพร้อม กฎแห่ งการฝึ กหัด
และกฎแห่ งผล เมื่อได้รับการฝึ กฝนอย่างสมํ่าเสมอก็จะทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านจับใจความของนักเรี ยนมี
ความก้าวหน้าคะแนนสู งขึ้น และส่ งผลต่อคะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นด้วย จะเห็นได้ว่าการอ่านจับ
ใจความและการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็ นทักษะที่มีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน สอดคล้องกับ ประดับ จันทร์สุขศรี
(2551: 22) ได้กล่าวสรุ ปไว้ว่า การอ่านกับการเขียนมีความสัมพันธ์กนั คือ เมื่อผูเ้ ขียนเขียนข้อความ ผูอ้ ่านรับสาร
ก็จะอ่านข้อความ เมื่ออ่านแล้วเกิดความรู ้สึก ความคิดเห็น ความเข้าใจ หรื อไม่ อย่างไร ก็จะส่ งสารออกมาโดย
การเขียน สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ 2552: 68 - 69) ได้อธิ บายไว้ว่า การสร้างสรรค์เรื่ องใหม่เป็ นการเขียนที่เกิดการ
คิดริ เริ่ มโดยมี พ้ืนฐานจากการอ่านจับใจความ เมื่ ออ่านแล้วเกิ ดจิ นตนาการและความรู ้ สึกที่ แตกต่างจากผูเ้ ขียน
ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่ องใหม่ท้ งั หมด หรื ออาจเปลี่ยนเป็ นบางอย่างเพื่อให้เป็ นไปตามที่ตนต้องการ โดย
นําเสนอเป็ นงานเรื่ อ งใหม่ ที่ ส ร้ างสรรค์ข้ ึ น มา และ สุ นัน ทา มั่น เศรษฐวิ ท ย์ (2554: 5 - 48) ยัง ได้ก ล่ าวถึ ง
ความสัมพันธ์ทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนของการอ่านจับใจความและการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ไว้ว่า สมองต้อง
ประเมินความรู ้จากการอ่านประกอบจากการอ่านในส่ วนเฉพาะที่ตอ้ งการ โดยมีการจัดระเบียบความรู ้ให้เป็นหมู่
พวกก่อนที่จะนําเสนอด้วยการถ่ายทอดเป็ นตัวอักษร ในสถานการณ์ทางการเรี ยนแม้จะเป็ นการจัดกิ จกรรมการ
อ่าน หากไม่มีการเขียนแทรกอยู่ในกิจกรรมนั้น ก็จะทําให้ไร้ความหมาย นอกจากนี้ ปทุมกาญจน์ ศรี สุวรรณ
(2549) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การใช้วรรณกรรมท้อ งถิ่ น เป็ นสื่ อพัฒ นาการอ่ านและการเขียนของนักเรี ยน สรุ ป
ผลการวิจยั ได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านและเขียนมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ที่ 0.92 โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับ อัฉราวดี ลี้ปราศภัย (2548) ได้ทาํ การวิจยั เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านและ
การเขียนโดยใช้สารภูมิปัญญาท้องถิ่ นเป็ นสื่ อ สรุ ปได้ว่า การอ่านและการเขียนมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก
เป็ นกระบวนการที่ ส่งเสริ มซึ่ งกันและกัน ดังนั้นการจะพัฒนาความสามารถทางด้านใดด้านหนึ่ งไม่สามารถจะ
กระทําโดยเอกเทศได้ ควรพัฒนาทั้งการอ่านและการเขียนควบคู่กนั ไป
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ครู ภาษาไทยที่สนใจจะนํานิ ทานพื้นบ้านมาใช้เป็ นสื่ อในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ควร
เริ่ มสอนจากเรื่ องใกล้ตวั ไปหาเรื่ องที่อยูไ่ กลตัวนักเรี ยน เพราะนักเรี ยนมีประสบการณ์ตรงจะเกิดการเรี ยนรู ้ได้เร็ วขึ้น
1.2 ในการฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนเรื่ อง ครู ควรส่ งเสริ มพฤติกรรมด้านพุทธิ พิสัย ทักษะพิสัยและ
จิตพิสยั ของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
1.3 ครู ควรบูรณาการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนและเทคโนโลยีประกอบในบางขั้นตอนการจัดการ
เรี ยนรู ้เพื่อให้น่าสนใจยิง่ ขึ้น
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2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ครู ภาษาไทยควรมีการสํารวจความสนใจของนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ที่มีต่อนิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นของตน ในอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดอื่น ๆ เพื่อคัดเลือกมา
ใช้เป็ นสื่ อในการอ่านออกเสี ยงและสร้างแบบฝึกหัด
2.2 ครู นํานิ ทานพื้ น บ้านไปใช้เป็ นสื่ อ เพื่ อ พัฒ นาการคิ ดพื้ น ฐาน และการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณของ
นักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
2.3 ครู ภาษาไทยควรศึกษานิ ทานของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซี ยนไปใช้ในการพัฒนา
ทักษะการฟังและการพูด โดยปรับความยากง่ายให้เหมาะกับระดับชั้นของนักเรี ยน
2.4 ครู ภ าษาไทยควรศึ ก ษาเทคนิ ค หรื อรูปแบบการสอนอื่ น ๆ เช่ น การเรี ยนรู ้ แบบมี ส่วนร่ วม
(Participatory Learning) โดยใช้นิทานพื้นบ้านเป็ นสื่ อ
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