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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ เป็นภาษาท่ีมีเอกลกัษณ์ แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมและ

เป็นมรดกอนัล ้ าค่าท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างไว ้นอกจากน้ียงัแสดงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของ   
คนในชาติ ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัในสงัคม ดงันั้น ภาษาไทยจึงมีความส าคญัยิง่ คนไทยควร
หวงแหน รู้จกัใชภ้าษาไทยใหถู้กตอ้ง และเกิดประโยชน์ต่อบา้นเมือง รวมทั้งธ ารงรักษาไวใ้หค้งอยู่
แก่ลูกหลานตราบนานเท่านาน ดงัพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช 
(พระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทฯ, 2513: 190-191) ความว่า 
 

         ภาษาเป็นส่ิงส าคญัส าหรับบ้านเมือง ขอให้ร่วมมือช่วยกันรักษามาตรฐานของภาษาไทยไว ้     
อย่าให้ทรุดโทรม…ในดา้นการใชถ้อ้ยค า  หรือค าท่ีคิดข้ึนใหม่  ขอใหพ้ยายามนึกถึงค  าเก่า ๆ ใน
ภาษาไทยของเราไวบ้า้ง ค  าเก่า ๆ น้ีมีอยูแ่ลว้  ขอใหพ้ยายามรักษาไวแ้ละใชใ้ห้ถูก ค าท่ีจะสร้างข้ึน
ใหม่ขอให้ช่วยกนัคิดให้ดี  ขออย่าคิดใหม่ให้ฟุ่ มเฟือยนัก  จะคิดก็ขอให้คิดเท่าที่จ  าเป็นจริง ๆ 
ความเจริญและความงอกงามของภาษานั้นยอ่มมีเป็นของธรรมดา ขอใหช่้วยกนัระวงัรักษา อยา่ให้
ภาษางอกเป็นมะเร็งจะท าใหเ้กิดความเสียหายข้ึนไดใ้นดา้นการตดัทอนภาษากเ็ช่นเดียวกนั  ขอให้
ช่วยกนัท าดว้ยความระมดัระวงั 

 

 ภาษาไทยยงัเป็นวิชาพ้ืนฐานท่ีจะน าไปสู่การเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเป็น
เคร่ืองมือในการอธิบายความรู้และเน้ือหาในสาขาวิชานั้นๆ อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมและอบรมศีลธรรม
จรรยาของความเป็นมนุษยใ์ห้ดียิ่งข้ึน  ดว้ยเหตุน้ีการจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษา ซ่ึงเป็น   
การใหก้ารศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงใหค้วามส าคญักบัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเป็นอยา่งมาก โดย 
มุ่งเน้นให้นักเรียนพฒันาทักษะทั้ง 5 ประการ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการดู ทักษะการอ่าน 
ทกัษะการเขียน และทกัษะการพูด โดยทกัษะต่าง ๆ  เหล่าน้ีลว้นมีความส าคญัท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนใช้
ภาษาไทยไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง ในบรรดาทกัษะทั้ง 5 น้ี ทกัษะหน่ึงซ่ึงมีความส าคญัและ
จ าเป็นไม่น้อยไปกว่าทกัษะอ่ืน ๆ คือ ทกัษะการเขียน ดงัท่ีจิรวฒัน์ เพชรรัตน์และอมัพร ทองใบ 
(2555: 287) กล่าวไวว้่า 
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         การเขียน เป็นทกัษะหน่ึงของการใชภ้าษา อนัไดแ้ก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและ  
การพูด ทกัษะดงักล่าวน้ีมีความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นกว่ากนั ในสภาพสังคมปัจจุบนัเรามีความจ าเป็น
ท่ีตอ้งใชก้ารเขียนมากข้ึน ทั้งในการศึกษา การท างานอาชีพ และการติดต่อส่ือสารทัว่ไป ถา้ผูเ้ขียน
หรือผูส่้งสารเขียนไม่ดี เช่น เขียนสะกดผิดมาก ใชถ้อ้ยค าไม่เหมาะสม หรือเขียนไม่ชดัเจนแจ่ม
แจ้ง ผูอ้่านหรือผูรั้บสาร อาจมีความรู้สึกไม่ดีต่อผูเ้ขียน อาจเขา้ใจเร่ืองผิด หรืออาจท าให้กิจธุระ
ผิดพลาดเสียหายได ้การเขียนจึงมีความส าคญัเป็นอนัมากส าหรับชีวิตทุกวนัน้ี 

 

นอกจากน้ีวิทยา ด  ารงเกียรติศกัด์ิ (2531: 1-2) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการเขียนไวด้งัน้ี 
 

         การเขียนเป็นเคร่ืองมือแสดงออกของความรู้ ความคิดและความรู้สึกของมนุษย์ เป็น
เคร่ืองมือส าคัญในการวัดความเจริญ หรืออารยธรรมของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัย เป็น
เคร่ืองมือใชส้ าหรับการส่ือสารทั้งเร่ืองอดีต ปัจจุบนั และอนาคต เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้นองความ
ปรารถนาของมนุษย ์เช่น ความรัก ความเขา้ใจ เป็นต้น เป็นเคร่ืองมือส าคัญทางวฒันธรรมที่
ถ่ายทอดมรดกทางด้านสติปัญญาของมนุษย์ เป็น ส่ือกลางที่ ให้ความรู้ความคิดแ ละความ
เพลิดเพลินแก่คนทุกเพศทุกวยั เป็นบนัทึกทางสังคมที่ให้คุณประโยชน์แก่คนรุ่นปัจจุบนั และ
อนาคต และเป็นงานอาชีพที่ส าคญัอยา่งหน่ึงในปัจจุบนั 

 
นบัไดว้่าทกัษะการเขียนมีความส าคญัอย่างยิ่ง ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความเห็นของสุทิติ 
ขตัติยะ (2552: 11) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า  
 

         การเขียนมีความส าคญัต่อการส่ือสารของมนุษย์ในโลกปัจจุบันที่มีความเจริญกา้วหน้า  
เพราะว่าการเขียนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั และเป็นเคร่ืองมือส าคญั
ในการวดัความเจริญทางวฒันธรรมและอารยธรรมของมนุษยใ์นแต่ละยุคสมยัที่ถ่ ายทอดมรดก
ทางดา้นสติปัญญาของมนุษยเ์ป็นส่ือที่แพร่กระจายความคิดใหก้วา้งไกล สรุปไดว้่า การเขียนนั้น
จึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนั  ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ทรรศนะ 
อารมณ์ จินตนาการต่าง ๆ 

 

นอกจากน้ีสมพร มนัตะสูตร แพ่งพิพฒัน์ (2540: 3) กล่าวว่า “การเขียนส่ือสารเป็นการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ทศันคติ และอารมณ์ดว้ยลายลกัษณ์อกัษร โดยมุ่งให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจสาร
เป็นส าคญั”  
 การเขียนจึงเป็นทกัษะหน่ึงท่ีส าคญั  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนเชิงสร้างสรรค์  ดงัท่ี 
เจือ สตะเวทิน (2517: 18) กล่าวว่า “การเขียนเชิงสร้างสรรค์จดัเป็นการเขียนส่ือสารท่ีใชค้วามคิด
และสติปัญญาของผูเ้ขียนเอง ไม่เขียนตามแบบใคร ไม่คดัลอกใคร กลา้แสดงความคิดเห็น และ
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แสดงบุคลิกภาพของผูเ้รียนอย่างเต็มท่ี”   สอดคลอ้งกบัปราณี สุรสิทธ์ิ (2549: 40) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า 
เป็นการเขียนท่ีผูเ้ขียนสร้างค า แนวคิด จากจินตนาการของตนเองโดยมิไดล้อกเลียนแบบอยา่งของ
ผูอ่ื้น อีกทั้งยงัมีอิสระท่ีจะคิดรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีแหวกแนวจากของเดิมท่ีมีอยู ่เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า
ทางความคิดริเร่ิมอย่างเด่นชัด ทั้งน้ีการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีความส าคัญ  ดังท่ี วิภาฤดี วิภาวิน 
(2543: 2) พิณเพชร บูรณภิญโญ (2545: 31) และอธิกมาส มากจุย้ (2553: 40) กล่าวไวส้อดคลอ้งกนั
ว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองมือลกัษณะหน่ึงท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีจินตนาการท่ี
กวา้งไกล สามารถแสดงความรู้สึกนึกคิดต่างๆออกมาตามระดบัสติปัญญาของตนเอง เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน ส่งผลไปถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กบัเพื่อน ๆ ช่วยให้เกิด
ก าลงัใจ ความภาคภูมิใจ เช่ือมัน่ในตนเอง และมีความกระตือรือร้นสนใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ีแมก็คี (Mckee, 1939: 209-201, อา้งถึงใน สมใจ ตั้งปณิธานสุข, 2544: 93)  ยงัไดก้ล่าวไว้
ว่า การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ิงท่ีได ้
พบเห็น เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนท่ีมีความถนัดทางการเรียนภาษาไดรั้บการสนับสนุนและ
ส่งเสริมใหถู้กทาง เป็นการเร้าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ และมีความซาบซ้ึงในคุณค่าของภาษาและ
วรรณกรรม และเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองดว้ยภาษาของเขา 
เพ่ือช่วยใหเ้กิดพฒันาการทางภาษาดีกว่าการฝึกเขียนแบบธรรมดาทัว่ไป 
 ดงันั้น คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเขียนและบรรจุเร่ืองการเขียนเป็นสาระท่ี 2 ของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
ก าหนดมาตรฐาน ท 2.1 ว่า  ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นควา้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1-2)  นอกจากน้ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ระบุคุณภาพของผูเ้รียนเมื่อจบ
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในดา้นการเขียนไวว้่า มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั
และคร่ึงบรรทดั เขียนสะกดค า แต่งประโยคและเขียนขอ้ความ ตลอดจนเขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยค า
ชดัเจนเหมาะสม ใชแ้ผนภาพโครงเร่ือง และแผนภาพความคิดเพื่อพฒันางานเขียน เขียนเรียงความ 
ยอ่ความ จดหมายส่วนตวั กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็น รวมถึง
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552: 4)   
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 อย่างไรก็ตามแมว้่าภาครัฐจะใหค้วามส าคญักบัการเขียน และไดบ้รรจุการเขียนไวใ้น
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แต่ใน
ปัจจุบันนักเรียนก็ยงัคงประสบปัญหาในเร่ืองของการเขียนอยู่มาก โดยเฉพาะการเขียนเชิง
สร้างสรรคก์็พบปัญหาเช่นเดียวกนั   ดงัท่ีกานดา เดชวงศญ์า (2553: 2-3) กล่าวว่า 
 

         นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นการเขียน โดยเฉพาะปัญหาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยมี
สาเหตุหลายประการ เช่น นักเรียนส่วนใหญ่เขียนไม่ได ้เพราะขาดพื้นฐานความรู้ ขาดความคิด
สร้างสรรค์ และขาดความสามารถในการล าดับความคิด ความต่อเน่ือง เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน 
นอกจากน้ีนกัเรียนมีความเห็นว่าการเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นเร่ืองยาก ปัญหาดา้นครูพบว่า ครูขาด
ทกัษะในการน าวิธีการสอนเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

 
และกรรณิการ์ พวงเกษม (2531: 2-3)  ไดก้ล่าวถึงปัญหาและขอ้บกพร่องในการเขียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาอยู ่4 ประการ ไดแ้ก่ เร่ืองลายมือ การเขียนตวัอกัษร สระ วรรณยกุตไ์ม่เรียบร้อย ไม่
ถูกตอ้งตามลกัษณะพยญัชนะไทย เร่ืองการเขียนสะกดค าผิด เร่ืองการเขียนประโยคผดิ  และเร่ือง
ขอ้บกพร่องจากการเขียนบรรยายหรือเขียนอธิบายไม่ชดัเจน คลุมเครือ ซ่ึงปัญหาดา้นการเขียนดงัท่ี
กรรณิการ์ พวงเกษมได้กล่าวมาน้ีส่งผลโดยตรงต่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนเพราะ
นกัเรียน จะไม่สามารถเขียนอธิบายความรู้สึก จินตนาการของตนเองออกมาไดอ้ยา่งชดัเจนและใช้
ค  าหรือประโยคไม่ถูกตอ้ง และจากการสมัภาษณ์ผูส้อนในรายวิชาภาษาไทยของโรงเรียนวดัแสมด า 
ส านกังานเขตบางขุนเทียน สงักดัการศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 7 ท่าน พบปัญหาเก่ียวกบัการ
เขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนสรุปไดด้งัน้ี นกัเรียนไม่รู้ว่าจะเร่ิมตน้หรือเขียนอยา่งไร ไม่สามารถ
ท่ีจะเขียนส่ือสารออกมาไดอ้ย่างถูกต้องชดัเจน ส่วนใหญ่จะเขียนเป็นประโยคสั้น ๆ ใชค้  าง่าย ๆ 
เขียนสะกดค าผิด เขียนวกวนไม่ล  าดับเหตุการณ์  และไม่มีความคิดท่ีแปลกใหม่หรือความคิดท่ี
สร้างสรรค ์ (ดารา บุญโท, 2557; สุราณีย ์หาสูง, 2557; สุคนธา อินพฤษา, 2557; สุกญัญา วีระพนัธ์, 
2557; ถนอมนาก ห่อทอง, 2557; วาสนา เช้ือแพง, 2557 และรินทร์ลภัส เฉลิมธรรมวงษ์, 2557) 
นอกจากน้ีจากรายงานผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ซ่ึงวดัดา้นการ
เขียน  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนวดัแสมด า 
ผลการทดสอบพบว่ามีคะแนนลดลงจากปีท่ีผา่นมา ดงัปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ดา้นการเขียน  
 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2555 และปีการศกึษา 2556 โรงเรียนวดั 
 แสมด า 

 

 
สาระ 

การเรียนรู้ 

 
คะแนน 
เต็ม 

 

ค่าสถิติ 
ปี 2555  ปี 2556  

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

การเขียน 100 คะแนน 62.16 23.97 39.74 23.23 
 

ท่ีมา: ส านกัทดสอบทางการศกึษา (องคก์ารมหาชน), ค่ำสถิตพ้ืินฐำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำตขิั้นพื้นฐำน (O-NET) ด้ำนกำรเขียน ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2555 และปี
กำรศึกษำ 2556 โรงเรียนวดัแสมด ำ ส ำนักงำนเขตบำงขนุเทียน กรุงเทพมหำนคร. เขา้ถึงเมื่อ 18 
มีนาคม 2557. เขา้ถึงจาก http://www.niests.or.th> 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนวดัแสมด า ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกดัการศึกษากรุงเทพมหานคร มีคะแนน
เฉล่ียดา้นการเขียน 62.16 และ 39.74 ตามล าดบั ซ่ึงคะแนนลดลงจากปีการศึกษา 2555 อย่างมาก    
ดงันั้นทกัษะการเขียนจึงเป็นทกัษะท่ีควรเร่งพฒันา 
 จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ วิธีการแกปั้ญหาการเขียนโดยเฉพาะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์นั้นจ  าเป็นตอ้งค านึงถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวิธี 
ซ่ึงได้มีผูท่ี้ได้วิจัยทดลองมาแลว้  ดังเช่น ประทุม วิชาโคตร (2544: 55-56) ศึกษาการเขียนเชิง
สร้างสรรคว์ิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีฝึกโดยวิธีการเขียนแผนท่ีความคิด 
และอธิกมาส มากจุย้ (2553: 153-160)  ศึกษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิต เป็นตน้ นอกจากน้ีก็มเีทคนิควิธีการสอนอีกวิธีหน่ึงท่ีน่าสนใจ ซ่ึงสามารถน ามาใชส้อนการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ได ้คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เน้นให้นักเรียนท างานด้วยกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ทั้งทางดา้นความรู้และทางด้านจิตใจ ช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของเพื่อน ๆ เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจาก
ตนเอง ตลอดจนรู้จกัช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อน ๆ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือมีแนวคิดตั้งอยูบ่น
พ้ืนฐานของความเช่ือต่อไปน้ี 1) สร้างแรงจูงใจมากกว่าการเรียนรู้แบบรายบุคคล  เพราะการมี
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จุดมุ่งหมายเดียวกนั ของกลุ่มจะท าให้เกิดพลงัท่ีสร้างสรรค์แก่กลุ่ม 2) สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะเกิด
การเรียนรู้โดยการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 3) การเกิดปฏิสมัพนัธ์ในกลุ่ม นอกจากท าใหเ้กิดการพฒันา
ดา้นสติปัญญาแลว้ยงั พฒันาทกัษะทางสงัคมใหแ้ก่สมาชิกของกลุ่มดว้ย 4) เกิดความรู้สึกในทางท่ีดี 
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มและบุคคลอ่ืน ๆ  5) พฒันาความรู้สึกในการยอมรับตนเอง (Self Esteem) จาก
การยอมรับและความเอา ใจใส่ของสมาชิกในกลุ่ม 6) พฒันาความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็น
กลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และ 7) เกิดการพฒันาทักษะทางสังคม  ท่ีจะสามารถน าไปใช้เมื่อจบ
การศึกษาออกไปประกอบอาชีพในสังคมท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัเป็นส าคญั (Joyce, Weil and 
Showers, 1992, อา้งถึงใน กมลทิพย ์ตรีเดช, 2552: 40)  
 การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเรียนท่ีสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ซ่ึงไดรั้บการออกแบบและพฒันาข้ึนเพ่ือบูรณาการ
อ่านและการเขียน  โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ประกอบด้วย องค์ประกอบ          
3 ประการ คือ  กิจกรรมพ้ืนฐานดา้นการอ่านและการเขียน (Basal Related Activities) การด าเนิน 
การสอนของครู (Direct Instruction) การบูรณาการการอ่านและการเขียน (Integrated Reading and 
Composition) (วชัรา เล่าเรียนดี, 2548: 178) และสุรีย ์บาวเออร์ (2535: 19-20) ไดก้ล่าวไวว้่า 
 

         เทคนิค CIRC เป็นการเรียนที่ผูส้อนแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม วิธีดงักล่าวสามารถท าให้เกิด
ความส าเร็จในการเรียนของนักเรียนไดด้งัน้ี  คือ  นกัเรียนมีทกัษะในการส่ือสาร  การเขา้สังคม      
การเป็นผูน้  า และการอภิปราย มีความนับถือตนเอง เพราะว่าไดช่้วยกันแกปั้ญหาของกลุ่มเกิด     
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  ท  าให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  จากหลายทัศนะ          
มีแรงจูงใจในการเรียนเน่ืองจากทุกคนมีโอกาสประสบความส าเร็จในการเรียนสูง นักเรียน
สามารถอภิปรายตามที่ตนเองรู้สึก นักเรียนอาจมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ท ากิจกรรม และ
ประสบความส าเร็จในการเรียน ส่งเสริมดา้นความคิด (Cognitive) นักเรียนรู้จักใชเ้หตุผล และ
รู้จกัใชค้วามคิดอยา่งรอบคอบ ใหผ้ลทางดา้นสุขภาพจิต (Psychological Health) และนกัเรียนรู้สึก
ไดรั้บการยอมรับ และนกัเรียนในชั้นเรียนมีทศันคติที่ดีต่อกนั 

 
นอกจากน้ี วาสนา สวนสีดา (2548: 76) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเทคนิค CIRC ไวว้่า  
 

         ประเด็นส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ก็คือ การพฒันาการอ่านและการ
เขียน โดยใหน้กัเรียนร่วมมือกนัเรียนรู้และฝึกทกัษะต่าง ๆ ร่วมกนัจนบรรลุวตัถุประสงคข์องการ
อ่านและการเขียนแต่ละแบบ ซ่ึงในการสอนการอ่านและการเขียนแต่ละแบบครูจะตอ้งสอนและ
อธิบายกระบวนการและเทคนิควิธีการใหน้กัเรียนเห็นและเขา้ใจอยา่งชดัเจน 
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 จะเห็นไดว้่าการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC เป็นการผสมผสานการอ่านเพ่ือความ
เขา้ใจควบคู่กบัการเขียนนัน่เอง ซ่ึงในต่างประเทศไดม้ีการศึกษาวิจยัไวแ้ลว้พบว่าเหมาะสมและใช้
ไดผ้ลดี และในประเทศไทยก็ไดม้ีผูศ้ึกษาวิจยัการใชก้ารเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC เพื่อพฒันา
ทกัษะทางดา้นการอ่านและการเขียน  เช่น  งานวิจยัของพจนา เขียนสะอาด  (2547: 116)  ไดศ้ึกษา   
ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนเร่ือง  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค CIRC ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีเรียน
โดยใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค CIRC มีผลการเรียนรู้หลงัการไดรั้บการสอนสูงกว่าก่อน
ไดรั้บการสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัแสนประเสริฐ ปานเนียม (2552: 
98) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนของนกัเรียนระดบัปริญญาตรีท่ีสอน
ดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC กับวิธีสอนปกติ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถใน    
การอ่านและเขียนของนักศึกษากลุ่มทดลองท่ีสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  CIRC 
แตกต่างจากกลุ่มควบคุมท่ีสอนโดยวิธีสอนปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยกลุ่ม
ทดลองมีความสามารถสูงกว่ากลุ่มควบคุม และณัฐกาญจน์ เลิศยะโส (2553: 94) ไดศ้ึกษาการพฒันา
ทกัษะการเขียนเรียงความร้อยแกว้โดยใชก้ารสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกบัแบบฝึกการ
เขียน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจดัการ
เรียนรู้  โดยใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกบัแบบฝึกการเขียน จ  านวน 3 แผน มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากบั 81.13/88.20 ซ่ึงถือว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก  าหนดไว้ และผลสัมฤทธ์ิ
ของการเขียนเรียงความร้อยแกว้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC นั้นสามารถ
พฒันาทกัษะการเขียนของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC มาพฒันาความสามารถทางดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือพฒันาทกัษะทางดา้นการเขียนของผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

กรอบแนวคดิในกำรวจิยั 
 การวิจยัเร่ือง การศึกษาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRCผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และ
งานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC  
 การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) 
เป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้เทคนิคหน่ึงในการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning Methods) 
ออกแบบข้ึนเพ่ือใชส้อนการอ่านและการเขียนโดยเฉพาะ เป็นการบูรณาการการอ่านและการเขียน
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เข้าไว ้ด้วยกัน ใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  โดยหลักสูตรและวิธีการสอน  
พฒันาข้ึนโดย  Madden,  Slavin  and Stevens ในปี ค.ศ. 1986 นับว่าเป็นโปรแกรมท่ีใหม่ท่ีสุดของ
วิธีการเรียนรู้เป็นทีม  ซ่ึงเป็นโปรแกรมการเรียนแบบร่วมมือท่ีน่าสนใจยิง่  เน่ืองจากเป็นโปรแกรม
การเรียนการสอนท่ีน าการเรียนแบบร่วมมือมาใชก้บัการอ่านและการเขียน  นาตยา ปิลนัธนานนท ์
(2543: 32-37) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ไวว้่า เป็นการแบ่งกลุ่ม
ผูเ้รียน เป็นกลุ่มคละความสามารถ กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่ม โดยผูเ้รียนจับคู่กนั ร่วมกันศึกษา
กิจกรรม ทบทวน และทดสอบไปทีละเร่ืองหรือทีละจุดประสงค์ จนครบหมดทุกเร่ืองหรือ            
ทุกจุดประสงค์ตามท่ีครูก  าหนดไว ้จากนั้นผูเ้รียนในกลุ่มมารวมตัวกนัอีกคร้ังหน่ึง เพื่อท างาน
ร่วมกนัตามท่ีครูก  าหนดจนส าเร็จเรียบร้อย และในขณะท างานสมาชิกในกลุ่มจะปฏิบติัตามบทบาท
หนา้ท่ีตามท่ีครูก  าหนด เพื่อใหก้ารท างานในกลุ่มมีประสิทธิภาพ เมื่อทุกกลุ่มศึกษาทุกกิจกรรมเสร็จ
เรียบร้อย ก็จะไดรั้บการประเมินจากครู 
 นอกจากน้ีนาตยา ปิลนัธนานนท์ (2543: 32-37) ได้อธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้
เทคนิค CIRC ไวว้่า จุดประสงคห์ลกัของการน าเทคนิค CIRC มาใชก้็เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะ
สมัพนัธท์ั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนไป  พร้อม ๆ กนั การสอนทกัษะท่ีดีไม่ควรสอนกนัเป็นกลุ่มใหญ่
จึงใหใ้หจ้ดัเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ กิจกรรมหรือเร่ืองท่ีจะใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยกนันั้น ไดแ้ก่ กิจกรรมการอ่าน 
เพ่ือศึกษาเน้ือหา สรุปสาระส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน โดยการอ่านเองในใจ อ่านให้กนัและกนัฟัง แลว้
ช่วยกนัตรวจแกไ้ข ครูคอยสงัเกตขณะผูเ้รียนเรียนดว้ยกนั กิจกรรมการศึกษาเน้ือหาสาระ ไวยากรณ์ 
และฝึกทกัษะการเขียน โดยตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน เนน้การใชไ้วยากรณ์ หลกัภาษา และเขียน
เรียงความใหห้วัขอ้ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน การศึกษาศพัทท่ี์ปรากฏอยู่ในเร่ืองท่ีอ่าน ฝึกอ่านค าเหล่าน้ี
จนคล่องร่วมกบัเพื่อน ศึกษาความหมายของค า คน้หาความหมายของค าใหม่ในเร่ืองท่ีอ่าน หรือค า
ยาก โดยศึกษาจากพจนานุกรม แลว้ฝึกการแต่งประโยคโดยใชค้  าเหล่านั้น สรุปเร่ืองราวหลงัการ
อ่านและอภิปราย  การทดสอบการสะกดค า กิจกรรมอิสระต่างๆเช่น ครูอาจจดัเวลาใหผู้เ้รียนเลือก
อ่านหนงัสือท่ีตนเองชอบ  โดยก าหนดใหอ่้านทุกวนัวนัละ 20 นาที เพื่อสร้างนิสยั รักการอ่านและมี
การรายงานการอ่านอยา่งสม ่าเสมอ เป็นตน้  
 การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC จะประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ประการ คือ 
กิจกรรมพ้ืนฐานดา้นการอ่านและการเขียน (Basal Related Activities) การด าเนินการสอนของครู 
(Direct Instruction) การบูรณาการ การอ่านและการเขียน (Integrated Reading and Composition) 
(วชัรา เล่าเรียนดี, 2548: 178) โดยขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ผูว้ิจัย
สงัเคราะห์และก าหนดกระบวนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
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 1.  ขั้นเตรียม แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน คือ 
1:2:1 จ  านวน 8 กลุ่ม ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัตั้งช่ือกลุ่มของตนเอง และครูแนะน าวิธีการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC อธิบายถึงความสมัพนัธข์องการอ่านและการเขียน พร้อมทั้งวิธีการวดัผล 
ประเมินผล รวมถึงการคิดคะแนนกลุ่ม เพื่อสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่นกัเรียน 
 2.  ขั้นสอน ครูทบทวนความรู้เร่ืองการเขียน ความหมาย ประเภทและความส าคญัของ
การเขียน และซกัถามความรู้เดิมของนกัเรียน จากนั้นครูน าเสนอความรู้ใหม่ใหน้กัเรียน และร่วมกนั
สรุปสาระส าคญั 
 3.  ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ครูแจกบทอ่านนิทานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบค าถามเก่ียวกบั
การเรียบเรียงเน้ือเร่ืองและองค์ประกอบของนิทานไดแ้ก่ แนวคิด การเปิดปิดเร่ือง การเรียบเรียง
เน้ือหา การตั้งช่ือเร่ือง และขอ้คิดท่ีไดรั้บ โดยบนัทึกลงในใบงาน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกนั
เฉลยค าตอบ ต่อมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัฝึกเขียนนิทานจากตน้แบบนิทานท่ีไดศ้ึกษาและ
น าเสนอในคาบถดัไปพร้อมทั้งร่วมกันแสดงความคิดเห็นและประเมินผลงาน จากนั้ นครูและ
นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัการเขียนนิทาน 
 4.  ขั้นประเมินผลและมอบรางวลั ครูใหน้กัเรียนเขียนนิทานเป็นรายบุคคลตามรูปแบบ
นิทานท่ีไดศ้ึกษา ตรวจให้คะแนนพร้อมทั้งบนัทึกคะแนนของสมาชิกในแต่ละกลุ่มและคิดคะแนน
การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิ และมอบรางวลักลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุด       
2 อนัดบัแรก โดยก าหนดรางวลัไว ้2 รางวลั คือ รางวลัชนะเลิศ และรางวลัยอดเยีย่ม และสุ่มผลงาน
การเขียนนิทานของนกัเรียนมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 จากแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ผูว้ิจยัได้
ก  าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพท่ี 1 ดงัน้ี 

                       
    ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดในการวิจยั 

กำรจดักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิค CIRC 

1. ขั้นเตรียม 

2. ขั้นสอน  

3. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 

4. ขั้นประเมินผลและ

มอบรางวลั 

1. ความสามารถดา้นการเขียน

เชิงสร้างสรรค ์

 

2. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี

ต่อการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค CIRC 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC  
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
 

ค ำถำมในกำรวจิยั 
 1. ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความคิดเห็นต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC อยูใ่นระดบัใด 
 

สมมตฐิำนของกำรวจิยั 
 ความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

ขอบเขตของกำรวจิยั 
 เพ่ือให้การวิจยัในคร้ังน้ีส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูว้ิจยัก  าหนดขอบเขตการวิจยั
ดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากร 

  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัแสมด า สังกดัส านักงานเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงก  าลงัเรียนอยูภ่าคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมนักเรียน
ทั้งส้ิน 99 คน ซ่ึงจดัหอ้งเรียนแบบคละความสามารถ 

  กลุ่มตวัอยา่ง 
  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนวดัแสมด า สงักดัส านกังานเขตบางขุนเทียน 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงก  าลงัเรียนอยู่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 32 คน ไดม้าโดย
การสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลาก โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
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 2. ตวัแปร   
  ตวัแปรท่ีศึกษาในการทดลองคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
  2.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) คือ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC 
  2.2 ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) คือ ความสามารถด้านการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC  
 3. ระยะเวลาในการวิจยั 

  ผูว้ิจยัด  าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ใชเ้วลาในการด าเนิน 
การทดลองทั้งหมด 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมการทดสอบก่อนและหลงัเรียนทั้ งส้ิน 
จ  านวน 8 ชัว่โมง 
 4. เน้ือหาท่ีใชท้ดลอง 

  ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้น้ือหาสาระจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียน
ส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศ
และรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตวัช้ีวดั ท.2.1 ป.5/8 การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
ในท่ีน้ีผูว้ิจยัก  าหนดใหเ้ขียนนิทาน 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การเขียนเร่ืองท่ีมีความคิดริเร่ิมเป็นของตนเอง 
โดยอาศยัจินตนาการและประสบการณ์ของผูเ้ขียน มีเอกลกัษณ์ และมีความแปลกใหม่ มีเทคนิค 
การเขียน ใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง สละสลวย ส่ือความหมายไดช้ดัเจน และมีคุณค่าหรือให้ขอ้คิด เป็นท่ี
ยอมรับของสาธารณชน 
 2. การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ท่ีบูรณาการการอ่านและการเขียน ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ประการ คือ กิจกรรม
พ้ืนฐานดา้นการอ่านและการเขียน (Basal Related Activities) การด าเนินการสอนของครู (Direct 
Instruction) และการบูรณาการการอ่านและการเขียน (Integrated Reading and Composition) เป็น
การเรียนท่ีผูส้อนแบ่งผูเ้รียนคละความสามารถ กลุ่มละ 3-4 คน ให้นักเรียนร่วมมือกนัเรียนรู้และ  
ฝึกทกัษะต่าง ๆ ร่วมกนัจนบรรลุวตัถุประสงคข์องการอ่านและการเขียนแต่ละแบบ การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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  2.1 ขั้นเตรียม แบ่งกลุ่มนกัเรียนโดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน คือ 
1:2:1 จ  านวน 8 กลุ่ม ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัตั้งช่ือกลุ่มของตนเอง และครูแนะน าวิธีการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC อธิบายถึงความสมัพนัธข์องการอ่านและการเขียน พร้อมทั้งวิธีการวดัผล 
ประเมินผล รวมถึงการคิดคะแนนกลุ่ม เพื่อสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่นกัเรียน 

  2.2 ขั้นสอน ครูทบทวนความรู้เร่ืองการเขียน ความหมาย ประเภทและความส าคญั
ของการเขียน และซกัถามความรู้เดิมของนักเรียน จากนั้นครูน าเสนอความรู้ใหม่ให้นักเรียน และ
ร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 

 2.3 ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ครูแจกบทอ่านนิทานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบค าถาม
เก่ียวกบัการเรียบเรียงเน้ือเร่ืองและองคป์ระกอบของนิทานไดแ้ก่ แนวคิด การเปิดปิดเร่ือง การเรียบ
เรียงเน้ือหา การตั้งช่ือเร่ือง และขอ้คิดท่ีได้รับ โดยบันทึกลงในใบงาน จากนั้ นครูและนักเรียน
ร่วมกนัเฉลยค าตอบ ต่อมาใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัฝึกเขียนนิทานจากตน้แบบนิทานท่ีไดศ้ึกษา
และน าเสนอในคาบถดัไปพร้อมทั้งร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและประเมินผลงาน จากนั้นครูและ
นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัการเขียนนิทาน 

  2.4 ขั้นประเมินผลและมอบรางวลั ครูให้นักเรียนเขียนนิทานเป็นรายบุคคลตาม
รูปแบบนิทานท่ีไดศึ้กษา ตรวจใหค้ะแนนพร้อมทั้งบนัทึกคะแนนของสมาชิกในแต่ละกลุ่มและคิด
คะแนนการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิ และมอบรางวลักลุ่มท่ีมีคะแนน
สูงสุด 2 อนัดบัแรก โดยก าหนดรางวลัไว ้2 รางวลั คือ รางวลัชนะเลิศ และรางวลัยอดเยี่ยม และสุ่ม
ผลงานการเขียนนิทานของนกัเรียนมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 3. ความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง คะแนนความสามารถในการ
เขียนนิทาน ท่ีว ัดได้จากการท าแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึน เป็น
แบบทดสอบอตันัยจ  านวน 2 ขอ้ โดยนักเรียนสามารถตั้งช่ือเร่ืองไดเ้หมาะสม น่าสนใจ เน้ือหามี
สาระ สนุก ด าเนินเร่ืองได้อย่างน่าสนใจ ล  าดับเหตุการณ์ต่อเน่ือง มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกัน
ตลอดทั้งเร่ือง ใชถ้อ้ยค าภาษาไดถู้กตอ้งเหมาะสม เกิดความรู้สึกคลอ้ยตาม มีความริเร่ิมสร้างสรรค์
และใหแ้ง่คิดคติสอนใจ 
 4. ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค  CIRC ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ด้านบรรยากาศการเรียนรู้    และ                
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ วดัไดจ้ากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
 5. นักเรียน หมายถึง ผูเ้รียนท่ีก  าลงัศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2        
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวดัแสมด า ส านกังานเขตบางขุนเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การวิจยัเร่ือง การศึกษาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ผูว้ิจัยได้ศึกษาต ารา เอกสาร และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัแสมด า พุทธศกัราช 2556 
 2. การเขียนเชิงสร้างสรรค ์

  2.1  ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
  2.2  ความส าคญัของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

  2.3  ลกัษณะของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
  2.4  ประเภทของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
  2.5  การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค ์
  2.6  การวดัและประเมินผลการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
  2.7  การเขียนเชิงสร้างสรรคป์ระเภทนิทาน 

 3. การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
  3.1  ความหมายและคุณค่าของการเรียนแบบร่วมมือ 

  3.2  การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
  3.3  ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 

 4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4.1 งานวิจยัในประเทศ 
  4.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
และหลกัสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวดัแสมค ำ พุทธศักรำช 2556 

 

หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 นั้นมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน
ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพ้ืนฐานความเช่ือว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีรายละเอียด
ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2) 
 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 สาระท่ี 1 การอ่าน 

มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ 
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน 
 สาระท่ี 2 การเขียน  

มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ
เขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง  ๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง  ๆ อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์
 สาระท่ี 4 หลกัการใชภ้าษาไทย 

มาตรฐาน  ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของ
ภาษาและพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
 สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน  ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
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ตารางท่ี 2  มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระท่ี 2 การเขียน 
   

ระดบัชั้น ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. คดัลายมือตวับรรจง 

เตม็บรรทดั และคร่ึงบรรทดั 
การคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัและคร่ึงบรรทดัตาม
รูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย 

2. เขียนส่ือสารโดยใชค้  าได ้
ถูกตอ้งชดัเจน และเหมาะสม 

การเขียนส่ือสาร เช่น ค  าขวญั ค  าอวยพร ค าแนะน าและ 
ค าอธิบายแสดงขั้นตอน 

3. เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและ 
แผนภาพความคิดเพื่อใชพ้ฒันา
งานเขียน 

การน าแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิดไปพฒันา
งานเขียน 

4. เขียนยอ่ความจากเร่ืองท่ีอ่าน การเขียนยอ่ความจากส่ือต่าง  ๆ เช่น นิทาน ความเรีย 
งประเภทต่าง  ๆ ประกาศ แจง้ความ แถลงการณ์ จดหมาย  
ค าสอน โอวาท และค าปราศรัย 

5. เขียนจดหมายถึงผูป้กครอง 
และญาติ 

การเขียนจดหมายถึงผูป้กครองและญาติ 

6. เขียนแสดงความรู้สึกและ 
ความคิดเห็นไดต้รงตามเจตนา 

การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 

7. กรอกแบบรายการต่าง  ๆ การกรอกแบบรายการใบฝากเงินและใบถอนเงิน ธนาณัติ 
แบบฝากส่งพสัดุไปรษณียภณัฑ์ 

8. เขียนเร่ืองตามจินตนาการ การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
9. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 

 

 คุณภาพผูเ้รียนดา้นการเขียนเม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 นั้นระบุว่าตอ้งมีทกัษะใน
การคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดัและคร่ึงบรรทดั  เขียนสะกดค า  แต่งประโยคและเขียนขอ้ความ   
ตลอดจนเขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยค าชดัเจนเหมาะสม  ใชแ้ผนภาพ โครงเร่ืองและแผนภาพความคิด  
เพื่อพฒันางานเขียน เขียนเรียงความ ยอ่ความ จดหมายส่วนตวั กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น เขียนเร่ืองตามจินตนาการอยา่งสร้างสรรค์  และมีมารยาทในการเขียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 4)   

 

หลกัสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวดัแสมด ำ พุทธศักรำช 2556 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัแสมด า พุทธศกัราช 2556 เป็นหลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึน
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับหลักสูตรการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  เพื่อพฒันาทักษะและ
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ความสามารถของผูเ้รียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จะตอ้งเรียนสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
รวม 160 ชัว่โมง  
 

ตารางท่ี 3 โครงสร้างเวลาเรียนวิชาภาษาไทย ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัแสมด า 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดบัประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน
ภาษาไทย 

200 
ชัว่โมง/ปี 

200 
ชัว่โมง/ปี 

200 
ชัว่โมง/ปี 

160 
ชัว่โมง/ปี 

160 
ชัว่โมง/ปี 

160 
ชัว่โมง/ปี 

 

ค ำอธบิำยรำยวชิำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย รหัสวชิำ ท 15101 
ช้ันประถมศึกษำปีที่ 5  วลำเรียน 160 ช่ัวโมง 

 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อย  อธิบายความหมายของค า ประโยค และ
ขอ้ความท่ีเป็นการบรรยาย  และการพรรณนา โดยนัยอย่างหลากหลาย แยกขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น 
วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นจากการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายค าสั่ง  ขอ้แนะน า และปฏิบติัตามได ้
เห็นคุณค่าของวรรณคดี และสามารถเลือกอ่านหนังสือหรือวรรณกรรมท่ีมีคุณค่า ระบุความรู้  
ขอ้คิดเห็นจากการอ่าน การคดัลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทดั  และคร่ึงบรรทัด สามารถเขียน
ส่ือสาร เขียนแผนภาพโครงเร่ืองแผนภาพความคิด เขียนยอ่ความเขียนบนัทึก อธิบายความ เขียนจด
หมายถึงผูป้กครองและญาติ  เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น กรอกแบบรายการต่าง  ๆ ได ้
สามารถเขียนเร่ืองตามจินตนาการและแต่งบทร้อยกรอง พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและ
ความรู้สึก การตั้งค  าถาม ตอบค าถาม วิเคราะห์ รายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาและสนทนาจาก
เร่ืองท่ีฟังและดู  รู้จกัชนิดและหนา้ท่ีของค าในประโยค สามารถจ าแนกส่วนประกอบของประโยค  
เปรียบเทียบภาษาไทยและภาษาถ่ิน ใชค้  าราชาศพัท์ ค  าภาษาต่างประเทศ ในภาษาไทยใชส้ านวน
ภาษาไทย โดยใชท้กัษะกระบวนการอ่าน เขียน ฟัง พูด เพื่อใหม้ีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์
การใชภ้าษา มีทกัษะกระบวนการส่ือสาร กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแกปั้ญหา มีความ
สนใจใฝ่เรียนรู้ มีมารยาท ในการอ่าน เขียน ฟัง ดู  และพูด สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัมีเจคติท่ีดีต่อภาษาไทยและภูมิใจในภาษาไทย 
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รหัสตวัช้ีวดั 
 ท 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8 
 ท 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9 
 ท 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
 ท 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
 ท 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 รวมทั้งหมด 33 ตวัช้ีวดั 
 

โครงสร้ำงรำยวชิำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย                   รหัสวชิำ   ท 15101             รำยวชิำภำษำไทย                                                                                                                    
ช้ันประถมศึกษำปีที่ 5       เวลำ 2 คำบ/สัปดำห์      เวลำรวม 160 ช่ัวโมง/ปี      จ ำนวน   4   หน่วยกติ 
 

 

หน่วย 
ท่ี 

 

ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 

 
สาระส าคญั 

 

เวลา 
(ชัว่โมง) 

1 นิทานเทียบ
สุภาษิต 
เร่ือง เห็นชา้ง
เท่าหมู 

ท 1.1 (ป.5/1) อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองได้
ถูกตอ้ง 

12 
 
 ท 1.1 (ป.5/2) อธิบายความหมายของค าและประโยคขอ้ความ  

ที่เป็นการบรรยายและพรรณนา 

ท 2.1 (ป.5/3) เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิด 
เพื่อใชพ้ฒันางานเขียน 

ท 2.1 (ป.5/8) เขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
 

หมายเหตุ: ผูว้ิจยัเนน้มาตรฐานการเรียนรู้ ท 2.1 (ป.5/8) เขียนเร่ืองตามจินตนาการ รวม 6 ชัว่โมง ทดสอบก่อนและ
หลงัเรียน 2 ชัว่โมง รวม 8 ชัว่โมง 
 

 จากหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัแสมด า กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5  ไดก้  าหนดโครงสร้างรายวิชา  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ  านวน 160 ชัว่โมง 
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัดา้นการเขียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในคร้ังน้ี โดยใชแ้ผนการจดั 
การเรียนรู้หน่วยท่ี 1 เร่ือง นิทานเทียบสุภาษิต เร่ือง เห็นชา้งเท่าหมู ใชเ้วลาในการทดลอง 4 สปัดาห์ 
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กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 
 

ควำมหมำยของกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นการถ่ายทอดความคิดและจินตนาการท่ีแปลกใหม่ของ
ผูเ้ขียน โดยมีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายหรือค าจ  ากดัความไว ้ดงัน้ี 
 เจือ สตะเวทิน (2517: 18) กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การเขียนท่ีใช้
ความคิดของผูเ้ขียนเอง เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาจะท าการอย่างหน่ึงท่ีแสดงสติปัญญาของตนเอง    
ไม่เขียนตามแบบใคร ไม่คดัลอกใคร เขากลา้แสดงความคิดเห็น เขาแสดงบุคลิกภาพของเขาอย่าง
เต็มท่ี 
 อจัฉรา ชีวพนัธ์ (2535: 1) กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนซ่ึงมีลกัษณะ
ของการริเร่ิม โดยท่ีผูเ้ขียนจะตอ้งใชจิ้นตนาการและประสบการณ์ของตนมาเช่ือมโยงความคิดใน
การเขียน  
 ณรงค์ฤทธ์ิ ศกัดาณรงค ์(2537: 53) กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค ์หมายถึง การรู้จกั
เลือกน าเอาบรรดาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ก่อใหเ้กิดส่ิงแปลกใหม่ 
มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม   
 บุญยงค์ เกศเทศ (2539: 318) กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนท่ีผูเ้ขียน
จะตอ้งประมวลความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ท่ีพึงมีทั้งหมด สร้างงานท่ีเป็นจินตนาการออกมา 
ซ่ึงเป็นงานท่ีไม่มีขอบเขตรูปแบบหรือขอ้จ ากดัท่ีแน่นอน งานเขียนสร้างสรรค์ของผูใ้ดก็ย่อมเป็น
เอกลกัษณ์ของผูน้ั้น แต่อยา่งไรก็ตามอาจไดแ้นวคิดหรือกลวิธีจากผูอ่ื้นบา้งก็ได ้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 137) กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนโดย
ใชค้วามรู้ประสบการณ์และจินตนาการในการเขียนเรียงความ นิทาน เร่ืองสั้น นวนิยาย บทร้อยกรอง 
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผูเ้ขียนจะตอ้งมีความคิดดี มีจินตนาการดี มีการประมวลค าหลากหลาย
สามารถน าค ามาใชใ้นการเขียน มีเทคนิคการเขียนและใชส้ านวนสละสลวย  
 ถวลัย ์มาศจรัส (2545: 4) ไดใ้หค้วามหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไวว้่า การเขียน
เชิงสร้างสรรค์ หมายถึง งานเขียนท่ีแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ขียนท่ีเขียนด้วย
ส านวนภาษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง หรือมีรูปแบบการเขียนท่ีแปลกใหม่ มีคุณค่าและเป็นท่ี
ยอมรับของสาธารณชน 
 ฮุก (Hook, 1976, อา้งถึงใน อุดมลกัษณ์ ชอ้ยหิรัญ, 2531: 29) ไดก้ล่าวสรุปการเขียนเชิง
สร้างสรรคไ์วว้่า  
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 1. ความคิดริเร่ิมท่ีไดจ้ากการมองส่ิงคุน้เคยในแนวใหม่ หรือการจดัส่ิงท่ีรู้แลว้ใหม่ 
 2. ไม่ว่างานเขียนใดก็ตามท่ีแสดงความริเร่ิมจะถือเป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค ์แต่งาน
ช้ินหน่ึงอาจมีคุณค่าเชิงสร้างสรรคม์ากกว่างานอีกช้ินหน่ึง 
 เมอร์เรย์ (Murry, 1973, อ้างถึงใน อัจฉรา ชีวพันธ์ , 2533: 2)  กล่าวว่า การเขียน
สร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ีผูเ้ขียนพยายามท่ีจะใชก้ารรับรู้ในดา้นต่าง ๆ ของตน 
มาเรียบเรียงเป็นถอ้ยค าท่ีจะส่ือความหมายให้ผูอ่้านไดเ้ข้าใจทั้งดา้นความรู้สึกต่าง ๆ ของผูเ้ขียน 
รวมถึงมีความเขา้ใจในสาระต่าง ๆ ตรงตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ 
 ทอแรนซ์ (Torrance, 1964, อา้งถึงใน ประทุม วิชาโคตร, 2544: 28) กล่าวว่า การเขียน
เชิงสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการเขียนแสดงความคิดท่ีเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบับุคลิกลกัษณะ
ของคน สตัวแ์ละส่ิงแวดลอ้มท่ีผดิแผกแตกต่างไปจากธรรมชาติได ้ 
 จากแนวคิดต่าง ๆ ขา้งตน้  สรุปไดว้่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง  การเขียนเร่ือง
ท่ีมีความคิดริเร่ิมเป็นของตนเอง โดยอาศยัจินตนาการและประสบการณ์ของผูเ้ขียน มีเอกลกัษณ์ 
และมีความแปลกใหม่ มีเทคนิคการเขียน ใช้ภาษาท่ีถูกต้อง สละสลวย ส่ือความหมายไดช้ัดเจน      
เป็นท่ียอมรับของสาธารณชน และมีคุณค่าหรือใหข้อ้คิด  
 

ความส าคญัของการเขยีนเชิงสร้างสรรค์ 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นบ่อเกิดของความคิดและจินตนาการของผูเ้รียนและยงั
ก่อให้เกิดประโยชน์ในดา้นต่างๆมากมาย ทั้งต่อตนเองและผูค้นรอบขา้ง ดงัท่ีมีนักการศึกษาและ
นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงความส าคญัและคุณค่าของการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี  
 บนัลือ พฤกษะวนั (2533: 2) กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรคน์อกจากจะเป็นการฝึก
ทกัษะการเขียนเพื่อพฒันาสมรรถภาพทางการเขียนของนักเรียน ซ่ึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การถ่ายทอดความคิดและการส่ือความหมายให้เกิดประโยชน์ท่ีตอ้งการสูงสุดแลว้ยงัเป็นการฝึก  
การคิดเพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน  
 ถวลัย ์มาศจรัส (2545: 5-6) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
 1. ความส าคญัต่อชีวิต 
  1.1 เกิดภูมิปัญญาด้านส านวนภาษาใหม่ ๆ ส าหรับการติดต่อส่ือสารไดท้ันโลก  
และทนัเหตุการณ์ 
  1.2 เกิดอาชีพใหม่ๆจากการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์  เช่น นักโฆษณา นักเขียน 
นกัเขียน บทวิทย ุโทรทศัน์ โฆษก พิธีกร นกัโตว้าที การแสดงเด่ียว (ทอลก์โชว)์ และนกัแปล 
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  1.3 เกิดการสืบสานรากเหง้าทางวัฒนธรรม  ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน        
การเขียน  การแสดง  ซ่ึงเป็นทั้งสาระและความบนัเทิงของชีวิต ฯลฯ 
 2. ความส าคญัต่อบุคคล 
  2.1 พฒันาสมองซีกขวาในเร่ืองของความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์หม่ ๆ 
  2.2 ท าใหเ้กิดภูมิปัญญา (Wisdom) ดา้นต่าง ๆ ดว้ยตนเอง อาทิ ภูมิปัญญาดา้นภาษา 
ภูมิปัญญาดา้นเหตุผล ภูมิปัญญาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 

 3. ความส าคญัต่อสงัคม 
  3.1 เกิดรูปแบบใหม่ในการติดต่อส่ือสารของคนในสังคม และระหว่างสังคมต่อ
สงัคม เกิดวฒันธรรมและอารยธรรมใหม่ของการติดต่อส่ือสาร 
  3.2 เป็นการจุดประกายความคิดให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ ในสงัคมท่ีมาจากการน าเสนอใน
รูปแบบของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 

 แมก็คี ( Mckee, 1939: 209-201, อา้งถึงใน สมใจ ตั้งปณิธานสุข, 2544: 93) ไดก้ล่าวไวว้่า 
การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ิงท่ีได ้     
พบเห็น เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนท่ีมีความถนัดทางการเรียนภาษาไดรั้บการสนับสนุนและ
ส่งเสริมใหถู้กทาง เป็นการเร้าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ และมีความซาบซ้ึงในคุณค่าของภาษาและ
วรรณกรรม และเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองดว้ยภาษาของเขา 
เพ่ือช่วยใหเ้กิดพฒันาการทางภาษาดีกว่าการฝึกเขียนแบบธรรมดาทัว่ไป 
 เบิร์น (Bum, 1955, อา้งถึงใน บุณยเ์สนอ ตรีวิเศษ, 2550: 35-36) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของ
การเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 

 1. คุณค่าต่อนกัเรียน มีดงัน้ี 
  1.1 ท าใหจิ้ตใจกลา้แข็ง คิดอยา่งรวดเร็ว 
  1.2 ท าใหเ้ด็กแสดงความรู้สึกสะเทือนอารมณ์และมีสุนทรียภาพ 
  1.3 เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดท้ดลองความสามารถทางการเขียน 

  1.4 เปิดโอกาสให้เด็กไดแ้สดงความคิด ความเขา้ใจและแสดงปฏิกิริยาต่อส่ิงเร้าท่ี
พบเห็น 

 2. คุณค่าต่อครู มีดงัน้ี 
  2.1 เป็นวิธีการท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจความแตกต่างของเดก็แต่ละคน 
  2.2 เป็นวิธีการท่ีจะช่วยใหเ้กิดความคุน้เคย และเขา้ใจเด็กเป็นรายบุคคล 
  2.3 เป็นวิธีการท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจประสบการณ์ของเด็ก 
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 จากแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้่าการเขียนเชิงสร้างสรรคม์ีความส าคญั คือ ช่วยให้เด็กได้
แสดงออกทางความคิด ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึก เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน 
มีความซาบซ้ึงในคุณค่าของภาษาและวรรณกรรม ทั้งยงัเป็นการพฒันาทกัษะการคิดและการเขียน 
ช่วยให้ครูผูส้อนเข้าใจความแตกต่างและพ้ืนฐานประสบการณ์ของเด็กแต่ละคน นอกจากน้ี            
ยงัก่อให้เกิดส านวนภาษาและรูปแบบใหม่ ๆ ในการส่ือสารของคนในสงัคม และเอ้ือประโยชน์ต่อ
วฒันธรรมและภูมิปัญญาในดา้นต่าง ๆ 
 

ลกัษณะของกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 
 กรรณิการ์ พวงเกษม (2531: 1) ได้กล่าวถึงลกัษณะของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีมี
มากกว่าการเขียนทัว่ ๆ ไปไวด้งัน้ี 
 1. มีจินตนาการหรือความคิดค านึง คือ ผูเ้ขียนจะตอ้งสร้างจินตนาการโดยการคดัเลือก
ความคิดต่าง ๆ เหล่านั้นใหเ้กิดเป็นภาพในใจของผูอ่้านใหไ้ด ้จะช่วยใหผู้อ่้านไดร้สและมีความรู้สึก
คลอ้ยตามเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัผูเ้ขียน 
 2. ส านวนภาษาดี คือ ผูเ้ขียนจะต้องเฟ้นพลิกแพลงถ้อยค าและรูปประโยคให้
สละสลวย น่าฟัง น่าอ่าน มีท่วงท านองในการเขียนดี ไม่มีลกัษณะกระทบกระเทียบเสียดสีผูใ้ด        
ผูห้น่ึง 
 3. ใหคุ้ณค่าทางจิตใจและสติปัญญา คือนอกจากจะใหค้วามเพลิดเพลินแลว้ ควรจะให ้
ผูอ่้านเกิดคุณธรรมข้ึนในตน มีความรู้สึกนึกคิดเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี ก่อให้เกิดความเรืองปัญญา
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 ประภาศรี สีหอ าไพ (2531: 2-3) ไดเ้สนอลกัษณะทัว่ไปของการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ว ้
ดงัน้ี 
 1. มีแนวเขียนเป็นจิตวิสัย ผูเ้ขียนมีขอ้สังเกต ประสบการณ์ ความนึกคิด ความเห็น     
มีจินตนาการของตนเองแล้วจึงเขียนงานประพนัธ์ช้ินนั้ นข้ึน  เช่น การย่อความ การเขียนข่าว         
การถอดค าประพนัธ ์และการแปล เป็นตน้ 
 2. มีความแปลกใหม่และมีความสามารถในการแสดงออก โดยสามารถใช้ถอ้ยค า
ภาษาท่ีสามารถส่ือใหผู้อ่้านเห็นภาพตามท่ีตอ้งการ และใชรู้ปแบบท่วงท านองการเขียนท่ีแปลกใหม่
ตามลีลาและจินตนาการของผูเ้ขียน เช่น เร่ืองสั้น และนวนิยาย 
 3. โดยทั่วไปไม่ไดเ้ป็นเร่ืองเชิงศิลป์ท่ีเรียกว่ากวีนิพนธ์ร้อยแก้วเสมอไปข้ึนอยู่ก ับ
ความสามารถของผูเ้ขียนท่ีมีศิลปะในการเขียนจนถึงระดบักวีนิพนธไ์ด ้
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 4. ผูเ้ขียนเสนอความคิดโครงเร่ืองท่ีแปลกใหม่แลว้ อาจไม่ยดึเอาฉนัทลกัษณ์ตามแบบ
แผนท่ีก าหนด แต่อาจสร้างสรรคลี์ลาแนวคิดและรูปแบบฉนัทลกัษณ์ของตนเองข้ึนมาใหม่ 
 5. งานเขียนจะต้องมีวตัถุประสงค์ สร้างค า และสร้างแนวคิด เพื่อให้งานเขียนเชิง
สร้างสรรคบ์รรลุวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร 
 สนิท สตัโยภาส และคนอ่ืน ๆ (2546: 35-39,  อา้งถึงใน บุณยเ์สนอ ตรีวิเศษ, 2550: 19-22) 
ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของภาษาในการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี  
 1. เป็นภาษาท่ีเกิดจากการคิดแลว้คิดอีก ภาษานั้นอาจจะเป็นภาษาของผูใ้ชภ้าษาท่ีมี
ความตั้งใจจะให้งานมีคุณภาพ หรือเป็นภาของผูเ้ป็นเจา้ของงานว่าจะสามารถส่ือสารไดต้รงตาม
จุดประสงค ์ 
 2. เป็นภาษาท่ีเสริมสร้างเจตคติดา้นดีต่อบุคคล ต่อองค์กร ต่อสถานท่ี หรือต่อเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง ตัวอย่างเช่น ค  าขวญั ค  าคม อนัเสริมสร้างอุดมการณ์ของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร เ ช่น
บริษทั และหา้งร้าน เป็นตน้  
 3. ภาษาสร้างสรรคค์วรเป็นภาษาท่ีช่วยสร้างขวญัและก าลงัใจ  
 4. ภาษาสร้างสรรค์ควรจะเป็นภาษาท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล              
2 คนข้ึนไป 
 5. ภาษาสร้างสรรคเ์ป็นภาษาท่ีแสดงถึงความเป็นตวัของตวัเองไม่ลอกเลียนแบบใคร  
 6. ภาษาสร้างสรรค์ควรเป็นภาษาท่ีเกิดข้ึนดว้ยอารมณ์และความรู้สึก ไม่มีผูใ้ดบงัคบั
ว่าจะตอ้งเขียน แต่เขียนดว้ยความรู้สึก อยากจะถ่ายทอดความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของตนเอง
เพื่อส่ือความหมาย  
 7. ภาษาสร้างสรรค์จะตรงกันข้ามกับภาษาไม่สร้างสรรค์  คือ  เพื่อพัฒนาไม่ใช่         
เพื่อต าหนิหรือท าลาย แต่หากจ าเป็นตอ้งต าหนิก็ควรเป็นการติเพื่อก่อ 
 สรุปไดว้่าลกัษณะการเขียนเชิงสร้างสรรคต์อ้งใชจิ้นตนาการกลัน่กรองความคิดออกมา
เป็นภาษาท่ีดี มีความแปลกใหม่ในรูปแบบและแนวคิด ทั้งงานเขียนแบบร้อยแกว้และร้อยกรอง 
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและส่วนรวม 

 

ประเภทของกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 
 นกัวิชาการและนกัการศึกษาไดแ้บ่งประเภทของการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
 สมพร มนัตะสูตร (2525: 89-161) ไดแ้ยกประเภทของการเขียนสร้างสรรคไ์ว ้6 ประเภท 
ไดแ้ก่ 
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 1.  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบ  เป็นการเขียนท่ีใชรู้ปแบบในการเขียนแปลก
ใหม่หรือดดัแปลงจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ เช่น นิทาน นวนิยาย เร่ืองสั้น โคลง ฉันท์ กาพย ์และ
กลอน เป็นตน้ 
 2.  การเขียนสร้างสรรค์ในเน้ือหา เป็นงานเขียนท่ีมีเน้ือหาแปลกใหม่ อาจจะท าใน    
รูปแบบเดิมแต่เน้ือหาเป็นแนวใหม่ หรือใหม่ทั้งทั้งรูปแบบและเน้ือหาพร้อมกนัไป เช่น การเขียน
นิราศแต่เดิมนั้นกลอนนิราศใช้เขียนข้อความร าพนัสวาทนิราศจากนาง แต่ต่อมาไดมี้นิราศของ    
นายทิม สุขยางค์ท่ีเขียนนิราศสภาพชีวิตอนัยากล าบากของการเดินทพั สะทอ้นภาพชีวิตของสังคม
และการเมือง ซ่ึงนบัว่าเป็นการน าเสนอเน้ือหาแปลกใหม่ของนิราศรูปแบบเดิม 
 3.  การสร้างสรรค์ในแนวคิด เป็นงานเขียนท่ีให้ขอ้คิดหรือแนวคิดท่ีแปลกใหม่ เช่น 
ร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยแกว้หรือร้อยกรองต่าง ๆ ท่ีแฝงแนวคิดท่ีสร้างสรรค ์เป็นตน้ 
 4.  การเขียนสร้างสรรคใ์นกลวิธี เป็นงานเขียนท่ีแฝงไปดว้ยกลวิธีในการเขียนต่าง ๆ  
ท่ีก่อให้เกิดความไพเราะ ดึงดูดและน่าสนใจของงานเขียนนั้น เช่น กลอนเปล่า และศิลาจารึก
รัตนโกสินทร์ 2542 เป็นตน้ 
 5.  การเขียนในส านวนโวหารและการใช้ถ้อยค า  เป็นงานเขียนท่ีแปลกใหม่ให้
ประโยชน์ในดา้นส านวนโวหารและถอ้ยค าท าให้มีส านวนโวหารและถอ้ยค าใชใ้นภาษามากข้ึน
และมีความหมายแปลกๆกว่าท่ีเคยใชก้นัมา เช่น ส านวนโวหารของรงค ์วงษส์วรรค ์เป็นตน้ 

6.  การเขียนสร้างสรรคใ์นจินตนาการ เป็นงานเขียนท่ีให้ความคิดในดา้นจินตนาการ 
เมื่อไดอ่้านแลว้เกิดความคิดเชิงจินตนาการต่อเน่ืองในทางสร้างสรรค์ เช่น เร่ืองค าถามท่ีรอค าตอบ
ของอว้น อรชร เร่ืองความหวงัของสุทธิ พรหมอินทร์ ละครชีวิตของจรัญแสนวงษ ์เป็นตน้ 
 ประภาศรี สีหอ าไพ (2531: 73-110) ไดแ้บ่งประเภทของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตาม
รูปแบบของการเขียนดงัน้ีคือ  
 1.  การเขียนเรียงความ เป็นงานเขียนท่ีผูเ้ขียนมุ่งถ่ายทอดเร่ืองราว ความคิด ทศันคติ 
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดว้ยส านวนภาษาท่ีเรียงข้ึนอยา่งมีล  าดบัขั้นตอน ประกอบดว้ยขอ้ความหลาย  
ย่อหน้า มีช่ือเร่ืองชัดเจน ข้อความในหลาย ๆ ย่อหน้านั้ นจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อจะให้
ขอ้เท็จจริง ความรู้ ขอ้คิดหรือท าใหผู้อ่้านรู้สึกคลอ้ยตามไปกบังานเขียนนั้น 
 2.  การเขียนบทความ เป็นความเรียงประเภทหน่ึงซ่ึงมีจุดประสงค์หลายลกัษณะ เช่น 
เพ่ือแสดงความรู้ เสนอขอ้เท็จจริง ความคิดเห็น ตั้งขอ้สงัเกต และวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นตน้ โดยตอ้ง
เขียนอยา่งมีหลกัฐาน มีเหตุผล น่าเช่ือถือ หากมีขอ้เสนอแนะใด ๆ ตอ้งเป็นไปในทางสร้างสรรค ์
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 3.  การเขียนเร่ืองสั้น เป็นเร่ืองราวท่ีสมมุติข้ึน มีโครงเร่ืองง่ายๆและมีความสัมพนัธ์
เก่ียวโยงไปถึงจุดสุดยอดของเร่ืองท่ีก  าหนดไว ้โดยการด าเนินเร่ืองอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา  
สั้น ๆ ผา่นตวัละครจ านวน 3-5 ตวั และอยูภ่ายใตแ้นวคิดส าคญัเพียงแนวคิดเดียว  
 4.  การเขียนนวนิยาย หมายถึง เร่ืองสมมติท่ีเขียนเป็นร้อยแกว้ เน้นความสมจริงตาม
เค้าโครงเร่ือง มีจุดมุ่งหมายเพื่อความบนัเทิงจรรโลงใจผูอ่้าน มีความยาวประมาณหน่ึงหมื่นค า      
ข้ึนไป มีตวัละครเหตุการณและปัญหาตามจินตนาการของผูเ้ขียน ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาให้
ผูอ่้านสะเทือนอารมณ์เพม่ือถึงจุดสุดยอดของเร่ือง 
 5.  การเขียนเร่ืองส าหรับเด็ก ไดแ้ก่ บทกล่อมเด็ก นิทานชาวบ้าน (นิทานปรัมปรา 
นิทานทอ้งถ่ิน เทพนิยาย นิทานมิรู้จบ และนิทานตลก) และวรรณกรรมปัจจุบนั เช่น นวนิยายภาพ
ของส านกัพิมพต่์าง ๆ ชยัพฤกษ ์เป็นตน้ 
 6.  การเขียนบทละครพูด คือ การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการแสดงบนเวที ในการ
เขียนจึงตอ้งค านึงถึงเทคนิคการประพนัธ์ ซ่ึงมีวิธีการท่ีจะท าให้ผูช้มสามารถเขา้ใจทั้งภาษาถอ้ยค า
และท่าทางท่ีตวัละครแสดงออกมา 
 ถวลัย ์มาสจรัส (2545: 10-11)  ไดก้ล่าวถึงประเภทของการเขียนสร้างสรรคท่ี์หลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544 ได้ก  าหนดผูเ้รียนเรียนรู้เร่ืองการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 1.  ประเภทความเรียง ไดแ้ก่ ความเรียง บทความ เร่ืองเล่า จดหมาย และบนัทึก เป็นตน้ 

2.  ประเภทบัน เทิงคดี  ได้แก่  นิทาน  หนังสือเด็ก  เร่ืองสั้ น  วรรณกรรมเยาวชน 
และนวนิยาย 

3.  ประเภทสารคดี ไดแ้ก่ สารคดีบุคคล สารคดีโอกาสพิเศษ สารคดีท่องเท่ียวสารคดี     
สารคดีเด็ก สารคดีสตรี สารคดีเก่ียวกบัสตัว ์สารคดีความทรงจ า และสารคดีจดหมายเหตุ เป็นตน้ 
 สรุปไดว้่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์แบ่งไดห้ลายแบบ  เช่น การแบ่งตามรูปแบบของ 
การเขียน เช่น นิทาน นวนิยาย เร่ืองสั้น โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน และบทความ เป็นตน้ การแบ่งตาม
เน้ือหา เช่น การเขียนนิราศ การแบ่งตามกลวิธีในงานเขียน เช่น กลอนเปล่า และศิลาจารึก เป็นตน้ 
การแบ่งตามส านวนและถอ้ยค าท่ีใช ้เช่น งานเขียนของรงค์ วงษ์สวรรค์ การแบ่งตามจินตนาการ 
เช่น เร่ืองความหวงัของสุทธิ พรหมอินทร์ และละครชีวิต เป็นตน้ หรือการแบ่งตามจุดประสงคข์อง
การเขียน ไดแ้ก่ ความเรียงต่าง ๆ บนัเทิงคดี และสารคดี  
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การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 กล่าวไดว้่าการเขียนเชิงสร้างสรรคน์ั้นมีประโยชน์และมีคุณค่าอยา่งมากต่อการพฒันา
ทกัษะในตวัผูเ้รียน การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้ถูกตอ้งและเหมาะสมจึงเป็นส่ิงจ  าเป็นอยา่งยิ่ง    
ท่ีจะช่วยท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ ดงัท่ี นกัการศึกษา
ไดเ้สนอแนวทางในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 
 กรรณิการ์ พวงเกษม (2531: 34) ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ว ้
ดงัน้ี  
 1. บรรยากาศและสภาพการณ์ เด็กจะตอ้งรู้สึกสบายใจ รู้สึกอบอุ่นใจ เป็นตัวของ
ตัวเอง มีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนและครู  เด็กจะไม่กลา้แสดงออกเลยถ้าหากเขาไม่ได้รับ
ความเห็นใจและถูกเพ่งเล็งจากเพื่อน ๆ หรือครูจนเกินไป ตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ด็กแสดงความคิดเห็น
โดยอิสระ 
 2. ประสบการณ์ เด็กจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ จากประสบการณ์ท่ีโดยตรงท่ีตน 
ไดรั้บ เช่น จากการเดินทาง เด็กตอ้งการประสบการณ์ท่ีแทจ้ริงอย่างสม ่าเสมอ ดงันั้น ในการเรียน
ความสร้างความสนใจใหเ้ด็กและมีอุปกรณ์อยา่งพร้อมเพรียง 
 3. ความเอาใจใส่ของครู ความสนใจและความเอาใจใส่ของครูเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะ
ช่วยให้เด็กประสบความส าเร็จในการเขียนอย่างสร้างสรรค์  ครูควรปลูกฝังความช่างสังเกต       
ความมหัศจรรย ์และความส าคัญต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัไวใ้นตัวเองให้มากท่ีสุด จะให้เป็น           
ผูท่ี้สามารถมองเห็นอะไรไดแ้จ่มแจง้ และมีชีวิตจิตใจ 
 อจัฉรา ชีวพนัธ ์(2532: 6-7) ไดก้ล่าวถึงหลกัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเขียน
สร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
 1. ก าหนดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ให้มีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนโดยจะตอ้งค านึงถึง
หลกัสูตรในระดับชั้นต่าง ๆ ว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรกิจกรรมต่าง ๆ นั้นสนองวตัถุประสงค์ใด    
ในหลกัสูตร 
 2. การจดักิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ ควรไดม้ีการสัมพนัธ์กับกลุ่มประสบการณ์   
ต่าง ๆ ดว้ย 
 3. จดัล  าดบัความยากง่ายใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 
 4. ใชส่ื้อท่ีจูงใจเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ และรักในการเขียน 
 5. ให้ผูเ้รียนสามารถใช้จินตนาการในการแสดงความรู้สึกนึกคิดได้อย่างอิสระ
เน่ืองจากเด็กประถมศึกษามีลกัษณะของความอยากรู้อยากเห็น ชอบใชจิ้นตนาการในการคิดฝัน



 

 

 

26 

สร้างสรรค์เร่ืองราวต่าง ๆ การจัดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ก็จะเป็นเคร่ืองมือช่วยส่งเสริม
พฒันาการทางสติปัญญาและความรู้สึกนึกคิดใหก้บัเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี 
 บนัลือ พฤกษะวนั (2533: 7-8) ไดใ้ห้แนวทางในการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว ้
ดงัน้ี 
 1. ครูตอ้งตอ้งสร้างบรรยากาศโดยเป็นผูท่ี้รัก เมตตา มีความสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนอย่าง
ใกลชิ้ด เขา้ใจและใหค้วามเห็นอกเห็นใจ ใหก้  าลงัใจ ยกยอ่ง และชมเชยมากกว่าการต าหนิ 
 2. ใหอิ้สระการท างานแก่ผูเ้รียนทั้งเร่ืองเวลา ระเบียบ และรูปแบบ 
 3. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการศึกษาสภาพแวดลอ้ม ส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกศึกษาคน้ควา้เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 4. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดม้ีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์โดยการเล่าเร่ือง รายงาน
อภิปราย และสรุปผลเป็นประจ า 
 5. กระตุน้ ช้ีแนะใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น สร้างความแปลกใหม่อยูเ่สมอ 
 สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย ์(2536: 165-167) ไดเ้สนอแนวทางหรือหลกั
ในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
 1. ก่อนสอนควรทดสอบความพร้อมในการเขียนของผูเ้รียน ผูส้อนควรปลูกฝังให้
ผูเ้รียนตระหนักในคุณค่าของการเขียนท่ีใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนัและสามารถยึดเป็นอาชีพใน
อนาคต 
 2. การสอนแต่ละคร้ังผูส้อนควรตั้งจุดประสงคใ์นแต่ละคร้ังอยา่งชดัเจน 
 3. ในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ผูส้อนไม่ควรก าหนดหวัเร่ืองตายตวั ควรให้ผูเ้รียน
มีโอกาสเสนอและเลือกเร่ืองเอง 
 4. ควรสอนทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรคใ์หส้มัพนัธก์บัวิชาอ่ืน 
 5. ผูส้อนควรใชก้ลวิธีการจูงใจหลาย ๆ รูปแบบ 
 6. การจดักิจกรรมและมอบหมายงานควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 7. ผูส้อนควรใช้วิธีสอนหลาย ๆ แบบ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความ
กระตือรือร้นท่ีจะเขียน 
 8. ผูส้อนควรจดักิจกรรมประกอบการสอนหลาย ๆ ประเภท  และควรให้ผูเ้รียนมี 
ส่วนร่วมในการวางแผนการจดักิจกรรมนั้นดว้ยและกิจกรรมการเขียนนั้นควรเป็นกิจกรรมท่ีให้
ประสบการณ์ตรง ผูเ้ขียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเองใหม้าก 
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 9. การสอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้ได้ผลดีนั้ น  ครูควรใช้ส่ือการสอน
ประกอบดว้ย เพราะจะช่วยเร้าความสนใจและยงัท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนเร็วข้ึน 
                 10. ผูส้อนควรวางแผนการสอนอยา่งละเอียด 
 สตฟัเฟอร์ (Stauffer, อา้งถึงใน ประทุม วิชาโคตร, 2544: 32) ไดก้ล่าวว่า เร่ืองท่ีควรให้
เด็กเขียน ควรเป็นเร่ืองใกลต้วัเด็ก เช่น สตัวเ์ล้ียง บา้น ตุ๊กตา เพื่อบา้น พ่อแม ่และวนัปีใหม่ 
 แอพพลิเกท (Applegate, 1954: 393-995, อา้งถึงใน พิณเพชร บูรณภิญโญ, 2545: 32) 
กล่าวว่า “การสอนเขียนสร้างสรรคค์วรปลูกฝังความรู้สึกท่ีดี ความซาบซ้ึงในวรรณคดีโดยการอ่าน
ให้ฟัง หรืออภิปรายถึงเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ เพื่อก่อให้เกิดความคิดในการเขียน นอกจากน้ีควรมี
ตวัอยา่งแปลก ๆใหม ่ๆ มาใหผู้เ้รียนศึกษา และหัดสงัเกตส่ิงต่าง ๆ ก็นบัว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้
เขียนไดดี้” 
 สมิท (Smith: 9-10, อา้งถึงใน พิณเพชร บูรณภิญโญ, 2545: 32) เสนอแนวทางไวด้งัน้ี 
 1. จะตอ้งมีส่ิงใหม่ ๆ แตกต่างกันออกไปหรือมีลกัษณะเฉพาะตัว (Unique Result) 
และตอ้งค านึงว่าผลผลิตและกระบวนการท่ีใชน้ั้นตอ้งใหม่ เช่น ในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์
เร่ืองโคลงกลอน ผูเ้รียนจะตอ้งผลิตหรือคิดรูปแบบโคลง กลอนใหม่ ๆ ได ้
 2. จะตอ้งเนน้กระบวนการในการคิดแบบเอกนัย (Divergent Thinking) ซ่ึงเป็นความ 
สามารถในการคิดตอบสนองไดห้ลายประเภท หลายทิศทาง และไม่เน้นค าตอบท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์
เพียงค าตอบเดียว 
 3. การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ตอ้งการแรงจูงใจอย่างมากท่ีจะก่อให้เกิดกระบวน   
การคิด และเขียนสร้างสรรค์ เช่น ตอ้งอาศยับรรยากาศท่ีไม่เคร่งเครียด มีการชมเชย อีกทั้งผูส้อน   
ยงัจะตอ้งใชก้ลวิธีหลากหลาย เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความคิด พฒันาความคิด และมีอิสระท่ีจะ
แสดงความคิดของตนไดอ้ย่างเต็มท่ี ครูอาจใช้วิธีตั้ งค  าถาม หรือสร้างสถานการณ์ท่ีอาจตอบได้
หลาย ๆ ประการ เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดไดห้ลาย ๆ แนว และครูควรยอมรับความเห็นของทุกคน
โดยไม่ต าหนิหรือเนน้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 4. ในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครูจะมีบทบาทเพียงคอยช่วยเหลือ หรือช้ีแนะให้
ผูเ้รียนเกิดแนวคิด 
 5. กระบวนการในการท างานมีความส าคัญเท่ากับผลงาน คือ เร่ิมตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี
ผูเ้ขียนไดรั้บปัญหา มองเห็นแนวทางแกปั้ญหา เกิดแนวคิด ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานจนส าเร็จ
และประเมินผล 
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 6. ควรกระตุ้นให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้ งรู้จักน าความคิดมาสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์เดิมและความคิดใหม่ ๆ 
 7. ต้องจัดสถานการณ์เพื่อกระตุ้นผูเ้รียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  เช่น สภาพ
ห้องเรียน ท่ีนั่ง อุปกรณ์ และสร้างบรรยากาศให้เกิดความเช่ือมัน่ และให้ผูเ้รียนมีอิสระในการคิด
หรือเขียน 
 8. การให้อ่านเร่ืองและฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรคห์ลายๆแบบ จะช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกั
แนวทางในการเขียนเชิงสร้างสรรคดี์ยิง่ข้ึน 
 9. ในการพิจารณางานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผูส้อนจะตอ้งค านึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ควรเน้นและชมเชยในเร่ืองของความแปลกใหม่ ลกัษณะเฉพาะตวั ความเป็นตวัของตวัเอง 
และความคิดริเร่ิม 
                 10. การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์จะช่วยให้ผูเ้รียนให้มีพฒันาการดา้นทกัษะการเขียน
การวิจารณ์และการประเมินตนเองได้ โดยการแสดงผลงานของแต่ละคนในชั้นเรียนเพ่ือช่วยกัน
วิจารณ์  จะท าให้ผูเ้รียนเกิดความคิดมากข้ึน รู้จักศัพท์มากข้ึน เห็นแนวคิดและการใช้ภาษา
หลากหลาย ท าใหส้ามารถใชภ้าษาเขียนไดดี้ข้ึน 
                 11. จะตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มห้องเรียนโดยยึดหลกัประชาธิปไตยและอาศยักระบวนการ
ประชาธิปไตยในหอ้งเรียน คือ ใหทุ้กคนไดม้ีส่วนร่วมกนัคิดและปฏิบติั 
 การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ครูจะตอ้งสร้างบรรยากาศในการจดักิจกรรมการเรียน  
การสอนให้หลากหลาย  จดัล  าดบัความยากง่ายให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน  กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ โดยมีส่ือในการเรียน เร่ืองท่ีเขียนเป็นเร่ืองใกลต้วั เอาใจใส่ ให้ความส าคัญกบัผูเ้รียนเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนแสดงออกไดอ้ยา่งอิสระ ปลูกฝังใหใ้หผู้เ้รียนตระหนกัถึงคุณค่าของการเขียน สร้าง
บรรยากาศให้น่าสนใจไม่ตึงเครียด สอนการเขียนหลากหลายแบบ มีการประเมินงานเขียนทั้งของ
ตนเองและเพื่อน  
 

กำรวดัและประเมนิผลกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 
 งานเขียนเชิงสร้างสรรค์แต่ละ ช้ินมีลักษณะท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล              
จึงจ  าเป็นตอ้งมีเกณฑ์หรือหลกัการในการประเมินงานเขียน ซ่ึงไดม้ีผูเ้สนอวิธีการประเมินและ
หลกัเกณฑใ์นการประเมินไวด้งัน้ี 
 จุติมา นาควรรณ (2544: 72-73) ไดก้  าหนดเกณฑ์ในการประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ไวด้งัน้ี 
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 1. ด้านเน้ือหา หมายถึง การแสดงแนวคิด เร่ืองราวท่ีแปลกใหม่ มีคุณค่า เขียนได้
ใจความ มีความสมเหตุสมผล ตรงประเด็น มีการล าดบัเน้ือหา เร่ืองราวไดต่้อเน่ือง สอดคลอ้งเป็น
หน่วยเดียวกนัอยา่งมีเอกภาพ  
 2. การใชภ้าษา หมายถึง การใชค้  าศพัท์ ถอ้ยค า ส านวน ไดอ้ย่างหลากหลาย ถูกตอ้ง 
เหมาะสม ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงขอ้ความและประโยคต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  ส่ือความหมาย 
ท าใหเ้กิดความเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี  
 3. กลไกประกอบการเขียน จะพิจารณาถึงการสะกดค า การเวน้วรรค ลายมือและความ 
สะอาดเรียบร้อย 
 ประทุม สอสะอาด (2547: 77-78) ได้สังเคราะห์เกณฑ์ในการประเมินผลการเขียน
นิทาน ดงัน้ี  
 1. ช่ือเร่ืองกระชบั น่าสนในสอดคลอ้งกบัเร่ือง  

   3 หมายถึง ช่ือเร่ืองกระชบั น่าสนใจสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 
    2 หมายถึง ช่ือเร่ืองกระชบั น่าสนใจแต่ไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 

   1 หมายถึง ช่ือเร่ืองไม่กระชบัไม่น่าสนใจและไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 
 2. เน้ือหามีสาระสนุกล าดบัเหตุการณ์ไดต่้อเน่ือง 

   3 หมายถึง เน้ือหามีสาระ สนุก ล  าดบัเหตุการณ์ไดต่้อเน่ือง 
   2 หมายถึง เน้ือหามีสาระ สนุก แต่ล  าดบัเหตุการณ์บางตอนไม่ต่อเน่ือง 

   1 หมายถึง เน้ือหามีสาระ ไม่สนุก ล  าดบัเหตุการณ์ไม่ต่อเน่ือง 
 3. สรุปขอ้คิดคติสอนใจสอคลอ้งกบัเร่ือง 

   3 หมายถึง สรุปขอ้คิดสอนใจสอดคลอ้งกบัเร่ือง 
   2 หมายถึง สรุปขอ้คิดสอนใจไม่ค่อยสอดคลอ้งกบัเร่ือง 

   1 หมายถึง สรุปขอ้คิดสอนใจไม่สอดคลอ้งกบัเร่ือง 
 4. การใชถ้อ้ยค าเหมาะสมกบัเร่ืองท าให้เกิดความรู้สึกคลอ้ยตามและเขียนสะกดค า   
ไดถู้กตอ้ง 

   3 หมายถึง ใชถ้อ้ยค าเหมาะสมกบัเร่ือง ท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกคลอ้ยตาม
และเขียนสะกดค าถูกตอ้งทุกค า 
   2 หมายถึง ใชถ้อ้ยค าเหมาะสมกบัเร่ืองแต่ท าใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกคลอ้ยตาม
และเขียนสะกดค าผดิไม่เกิน 10 ค า 
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   1 หมายถึง ใชถ้อ้ยค าไม่เหมาะสมกบัเร่ือง ไม่ท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกคลอ้ย
ตามและเขียนสะกดค าผดิเกิน 10 ค า 
 5. ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองและมีสีสนัสวยงามเป็นธรรมชาติ 

    3 หมายถึง ภาพประกอบสอดคลอ้งกับเน้ือเร่ืองและมีสีสันสวยงามเป็น
ธรรมชาติ 

   2 หมายถึง ภาพประกอบไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองแต่มีสีสันสวยงามเป็น
ธรรมชาติ 

     1 หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองและสีสนัไม่สวยงามเป็นธรรมชาติ 
 พจนา เขียนสอาด (2547: 62-63) ไดส้ร้างเกณฑก์ารให้คะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ประเภทนิทานไดด้งัน้ี 
 1. ช่ือเร่ืองส่ือความไดเ้หมาะสมกบัเร่ือง คะแนนเต็ม 2 คะแนน 

   คะแนน 1 ช่ือเร่ืองไม่สมัพนัธก์บัเน้ือเร่ือง 
   คะแนน 2 ช่ือเร่ืองส่ือความหมายไดส้มัพนัธก์บัเร่ือง 

 2. เน้ือหามีสาระ สนุก การด าเนินเร่ืองน่าสนใจ กระตุ้นให้ติดตาม และมีข้อคิดคติ
สอนใจสอดคลอ้งกบัเร่ือง คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
   คะแนน 1 เน้ือหาไม่มีสาระ ไม่สนุก การด าเนินเร่ืองยงัไม่น่าสนใจ ไม่มีขอ้คิด 
คติสอนใจ 

   คะแนน 2 เน้ือหามีสาระ สนุก การด าเนินเร่ืองยงัไม่น่าสนใจ และข้อคิด      
คติสอนใจไม่สอดคลอ้งกบัเร่ือง 

   คะแนน 3 เน้ือหามีสาระ สนุก การด าเนินเร่ืองน่าสนใจ แต่ขอ้คิดคติสอนใจ  
ไม่สอดคลอ้งกบัเร่ือง 

   คะแนน 4 เน้ือหามีสาระ สนุก การด าเนินเร่ืองน่าสนใจกระตุน้ใหติ้ดตามและ
มีคติสอนใจสอดคลอ้งกบัเร่ือง 
 3. การเรียงล าดบัเหตุการณ์ไดต่้อเน่ืองสอดคลอ้งกนัตลอดเร่ือง คะแนนเต็ม 4 คะแนน 

   คะแนน 1 เรียงล าดบัเหตุการณ์ไม่ต่อเน่ือง สบัสน และวกวน 
   คะแนน 2 เรียงล าดบัเหตุการณ์บางช่วงไม่ต่อเน่ือง และไม่สอดคลอ้งกนั 
   คะแนน 3 เรียงล าดบัเหตุการณ์ไดต่้อเน่ือง แต่บางช่วงไม่สอดคลอ้งกนั 
   คะแนน 4 เรียงล าดบัเหตุการณ์ไดต่้อเน่ือง สอดคลอ้งกนัตลอดเร่ือง 
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 4. การใชภ้าษาเหมาะสมส่ือความหมายไดช้ดัเจน และเขียนสะกดค าถูกตอ้ง คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

   คะแนน 1 ใช้ถอ้ยค าส านวนภาษาไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ส่ือความหมายไม่ชัดเจน 
และเขียนสะกดค าผดิพลาดมากกว่า 10 ค า 

   คะแนน 2 ใชถ้อ้ยค าส านวนภาษาถูกตอ้งเหมาะสม ส่ือความหมายไม่ชดัเจน
และเขียนสะกดค าผดิพลาด 7-10 ค า 

   คะแนน 3 ใชถ้อ้ยค าส านวนภาษาถูกตอ้งเหมาะสม ส่ือความหมายชดัเจนเป็น 
ส่วนใหญ่และเขียนสะกดค าผดิพลาด 4-6 ค า 

   คะแนน 4 ใช้ถอ้ยค าส านวนภาษาถูกต้องเหมาะสม ส่ือความหมายชัดเจน
ตลอดเร่ืองและเขียนสะกดค าผดิพลาด 1-3 ค า 

   คะแนน 5 ใช้ถอ้ยค าส านวนภาษาถูกต้องเหมาะสม ส่ือความหมายชัดเจน
ตลอดเร่ืองและเขียนสะกดค าไดถู้กตอ้ง 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า การประเมินผลการเขียนเชิงสร้างสรรค์นั้ นจ  าเป็นต้อง
ก าหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิจารณาให้เท่ียงตรง เหมาะสมและครอบคลุมความสามารถทุกด้าน 
เพ่ือท่ีจะสามารถวดัและประเมินผลงานการเขียนนั้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอย่างแทจ้ริง ผูว้ิจยัได้
สังเคราะห์  ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินการเขียนสร้างสรรค์ของจุติมา นาควรรณ (2544: 72-73) 
ประทุม สอสะอาด (2547: 77)  และพจนา เขียนสะอาด (2547: 62-63) ไดเ้กณฑ์การประเมินการ
เขียนเชิงสร้างสรรคป์ระเภทนิทาน ดงัน้ี 
 1. การตั้งช่ือเร่ือง  
   คะแนน 3 ช่ือเร่ืองสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองมีความน่าสนใจ 
   คะแนน 2 ช่ือเร่ืองสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองแต่ไม่น่าสนใจ 
   คะแนน 1 ช่ือเร่ืองไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองและไม่น่าสนใจ 
 2. เน้ือหา 
   คะแนน 3 เน้ือหามีสาระ สนุก การด าเนินเร่ืองน่าสนใจ การล าดบัเหตุการณ์
สมัพนัธส์อดคลอ้งกนัตลอดทั้งเร่ือง 
   คะแนน 2 เน้ือหามีสาระ สนุก แต่การล าดบัเหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของ
เร่ืองไม่สอดคลอ้งกนั 1 แห่ง 
   คะแนน 1 เน้ือหามีสาระ แต่ไม่สนุก ล  าดับเหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของ
เร่ืองไม่สอดคลอ้งกนัมากกว่า 1 แห่ง 
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 3. การใชภ้าษา 
   คะแนน 3 ใช้ถอ้ยค าส านวนภาษาถูกต้องเหมาะสม ส่ือความหมายชัดเจน
ตลอดเร่ือง ท าใหเ้กิดความรู้สึกคลอ้ยตาม 
   คะแนน 2 ใชถ้อ้ยค าส านวนภาษาถูกตอ้งเหมาะสม แต่ยงัส่ือความหมายไม่ชดัเจน
หรือไม่เกิดความรู้สึกคลอ้ยตาม 

   คะแนน 1 ใชถ้อ้ยค าส านวนภาษาไม่ถูกตอ้ง ส่ือความหมายไม่ชดัเจนและไม่เกิด
ความรู้สึกคลอ้ยตาม 
 4. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

   คะแนน 3 มีความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซ ้ากบัของคนอ่ืน 
   คะแนน 2 มีความคิดท่ีแปลกใหม่แต่ดดัแปลงมาจากของคนอ่ืน 
   คะแนน 1 มีความคิดไม่แปลกใหม่และเลียนแบบคนอ่ืน 

 5. ขอ้คิดคติสอนใจ 
   คะแนน 3 ขอ้คิดคติสอนใจสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองและสามารถส่ือความใหเ้ขา้ใจ
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
   คะแนน 2 ความคิดท่ีแปลกใหม่แต่ดดัแปลงมาจากของคนอ่ืน 
   คะแนน 1 ขอ้คิดคติสอนใจไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง และส่ือความไม่ชดัเจน 
 โดยใชแ้บบจดัอนัดบัคุณภาพ 3 ระดบั คือ ระดบั 3 เท่ากบัดี (13-15 คะแนน) ระดบั 2 
เท่ากบัพอใช ้(9-12 คะแนน) และระดบั 1 เท่ากบัตอ้งปรับปรุง (5-8 คะแนน) 

 

กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ประเภทนิทำน 
 ควำมหมำยของนทิำน 
 สมศกัด์ิ ศรีมาโนชน์ (2523: 121) กล่าวไวว้่า นิทาน เป็นศพัทภ์าษาบาลี หมายความถึง 
ค  าเล่าเร่ือง นิทานตามความเข้าใจของคนทั่วไปและนักเขียน มกัใช้กับเร่ืองท่ีแต่งเป็นเร่ืองสั้ น         
นวนิยาย บทความ เกร็ดความรู้ เป็นตน้ การเรียกช่ือหนังสือนิทาน มิไดใ้ชเ้พ่ือบ่งชั้นประเภทของ
เร่ืองว่าเป็นประเภทใดแต่บ่งช้ีลีลาโวหารเป็นส่วนใหญ่ มีลีลาเป็นแบบกนัเอง ท านองเล่าดว้ยวาจา 
การเล่านั้น ผูเ้ล่าจะสอดแทรกอารมณ์และความคิดเห็นของตนดว้ย 
 ประคอง นิมมานเหมินท์ (2551: 6) กล่าวไวว้่า ค  าว่า นิทาน เป็นค าศพัท์ภาษาบาลี 
แปลว่า เหตุการณ์ เร่ืองเล่า นิยาย และมีค  าศัพท์ นิทานกถา แปลว่า การเล่าเร่ือง พจนานุกรม      
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ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ให้นิยามค าว่า นิทาน หมายถึง เร่ืองท่ีเล่ากนัมา และยกตวัอย่างเช่น นิทาน
ชาดก และนิทานอิสป 
 สรุปได้ว่า นิทาน หมายถึง เหตุการณ์ เร่ืองเล่า หรือเร่ืองท่ีแต่งข้ึน มีลีลาโวหาร       
ส่วนใหญ่แบบเป็นกนัเองคลา้ยเล่าดว้ยวาจา 
 ประเภทของนิทำน 

นกัวิชาการไดจ้ดัแบ่งประเภทของนิทานไวค้ลา้ยคลึงกนัดงัน้ี 
สมศกัด์ิ ศรีมาโนชน์ (2523: 123) กล่าวไวว้่า นิทานอาจแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้

ดงัน้ีคือ  
 1. เทพนิยาย (Myths) เป็นเร่ืองท่ีมีนางฟ้าและเทวดาเป็นตัวละครส าคญัหรือมีส่วน
เก่ียวกบัฉากในเทพนิยายเป็นฉากท่ีสมมติ ผูแ้ต่งจะสร้างจินตนาการพรรณนาตามความคิดของตน        
ซ่ึงอาจจะเกินความเป็นจริง ตัวละครอาจจะประสบความยากล าบาก ผจญภัยนานาประการ            
แต่ภายหลงัจะประสบแต่ความสุขไดแ้ต่งงานกบันางเอกในท่ีสุด 

2. นิทานปรัมปรา (Legends) นิทานไม่มีหลกัฐาน เป็นนิทานท่ีสมมติข้ึนมา เป็นเร่ือง
ยาวเหตุการณ์สลบัซับซ้อน เป็นเร่ืองท่ีมักข้ึนต้นด้วยค าว่า กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้วหรือใน
กาลคร้ังหน่ึง ก  าหนดเวลาแน่นอน ตวัเอกมกัมีความสามารถพิเศษกว่าบุคคลธรรม จบลงดว้ยตวัเอก
มีความสุข เร่ืองเหล่าน้ีไดแ้ก่ นางสิบสอง และสงัขท์อง 

3. นิทานชีวิต มีลกัษณะของเร่ืองคลา้ยเทพนิยาย ต่างกนัตรงท่ีเป็นเร่ืองท่ีบ่งสถานท่ี
และเวลาอนัชดัเจน เน้ือเร่ืองบางตอนอาจจะแปลกประหลาดไม่น่าเป็นไปได ้แต่ดูสมจริงกว่าเทพ
นิยาย ความมหศัจรรยข์องนิทานไทยมกัจะเกิดจากเวทมนต ์เช่น เร่ืองขุนชา้งขุนแผน 

4. นิทานเก่ียวกบัวีรบุรุษ (Stories of the Deeds of Heroes) มีลกัษณะท านองเดียวกบั
นิทานชีวิต ตวัละครเป็นวีรบุรุษ ซ่ึงมีความสามารถในทางการต่อสู ้มีการผจญภยัและแสดงวีรกรรม
ใหป้รากฏ บอกสถานท่ีหรือก าหนดเวลาไดแ้น่ชดั เช่น เร่ืองทา้วแสนปม และพระร่วง 
 5. นิทานท้องถ่ิน เป็นนิทานท่ีแต่งสั้น ๆ มีเร่ืองราวเก่ียวข้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเช่ือของบุคคลในทอ้งถ่ินเช่ือกนัว่าเป็นเร่ืองจริง ดงันั้นฉากและตัวละครจึงมีจริง    
ตวัละครอาจจะมีทั้งเทวดา มนุษย ์สตัว ์และผ ีส าหรับลกัษณะการแต่งมีโครงเร่ืองไม่ซบัซอ้น 

6. นิทานเร่ืองสตัว ์นิทานประเภทน้ีจะมีสัตวเ์ป็นตวัละคนเอกในเร่ือง นิทานส าหรับ
เด็กมนัจะเป็นเร่ืองน้ี เพราะเป็นส่ิงท่ีเด็กรู้จกั อาจจะเป็นคนเขา้มาเก่ียวขอ้งการด าเนินเร่ืองมกัจะเป็น
การเล่าเชิงเป็นการเปรียบเทียบกบัมนุษย ์สตัวจ์ะมีความคิดและมีความสามารถท าอะไรไดเ้หมือนคน 
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 7. นิทานอธิบายเหตุ นิทานประเภทน้ีมกัข้ึนตน้ดว้ยค าว่า อะไร ท าไม เช่น ท าไมหมา
จึงไม่ถูกกบัแมว กระต่ายท าไม่มีหาง เป็นตน้ 
 8. นิทานตลกขบขนั (Jest) เป็นนิทานท่ีมีมุขตลกแทรกในการเล่าเร่ืองประสบการณ์
น ามาใชใ้นการพูด มีโครงเร่ืองสั้นไม่ซบัซอ้น ตวัละครเป็นไดท้ั้งมนุษยแ์ละสัตว ์เช่ย ศรีธนญชัย 
หวัลา้นนอกครู 

9. ต านานและเทวปกรณ์ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการกา้วหนา้ของจกัรวาล โลก มนุษย ์และ
ส่ิงของความส าคญัตรงต านานอยูท่ี่ความสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือและค าสัง่สอนทางศาสนา ซ่ึงผูเ้ล่า
ยงัยดึถือต านานเหล่าน้ี ไดแ้ก่ พวกพิธีกรรม ประวติั ชาดก และนิทานคติ  
                  10. นิทานท่ีมีคติสอนใจ เน้ือเร่ืองอาจจะสั้นหรือยาวก็ได ้ตวัละครอาจเป็นคน และสตัว ์
เป็นตน้ ซ่ึงส าคญัคือมีคติสอนใจแทรกอยู ่ไดแ้ก่ นิทานอิสป 
                  11. นิทานไม่รู้จบ เป็นนิทานท่ีเล่าซ ้าวนไปวนมาไม่รู้จบ เช่น เร่ืองยายกะตา และไก่ฟ้า 
เป็นตน้ 
                  12. นิทานเร่ืองผ ีเป็นนิทานท่ีตวัเอกเป็นผ ีแมจ้ะน่ากลวัแต่ก็อยากอ่านหรือฟังเร่ือง เช่น 
นิทานเร่ืองแม่นาคพระโขนง และผกีระสือ 
                  13. นิทานเก่ียวกับยกัษ์ (Giants) ตัวเอกจะเป็นยกัษ์หรือมียกัษ์เข้ามาเก่ียวข้อง เช่น    
นางสิบสอง 
                  14. นิทานเก่ียวกบัการผจญภยั (Adventure) เช่น หนูนอ้ยหมวกแดง 
                  15. นิทานโกหก เหลือเช่ือ หรือนิทานเปรียบเทียบ (Fable) กระต่ายกบัเต่า 
                  16. นิทานเก่ียวกบัความลึกลบั ผูว้ิเศษ (Mystery) อาละดินกบัตะเกียงวิเศษ 
 ประภาศรี สีหอ าไพ (2531: 108) ได้จดันิทานพ้ืนบ้านไวใ้นหมวดของวรรณกรรม
ส าหรับเด็ก ซ่ึงแบ่งประเภทไดด้งัน้ี  
 1. นิทานปรัมปรา (Fairy Tale) เช่น ปลาบู่ทอง นางสิบสอง และโสนนอ้ยเรือนงาม 

2. นิทานทอ้งถ่ิน (Legend) เช่น ทา้วแสนปม ดาวลูกไก่ และตาม่องล่าย เป็นตน้ 
3. เทพนิยาย (Myth) เมขลา-รามสูร เป็นตน้ 
4. นิทานไม่รู้จบ (Cumulative Tale or Fable) เช่น ยายกะตา หรือพวกนิทานอิสป 
5. นิทานตลก (Jest) หวัลา้นนอกครู และศรีธนนไชย เป็นตน้ 
วรรณี ศิริสุนทร (2532: 13-19) แบ่งนิทานส าหรับเด็กออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. นิทานพ้ืนบา้น เป็นเร่ืองท่ีเล่าสืบทอดกนัมาเป็นเวลาชา้นาน จนภายหลงัมีการเขียนข้ึน

ตามเคา้เดิมบา้ง จดจ าเร่ืองราวมาเขียนข้ึนบา้ง ไม่ปรากฏว่าผูแ้ต่งดั้งเดิมเป็นใคร  
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 2. นิทานสอนคติธรรม มีลกัษณะเป็นนิทานสั้น ๆ ตวัละครมีทั้งคนและสัตว ์สัตว์มี
บทบาทเหมือนคน มีแกนเร่ืองเดียว มีโครงเร่ืองง่ายและสั้ น และต้องให้บทเรียนท่ีสอนใจเป็น
ขอ้สรุปชดัเจน  

3. เทพปกรณัม เป็นเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์และเร่ืองราวในบรรพกาล
เก่ียวกบัพ้ืนโลก ทอ้งฟ้า และพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์มีเทพเจา้เป็นผูค้วบคุมปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ  

4. มหากาพยแ์ละนิทานวีรบุรุษ เป็นนิทานท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัเทพปกรณัม ต่างกนัแต่
ว่าตวัละครของนิทานประเภทน้ีเป็นมนุษยไ์ม่ใช่เทพเจา้ มีการกระท ากลา้หาญฟันผา่อุปสรรคและ
ประสบผลส าเร็จในท่ีสุด 

5. หนงัสือภาพท่ีเป็นเร่ืองอ่านเล่นสมยัใหม่ส าหรับเด็กท่ีมีตวัเอกเป็นสตัว ์นิทานสมยั
เก่าท่ีมีตวัละครเป็นสตัวเ์ราจะพบมากในบทกลอนกล่อมเด็ก นิทานพ้ืนบา้นและนิทานสอนคติธรรม 
แต่ในปัจจุบนัน้ีไดมี้ผูแ้ต่งนิทานส าหรับเด็กท่ีมีตวัลครเป็นสตัว ์โดยแบ่งเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ สตัวท่ี์มี
บทบาทการกระท าอย่างคน สัตวท่ี์มีความเป็นอยู่อย่างสัตว์แต่พูดไดอ้ย่างคน และสัตว์ท่ีมีความ
เป็นอยู่และความนึกคิดตามธรรมชาติของสัตว์ เร่ืองอ่านเล่นสมยัใหม่ส าหรับเด็กเล็กท่ีเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัสตัวห์รือท่ีมีตวัละครเป็นสัตว ์ มีทั้งท่ีแต่งเป็นเร่ือง ๆ ไป  และแต่งออกมาเป็นหนังสือชุด   
ตวัเอกส่วนใหญ่มีบทบาทหน้าท่ีค่อนขา้งซุกซน แต่เด็ก ๆ ชอบมากและส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็น
หนงัสือภาพ 
 ถวลัย ์มาศจรัส (2545: 175) กล่าวไวว้่า นิทานท่ีเล่าสืบต่อกนัมามีลกัษณะท่ีหลากหลาย 
ก่ิงแกว้ อตัถากรไดศ้ึกษาและจ าแนกนิทานดงักล่าวออกเป็น 8 ประเภท ดงัน้ี 

1. เทพนิทาน (Fairy Tale) เช่น นิทานเร่ืองสโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้งเจ็ด 
2. นิทานชีวิต (Romantic Tale) เรารู้จกันัดีก็คือนิทานอาหรับราตรี ซ่ึงศาสตาจารยพ์ระ

ยาอนุมานน ามาแปลเผยแพร่นานแลว้ 
3. นิทานวีรบุรุษ (Hero Tale) ไดแ้ก่ เร่ือง เฮอคิวลิส (ปัจจุบนัน ามาถ่ายท าเป็นภาพยนตร์

ไปทัว่โลก) 
4. นิทานประจ าถ่ิน (Local Tale) ท่ี รู้จักกันดี ได้แก่ เร่ือง เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก      

ตาม่องลาย  และต านานเมืองลพบุรี เป็นตน้ 
5. นิทานอธิบานเหตุ (Explanatory Tale) ได้แก่ เร่ือง ท าไมจึงเกิดจันทรคาส และ

ท าไมน ้ าทะเลจึงเค็ม เป็นตน้ 
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6. ต านานและเทวปกรณ์ (Myth) ปัจจุบันมีหลายเร่ือง เช่น ก  าเนิดเทวดา เซียน และ
เร่ืองพระคเณศ 

7. นิทานสตัว ์(Animal Story) เช่น นิทานอิสป 
8. นิทานมุขตลก (Jest) เร่ืองท่ีคนไทยรู้จกักนัดีคือเร่ือง ศรีธนญชยั เป็นตน้ 

 จากแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้่า นิทานสามารถแบ่งไดห้ลายประเภท โดยหลกั  ๆ แลว้ 
ไดแ้ก่ เทพนิยาย นิทานปรัมปรา นิทานชีวิต นิทานวีรบุรุษ นิทานทอ้งถ่ิน นิทานเร่ืองสัตว ์นิทาน
อธิบายเหตุ นิทานตลกขบขนั ต านานและเทวปกรณ์ และนิทานไม่รู้จบ   

องค์ประกอบในกำรเขียนนิทำน 
การเขียนนิทานจดัเป็นการเขียนบันเทิงคดีรูปแบบหน่ึงของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์   

ซ่ึงองคป์ระกอบในการเขียนมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการเขียนเร่ืองสั้นและนวนิยาย  
 ประภาศรี สีหอ าไพ (2531: 98-104 ) กล่าวถึงองคป์ระกอบไวด้งัน้ี 
 1. เน้ือเร่ือง ตอ้งมีเร่ืองเป็นสาระส าคญั 
 2. ตวัละคร คือชีวิตท่ีเคล่ือนไหวในเน้ือเร่ือง เป็นภาพวาดท่ีนกัเขียนสร้างสรรค์ข้ึนมา
มีลกัษณะเหมือนพระพรหมลิขิตชีวิตมนุษย ์ก  าหนดโชคชะตาส่ิงแวดลอ้มทั้งมวลให้เก่ียวขอ้งผนั
ผวนไปตามปมเร่ือง จนบางคร้ังตวัละครมีความเด่นจนตั้งเป็นช่ือเร่ืองได ้
 3. เคา้โครงเร่ือง นักเขียนจะรู้ว่าตวัเองก าลงัอยูใ่นจุดไหนตอนใดของเร่ือง กา้วต่อไป
ของตวัละครจะไปหา บรรยากาศจะเป็นอย่างไร ก็เพราะเคา้โครงเร่ือง เคา้โครงเร่ืองเป็นเหมือน
วิถีทางชีวิตของตวัละครถูกก าหนดไวอ้ยา่งเฉลียวฉลาด มีการคล่ีคลายหรือรวมเขา้จนถึงจุดสุดยอด
ของเร่ือง 
 4. ฉาก คือ ก  าหนดเวลาและสถานท่ีท่ีสมมติว่าเร่ืองนั้นเกิดข้ึน ฉากจะตอ้งมีส่วนช่วย
ท าใหบ้รรยากาศของเร่ืองเป็นไปอยา่งสมจริง  
 5. ส านวนภาษาและลีลาในการเขียน ผูเ้ขียนแต่ละคนยอ่มมีส านวนภาษาและลีลาตาม
แบบเฉพาะของตน ตามแต่จะเลือกใชเ้พื่อดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน 
 6. สารจากผูเ้ขียนหรือขอ้คิด สารน้ีผูอ่้านอาจไดรั้บแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์
ชีวิตของตน 
 7. ท่วงท านองการเขียน คือ ส านวนโวหารท่ีแสดงกลวิธีการเขียนท าให้สร้างแบบ
ฉบบัเฉพาะของตนข้ึนมาในโลกแห่งวรรณกรรม  
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 ถวลัย ์มาศจรัส (2544: 17-24) กล่าวถึงองคป์ระกอบในการเขียนเร่ืองบนัเทิงคดีไวด้งัน้ี 
1. โครงเร่ือง หมายถึง การก าหนดเหตุการณ์เร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึงไวเ้ป็นเอกภาพ 

ก่อใหเ้กิดผลอยา่งหน่ึงตามมา ซ่ึงในโครงเร่ืองจะมีการเปิดเร่ือง การด าเนินเร่ือง และปิดเร่ือง มีหลกั
อยู่ 3 ประการ คือ 1) โครงเร่ืองตอ้งมีปมแห่งปัญหา มีการต่อสู้ ขดัแยง้ ยอกยอ้น มีปรัชญาในการ
ต่อสู้ไม่ว่าฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายอธรรม 2) การด าเนินเร่ืองตอ้งมีทั้งอุปสรรค ความหวาดเสียวบ้าง  
เพ่ือเร้าใจ มีการซ่อนบางส่ิงบางอย่างให้ผูอ่้านฉงน กระแทกอารมณ์ให้ผูอ่้านรู้สึกเจ็บปวด เหงา 
หัวเราะหรือร้องไห้ไปกับการด าเนินเร่ือง   และ 3) ปิดเร่ือง ลงด้วยสารประโยชน์ท่ีเราต้องการ         
จะบอก จะส่ือสารใหผู้อ่้านรับรู้ดว้ยจุดสุดยอดของเร่ือง 

2. แนวคิดหรือแก่นเร่ือง หมายถึง สารัตถะของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเขียนข้ึน แก่งเร่ือง
จะท าหน้าท่ีสะทอ้นประเด็นส าคญัของการน าเสนอใหผู้อ่้านเห็น และเขา้ใจถึงส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ
ส่ือสาร ถา้จะสรุปง่ายๆแก่นเร่ืองก็คือความหมายท่ีผูอ่้านสรุปไดห้ลงัจากอ่านงานเขียนเร่ืองนั้น ๆ 
จบลงโดยสรุปจากข้อความท่ีปรากฏอยู่ในเร่ืองท่ีเป็นประโยคส าคัญ 2-3 ประโยค หรือจาก
เหตุการณ์การกระท าของตวัละคร หรือค าพูดของตวัละคร เป็นตน้ 
 3. ตวัละคร หมายถึง ผูท่ี้มีบทบาทปรากฏอยู่ในเร่ือง ตวัละครอาจเป็นคน สตัว ์ส่ิงของ
ก็ได ้โดยปกติแลว้ตวัละครในเร่ืองบนัเทิงคดีส าหรับเด็กและเยาวชนจะมีนอ้ย ทั้งน้ีเพ่ือความกระชบั
ฉบัไวในการด าเนินเร่ือง 

4. ฉาก หมายถึง สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มรอบตวัละครท่ีปรากฏอยู่ในเร่ือง เช่น ภาพ
ทอ้งทุ่ง หอ้งนอน สตัว ์ถนนหนทาง บรรยากาศ ท่ีไดม้ีการเอ่ยถึง พรรณนาถึง และพูดถึง เป็นตน้ 

5. บทสนทนา หมายถึง ค  าพูดโต้ตอบระหว่างตัวละครในเร่ืองท่ีเขียนถึง ซ่ึงบท
สนทนาดังกล่าวน้ีจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะของตัวละคร ถา้เป็นตัวร้าย ค  าพูด กิริยา 
มารยาทจะตอ้งสอดคลอ้งใหส้มกบัเป็นตวัร้ายของเร่ือง เป็นตน้ 

6. ทรรศนะหรือมุมมอง หมายถึง กลวิธีการเล่าเร่ืองให้ผูอ่้านรับทราบในเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน โดยผา่นทางผูเ้ล่าเร่ืองออกไปดว้ยการใชส้รรพนามบุรุษท่ี 1 หรือบุรุษท่ี 3 ใหเ้ป็นผูค้ล่ีคลาย
ขยายเร่ืองใหผู้อ่้านไดรั้บรู้มุมมองท่ีผูเ้ขียนก าหนดใหผู้เ้ล่าเร่ืองเลือกใช ้

7. การเปิดเร่ือง หมายถึง การเร่ิมตน้ในฉากแรกของเร่ืองท่ีจะเขียน เพ่ือเร้าความสนใจ
ของผูอ่้านใหติ้ดตามงานเขียนเร่ืองนั้น ๆ 

8. การด าเนินเร่ือง หมายถึง การก าหนดให้ตวัละครแสดงบทบาทเร่ืองราวไปตามท่ี
ผูเ้ขียนก าหนดไวใ้นโครงเร่ืองทีละบททีละตอน เพ่ือบ่งบอกเร่ืองราวแก่ผูอ่้าน 
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 9. ท่วงท านองการเขียน หมายถึง ลีลาการใช้ถอ้ยค าส านวน เป็นการแสดงออกถึง
ความรู้สึกนึกคิด เจตคติของนกัเขียน ซ่ึงระบายความลึกซ้ึง ความจดัเจนของชีวิต สะทอ้นความคิด
ออกมาเป็นตวัหนงัสือ 
                 10. การปิดเร่ือง หมายถึง การจบเร่ือซ่ึงจะคล่ีคลายปมสงสัย ปมปัญหาทั้ งมวลลง        
ถือเป็นจุดสุดยอดของเร่ือง มีการจบอยู่ 2 ลกัษณะ คือ จบแบบให้ผูอ่้านประหลาดใจ ฉงนและจบ
แบบธรรมดา ๆ คือ ประสบความส าเร็จ หรือไม่ก็ลม้เหลวอยา่งส้ินเชิง 
 สรุปไดว้่าการเขียนนิทาน ประกอบดว้ยองค์ประกอบดงัน้ี ไดแ้ก่ โครงเร่ือง แนวคิด
หรือแก่นเร่ือง ตวัละคร ฉาก บทสนทนา ทรรศนะหรือมุมมอง การเปิดเร่ือง การด าเนินเร่ือง การปิด
เร่ืองท่วงท านองการเขียน และขอ้คิดคติสอนใจ 
 

กำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
 

ควำมหมำยและควำมส ำคญัของกำรเรียนแบบร่วมมือ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Methods) มีมาตั้งแต่คริสตศกัราช 1970 

นักการศึกษาต่างประเทศได้ศึกษาและวิจัยไวห้ลายท่าน  เช่น โรเบิร์ท สลาวิน , จอห์นสัน และ  
จอห์นสนั และคาแกน เป็นตน้  
 จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johason, 1996, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2548: 
178) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเป็นวิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน
เป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละประมาณ 3-5 คน สมาชิกในกลุ่มมีความแตกต่างกนั เช่น เพศ เช้ือชาติ และ
ความสามารถทางการเรียนโดยท่ีสมาชิกภายในกลุ่มควรจะมีทั้งเพศหญิง ชาย เช้ือชาติต่าง ๆ และ
ความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง ต ่า คละกนัในแต่ละกลุ่ม สมาชิกจะมีปฏิสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั 
รับฟังความคิดเห็นกนั ช่วยเหลือกนัและกนัและสมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อผลงาน   
ของกลุ่ม 
 สลาวิน (Slavin, R.E., 1990, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2548: 178) กล่าวว่า การเรียนรู้
แบบร่วมมือกนั คือ การจดัการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน 
สมาชิกกลุ่มจะต้องช่วยกันปฏิบัติกิจกรรมจนบรรลุผลส าเร็จ  และยงัได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า        
การเรียนแบบดังกล่าว ช่วยให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น ภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบของตนเองและต่อกลุ่ม ช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน พัฒนาความสัมพันธ์ท่ีดี        
การยอมรับผูอ่ื้นมากข้ึน สร้างความมัน่ใจในตนเอง และรู้ถึงคุณค่าของตนเองมากข้ึน 
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 จอยส์ (Joyce, Weil and Showers, 1992, อา้งถึงใน กมลทิพย ์ตรีเดช, 2552: 40) กล่าว
ว่าการเป็นการเรียนท่ีให้นกัเรียนท างานดว้ยกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ เพ่ือใหเ้กิดผลการเรียนรู้ทั้งทางดา้น
ความรู้และทางดา้นจิตใจ ช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าในความแตกต่างระหว่างบุคคลของเพื่อน  ๆ 
เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจากตนเอง ตลอดจนรู้จกัช่วยเหลือและ
สนับสนุนเพื่อน ๆ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือมีแนวคิดตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเช่ือต่อไปน้ี        
1) สร้างแรงจูงใจมากกว่าการเรียนรู้แบบรายบุคคล เพราะการมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั ของกลุ่มจะ    
ท าใหเ้กิดพลงัท่ีสร้างสรรคแ์ก่กลุ่ม 2) สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะเกิดการเรียนรู้โดยการพึ่งพาซ่ึงกนั
และกนั 3) การเกิดปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่ม นอกจากท าให้เกิดการพฒันาดา้นสติปัญญาแลว้ย ังพฒันา
ทกัษะทางสงัคมใหแ้ก่สมาชิกของกลุ่มดว้ย 4) เกิดความรู้สึกในทางท่ีดีระหว่างสมาชิกในกลุ่มและ
บุคคลอ่ืน ๆ 5) พัฒนาความรู้สึกในการยอมรับตนเอง (Self Esteem) จากการยอมรับและความ     
เอาใจใส่ของสมาชิกในกลุ่ม 6) พัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 7) เกิดการพฒันาทกัษะทางสงัคม ท่ีจะสามารถน าไปใชเ้มื่อจบการศึกษาออกไป
ประกอบอาชีพในสงัคมท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัเป็นส าคญั 

อารี สณัหฉวี (2543: 33-37) กล่าวไวว้่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการท่ีใหน้กัเรียน
ท างานดว้ยกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพ่ือใหเ้กิดผลการเรียนรู้ทั้งทางดา้นความรู้และทางดา้นจิตใจ ช่วยให้
นักเรียนเห็นคุณค่าในความแตกต่างระหว่างบุคคลของเพื่อน ๆ  เคารพความคิดเห็นและความ 
สามารถของผูอ่ื้นท่ีแตกจากจากตน ตลอดจนรู้จกัช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อน ๆ ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ท าใหน้ักเรียนมียทุธวิธีในการเรียนท่ีดี ท าใหน้ักเรียนมีความทรงจ า 
ดีข้ึน ท าใหน้กัเรียนมีแรงจูงใจภายในมากข้ึน ท าใหน้กัเรียนมีทกัษะทางสงัคมเพ่ิมข้ึน ท าใหน้กัเรียน
ชอบเรียนวิชาต่าง ๆ มากข้ึน ท าใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อครู ท าใหน้กัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อเพ่ือน
นักเรียนดว้ยกนัมากข้ึน ท าให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเป็นท่ียอมรับและไดรั้บการสนับสนุนจากเพ่ือน 
และท าใหน้กัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
 จากแนวคิดข้างต้นน้ี สรุปความหมายและคุณค่าของการเรียนรู้แบบร่วมมือได้ว่า     
การเรียนรู้แบบร่วมมือ   เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีผูส้อนจัดให้ผูเ้รียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก  ๆ 
ประมาณ 4-6 คน เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการท างานร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และร่วมกนั
รับผดิชอบงานในกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้เกิดเป็นความส าเร็จของกลุ่ม  ท าใหม้ีปฎิสัมพนัธ ์  
ท่ีดีต่อเพื่อน เกิดความกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจในการเรียน มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีทกัษะ
และผลสมัฤทธท์างการเรียนสูงข้ึน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนและครู 
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กำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) 
เป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้เทคนิคหน่ึงในการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning Methods) 
ออกแบบข้ึนเพ่ือใชส้อนการอ่านและการเขียนโดยเฉพาะเป็นการบูรณาการการอ่านและการเขียน
เขา้ไวด้ว้ยกนั ใชก้บันักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  โดยเน้นท่ีหลกัสูตรและวิธีการสอน  
พฒันาข้ึนโดย  Madden,  Slavin  and  Stevens  ในปี ค.ศ. 1986  นับว่าเป็นโปรแกรมท่ีใหม่ท่ีสุด
ของวิธีการเรียนรู้เป็นทีม  ซ่ึงเป็นโปรแกรมการเรียนแบบร่วมมือท่ีน่าสนใจยิ่ง  เน่ืองจากเป็น
โปรแกรมการเรียนการสอนท่ีน าการเรียนแบบร่วมมือมาใชก้บัการอ่านและการเขียน 
 สุรีย ์บาวเออร์ (2535: 19-20) ไดก้ล่าวถึงเทคนิค CIRC ว่าเป็นการเรียนท่ีผูส้อนแบ่ง
ผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม วิธีดงักล่าวสามารถท าใหเ้กิดความส าเร็จในการเรียนของนกัเรียนไดด้งัน้ี 
 1. นกัเรียนมีทกัษะในการส่ือสาร การเขา้สงัคม การเป็นผูน้  า และการอภิปราย 
 2. นกัเรียนมีความนบัถือตนเอง เพราะว่าไดช่้วยกนัแกปั้ญหาของกลุ่ม 
 3. การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ท าให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ จาก
หลายทศันะ 
 4. มีแรงจูงใจในการเรียนเน่ืองจากทุกคนมีโอกาสประสบความส าเร็จในการเรียนสูง 
 5. ให้ผลทางดา้นจิตพิสัย (Affective) เพราะว่านักเรียนสามารถอภิปรายตามท่ีตนเอง
รู้สึก 
 6. นักเรียนอาจมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ท ากิจกรรม และประสบความส าเร็จใน
การเรียน 
 7. ส่งเสริมดา้นความคิด (Cognitive) นักเรียนรู้จกัใชเ้หตุผล และรู้จกัใชค้วามคิดอยา่ง
รอบคอบ 
 8. ให้ผลทางด้านสุขภาพจิต  (Psychological Health) และนักเรียนรู้สึกได้รับการ
ยอมรับ 
 9. นกัเรียนในชั้นเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อกนั 
 นาตยา ปิลนัธนานนท์ (2543: 32-37) ได้กล่าวถึงลกัษณะของการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ไวด้งัน้ี 
 1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียน เป็นกลุ่มคละความสามารถ กลุ่มละ 4 คน  
 2. ภายในกลุ่ม ผูเ้รียนจับคู่กัน ร่วมกันศึกษากิจกรรม ทบทวน และทดสอบไป            
ทีละเร่ืองหรือทีละจุดประสงค ์เม่ือเรียนเสร็จเรียบร้อย จนเขา้ใจกนัดีทั้งคู่ดีแลว้ใหเ้ซ็นช่ือก ากบัว่า
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ผา่นการเรียนเร่ืองนั้นหรือจุดประสงคน์ั้นแลว้ จากนั้นเรียนเร่ืองหรือจุดประสงคใ์หม่ต่อไป จนครบ
หมดทุกเร่ือง หรือทุกจุดประสงคท่ี์ครูก  าหนดไว ้
 3. จากนั้น ผูเ้รียนในกลุ่มมารวมตวักนัอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือท างานร่วมกนัตามท่ีครูก  าหนด  
จนงานกลุ่มส าเร็จผลเรียบร้อย ขณะท างานสมาชิกในกลุ่มปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีตามท่ีครูก  าหนด 
เพื่อใหก้ารท างานในกลุ่มมีประสิทธิภาพ 
 4. เมื่อทุกกลุ่มศึกษาทุกกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย ก็พร้อมรับการประเมินจากครู 
 นอกจากน้ียงัไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใชเ้ทคนิค CIRC ไวว้่าจุดประสงคห์ลกัของ
การน าเทคนิค CIRC มาใช้ก็เพื่อให้ผูเ้รียนได้พฒันาทักษะสัมพนัธ์ทั้ งการฟัง พูด อ่าน และเขียน    
ไปพร้อม ๆ กนั การสอนทกัษะท่ีดีไม่ควรสอนกนัเป็นกลุ่มใหญ่จึงใหใ้หจ้ดัเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ  กิจกรรม
หรือเร่ืองท่ีจะใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยกนันั้น ไดแ้ก่ กิจกรรมการอ่าน เพ่ือศึกษาเน้ือหา สรุปสาระส าคญั
จากเร่ืองท่ีอ่าน โดยการอ่านเองในใจ อ่านให้กนัและกนัฟัง แลว้ช่วยกนัตรวจแกไ้ข ครูคอยสังเกต
ขณะผูเ้รียนเรียนดว้ยกนั กิจกรรมการศึกษาเน้ือหาสาระ ไวยากรณ์ และฝึกทกัษะการเขียน โดยตอบ
ค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน เนน้การใชไ้วยากรณ์ หลกัภาษา และเขียนเรียงความใหห้วัขอ้ท่ีเก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน การศึกษาศพัท์ท่ีปรากฏอยู่ในเร่ืองท่ีอ่าน ฝึกอ่านค าเหล่าน้ีจนคลอ้งร่วมกบัเพ่ือน ศึกษา
ความหมายของค า ค้นหาความหมายของค าใหม่ในเร่ืองท่ีอ่าน หรือค ายาก โดยศึกษาจาก
พจนานุกรม แลว้ฝึกการแต่งประโยคโดยใช้ค  าเหล่านั้น สรุปเร่ืองราวหลงัการอ่านและอภิปราย   
การทดสอบการสะกดค า กิจกรรมอิสระต่างๆเช่น ครูอาจจดัเวลาให้ผูเ้รียนเลือกอ่านหนังสือท่ี
ตนเองชอบ  โดยก าหนดให้อ่านทุกวนัวนัละ 20 นาที เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและมีการรายงาน
การอ่านอยา่งสม ่าเสมอ เป็นตน้  
 วชัรา เล่าเรียนดี (2545: 169) กล่าวว่า เป็นเทคนิควิธีสอนเขียนเรียงความภาษาองักฤษ 
โดยบูรณาการกบัการสอนอ่าน โดยเร่ิมจากการสอนอ่านเพ่ือความรู้ความเขา้ใจ และการอ่านจะช่วย
พฒันาความสามารถในการเขียนเรียงความ วิธีการเรียนแบบซี ไอ อาร์ ซี จะช่วยให้การเรียนรู้
ประสบผลส าเร็จยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสอนดา้นภาษา ซ่ึงการสอนจะเน้นให้สมาชิกในกลุ่ม ทุกคน
ร่วมมือกนัเรียนรู้อยา่งจริงจงั มีการยอมรับกนัและกนั และมีเป้าหมายส าเร็จเดียวกนั 
 บราวน์ (Brown, 1984, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2548: 178) ไดก้ล่าวว่าทกัษะการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจสามารถพฒันาไดไ้ม่ยาก โดยสอนให้นักเรียนไดม้ีโอกาสฝึกในการสรุป ร่วมกัน    
ตั้งค  าถาม ให้นิยามความหมาย และท านายผล หรือเหตุการณ์ ซ่ึงถา้ครูด าเนินการสอนดว้ยวิธีการ
สอนดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองก็จะสามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิดา้นการอ่านของนกัเรียนทุกคนได ้ในเวลา
เดียวกนัก็สามารถบูรณาการการสอนอ่านร่วมกบัการสอนเขียนได้ การน าเทคนิค CIRC ไปใชต้อ้ง
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เร่ิมด้วยการสอนของครูทุกคร้ัง  โดยครูต้องสอนอธิบายยกตัวอย่างการอ่านประเภทต่างๆ 
และรูปแบบการเขียนทัว่ ๆ ไปใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจและฝึกปฏิบติั  
 สรุปได้ว่า เทคนิค CIRC เป็นเทคนิคท่ีใช้พฒันาด้านการอ่านและการเขียน เน้นให้
ผูเ้รียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะการท างานเป็นกลุ่ม การยอมรับซ่ึงกันและกัน         
เพื่อบรรลุผลส าเร็จและเป้าหมายเดียวกนั  
 

ขั้นตอนกำรจดักำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
 การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC จะประกอบด้วยองค์ประกอบ   3 ประการ คือ 
กิจกรรมพ้ืนฐานดา้นการอ่านและการเขียน (Basal Related Activities) การด าเนินการสอนของครู 
(Direct Instruction) การบูรณาการ การอ่านและการเขียน (Integrated Reading and Composition) 
(วชัรา เล่าเรียนดี, 2548: 178) นกัเรียนจะร่วมมือกนัเรียนรู้ และปฏิบติักิจกรรมเก่ียวกบัการอ่านและ
การเขียนต่อจากการสอนโดยตรงจากครูทุกคร้ัง ซ่ึงแต่ละคร้ังจะเร่ิมตน้ดว้นการสอนการอ่านก่อน
ประกอบสมรรถภาพการอ่านหลายๆดา้น เช่น การอ่านเพื่อความเขา้ใจ การอ่านเพื่อสรุป การอ่าน
เพื่อจบัใจความ และการอ่านเพื่อส่งเสริมหรือหาประเด็นส าคัญของเร่ือง โดยนักการศึกษาและ
นกัวิชาการไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัขั้นตอนของการวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ไวด้งัน้ี 
 ขจรศักด์ิ สุนลี (2545: 33-34) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 
 1. น าเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียนประกอบด้วย แจ้งจุดประสงค์การเรียน ทบทวน 
เน้ือหา ค  าศพัทเ์ก่า และน าเน้ือหาใหม่ และเกณฑก์ารสอบ 
 2. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมประกอบด้วย ครูเสนอเร่ืองให้อ่านปฏิบัติกิจกรรมในกลุ่ม      
การอ่านปฏิบติักิจกรรมรายบุคคล ตรวจสอบจากเพื่อน ฝึกปฏิบติัเพ่ิมเติม และประเมินผล 
 3. ขั้นประเมินผล ประกอบดว้ย การซกัถาม การสนทนา อ่านออกเสียง ทดสอบความ
เขา้ใจของเร่ือง และใน 1 สัปดาห์ จะน าคะแนนทุกกิจกรรมของนักเรียนทุกคนมารวมเป็นคะแนน
ของทีม 
 พจนา เขียนสอาด (2547: 81-82) ไดส้ังเคราะห์ขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC จากแนวคิดของนกัวิชาการและนกัการศึกษาต่าง ๆ โดยขั้นตอนมีดงัน้ี 
 1. ขั้นเตรียม มีการแบ่งกลุ่มนกัเรียนโดยคละความสามารถ แนะน าวิธีการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือ การวดัผลประเมินผล การคิดคะแนนกลุ่ม 
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 2. ขั้นสอน มีการทบทวนความรู้เดิม แจกบทอ่านให้นักเรียนไดอ่้านร่วมกนั ช่วยกนั
สรุปสาระส าคญั 
 3. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม แจกบทอ่านใหม่ใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่ม จบัคู่กนัผลดักนัอ่านและ
แกไ้ขการอ่าน ตอบค าถามทา้ยบทและร่วมกนัสรุปสาระส าคญัของเร่ือง ช่วยกนัเขียนเร่ืองใหม่ และ
ตรวจผลงาน 
 4. ขั้นประเมินผล และมอบรางวลั โดยครูและนกัเรียนจะช่วยกนัสรุปสาระส าคญัของ
บทอ่าน ท าแบบทดสอบดา้นการอ่านและและการเขียนเร่ือง ครูตรวจให้คะแนน และมอบรางวลั
ใหแ้ก่กลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสองอนัดบัแรก 
 บราวน์ (Brown, 1984, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2548: 178) ไดเ้สนอรูปแบบการสอน
เขียนทั่วไป (Writing Process Model) ของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC จะประกอบด้วย
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. การวางแผนการเขียน (Planning) 
 2. การท าโครงร่างการเขียนในเร่ืองท่ีสนใจ (Drafting) 
 3. การทบทวน (Reviewing) 
 4. การปรับแกไ้ข (Editing) 
 5. การน าเสนอหรือการพิมพ ์(Presentation or Publishing) 
 ทุกขั้นตอนในการเรียนรู้แบบร่วมมือสมาชิกในกลุ่มจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัหรือ
แกไ้ขใหแ้ก่กนัจนกว่าจะแน่ใจว่างานนั้นสมบูรณ์ท่ีสุด 
 จอห์นสัน และจอห์สัน (Johnson and Johnson, 1987, อา้งถึงใน ศิจิตราภรณ์ ศิลปะ, 
2547: 20-21) ได้สรุปขั้ นตอนการสอนแบบ CIRC เป็น 2 ขั้ นตอน คือ การเตรียมการสอน 
(Preparation) และกิจกรรมการเรียนการสอน (Learning and Teaching Activities) ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 1. การเตรียมการสอน ส่ิงท่ีครูผูส้อนต้องค านึงถึงในขั้นเตรียมการสอนแบบ CIRC      
มีอยู ่4 ประการ คือ 
  1.1 การเตรียมเน้ือหา เน้ือหาท่ีใช้สอนเป็นแบบโครงสร้างข้อเขียน  (Story 
Grammar) ท่ีจดัเป็นชุด ตามระดบัความสามารถของผูเ้รียน ดงัเช่น ขอ้เขียนท่ีมหาวิทยาลยั จอห์น 
ฮอพกินส์ เป็นผูส้ร้างข้ึนเองหรือครูสอนสามารถท่ีจะเลือกเน้ือหาท่ีใชส้อนประเภทเดียวกนั เช่น 
เร่ืองท่ีเป็นตอนเดียวจบหรือมากกว่าหน่ึงตอน ซ่ึงจะอธิบายถึงฉาก ตวัละคร สถานท่ี เวลา ท่ีมี
เหตุการณ์ด าเนินไป อธิบายเป้าหมายของตวัละคร การกระท าและผลการกระท าเป็นอย่างไรบา้ง 
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และเร่ืองจบลงแบบใดหรืออาจใชเ้ร่ืองท่ีไม่สมบูรณ์ แลว้ให้นักเรียนคาดเดาว่า ส่วนท่ีไม่สมบูรณ์
นั้นควรเป็นเช่นไร  นักเรียนอ่านเร่ืองท่ีไม่มีตอนจบแลว้คาดว่าเหตุการณ์ควรจะจบลงอย่างไร       
เป็นตน้ 
  1.2 การจดันักเรียนเขา้กลุ่ม (Assigning Student to Team) ครูเป็นผูจ้ดักลุ่มนกัเรียน
เขา้เป็นกลุ่มอ่าน (Reading Groups) ก่อน กลุ่มละ 2 คน ครูควรเป็นผูจ้ดัการการแบ่งกลุ่มเองเพื่อขจดั
ปัญหา นักเรียนท่ีชอบพอและสนิทสนมกันมารวมกลุ่มกันครูต้องคอยกระตุ้นให้นักเรียน เห็น
ความส าคญัของการเรียนเป็นกลุ่ม ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มทุกคนไม่เฉพาะแต่คู่ของตนเอง
เท่านั้น ครูอาจจบักลุ่มใหม่เม่ือเรียนจบ 4-6 สปัดาห์ 

  1.3  การท าใบคะแนนของทีม  (Team Score Sheet) เป็นแบบบันทึกคะแนน
รายบุคคลของนักเรียนแต่ละทีมประกอบด้วยรายช่ือสมาชิกในทีม และตารางคะแนนทดสอบ      
เมื่อจบแต่ละบทเรียน เช่น การสอนค าควบกล ้า ค  าท่ีมีตวัการัตน์ หาความหมายของค า ค  าท่ีสะกด    
ไม่ตรงตามมาตราแม่กด และแม่กน เป็นตน้ ครูจะอธิบายการไดม้าซ่ึงคะแนนแต่ละอย่าง ทีมท่ีท า
คะแนนได้ถึง 90 คะแนนข้ึนไป จะได้รับเกียรติบัตร “Great Team” และทีมท่ีได้คะแนน 70-79      
จะไดรั้บเกียรติบตัร “Good Team” ครูควรอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน นกัเรียนเป็นผูก้รอกรายช่ือ
สมาชิกทีมเอง 
 2. กิจกรรมการเรียนรู้ การสอนแบบ CIRC ประกอบดว้ย กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็น
ระบบครบวงจร โดยเร่ิมจาก 
  2.1 ขั้นน าเสนอบทเรียน (Teacher Presentation) ครูเป็นผูน้  าเสนอบทเรียนโดยการ
ทบทวนค าศพัท์เก่าสอนค าศพัท์ใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศพัท์ได้
ถูกต้อง ให้นักเรียนรู้ความหมายของศพัท์ยากโดยการอธิบายและให้ค  าจ  ากัดความ เพื่อท่ีจะให้
นักเรียนสามารถน าเอาศพัท์ไปสร้างประโยคได้อย่างมีความหมายถูกต้องตามหลกัไวยากรณ์ 
หลงัจากท่ีครูสอนค าศพัท์แลว้ครูก็แนะน าเร่ืองท่ีจะให้นักเรียนอ่าน ให้นักเรียนเดาหรือคาดการณ์
ล่วงหนา้ว่าเร่ืองท่ีครูสอนเป็นเร่ืองอะไร โดยเดาจากค าศพัทท่ี์ครูสอนเพื่อเป็นการโยงประสบการณ์
เดิมเขา้กบัเร่ืองท่ีจะเรียน 
  2.2 ขั้นฝึกท างานเป็นทีม (Team Practice) 

   2.2.1 ฝึกโดยมีครูควบคุมอยู ่(Controlled Practice) หลงัจากท่ีครูทบทวนศพัท์
เก่าแนะน าศพัทใ์หม่และแนะน าเร่ืองท่ีอ่านแลว้ นักเรียนจะไดท้ ากิจกรรมดงัต่อไปน้ี ตามล าดบัขั้น
ในกลุ่มของตนโดยมีครูควบคุมอยูคื่อ 
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     2.2.1.1  อ่านออกเสียงค าศพัท์ (Words Out Loud) นักเรียนฝึกอ่านออก
เสียงค าศพัท์จากรายการศพัท์  ครูให้กับคู่ของตนเปล่ียนกันอ่านและช่วยกันแก้ไขเมื่ออ่านผิด         
จนกระทั้งอ่านไดร้าบร่ืนและถูกตอ้ง กิจกรรมในขั้นน้ีจะช่วยให้นักเรียนรู้ความหมายของค าโดย
อตัโนมติัและไม่เป็นอุปสรรคในการท าความเขา้ใจในเร่ืองท่ีครูจะใหอ่้าน 
     2.2.1.2  ฝึกหาความหมายของค า (Word Meaning Practice) นักเรียนจะ
ไดใ้ชค้  าศพัทจ์ากรายการศพัท ์ในการฝึกหาความหมายของค าจากพจนานุกรม แลว้เขียนความหมาย
ของค าศพัทเ์ป็นค าพูดของตนเอง (หากนกัเรียนท าได)้ และสร้างประโยคจากค าท่ีครูให ้
     2.2.1.3  สะกดค า (Spelling) นักเรียนฝึกสะกดค าศพัท์กบัคู่ของตนหรือ
เพื่อนในทีมโดยมีคนบอกหน่ึงคนใหส้มาชิกในกลุ่มเขียนแลว้เปล่ียนกนัจนกว่าจะสะกดไดทุ้กตวั 
     2.2.1.4  อ่านในใจ (Silent Reading) หลงัจากความหมายของค าและ
สะกดค าไดแ้ลว้นักเรียนอ่านเร่ืองท่ีครูก  าหนดให้ในใจก่อน เพื่อรวบรวมและท าความเขา้ใจเร่ือง
ก่อนจะฝึกอ่านออกเสียงในขั้นต่อไปกบัเพ่ือน 
     2.2.1.5  การอ่านออกเสียง (Reading Aloud) นกัเรียนผลดักนัอ่านคนละ
ย่อหน้าคู่กับคู่ของตนหรือกับเพื่อนร่วมทีม เมื่อใครอ่านออกเสียงไม่ถูกก็ช่วยกันแก้ไข  ส่วน
ครูผูส้อนจะตอ้งคอยเดินดูนักเรียนทุกกลุ่มเป็นการสงัเกตความถูกตอ้งในการอ่านของนักเรียนและ
คอยช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหา 
     2.2.1.6 การค้นหาค าตอบจากเร่ืองท่ีอ่าน (Treasure Hunt) นักเรียนใน
แต่ละทีมช่วยกนัตอบค าถามแต่ละตอนของเร่ืองท่ีครูอ่าน ปรึกษาอภิปรายหาค าตอบท่ีถูกตอ้งก่อนท่ี
นกัเรียนแต่ละคนจะเขียนค าตอบของตนเองส่งครู 
     2.2.1.7 การเล่าเร่ือง (Story Retelling) นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัสรุป
ใจความส าคญัของเร่ืองตามล าดบัเหตุการณ์เป็นค าพูดของตนเองโดยครูแนะน าแนวทางในการเล่าเร่ือง 
     2.2.1.8 การเขียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน (Story Related Writing) นักเรียน
เขียนสรุปใจความส าคัญ ส าดบัเหตุการณ์ เล่าเร่ืองสอดแทรกความรู้สึกนึกคิด และความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านตามแนวคิดของตนเอง หลงัจากท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมทุกขอ้ครบแลว้ นกัเรียนจะ
บนัทึกลงในแบบฟอร์มการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
   2.2.2 ขั้นตอนการฝึกแบบอิสระ (Free Practice) หลงัจากท่ีนักเรียนไดท้ างาน
เป็นกลุ่มโดยมีครูคอยควบคุมช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ดแลว้ นักเรียนยงัจะไดฝึ้กท างานเองตามล าพงั 
โดยการช่วยตรวจแก้ไขความถูกต้องในการท างานของผูร่้วมทีม  ก่อนท่ีจะส่งครู นอกจากน้ี            
ยงัสามารถฝึกอ่านเร่ืองท่ีตนเองสนใจไดต้ามความตอ้งการนอกหอ้งเรียน 
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  2.3 ขั้นน าไปใช ้(Production) หลงัจากท่ีนักเรียนเรียนจบแต่ละบทแลว้ ครูผูส้อน
จะทดสอบนักเรียนเก่ียวกับความเข้าใจในการอ่านเร่ือง การสร้างประโยคจากค าศพัท์ท่ีให้และ     
การอ่านออกเสียงค าศพัท์ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 15-20 นาที โดยท าขอ้สอบเป็นรายบุคคล ไม่อนุญาต
ให้ช่วยเหลือกัน ครูผู ้สอนจะให้นักเรียนแยกโต๊ะออกจากกลุ่มคะแนนของกลุ่มข้ึนอยู่ก ับ
ความสามารถของสมาชิกใน ทีมทุกคน เมื่อนกัเรียนท าการทดสอบเสร็จครูผูส้อนควรรีบตรวจและ
บอกคะแนนของแต่ละทีมใหทุ้กคนทราบ หากเป็นไปไดค้วรบอกนกัเรียนในคาบต่อไปเพื่อกระตุน้
และใหก้  าลงัใจแก่นกัเรียน 
  2.4 ขั้นตระหนักถึงความส าเร็จของกลุ่ม (Team Recognition) ทนัทีท่ีครูผูส้อนคิด
คะแนนของนักเรียนแต่ละคนและแต่ละทีมเสร็จแลว้ ควรจะให้รางวลัเกียรติบตัรหรือค าชมเชย    
แก่กลุ่มท่ีท าคะแนนได้ถึงเกณฑ์ท่ีก  าหนด เพ่ือเป็นการช้ีให้เห็นคุณค่าของความร่วมมือและ
ความส าเร็จในทีม 
  2.5 การคิดคะแนน 
   2.5.1 การก าหนดคะแนนของทีมในการอ่าน (Determining Team Scores in 
Reading) มีจุดประสงคเ์พื่อท่ีจะใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบในการท างานของตนเองเป็นแรงเสริม
ในการใหค้วามร่วมมือในการท างานและกระตุน้ให้นักเรียนขยนัมีการท างานอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น 
จึงเป็นส่ิงจ  าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการให้คะแนนหรือรางวลัทีมในการอ่าน เพื่อเป็นแรงเสริมแก่
นกัเรียน 
   2.5.2 คะแนนการท างานของทีม (Teamwork Points) หมายถึงคะแนนความ
ร่วมมือในทีม ครูมีคะแนนให้ 20 คะแนน สมาชิกของทีมจะไดค้ะแนนตามพฤติกรรมในการเรียน
ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความส าเร็จในการท างานท่ีได้รับมอบหมายจากครู ความร่วมมือและการช่วยเหลือ    
ซ่ึงกนัและกนั การปฏิบติัตามกฎของห้องเรียน ในคาบสุดทา้ยของการเรียนแต่ละสปัดาห์ ครูจะให้
คะแนนสมาชิกแต่ละคนในทีม โดยเขียนในแบบฟอร์มการท างาน 
   2.5.3 การคิดคะแนนทีม (Calculating Team Scores) ครูผูส้อนน าคะแนนท่ี
นกัเรียนไดจ้ากการสอบขอ้เขียน สอบอ่านออกเสียงค าศพัท์ คะแนนการท างานท่ีสมาชิกแต่ละคน
ในทีมไดม้ารวมกนัแลว้หารดว้ยจ าวนสมาชิกในแต่ละทีม คะแนนเฉล่ียท่ีไดอ้อกมาจะเป็นคะแนน
ทีมจากการศึกษากระบวนการต่างๆของการเรียนการสอนแบบ CIRC จะเห็นไดว้่าการเรียนโดย     
วิธีน้ีจะให้ความส าคญัของนกัเรียนทั้งท่ีเรียนเก่งและเรียนอ่อน และจากการท่ีนักเรียนไดช่้วยเหลือ
กนัในการท างานก่อใหเ้กิดความสามคัคีประกอบกบัรางวลัท่ีไดย้อ่มท าใหน้กัเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียน 
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 วชัรา เล่าเรียนดี (2548: 180-183) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้เทคนิค 
CIRC ดงัน้ี 
 1. ครูน าเสนอความรู้เก่ียวกบัการอ่าน วิธีการอ่าน ความส าคญัของการอ่านเพื่อความ
เข้าใจพอสังเขป อธิบายความส าคัญของการเขียน วิธีการเขียนแบบต่าง ๆ ของการเขียนความ
เก่ียวขอ้งสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนัระหว่างการอ่านและการเขียน 
 2. ครูด าเนินการสอนยกตวัอยา่งบทอ่าน ครูและนกัเรียนร่วมกนัอ่านบทอ่าน ท าความ
เขา้ใจ ถาม ตอบ ช้ีใหเ้ห็นประเด็นส าคญั โครงสร้างของขอ้ความ ประโยคต่าง ๆ ความเช่ือมโยงของ
ขอ้ความหรือประโยคในบทอ่าน ใชกิ้จกรรมการอ่านโดยช้ีใหเ้ห็นถึงลกัษณะวิธีการเขียน การฝึกหดั
การเขียน ควรเร่ิมจากการเขียนตอบแบบง่าย ๆ การสร้างประโยคจากค าศพัท์ หรือค าเช่ือม และ     
ค  าขยาย 
 3. ครูตรวจความรู้ความเขา้ใจทั้งเน้ือหาและวิธีการเขียน สาระส าคญั ประเด็นหลกั 
ประเด็นรอง ลกัษณะของเน้ือเร่ือง รวมทั้งฝึกการคาดคะเนจุดจบของเร่ือง บทสรุป ความเป็นไปได ้
หรือจินตนาการสร้างสรรคค์วามคิด 
 4. จดักลุ่มเรียนโดยคละความสามารถ แจกใบความรู้ ใบกิจกรรม ให ้2-3 คนต่อ 1 ชุด  
เพื่อท่ีจะไดร่้วมมือกนัเรียนใหร่้วมกนัเรียนรู้ปฏิบติักิจกรรมตามขอ้ตกลงท่ีไดต้กลงกนัไวล่้วงหน้า
ก่อนด าเนินการจดัการเรียนรู้ 
 5. สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกนัเรียนและอ่านใบความรู้ ฝึกกิจกรรมตามใบงานท่ีครู
เตรียมไวใ้ห ้โดยครูคอยติดตาม ดูแล ถามตอบ การฝึกปฏิบติั ของนกัเรียนอยา่งทัว่ถึงทุกกลุ่ม 
 6. ฝึกการเขียน ควรให้สมาชิกไดต้รวจสอบผลงานเพื่อน ช่วยกนัแกไ้ขปรับปรุงงาน
ซ่ึงกนัและกนัใหถู้กตอ้ง ในการฝึกเขียนจากบทอ่านควรสอดคลอ้งกบัรูปแบบของบทอ่านในตอน
เร่ิมแรก แลว้ค่อยพฒันาเป็นการเขียนในลกัษณะอ่ืนท่ีซับซ้อนและใช้ความคิดมากข้ึน ท่ีส าคัญ
นกัเรียนควรเร่ิมเขียนรูปแบบท่ีถูกตอ้งก่อน ฝึกเขียนจากการช้ีแนะแนวทางจนช านาญก่อนท่ีจะใช้
กิจกรรมฝึกพฒันาการเขียนท่ีหลากหลายใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 
 7. การตรวจความรู้ความเขา้ใจ และผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านและการเขียน ครูควร
ออกแบบทดสอบให้นักเรียนได้ผ่านการเรียนรู้  และฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มมาแลว้ รู้เกณฑ์การให้
คะแนน สามารถตรวจให้คะแนนตนเองค านวณคะแนนกลุ่มของตนเองได้ ตามหลกัการค านวณ
กลุ่ม และคะแนนพฒันาของวิธีสอนแบบร่วมมือการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถ
สรุปได้ดังน้ีคือ การวางแผนการเขียน การท าโครงร่าง การเขียนเร่ืองท่ีน่าสนใจ การทบทวน       
การปรับแกไ้ข และการน าเสนอหรือการพิมพ ์
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 ณัฐกาญจน์ เลิศยะโส (2553: 70) ไดศ้ึกษาการพฒันาทกัษะการเขียนเรียงความร้อยแกว้
โดยใชก้ารสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกบัแบบฝึกการเขียนส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 และไดส้รุปขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ไวด้งัน้ี เทคนิค CIRC 
หรือการบรูณนาการอ่านและการเขียนเป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกันวิธีการหน่ึง คิดและ
ออกแบบข้ึนเพ่ือใชใ้นการสอนอ่านและเขียนเรียงความในรายวิชาศิลปะทางภาษา (Language Arts) 
ในการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC จะตอ้งเตรียมความพร้อมของ
ผูเ้รียนทั้งในบทบาทหน้าท่ี บทบาทสมาชิกแต่ละคน รวมถึงการปฏิบติัเพื่อให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย
ซ่ึงครูจ  าเป็นตอ้งด าเนินตามล าดบัข้ึนตอนดงัน้ี 
 1. ขั้นเตรียม มีดังน้ี ครูสอนทักษะในการเรียนแบบร่วมมือกัน จัดกลุ่มนักเรียน      
บอกวตัถุประสงคข์องบทเรียน บอกวตัถุประสงคข์องการท างานร่วมกนั 
 2. ขั้นสอน ครูสอนเน้ือหาครอบคลุมบทเรียนใหม่ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมแลว้ใหง้าน 
 3. ขั้นท างานกลุ่ม นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย แต่ละคนมีบทบาทหน้าท่ี     
ของตน ช่วยกนัแกปั้ญหาอภิปรายผลและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเพื่อหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดมากกว่า
ดูค  าเฉลยจากครู 
 4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ  
  4.1 ตรวจสอบผลงาน ถา้เป็นผลงานกลุ่มสมาชิกในกลุ่มเซ็นช่ือในผลงานท่ีส่งครู
อาจประเมินดว้ยการหยบิผลงานกลุ่มข้ึนมาแลว้ถามสมาชิกกลุ่มคนใดคนหน่ึงเก่ียวกบังานช้ินนั้น
และถา้เป็นงานเด่ียวครูอาจใหค้นใดคนหน่ึงอธิบายวิธีหาค าตอบของเขาท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในกลุ่ม 
  4.2 ครูทดสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยไม่มีการช่วยเหลือกนัและเมื่อครูตรวจ
ผลการสอบแลว้จะค านวณคะแนนเฉล่ียของกลุ่มใหท้ราบ และถือว่าเป็นคะแนนของนักเรียนแต่ละ
คนในกลุ่มดว้ย 
  4.3 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ครูและนักเรียนช่วยกนัสรุป
บทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม โดยอภิปรายถึงผลงานของนักเรียน และวิธีการท างานของ
นกัเรียน รวมถึงวิธีการปรับปรุงการท างานกลุ่ม 
 จากการศึกษาวิธีการขั้นตอนของนกัวิชาการและนกัการศึกษาต่าง ๆ ดงัขา้งตน้ ผูว้ิจยั
สงัเคราะห์ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการวิจยั ดงัน้ี 
 1. ขั้นเตรียม แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน คือ 1:2:1
จ านวน 8 กลุ่ม ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัตั้งช่ือกลุ่มของตนเอง และครูแนะน าวิธีการเรียนแบบ
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ร่วมมือเทคนิค CIRC อธิบายถึงความสัมพนัธ์ของการอ่านและการเขียน พร้อมทั้งวิธีการวดัผล 
ประเมินผล รวมถึงการคิดคะแนนกลุ่ม เพื่อสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่นกัเรียน 

 2.  ขั้นสอน ครูทบทวนความรู้เร่ืองการเขียน ความหมาย ประเภทและความส าคญัของ
การเขียน และซกัถามความรู้เดิมของนกัเรียน จากนั้นครูน าเสนอความรู้ใหม่ใหน้กัเรียน และร่วมกนั
สรุปสาระส าคญั 
 3.  ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ครูแจกบทอ่านนิทานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบค าถามเก่ียวกบั
การเรียบเรียงเน้ือเร่ืองและองค์ประกอบของนิทานไดแ้ก่ แนวคิด การเปิดปิดเร่ือง การเรียบเรียง
เน้ือหา การตั้งช่ือเร่ือง และขอ้คิดท่ีไดรั้บ โดยบนัทึกลงในใบงาน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกนั
เฉลยค าตอบ ต่อมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัฝึกเขียนนิทานจากตน้แบบนิทานท่ีไดศ้ึกษาและ
น าเสนอในคาบถดัไปพร้อมทั้งร่วมกันแสดงความคิดเห็นและประเมินผลงาน จากนั้ นครูและ
นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัการเขียนนิทาน 

 4.  ขั้นประเมินผลและมอบรางวลั ครูใหน้กัเรียนเขียนนิทานเป็นรายบุคคลตามรูปแบบ
นิทานท่ีไดศึ้กษา ตรวจให้คะแนนพร้อมทั้งบนัทึกคะแนนของสมาชิกในแต่ละกลุ่มและคิดคะแนน
การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิ และมอบรางวลักลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุด        
2 อนัดบัแรก โดยก าหนดรางวลัไว ้2 รางวลั คือ รางวลัชนะเลิศ และรางวลัยอดเยีย่ม และสุ่มผลงาน
การเขียนนิทานของนกัเรียนมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 

งำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี  5 
โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ผูว้ิจัยไดค้้นควา้หาข้อมูลและศึกษาเอกสารงานวิจัย    
เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจยัเพ่ือใหง้านวิจยันั้นมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ โดยงานวิจยัต่าง ๆ นั้น
สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

งำนวจิยัในประเทศ 
 จุติมา นาควรรณ (2544: 107) ศึกษาเร่ืองผลของการสอนเขียนโดยใช้เทคนิคระดม
สมองและผงัความคิดท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาผลของการสอนเขียนโดยใชเ้ทคนิคระดมสมองและ
ผงัความคิดท่ีมีต่อความ สามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ตวัอย่างประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนวดัท่ายาง สังกดั
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ส านักงานการประถมศึกษา จังหวดันครศรีธรรมราช   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย   
แบบสอบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบั
กิจกรรมการเรียนการสอน แบบบันทึกการเรียนรู้ของตนเองเก่ียวกับการเรียนของนักเรียน 
ผลการวิจยัพบว่า 1) คะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิคระดมสมองและผงัความคิดสูงกว่านักเรียนท่ีไดรั้บการสอน
ตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2) ระดับความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลอง
เก่ียวกบักิจกรรมการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ  3) ระดบัความคิดเห็น
ของนกัเรียนกลุ่มทดลองเก่ียวกบัการเรียนรู้ของตนเองโดยภาพรวมของแต่ละ ดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 นิตยา สุดสวาท (2544: 82-88) ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยเร่ืองการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใช ้
ชุดการสอนและการสอนปกติ โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของ
ชุดการสอนวิชาภาษาไทย เร่ืองการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มตวัอย่าง 
คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัประกอบดว้ย ชุดการสอนจ านวน 4 ชุด แผนการสอนส าหรับกลุ่มทดลอง แผนการสอน
ส าหรับกลุ่มควบคุม และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนภาษาไทย เร่ืองการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี  3 ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก  าหนดไว  ้คือ 80/80 โดยแต่ละชุด             
มีประสิทธิภาพตามล าดบัดงัน้ี ชุดการสอนท่ี 1: การเขียนค า 84.03/82.02  ชุดการสอนท่ี 2: การเขียน
ประโยค 80.83/83.21 ชุดการสอนท่ี 3: การเขียนข้อความ 86.27/85.24 และชุดการสอนท่ี 4:         
การเขียนเร่ือง 80.71/84.05 และ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการเขียนเร่ืองเชิง
สร้างสรรค์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดการสอนและ
การสอนปกติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยนกัเรียนท่ีไดรั้บ การสอนโดยใช้
ชุดการสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการเขียนเชิงสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนปกติ 
 ประทุม วิชาโคตร (2544: 56-60) ศึกษาเร่ืองผลสัมฤทธ์ิในการเขียนเชิงสร้างสรรคว์ิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีฝึกโดยวิธีการเขียนแผนท่ีความคิด เป็นงานวิจยัก่ึง
ทดลอง ซ่ึงการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย การเขียนค า การเขียนประโยค การเขียน
ขอ้ความ และการเขียนเร่ือง  โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิใน     
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การเขียนเชิงสร้างสรรคว์ิชาภาษาไทยของนักเรียนก่อนและหลงัจากฝึกทกัษะการเขียนโดยวิธีการ
เขียนแผนท่ีความคิด และ 2) เปรียบเทียบความกา้วหน้าของผลสัมฤทธ์ิในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ระหว่างนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต ่า หลงัจากฝึกทกัษะการเขียน 
โดยวิธีการเขียนแผนท่ีความคิด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1         
ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนวดัปริวาศ กรุงเทพมหานคร จ านวน 45 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
ประกอบดว้ย 1) แผนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี 5 ท่ีฝึกการเขียนโดยการเขียนแผนท่ีความคิด  จ านวน  12 แผน   และ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเขียน ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิในการเขียนเชิงสร้างสรรคว์ิชาภาษาไทยของ
นกัเรียนท่ีฝึกโดยวิธีการเขียนแผนท่ีความคิด ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และส าหรับความก้าวหน้าความก้าวหน้าของผลสัมฤทธ์ิในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต ่า ท่ีไดรั้บ
การฝึกโดยวิธีการเขียนแผนท่ีความคิดนั้นไม่แตกต่างกนั 
 พิณเพชร บูรณภิณโญ (2545: 82-87)  ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบความสามารถดา้น 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกภาพถ่ายและแบบ
ฝึกภาพการ์ตูนเป็นการวจิยัเชิงทดลอง โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ดา้นการเขียนสร้างสรรค์ ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงท่ีมีวิธีการเรียนรู้ต่างกนั คือ วิธีเรียน 
โดยใช้แบบฝึกภาพถ่าย กับวิธีเรียนโดยใช้แบบฝึกภาพการ์ตูน และวิธีเรียนโดยไม่ใช้แบบฝึก     
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2544 จ  านวน      
90 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั จากผลการวิจยัแบ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ 1) แบบฝึก
การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ แบบฝึกภาพถ่าย และแบบฝึกภาพการ์ตูน และ 2) แผนการสอนเขียน
เชิงสร้างสรรค ์ส่วนเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวบขอ้มูลคือ แบบทดสอบการเขียนเรียงความจากภาพ 
ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกภาพถ่าย แบบฝึกภาพการ์ตูน และไม่ใชแ้บบฝึก 
มีความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
และนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกภาพการ์ตูน มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึก
ภาพถ่าย และไม่ใชแ้บบฝึก 2) ความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิง แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 และนักเรียนหญิงมีคะแนนเฉล่ีย   
สูงกว่านกัเรียนชาย และ 3) ความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชายและนกัเรียน
หญิงท่ีเรียนรู้โดยวิธีต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนักเรียนหญิงท่ีเรียนโดยใช้
แบบฝึกภาพการ์ตูน มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 
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 ประทุม สอสะอาด (2547: 96-103) ศึกษาเร่ืองการพฒันาความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา      
ปีท่ี 5   โดยมีว ัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/801  
2) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคก่์อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้หล่ง
เรียนรู้ในชุมชน และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้
ชุมชน  กลุ่มตวัอยา่ง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2547 จ  านวน 22 คน โรงเรียน
ชุมชนหนองฝ้าย จังหวัดกาญจนบุรี  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรคก่์อนเรียนและหลงัเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียน
ท่ีมีต่อการจดั การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและแบบประเมินช้ินงาน ผลการวิจยัพบว่า     
1) แผนการจดั การเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคด์ว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 81.14/85.15   2) ความสามารถใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ในชุมชนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้หล่ง
เรียนรู้ในชุมชนสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ และนกัเรียนมีความสามารถในการเขียนนิทานสูงกว่า
การเขียนเร่ือง และ 3) ผูเ้รียนมีความคิดเห็นว่าการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็น
ประโยชน์ ท าใหไ้ดรั้บความรู้เพ่ิมข้ึนและมีความสนุกสนานในการเรียน 
 พจนา เขียนสอาด (2547: 116) ไดศ้ึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ดา้นการอ่านและการเขียนเร่ือง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือกนั
เทคนิค CIRC โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยดา้นการอ่านและการเขียนเร่ือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชว้ิธีสอนแบบ
ร่วมมือกันเทคนิค CIRC และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อ
วิธีการสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค CIRC  กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 
23 คน  โรงเรียนวดัน่วมกานนท์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ภาคเรียนท่ี 2          
ปีการศึกษา 2547  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยดา้นการอ่าน
และการเขียนเร่ืองโดยใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือกันเทคนิค CIRC ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย ขั้นเตรียม ขั้นสอน ขั้นกิจกรรมกลุ่ม และขั้นประเมินผลการสอนและมอบรางวลั       
2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านและการเขียนเร่ือง และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็น 
ผลการวิจยัพบว่า 1) นักเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค CIRC มีผลการเรียนรู้ 
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หลงัการได้รับการสอนสูงกว่าก่อนได้รับการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ           
2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการสอนแบบร่วมมือกันเทคนิค CIRC    
อยูใ่นระดบัมาก 
 ศิจิตราภรณ์ ศิลปะ (2547: 41) ไดศึ้กษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการ
สะกดค าไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใชส่ื้อประสม
ร่วมกบัการเรียนการสอนแบบ CIRC   ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน 4 ขั้นตอน  ประกอบดว้ย ขั้นเตรียม    
ขั้นสอน ขั้นกิจกรรมกลุ่ม และขั้นประเมินผลการสอนและมอบรางวลั โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อ
พฒันาส่ือประสมร่วมกับการเรียนแบบ CIRC และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชส่ื้อประสมร่วมกบัการเรียนแบบ CIRC วิชาภาษาไทยเร่ืองการสะกดค า
ไม่ตรงตามมาตราตวัสะกดแม่กด กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนบา้นสว่างวิทยา อ  าเภอหนองบุญนาก จงัหวดันครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2546 
รวมทั้งส้ิน 64 คน แบ่งเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการหาประสิทธิภาพของส่ือประสม จ านวน 32 คน และ
กลุ่มตวัอยา่งในการทดลอง จ  านวน 32 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ส่ือประสมท่ีผูว้ิจยัได้
พฒันาข้ึนประกอบด้วย เกม เพลง แบบฝึก แผนการสอนแบบ CIRC และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการศึกษาพบว่า 1) ส่ือประสมท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.63/79.50    
สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้75/75 และ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใชส่ื้อประสมร่วมกบั
การเรียนแบบ CIRC สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 อญัชลี บ่อทอง (2549: 101-112) ได้ศึกษาการพฒันาความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผงัมโนทัศน์ โดยมี
วตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงัมโนทัศน์  และ 2) ศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผงัมโนทัศน์  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 50 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
อ  าเภอเมืองกาญจนบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เคร่ืองมือท่ีใช้ใน     
การวิจยั ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนมโนทศัน์ จ  านวน 5 แผน แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัด      
การเรียนรู้โดยใชผ้งัมโนทศัน์  ผลการวิจยัพบว่า 1) ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัเรียนการจดัการเรียนรู้โดยใชผ้งัมโนทศัน์แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลงัการจัด     
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การเรียนรู้โดยใชผ้งัมโนทัศน์  มีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ และ 2) ความคิดเห็นโดย
ภาพรวมของนกัเรียนชั้นปะถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชผ้งัมโนทศัน์ อยู่ในระดบั
เห็นดว้ยมาก โดยนักเรียนเห็นดว้ยมากเป็นอนัดบั 1 คือ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ และประโยชน์    
ท่ีไดรั้บตามล าดบั และจากขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม นักเรียนมีความตอ้งการให้ครูจดักิจกรรมโดยใช้ 
ผงัมโนทศัน์ในการเรียนเร่ืองต่อไป คือ สวนสัตวซ์าฟารีปาร์ค ปราสาทเมืองสิงห์ และดอนเจดีย ์
เป็นตน้ 
 ภาวนา ดาวเรือง (2550: 127-129) ไดศ้ึกษาการพฒันาผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและการเขียนสะกดค ายาก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค CIRC โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC      
2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ดา้นการเขียนสะกดค ายากของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและ
หลงัการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC  และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัด       
การเรียนรู้ดว้ยเทคนิค CIRC   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4          
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนวดัยางนอน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จ านวน 
25 คน   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจและ
สะกดค ายากดว้ยเทคนิค CIRC ซ่ึงมีขั้นตอนในการสอน 4 ขั้น ประกอบดว้ย ขั้นเตรียม ขั้นสอน    
ขั้นกิจกรรมกลุ่ม และขั้นประเมินผลการสอนและมอบรางวลั 2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ดา้น
การอ่านเพื่อความเขา้ใจและสะกดค ายากดว้ยเทคนิค CIRC และ 3) แบบทดสอบความคิดเห็นของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค CIRC ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่าน
เพ่ือความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค CIRC 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2) ผลการเรียนรู้ดา้นการเขียนสะกดค ายากของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค CIRC แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05   และ 3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อ      
การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค CIRC อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 
นักเรียนมีความเห็นว่าชอบการจดัการเรียนรู้ของครูทุกข้ึนตอนเพราะได้มีส่วนร่วม ดา้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความเห็นว่าวิธีการสอนของครูท่ีใชส้อนท าให้บรรยากาศการเรียน
สนุกสนานน่าสนใจ ส่วนความคิดเห็นระดบักลาง ไดแ้ก่ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ 
นักเรียนมีความเห็นว่า การจดักิจกรรมในการสอนอ่านและการเขียนสะกดค ายากมีประโยชน์ต่อ 
การพฒันานกัเรียน 
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 ธิดา ทิพยสุ์ข (2552: 142-143) ไดศ้ึกษาการพฒันาผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านและเขียน
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค CIRC      
โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านและเขียนภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค CIRC 
2) ศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน   และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ     
การจดัการเรียนรู้เทคนิค CIRC  กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนหนองโพ
วิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 จ  านวน 24 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน (อ 33101)  ด้านการอ่านและการเขียนด้วยการจัด        
การเรียนรู้ดว้ยเทคนิค CIRC จ านวน 5 แผน แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้าน  
การอ่านและการเขียนเพื่อการส่ือสาร แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค CIRC ผลการวิจยัพบว่า 
1) ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านและเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค CIRC ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยมีค่าเฉล่ียดา้นการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การจดัการเรียนรู้ 2) พฤติกรรมของการท างานกลุ่มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดัการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค CIRC จากการประเมินโดยครูผูส้อนโดยภาพรวมพฤติกรรมการท างานกลุ่มของ
นักเรียนมีค่าเฉล่ียการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการท างานรายดา้น พบว่า
พฤติกรรมท่ีปฏิบติัในระดับมากเป็นล าดบัท่ี 1 คือ การสร้างความคุน้เคยไวว้างใจยอมรับซ่ึงกัน   
และกนั และ 3) ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค CIRC โดยภาพรวม
เห็นดว้ยมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ  
จากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค CIRC อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 1 โดยวิธีสอนแบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC เหมาะส าหรับการสอนอ่านและเขียนภาษาองักฤษ ช่วยพฒันาผลการเรียนรู้และ
ทักษะการท างานกลุ่มได้ดี นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้
 แสนประเสริฐ ปานเนียม (2552: 97-98) ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
และการเขียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีสอนดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
กบัวิธีสอนปกติ โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อ  1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและ
เขียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC กบัวิธีการ
สอนปกติ 2) ศึกษาความสามารถในการอ่านและเขียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ย



 

 

 

56 

วิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ตามระดับความสามารถ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีไดม้ีต่อวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีเทคนิค CIRC แผนการจดัการเรียนรู้
โดยใชว้ิธีการสอนแบบปกติ แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านและเขียน และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC   ผลการวิจยัพบว่า 1) ความสามารถในการ
อ่านและเขียนของนกัศึกษากลุ่มทดลองท่ีสอนดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC แตกต่าง
จากกลุ่มควบคุมท่ีสอนโดยวิธีสอนปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองมี
ความสามารถสูงกว่ากลุ่มควบคุม 2) ความสามารถในการอ่านและเขียนระหว่างนักศึกษาชั้นปีท่ี 1  
ท่ีไดรั้บการสอนด้วยวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ตามระดบัความสามารถแตกต่างกนั โดย
กลุ่มท่ีมีระดบัความสามารถเก่งมีผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีเยี่ยม 
กลุ่มท่ีมีระดบัความสามารถปานกลางอยู่ในระดบัดี และกลุ่มท่ีมีความสามารถอ่อนอยู่ในระดับ
พอใช ้และ 3) ความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีต่อวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC เห็น
ดว้ยอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่านักศึกษาเห็นดว้ยมากท่ีสุดในด้านวิธีการจดั  
การเรียนรู้ รองลงมาคือดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์เป็นล าดบัสุดทา้ย 
 ณัฐกาญจน์ เลิศยะโส (2553: 93-94) ไดศ้ึกษาการพฒันาทกัษะการเขียนเรียงความร้อย
แกว้โดยใชก้ารสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับแบบฝึกการฝึกเขียน ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้       
การสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกบัแบบฝึกการเขียน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิดา้นการเขียนความเรียงร้อยแกว้ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อน
และหลงัการใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับแบบฝึกการเขียน และ 3) ศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกบัแบบ
ฝึกการเขียน กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียน
แดงดงพิทยาคม อ  าเภอแดนดง จงัหวดับุรีรัมย ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดั 
การเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกการเขียน จ  านวน 3 แผน 
2) แบบฝึกการเขียน จ  านวน 3 ชุด รวมทั้งหมด 15 กิจกรรม 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นการ
เขียนความเรียงร้อยแกว้ก่อนและหลงัเรียน 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั 
การเรียนรู้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกบัแบบฝึกเขียน ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับแบบฝึกการเขียน 
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จ านวน 3 แผน  มี ค่าเท่ากับ  81.13/88.20   ซ่ึงถือว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ท่ีก  าหนดไว ้                 
2)  ผลสัมฤทธ์ิของการเขียนเรียงความร้อยแกว้ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และ 3) นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีมีต่อวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับ
แบบฝึกการเขียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 อธิกมาส มากจุย้ (2553: 153-160) ไดศ้ึกษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีสหบทเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อ 1) พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
สหบท 2) เสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
และ 3) ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน โดยทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างซ่ึงเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ  านวน 30 คน  เคร่ืองมือ 
ท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบทดสอบ ความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์
และเกณฑ์การประเมินงานเขียนเชิงสร้างสรรค์  ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พฒันาข้ึนมีวตัถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ โดยมี
ขั้นตอน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การวางแผนและการเตรียมการเรียนรู้ของนักศึกษา   และระยะท่ี 2 
ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ซ่ึงประกอบด้วย 5 ขั้ นตอน ได้แก่  1) ขั้ นสร้าง
ประสบการณ์และวางแผนการเขียน 2) ขั้นเช่ือมโยงตัวบท 3) ขั้นร่างงานเขียน 4) ขั้นประเมิน 
ผลงาน และ 5) ขั้นเติมเต็มงานเขียนใหส้มบูรณ์ การวดัผละประเมินผลการเรียนรู้ด าเนินการระหว่าง
และหลงัการจดัการเรียนการสอน โดยประเมินทั้งปริมาณและคุณภาพ และประสิทธิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอน ผลจากการทดลองใชพ้บว่า กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และ
ร้อยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดผ่านเกณฑ์ท่ีก  าหนดคือ ร้อยละ 70 และผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงคุณภาพจากบนัทึกการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่งแสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีพฒันาข้ึนช่วยเสริมสร้างความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรคแ์ละนกัศึกษา
สามารถวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวับทและเขียนงานเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรคป์ระเภท
บนัเทิงคดีไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

งำนวจิยัต่ำงประเทศ 
เซนต์ โรแมน  (St.Roman, 1975: 244, อา้งถึงใน อธิกมาส มากจุ้ย , 2553: 70)  ได้

ศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาความแตกต่างในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใชส่ิ้งเร้าท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี    
1) โดยการอภิปราย และ 2) โดยการใชฟิ้ลม์และภาพ ทดลองกบันักเรียนระดบัประถมศึกษา โดย



 

 

 

58 

กลุ่มทดลองจดักระท าดงัน้ี 1)ใหเ้ลือกเร่ืองเอง และ 2) ก  าหนดเร่ืองใหเ้ขียนต่อไปเร่ือย ๆ ผลการวิจยั
พบว่า  กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน  แต่วิธีอภิปรายในกลุ่มทดลองจะท าให้เด็กเกิด     
ความคิดริเร่ิม 

คิบบอน และเรย ์(Gibbon and Reay, 1982: 39-48, อา้งถึงใน พจนา เขียนสอาด, 2547: 
86-87) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองความเป็นไปไดข้องวิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีสมมติฐานการวิจัย
ดงัน้ีคือ 1) การสอนแบบให้นักเรียนผูส้อนมีวยัวุฒิสูงกว่านักเรียนผู ้เรียน (Cross-Age Tutoring)    
จะท าใหน้กัเรียนผูเ้รียนสนใจการเรียนมากข้ึน และ 2) การสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One Tutoring) จะท าให้นักเรียนผูส้อนและนักเรียนผูเ้รียนได้เรียนรู้      
ซ่ึงกนัและกัน ประชากรตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นปีท่ี 1 และนักเรียนชั้นปีท่ี 4     
ท่ีเรียนวิชาภาษาฝร่ังเศส ผลการศึกษาพบว่าคะแนนของผูท่ี้ไดจ้ากการทดสอบสูงข้ึนและคะแนน
เฉล่ียของกล่ึมผูส้อนในการทดสอบก็สูงข้ึนเช่นเดียวกนั นอกจากน้ีแลว้บรรยากาศในชั้นเรียนจะมี
การซักถามอยู่ตลอดเวลาระหว่างนักเรียนผูส้อนและนักเรียนผูเ้รียน ลกัษณะดังกล่าวเป็นการ
สนบัสนุนวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนใหช้ดัเจนเป็นท่ียอมรับ 
 สลาวิน และคณะ (Slavin and other, 1987, อา้งถึงใน พูลศรี กิจเฉลา, 2554: 39-40) ได้
ไดศ้ึกษาวิจยัทดลองโปรแกรม CIRC ในการสอนอ่านและเขียนกบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั ในการทดลองจะใชก้ารเรียนรู้เป็นทีมใน
กลุ่มการอ่านจะให้นักเรียนท างานเป็นคู่ของตนต่างกิจกรรมการอ่าน การถอดความอธิบ าย
โครงสร้างของเร่ืองการท าลายและการสรุปเร่ือง โดยใหน้กัเรียนไดรั้บการสอนอ่านโดยตรงในกลุ่ม
การเขียน จะใชก้ระบวนการตามลกัษณะการเขียน เช่น การประชุมกบัเพื่อนเพื่อวางแผนปรับปรุง
และเขียนงานออกมา นอกจากนั้นนกัเรียนยงัไดรั้บการสอนการใชภ้าษาและกิจกรรมการแสดงออก
ทางภาษา ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นกิจกรรมการเขียนดว้ยผลการวิจยัพบว่านักเรียนท่ีท า กิจกรรมใน
กลุ่ม CIRC มีผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านและการเขียนดี กว่ากลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัโดยดูจากการ
วดัความเขา้ใจในการอ่านการอ่านค าศพัท ์การใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ทางภาษาและการสะกดค า 
 สตีลส์ (Steals, 1990, อา้งถึงใน แสนประเสริฐ ปานเนียม, 2554: 72) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ืองดา้น
การอ่านและการเขียน โดยใชยุ้ทธวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC กบันักเรียนเกรด 9 
และเกรด  11 จ านวน 81 คน ผลการทดลองพบว่า คะแนนทดสอบมาตรฐานในการอ่านและ         
การเขียนของเกรด 9 เป็นท่ีน่าพอใจ ส่วนกลุ่มทดลองในกลุ่มเกรด 11 มีคะแนนเพ่ิมข้ึนในดา้น      
การอ่าน คะแนนของกลุ่มควบคุมของนกัเรียนกลุ่มเกรด 11 ลดลงทั้งการอ่านและการเขียน 
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 เออฮาน (Erhan, 2010) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความสามารถทางดา้นทักษะการอ่านและ
ทกัษะการเขียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทักษะดา้นการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเกรด 7       
ท่ีสอนดว้ยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC และวิธีการสอนแบบดั้งเดิม กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาเกรดท่ี 7 ของโรงเรียนประจ าจังหวดัแกร์สัน (Giresun) 
จ  านวน 45 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบทดสอบวดัความสามารถทางดา้นทกัษะการอ่าน
(WEAT) จ  านวน 1 ชุด และทักษะการเขียน (RCAT) จ  านวน 1 ชุด  จัดท าโดยนักวิจัยศึกษาวิจัย    
โดยใชก้ลุ่มทดลอง 24 คน และกลุ่มควบคุม 21 คน ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถทางดา้นทกัษะ
การอ่านและการเขียนของนกัเรียนท่ีสอนดว้ยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC และวิธีการสอน
แบบดั้งเดิมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มทดลองท่ีสอนดว้ยการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีสอนดว้ยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม 
 มาทู และจโยติ (Madhu and Jyoti, 2015) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการพฒันาความสามารถ
ทางดา้นการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนเกรด 8 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อ 1) เปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางดา้นการเขียนภาษาองักฤษ 
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC และการจัด       
การเรียนรู้แบบปกติ 2) เปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางดา้นการเขียนภาษาองักฤษหลงัเรียน
ของกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC และกลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
และ 3) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวิจยัมีดงัน้ี 1) ไม่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของความสามารถทางดา้นการเขียนภาษาองักฤษของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมก่อนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC และการจดัการเรียนรู้แบบปกติ   
2) ความสามารถทางด้านการเขียนภาษาองักฤษหลงัเรียนของกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีจัดการเรียนรู้แบบปกติ   และ 3) ผลสัมฤทธ์ิของ           
กลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ
อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สรุปไดว้่าการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ในการเรียน
การเขียนภาษาองักฤษใหป้ระโยชน์และมีประสิทธิภาพมากกว่าเรียนแบบปกติ 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจัยในคร้ังน้ีพบว่า การส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีพฒันาการหรือทักษะในการเขียนท่ีดีข้ึนได้นั้ น จ  าเป็นต้องอาศยัปัจจัยหลายอย่างรวม       
เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงกระบวนการสอนหรือเทคนิคท่ีครูผูส้อนเลือกใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ก็เป็นส่วนท่ีส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้และพฒันาทกัษะของตนเองไดอ้ยา่งเต็มท่ี 



 

 

 

60 

ซ่ึงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนดว้ยแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ก็เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีออกแบบมา
ให้เหมาะแก่การพฒันาดา้นการการเขียน ซ่ึงเด็กจะไดป้ฏิบติัจริง ช่วยเหลือซ่ึงกันและกนั ทั้งเด็ก
เรียนเก่ง เด็กเรียนปานกลาง และเด็กเรียนอ่อน เด็กจะเกิดแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีต่อการเรียน          
ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมให้เด็กนั้นสามารถฝึกทักษะได้อย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด 
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บทที่ 3 
 

วธิีด ำเนินกำรวจิยั 
 

 การวิจยัเร่ือง  การศึกษาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC เป็นงานวิจยัเชิงทดลอง (Experimental 
Research) โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC แบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงั (The One 
Group Pretest Posttest Design) ดงัภาพท่ี 2 (มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2549: 144) 
 
  กลุ่มทดลอง  
 
    เมื่อ T1   การทดสอบก่อนเรียน 
      X   การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค CIRC 
      T2   การทดสอบหลงัเรียน 
 

ภาพท่ี 2   แบบแผนการทดลอง  
 

วธิีและขั้นตอนกำรวจิยั 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยเกิดประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ผูว้ิจ ัยจึงขอ
ก าหนดรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจยัไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  การเตรียมการวิจยั  เป็นการศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสาร และงานวิจัย  
ต่างท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งก  าหนดประชากร กลุ่มตวัอยา่งและตวัแปรท่ีศึกษา 

 
 
 
 

T1 x T2 
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 ขั้นตอนท่ี 2  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  CIRC แบบทดสอบการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC 

ขั้นตอนท่ี 3  การด าเนินการวิจยั  เป็นขั้นตอนการน าเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนไป
ทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบสมมติฐาน 

ขั้นตอนท่ี 4  การวิเคราะห์และสรุปผลขอ้มูล 
รายละเอียดของการด าเนินการวิจยัตามขั้นตอนมีดงัน้ี 
 

ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรวจิยั 
 1. การศึกษาคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

  1.1 ศึกษาหนงัสือ ต ารา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
  1.2 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค CIRC เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.3 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดแสมด า         
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

 1.4 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแผนการจัด 
การเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค ์และแบบสอบถาม
ความคิดเห็น 
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  2.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนวัดแสมด า สังกัด
ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงก  าลงัเรียนอยู่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
จ  านวน 3 หอ้งเรียน รวมนกัเรียนทั้งส้ิน 99 คน ซ่ึงจดัหอ้งเรียนแบบคละความสามารถ 

  2.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนวดัแสมด า สังกัด
ส านกังานเขตบางขุนเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงก าลงัเรียนอยูภ่าคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
จ  านวน 32 คน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลาก โดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 3. ตวัแปรท่ีศึกษา 

  3.1 ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
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  3.2 ตวัแปรตาม คือ ความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
 

ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
 1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 

  2.1 แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC  

  2.2 แบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบทดสอบแบบอตันัย  จ านวน       
2 ขอ้ 

  2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค CIRC  
 2. ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 

  2.1 แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
   2.1.1 ศึกษาขอ้มูลหลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั เน้ือหาสาระการวดั 
ผลประเมินผล และส่ือการสอน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
วดัแสมด า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาไทย 
   2.1.2 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์
   2.1.3 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC และการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
   2.1.4 ก าหนดเน้ือหาและระยะเวลาในการทดลอง เพื่อสร้างแผนการจดัการ
เรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคท่ี์จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC จ านวน 2 แผน รวมทั้งส้ิน  
8 ชัว่โมง ดงัรายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู้ตามตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  การก าหนดเน้ือหาและระยะเวลาในการทดลอง 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 

 

เน้ือหา 
เวลา 

(ชัว่โมง) 
 ทดสอบก่อนเรียน 1 

1. นิทานมหศัจรรย ์ 1. ความหมายของนิทาน และองคป์ระกอบของนิทาน  
2. นิทานมหศัจรรย ์ 

3 

2. นิทานชีวิต 1. นิทานชีวิต  3 
 ทดสอบหลงัเรียน 1 

รวมทั้งส้ิน 8 
 

       แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ประกอบดว้ยการสอน 4 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
       ขั้ นเตรียม แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถ   เก่ ง         
ปานกลาง และอ่อน คือ 1:2:1 จ  านวน 8 กลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัตั้งช่ือกลุ่มของตนเอง 
และครูแนะน าวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC อธิบายถึงความสัมพนัธ์ของการอ่านและ     
การเขียน พร้อมทั้งวิธีการวดัผล ประเมินผล รวมถึงการคิดคะแนนกลุ่ม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่
นกัเรียน 

       ขั้นสอน ครูทบทวนความรู้เร่ืองการเขียน ความหมาย ประเภท
และความส าคญัของการเขียน และซกัถามความรู้เดิมของนักเรียน จากนั้นครูน าเสนอความรู้ใหม่  
ใหน้กัเรียน และร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
       ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ครูแจกบทอ่านนิทานให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ตอบค าถามเก่ียวกบัการเรียบเรียงเน้ือเร่ืองและองค์ประกอบของนิทานไดแ้ก่ แนวคิด การเปิดปิด
เร่ืองการเรียบเรียงเน้ือหา การตั้งช่ือเร่ือง และขอ้คิดท่ีไดรั้บ โดยบนัทึกลงในใบงาน จากนั้นครูและ
นกัเรียนร่วมกนัเฉลยค าตอบ ต่อมาใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัฝึกเขียนนิทานจากตน้แบบนิทาน 
ท่ีได้ศึกษาและน าเสนอในคาบถดัไปพร้อมทั้งร่วมกันแสดงความคิดเห็นและประเมินผลงาน 
จากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัการเขียนนิทาน 
       ขั้นประเมินผลและมอบรางวลั ครูให้นักเรียนเขียนนิทานเป็น
รายบุคคลตามรูปแบบนิทานท่ีไดศึ้กษา ตรวจให้คะแนนพร้อมทั้งบนัทึกคะแนนของสมาชิกในแต่
ละกลุ่มและคิดคะแนนการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิ และมอบรางวลั
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กลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุด 2 อนัดบัแรก โดยก าหนดรางวลัไว ้2 รางวลั คือ รางวลัชนะเลิศ และรางวลั
ยอดเยีย่ม และสุ่มผลงานการเขียนนิทานของนกัเรียนมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
   2.1.5 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งทางดา้นเน้ือหา การใชถ้อ้ยค าภาษา และปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
   2.1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์     
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน คือ 1) ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนวิชา
ภาษาไทย 2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอนภาษาไทย และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ด้วยการ
พิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงค์  เน้ือหา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2535: 139) 
     มีเกณฑป์ระเมินดงัน้ี 

     +1  หมายถึง  ถา้แน่ใจว่าเน้ือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

       0   หมายถึง  ถา้ไม่แน่ใจว่าเน้ือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม ่

     -1   หมายถึง  แน่ใจว่าเน้ือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
     จากนั้นหาน าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาค านวณค่า IOC 
หากค่า มี ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  0.5 แสดงว่าข้อค าถามนั้ นใช้ได้ และมีความเหมาะสมหรือ
สอดคลอ้งกับจุดประส่งค์เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล ได้ค่าความสอดคลอ้ง
เท่ากบั 1.00 (รายละเอียดภาคผนวก ก: 93) 
   2.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ทดลองกับ   
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนวดัแสมด า สังกัดส านักงานเขต           
บางขุนเทียน จังหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงก  าลงัเรียนอยู่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ  านวน      
32 คน 
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 ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3   สรุปขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคท่ี์จดัการเรียนรู้ 
               แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
 

  2.2 แบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นแบบทดสอบแบบอตันยั จ านวน 2 ขอ้  
โดยแบบทดสอบมีคะแนนเต็มข้อละ 15 คะแนน เพื่อใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยมี
ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 
   2.2.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระท่ี 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร 
เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง  ๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและ

ศึกษาขอ้มูลหลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั เน้ือหาสาระ การวดัผลประเมินผล และส่ือการสอน  
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัแสมด า 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC และการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคท์ี่จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
 จ านวน 2 แผน รวมทั้งส้ิน 8 ชัว่โมง 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

น าแผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา ดว้ยการพิจารณาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงค ์เน้ือหา และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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รายงานการศึกษาค้นควา้อย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษาวิเคราะห์ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้
แกนกลาง ช่วงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
   2.2.2 ศึกษาหลกัการสร้างแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรคจ์ากต าราและ
เอกสาร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
   2.2.3 ศึกษาเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากต ารา  
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนน   
การเขียนเชิงสร้างสรรค ์
   2.2.4 สร้างแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นแบบอตันัย จ  านวน 2 ขอ้ 
คะแนนเต็มขอ้ละ 15 คะแนน เพื่อใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนอยา่งละ 1 ขอ้ และสร้างเกณฑ์
การประเมินโดยผูว้ิจยัไดส้งัเคราะห์ ปรับปรุงเกณฑก์ารประเมินการเขียนสร้างสรรค์ของจุติมา นา
ควรรณ (2544: 72-73) ประทุม สอสะอาด (2547: 77) และพจนา เขียนสะอาด (2547: 62-63)  ได้
เกณฑก์ารประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทนิทาน ไดแ้ก่ การตั้งช่ือเร่ือง เน้ือหา การใชภ้าษา 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และขอ้คิดคติสอนใจ โดยตรวจใหค้ะแนนโดยใชแ้บบจดัอนัดบัคุณภาพ 3 
ระดบั คือ ระดับ3 เท่ากับดี (13-15 คะแนน) ระดบั 2 เท่ากับพอใช้ (9-12 คะแนน) และระดับ 1 
เท่ากบัตอ้งปรับปรุง (5-8 คะแนน) ดงัตารางท่ี 5 ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 5 เกณฑก์ารประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรคป์ระเภทนิทาน 
 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความสามารถ 

3 2 1 
1. การตั้งช่ือเร่ือง ช่ือเร่ืองสอดคลอ้งกบั 

เน้ือเร่ือง มีความน่าสนใจ  
ช่ือเร่ืองสอดคลอ้งกบัเน้ือ
เร่ืองแต่ไม่น่าสนใจ  
 

ช่ือเร่ืองไม่สอดคลอ้ง
กบัเน้ือเร่ืองและ 
ไม่น่าสนใจ 

2. เน้ือหา เน้ือหามีสาระ สนุก  
การด าเนินเร่ืองน่าสนใจ  
การล าดบัเหตุการณ์สัมพนัธ์
สอดคลอ้งกนัตลอดทั้งเร่ือง 

เน้ือหามีสาระ สนุก  
แต่การล  าดบัเหตุการณ์
และความสัมพนัธ์ของ
เร่ืองไม่สอดคลอ้งกนั  
1 แห่ง 

เน้ือหามีสาระ แต่ไม่
สนุก ล  าดบัเหตุการณ์
และความสัมพนัธ์ของ
เร่ืองไม่สอดคลอ้งกนั
มากกว่า 1 แห่ง 
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ตารางท่ี 5 เกณฑก์ารประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรคป์ระเภทนิทาน  (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความสามารถ 

3 2 1 
3. การใชภ้าษา ใชถ้อ้ยค าส านวนภาษา

ถูกตอ้งเหมาะสม ส่ือ
ความหมายชดัเจนตลอดเร่ือง 
ท าใหเ้กิดความรู้สึกคลอ้ยตาม 

ใชถ้อ้ยค าส านวนภาษา
ถูกตอ้งเหมาะสม แต่ยงั
ส่ือความหมายไม่ชดัเจน
หรือไม่เกิดความรู้สึก
คลอ้ยตาม 

ใชถ้อ้ยค าส านวน 
ภาษาไม่ถูกตอ้ง  
ส่ือความหมาย 
ไม่ชดัเจนและไม่เกิด
ความรู้สึกคลอ้ยตาม 

4. ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

มีความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซ ้ า
กบัของคนอื่น 

มีความคิดที่แปลกใหม่ 
แต่ดดัแปลงมาจากของ 
คนอื่น 

มีความคิดไม่แปลก
ใหม่และเลียนแบบ 
คนอื่น 

5. ขอ้คิดคติสอนใจ ขอ้คิดคติสอนใจสอดคลอ้ง
กบัเน้ือเร่ืองและสามารถส่ือ
ความใหเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน 

ขอ้คิดคติสอนใจ
สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 
แต่ยงัส่ือความไม่ชดัเจน 

ขอ้คิดคติสอนใจไม่
สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 
และส่ือความไม่ชดัเจน 

 

   2.2.5 เสนอแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อค าถาม การใช้ถอ้ยค าภาษาและปรับปรุงแก้ไข        
ใหถู้กตอ้ง 
   2.2.6 น าแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน คือ 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวิชาภาษาไทย 2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร
และการสอนภาษาไทย และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล ประเมินแบบทดสอบ เพื่อหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ระหว่างกบัจุดประสงคโ์ดยใชเ้กณฑป์ระเมินดงัน้ี 

  น าผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาค านวณหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดประสงค ์ขอ้สอบ
ทั้ง 2 ขอ้ ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ผา่นเกณฑท์ั้ง 2 ขอ้ (ดงัรายละเอียดภาคผนวก ก: 94) 
   2.2.7 น าแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้ ง 2 ข้อ ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง คือ นักเรียนโรงเรียนวดัแสมด า กรุงเทพมหานคร ชั้นประถมศึกษา      
ปีท่ี  6 ท่ี เคยเรียนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มาแล้ว จ  านวน 1 ห้อง 32 คน            
ผูว้ิจยัตรวจขอ้สอบร่วมกบัอาจารยใ์นโรงเรียนอีก 1 ท่าน ซ่ึงมีความเขา้ใจในเกณฑก์ารตรวจตรงกนั
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ก่อนท่ีจะตรวจ น ามาหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์ไดค่้าเท่ากบั 0.86 ถือว่ามีความสัมพนัธ์กนัใน
เชิงบวกระดบัสูง  
   2.2.8 น าแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้ ง 2 ข้อ ส าหรับทดสอบ      
ก่อนเรียนและหลงัเรียน อย่างละ 1 ขอ้ ไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/3 
โรงเรียนวดัแสมด า สงักดัส านกังานเขตบางขุนเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงก าลงัเรียนอยูภ่าค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ  านวน 32 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4   สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ศึกษาหลกัการการสร้างแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรคจ์ากต าราและเอกสาร 

ศึกษาเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค ์จากต ารา เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 

สร้างแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นขอ้สอบแบบอตันยั  
จ านวน 2 ขอ้ คะแนนเตม็ขอ้ละ 15 คะแนน ใชส้ าหรับทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน อยา่งละ 1 ขอ้ 

เสนอแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรคต่์ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

น าแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรคเ์สนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เน้ือหา ภาษาท่ีใช ้และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ IOC  

น าแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปทดลองใชก้บันกัเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  
และหาค่าหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

น าแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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  2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
   2.3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถาม 
   2.3.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC จ านวน 10 ขอ้ คือ 1) ดา้นการจดัการเรียนรู้ 2) ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 
และ 3) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ก  าหนดค่าความคิดเห็น 3 ระดบั ดงัตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 เกณฑก์ารก าหนดค่าระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมต่ีอการจดัการเรียนรู้ 
 แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
 

คะแนน ความคิดเห็น 
3 เห็นดว้ยมาก 
2 เห็นดว้ยปานกลาง 
1 เห็นดว้ยนอ้ย 

 

     เกณฑ์การแปลความหมายของค่าความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ดงัตารางท่ี 7 (บุญชุ่ม ศรีสะอาด, 2545: 203) 
 

ตารางท่ี 7 เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
 แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 

ค่าเฉล่ีย ระดบัความคิดเห็นเชิงนิมาน 
2.50-3.00 เห็นดว้ยมาก 
1.50-2.49 เห็นดว้ยปานกลาง 
1.00-1.49 เห็นดว้ยนอ้ย 

 
   2.3.3 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 
   2.3.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน คือ 1) ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนวิชาภาษาไทย 2) ผูเ้ช่ียวชาญด้านหลกัสูตรและ       
การสอนภาษาไทย และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล ตรวจสอบความเหมาะสมและ  
หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: 
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IOC) โดยค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่ามีความเหมาะสมและสอดคลอ้งระหว่างข้อ
ค าถามกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ ในท่ีน้ีค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC เท่ากบั 1.00 (ดงัรายละเอียด
ภาคผนวก ก: 95) 
   2.3.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนวดัแสมด า สงักดัส านกังานเขตบางขุนเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงก าลงัเรียนอยูภ่าคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 32 คน 
 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5   สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
                แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
 

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการวจิยั 
 1.  รูปแบบการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจยั
แบบกลุ่มเดียว มีการวดัก่อนและหลงัการทดลอง (The One Group Pretest Posttest Design)  

 
 

ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถาม 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 

เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม
และหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค  าถามกบัจุดประสงค ์(IOC)  

น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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 2.  การด าเนินการทดลอง 
  2.1 ก่อนด าเนินการทดลอง ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองท าแบบทดสอบการเขียน

เชิงสร้างสรรคใ์ชเ้วลา 45 นาที เพื่อทดสอบก่อนเรียน 
  2.2  ตรวจให้คะแนนการท าแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์หาค่าเฉล่ียของ
คะแนนและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  2.3  ผูว้ิจัยด าเนินการสอนกลุ่มทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC  
  2.4  นกัเรียนกลุ่มทดลองท าแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียน  
  2.5  ตรวจให้คะแนนการท าแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และน ามาหา
ค่าเฉล่ียของคะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิทางดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคแ์ละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  2.6  ให้กลุ่มทดลองท าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC  
  2.7  หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC  
 

ขั้นตอนที่ 4 การวเิคราะห์และสรุปผลข้อมูล 
 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานและเพ่ือสรุปผล
การทดลอง ดงัน้ี 
 1. การเปรียบเทียบความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใชว้ิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ทดสอบ t-test แบบ dependent  
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC ใชค่้าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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บทที่ 4 
 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การวิจยัเร่ือง การศึกษาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ผูว้ิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC  
 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดั          
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
 

ตอนที ่1 ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนกัเรียนช้ัน 
 ประถมศึกษำปีที่ 5 ก่อนและหลงักำรจดักำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนคิ CIRC 

 

 ผลการวิ เคราะห์ความสามารถด้านการเขียน เชิงสร้างสรรค์ของนัก เรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 8 ผลการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC  
 

กลุ่มทดลอง N คะแนนเต็ม  S.D t p 
ก่อนเรียน 32 15 7.88 1.81 

-10.963 .000 
หลงัเรียน 32 15 11.03 1.67 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 จากตารางท่ี 8 พบว่าคะแนนการทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.03 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.67 สูงกว่าก่อนเรียน  
ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.88  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.81  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตอนที่ 2  ผลกำรศึกษำควำมคดิเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 5 ที่มต่ีอกำรจดักำรเรียนรู้ 
 แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 

 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้   
และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีรายละเอียดดงั
ตารางท่ี 9 

 

ตารางท่ี 9 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
 แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
 

รายการ  S.D 
ระดบัความ
คิดเห็น 

ล าดบั
ท่ี 

ดา้นการจดัการเรียนรู้    
1. จดักิจกกรรมการเรียนรู้ไดน่้าสนใจ 2.84 0.37 มาก (1) 
2. ช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการเขียนไดดี้ยิง่ข้ึน 2.72 0.52 มาก (3) 
3. มีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 2.41 0.62 ปานกลาง (4) 
4. กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์ 2.81 0.47 มาก (2) 

รวม 2.70 0.50 มาก 2 
ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้    
5. รู้สึกสนุกสนานระหว่างเรียน 2.66 0.55 มาก (1) 
6. กลา้แสดงออกในการน าเสนอผลงาน 2.53 0.62 ปานกลาง (2) 
7. ทา้ทายความสามารถของนกัเรียน 2.53 0.62 ปานกลาง (2) 

รวม 2.67 0.52 มาก 3 
ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บ 
8. ไดข้อ้คิดคติสอนใจ 2.78 0.42 มาก (2) 
9.  เรียนรู้กระบวนการท างานกลุ่มไดดี้ยิง่ข้ึน 2.56 0.56 มาก (3) 
10. เขียนนิทานไดดี้ยิง่ข้ึน 2.81 0.40 มาก (1) 

รวม 2.72 0.46 มาก 1 
รวมทุกดา้น 2.67 0.52 มาก  
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 จากตารางท่ี 9  พบว่าความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัด  
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ภาพรวมมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก (  = 2.67, S.D. 
= 0.52 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีความคิดในระดบัเห็นดว้ยมาก มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  (  = 2.72, S.D. = 0.46)  รองลงมา คือ  ดา้นการจดักิจกรรม มีความคิดในระดบัเห็น
ดว้ยมาก (  = 2.70, S.D. = 0.50) และดา้นบรรยากาศ มีความคิดในระดบัเห็นดว้ยมาก (  = 2.67, 
S.D. = 0.52)  
 พิจารณารายละเอียดดา้นท่ีนักเรียนเห็นด้วยมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นประโยชน์     
ท่ีไดรั้บ พบว่าล  าดบัท่ี 1 ช่วยให้นกัเรียนเขียนนิทานไดดี้ยิง่ข้ึน มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 
(  = 2.81, S.D. = 0.40) ล  าดบัท่ี 2  ช่วยให้นกัเรียนไดข้อ้คิดคติสอนใจ มีความคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ยมาก (  = 2.78, S.D. = 0.42) และล าดบัท่ี 3 ช่วยใหน้ักเรียนเรียนรู้กระบวนการกลุ่มไดดี้ยิ่งข้ึน 
มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก (  = 2.56, S.D. = 0.56) ส าหรับด้านจัดการเรียนรู้ พบว่า  
ล  าดบัท่ี 1 จดักิจกรรมการเรียนรู้ไดน่้าสนใจ มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก (  = 2.84, S.D. = 
0.37) ล  าดบัท่ี 2 กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก (  = 
2.81, S.D. = 0.47) ล าดับท่ี 3 ช่วยให้นักเรียนพฒันาทักษะการเขียนได้ดียิ่งข้ึน มีความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก  (  = 2.72, S.D. = 0.52) ล  าดบัท่ี 4 ท าใหน้กัเรียนมีส่วมร่วมในการอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง (  = 2.41, S.D. = 0.62) และดา้น
บรรยากาศการเรียนรู้ พบว่า ล  าดบัท่ี 1 รู้สึกสนุกสนานระหว่างเรียน มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย
มาก (  = 2.66, S.D. = 0.55) และล าดบัท่ี 2 กลา้แสดงออกในการน าเสนอผลงาน มีความคิดเห็นใน
ระดับเห็นดว้ยปานกลาง (  = 2.53, S.D. = 0.62) และท้าทายความสามารถของนักเรียน  มีความ
คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง (  = 2.53, S.D. = 0.62)   
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บทที่ 5 
 

สรุป  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง การศึกษาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีว ัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัการจดั 
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5/3 จ  านวน 32 คน โรงเรียนวดัแสมด า สังกดัส านักงานเขตบางขุนเทียน จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลาก โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์         
ท่ีจัดการเรียน รู้แบบร่วมมือเทคนิค  CIRC 2) แบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์  และ                  
3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC  
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research)  แบบแผนการทดลอง
เป็นแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงั (The One Group Pretest-Posttest Design)  ด  าเนินการ
ทดลองโดยการทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและ  
หาคุณภาพแลว้ เมื่อด าเนินการทดลองสอนครบ 2 แผน จ านวน 8 ชั่วโมง จึงทดสอบหลงัเรียน 
จากนั้นน าผลการทดลองมาเปรียบเทียบความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ก่อนและหลงั
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( )          
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test  แบบ dependent  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียน
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปของตารางและความเรียง 
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สรุปผลกำรวจิยั 
 

 การวิจยัเร่ือง การศึกษาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1. ความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงั
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีก  าหนดไว ้
 2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC ในภาพรวมพบว่านักเรียนเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่านักเรียนเห็นดว้ยในระดบัมากทุกดา้นคือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ดา้นการจดัการเรียนรู้ และ
ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้   
 

อภิปรำยผล 
 

 การวิจยัเร่ือง การศึกษาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. จากผลการวิจัยพบว่าความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC ท่ีช่วยพฒันาความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ใหแ้ก่นักเรียนไดดี้ ดงั
ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียม ผูว้ิจยัแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กประมาณ 4-6 คน แบบคละความสามารถเก่ง ปาน
กลาง และอ่อน เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ท าให้นกัเรียนท่ีเก่ง และปาน
กลางคอยสอนเน้ือหาท่ีนักเรียนอ่อนไม่เขา้ใจ นักเรียนจะต้องคอยช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และ
ร่วมกนัรับผดิชอบงานกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อสามารถท่ีจะท างานเสร็จตามเวลาท่ีก  าหนด ดงัท่ี 
จอยซแ์ละเวล (Joyce and Weil, 1986, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2545: 165) กล่าวว่า การเรียนการ
สอนแบบร่วมมือช่วยพฒันาผูเ้รียนด้านสติปัญญาโดยเพื่อนในกลุ่มจะคอยช่วยเหลือแนะน ากัน 
เน่ืองจากผูเ้รียนอยู่ในวยัเดียวกนัสามารถส่ือสาร ส่ือความหมายแก่กนัและกนัไดง่้าย ต่อมาในขั้นท่ี 
2 ขั้นสอน ก่อนท่ีจะน าเสนอความรู้ใหม่ให้นักเรียน ผูว้ิจยัจะทบทวนหรือซกัถามความรู้เดิมของ
นักเรียนก่อน ท าให้สามารถทราบได้ว่าความรู้ใดบ้างท่ีนักเรียนมีอยู่แลว้  และส่ิงใดบ้างท่ีควร
เพ่ิมเติมใหแ้ก่นกัเรียน  จากนั้นค่อยน าเสนอเน้ือหาความรู้ใหม ่ก่อนท่ีจะปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  ดงัท่ี
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ภาวดี จิตมยั (2548: 65) ไดก้ล่าวว่า “การน าเทคนิค CIRC ไปใชน้ั้น ก่อนอ่ืนตอ้งเร่ิมดว้ยการสอน
ของครูทุกคร้ัง โดยครูจะตอ้งสอน อธิบาย ยกตวัอยา่ง การอ่านประเภทต่าง ๆ และรูปแบบการเขียน
โดยทัว่ ๆ ไปให้นกัเรียนรู้และเขา้ใจ ปฏิบติั” และในระหว่างการจดัการเรียนรู้จะคอยสังเกตผูเ้รียน 
ใหค้  าปรึกษาระหว่างท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม ซ่ึงส่งผลใหน้กัเรียนสามารถจบัประเด็นความรู้
ต่างๆได ้และเขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนมากข้ึน นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้นักเรียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นและน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน นกัเรียนมีโอกาสร่วมประเมินผลงานของเพื่อน และรับฟัง
ความคิดเห็นและค าวิจารณ์จากผูอ่ื้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรรณิการ์ พวงเกษม (2531: 34) ไดก้ล่าวถึง
ปัจจัยส าคัญของการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว ้ ได้แก่  1) บรรยากาศและสภาพการณ์            
เด็กจะต้องรู้สึกสบายใจ อบอุ่น และเป็นตัวของตัวเอง มีความสัมพันธ์อนัดีกับเพื่อนและครู            
2) ประสบการณ์ เด็กจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ จากประสบการณ์โดยตรงท่ีตนไดรั้บ และ      
3) ความเอาใจใส่ของครู ความสนใจและเอาใจใส่ของครูเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้เด็กประสบ
ความส าเร็จในการเขียนอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งการเรียนแบบร่วมมือยงัการสร้างความสัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้นในทางท่ีดี  นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและรู้จักยอมรับในความคิดเห็นของผูอ่ื้น  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุรีย ์บาวเออร์ (2535: 19-20) ท่ีไดก้ล่าวถึงเทคนิค CIRC ว่า วิธีดงักล่าว
สามารถท าใหเ้กิดความส าเร็จในการเรียนไดด้งัน้ี คือ นักเรียนมีทกัษะในการส่ือสาร การเขา้สังคม 
การเป็นผูน้  า และการอภิปราย นักเรียนมีความนับถือตนเอง เพราะว่าไดช่้วยกนัแกปั้ญหาของกลุ่ม 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ จากหลายทัศนะ         
มีแรงจูงใจในการเรียนเน่ืองจากทุกคนมีโอกาสประสบความส าเร็จในการเรียนสูง ให้ผลทางดา้น 
จิตพิสยั (Affective) เพราะว่านกัเรียนสามารถอภิปรายตามท่ีตนเองรู้สึก นักเรียนอาจมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น ท ากิจกรรม และประสบความส าเร็จในการเรียน ส่งเสริมด้านความคิด (Cognitive) 
นกัเรียนรู้จกัใชเ้หตุผล และรู้จกัใชค้วามคิดอยา่งรอบคอบ ใหผ้ลทางดา้นสุขภาพจิต (Psychological 
Health) และนักเรียนรู้สึกได้รับการยอมรับ และนักเรียนในชั้นเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อกัน และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสลาวิน (Slavin, R.E., 1990, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2548: 178) ท่ี
กล่าวไวว้่า “ การเรียนแบบร่วมมือกนัช่วยให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น ภูมิใจในตนเอง ตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบของตนเองและต่อกลุ่ม ช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน พฒันาความสัมพนัธ์    
ท่ีดี การยอมรับผูอ่ื้นมากข้ึน สร้างความมั่นใจในตนเอง และรู้ถึงคุณค่าของตนเองมากข้ึน” 
นอกจากน้ีในขั้นท่ี 3ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ผูว้ิจยัไดน้ านิทานมาใชเ้ป็นตน้แบบในการสอนการเขียนเชิง
สร้างสรรคพ์บว่า นกัเรียนมีความเขา้ใจในการเขียนเชิงสร้างสรรคม์ากข้ึนโดยการเรียนรู้จากนิทาน
ตน้แบบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเขียนนิทานของตนเอง  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบุณย ์ตรีวิเศษ 
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(2550: 36) ไดก้ล่าวว่า “ดว้ยคนเรานั้นไม่อาจปฏิเสธความมีครูหรือความมีตน้แบบเป็นปฐมปัจจยั
แห่งการหล่อหลอมประสบการณ์ความรู้และความคิดไว้ ดังนั้น งานของความคิดสร้างสรรค์       
ส่วนหน่ึงจึงมกัปรากฏร่องรอยของอิทธิพลตน้แบบอยูเ่สมอ”  และวิทยา ด  ารงเกียรติศกัด์ิ (2531: 7) 
กล่าวว่า “ส าหรับผูท่ี้จะเป็นนักเขียน หรือจะท างานเก่ียวกับการเขียนหนังสือ ก็คือ จะต้องอ่าน
หนังสือของนักเขียนท่ีมีช่ือเสียงอยู่เสมอ เพ่ือจะไดเ้ห็นแบบอย่างว่าส านวนการเขียนท่ีดีนั้นเป็น
อย่างไร” ส่งผลท าให้สามารถพฒันาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนไดดี้ยิ่งข้ึน 
และในขั้นท่ี 4 ขั้นประเมินผลและมอบรางวลั ผูว้ิจัยได้ให้นักเรียนน าเสนอผลงานของตนเอง         
แลว้ให้เพ่ือนในห้องช่วยกนัแสดงความคิดเห็นและร่วมประเมินผลงานของเพ่ือนตามขั้นตอน     
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC จากการสังเกตพบว่า นักเรียนกลา้แสดงความคิดเห็น
ของตนเองเพื่อวิจารณ์งานเขียนนิทานของเพื่อนกลุ่มอ่ืนเป็นอยา่งดี  สอดคลอ้งกบับนัลือ พฤกษะวนั 
(2533: 7-8) ท่ีกล่าวว่า แนวทางในการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างหน่ึงคือ การส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดม้ีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์โดยการเล่าเร่ือง รายงาน อภิปราย และสรุปผลเป็นประจ า 
และสมิท (Smith: 9-10, อา้งถึงใน พิณเพชร บูรณภิญโญ, 2545: 32) กล่าวว่า การแสดงผลงานของ
แต่ละคนในชั้นเรียนเพ่ือช่วยกันวิจารณ์ จะท าให้ผูเ้รียนเกิดความคิดมากข้ึน รู้จักศพัท์มากข้ึน      
เห็นแนวคิดและการใชภ้าษาหลากหลาย ท าให้สามารถใชภ้าษาเขียนไดดี้ข้ึน นอกจากน้ีผูว้ิจยัมีการ
มอบรางวลัให้แก่กลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ รางวลัชนะเลิศ และรางวลัยอดเยี่ยม 
เพื่อเสริมแรงกระตุน้นักเรียนส่งผลท าให้ขณะปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนช่วยกันภายในกลุ่ม 
มากข้ึน และบรรยากาศในชั้นเรียนสนุกสนาน นักเรียนมีความสุขและไม่เบ่ือหน่ายกบัการเรียน 
ส่งผลใหค้วามสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคสู์งข้ึน  
  จากเหตุผลและขอ้สนบัสนุนดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การสอนดว้ยวิธีการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC สามารถพฒันาความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไดดี้ยิ่งข้ึน     
สอดคลอ้งกับผลการวิจยัของพจนา เขียนสอาด (2547: 116) ท่ีศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยดา้นการอ่านและการเขียนเร่ือง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 5 โดยใชว้ิธีสอน
แบบร่วมมือกันเทคนิค CIRC ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือกัน
เทคนิค CIRC มีผลการเรียนรู้หลงัการไดรั้บการสอนสูงกว่าก่อนไดรั้บการสอน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  ณัฐกาญจน์ เลิศยะโส (2553: 93-94) ได้ศึกษาการพฒันาทักษะการเขียน
เรียงความร้อยแก้วโดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกบัแบบฝึกการเขียน ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้  โดยใชว้ิธี
สอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกบัแบบฝึกการเขียน จ  านวน 3 แผนมีค่าเท่ากบั 81.13/88.20 ซ่ึง
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ถือว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก  าหนดไว้ และผลสัมฤทธ์ิของการเขียนเรียงความร้อยแก้วของ
นกัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสนประเสริฐ ปานเนียม (2552: 97-98) 
ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ี
สอนดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC กบัวิธีสอนปกติ ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถใน
การอ่านและเขียนของนักศึกษากลุ่มทดลองท่ีสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
แตกต่างจากกลุ่มควบคุมท่ีสอนโดยวิธีสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั  .05 โดยกลุ่ม
ทดลองมีความสามารถสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   ท่ีมีต่อการจัด         
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นดว้ยในระดบัมาก 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.67 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ความเห็นท่ีอยู่ในระดับเห็นดว้ยมากอนัดบัแรกคือ ดา้นประโยชน์ท่ีได้รับ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
นักเรียนรู้สึกว่าตนเองสามารถเขียนนิทานไดดี้ข้ึน โดยก่อนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
นักเรียนได้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเขียนนิทานได้ตาม    
เกณฑ์ประเมินท่ีก  าหนดไว ้เช่น การตั้งช่ือเร่ืองไม่เหมาะสม เน้ือหาไม่สอดคลอ้งกนั การใชภ้าษา  
ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ระบุขอ้คิดคติสอนใจ เป็นตน้ แต่หลงัจากไดรั้บการสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC แลว้ พบว่านักเรียนสามารถเขียนนิทานได้ดียิ่งข้ึน โดยการวิจัยคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัไดใ้ชบ้ทอ่านนิทานเป็นตวัอยา่งในการสอนการเขียนนิทาน นกัเรียนจึงไดต้น้แบบในการเขียน
นิทาน สามารถเรียนรู้ลกัษณะของนิทานและเรียนรู้วิธีการเขียนนิทานไดอ้ย่างเขา้ใจ และบทอ่าน
นิทานยงัเป็นแนวทางในการเขียนนิทานใหแ้ก่ตนเองไดอี้กดว้ย ดงัท่ี กรรณิการ์ พวงเกษม (2534: 1) 
กล่าวไวว้่า “เด็กท่ีมีความสามารถในการอ่านจะประสบความส าเร็จในการเขียนมาก มีจินตนาการ
ในการใชภ้าษาดี เพราะเขาไดเ้รียนรู้แนวทางในการใชค้  าต่างๆจากส านวนภาษาในหนงัสือต่าง ๆ ท่ี
เขาอ่านพบ”  ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลให้สามารถพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนไดดี้ยิ่งข้ึน นักเรียนรู้สึกว่าตนเองสามารถเขียนนิทานไดดี้ข้ึนกว่าเดิม นอกจากน้ีบทอ่าน
นิทานท่ีน ามายงัให้ข้อคิดคติสอนใจแก่นักเรียน  ซ่ึงนักเรียนสามารถน าไปปรับใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตของตนเองได้  ความเห็นท่ีอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเป็นล าดบัท่ีสอง คือ ดา้น     
การจดัการเรียนรู้ นักเรียนเห็นดว้ยกบัประเด็นท่ีว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC เป็นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ไดน่้าสนใจ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในขณะจดักิจกรรม ผูว้ิจยัไดส้ังเกตพฤติกรรม
ของผูเ้รียนควบคู่ไปกับการสอน ซ่ึงจะเห็นว่าผูเ้รียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ทุกขั้นตอนโดยเฉพาะอยา่งยิง่การปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
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โดยหัวใจอย่างหน่ึงของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC จะเน้นให้นักเรียนไดป้ฎิบัติ
กิจกรรมเป็นกลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนกลา้คิด กลา้แสดงออก สามารถฝึกทักษะให้แก่
นักเรียนในหลากหลายด้าน เช่น นักเรียนจะได้ฝึกทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม การแบ่งงาน     
แบ่งหน้าท่ี การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นตน้ และมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมท าเป็นกลุ่ม สามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและปรึกษากนัในการ
ท างาน ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจท่ีจะเรียนมากยิ่งข้ึน ไม่ใช่เป็นผูรั้บสารหรือ
ความรู้ฝ่ายเดียว สอดคลอ้งกบัจอยส์ (Joyce, Weil and Showers, 1992, อา้งถึงใน กมลทิพย ์ตรีเดช, 
2552: 40) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือการเป็นการเรียนท่ีให้นักเรียนท างานดว้ยกนัเป็นกลุ่ม  
เล็ก ๆ เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ทั้งทางดา้นความรู้และทางดา้นจิตใจ ช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของเพื่อน ๆ เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผูอ่ื้นท่ีแตกต่าง
จากตนเอง ตลอดจนรู้จกัช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนๆ ดว้ยเหตุน้ีนักเรียนจึงรู้สึกเห็นดว้ยว่าเป็น
การจัดกิจกรรมท่ีน่าสนใจ และความคิดเห็นท่ีอยู่ในระดับเห็นด้วยมากอันดับท่ี  3 คือ ด้าน
บรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนเห็นดว้ยกบัประเด็นยอ่ยท่ีว่ารู้สึกสนุกสนานระหว่างเรียนมากท่ีสุด 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการท่ีผูว้ิจ ัยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการพูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั และแสดงความคิดเห็นต่างๆขณะจดักิจกรรมการสอนอยา่ง
อิสระ ไม่ปิดกั้นความคิดเห็นของนกัเรียน  สอดคลอ้งกบัท่ีกรรณิการ์ พวงเกษม (2531: 34) กล่าวถึง
แนวทางในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วว้่า “บรรยากาศและสภาพการณ์ เด็กจะตอ้งรู้สึกสบายใจ 
รู้สึกอบอุ่นใจ เป็นตวัของตวัเอง มีความสัมพนัธอ์นัดีกบัเพื่อนและครู ตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ด็กแสดง   
ความคิดเห็นโดยอิสระ” ดว้ยเหตุน้ีจึงส่งผลใหน้กัเรียนไม่รู้สึกอึดอดัและผอ่นคลายระหว่างการเรียน 
บรรยากาศในชั้นเรียนก็ไม่ตึงเครียดเพราะนักเรียนไดมี้โอกาสพูดคุยกนัเพ่ือปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม   
ต่าง ๆ ท่ีครูมอบหมาย นอกจากน้ีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีการมอบ
รางวลัให้กลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุด 2 อนัดบัแรก ผูว้ิจยัก  าหนดรางวลัไว ้2 รางวลั คือ รางวลัชนะเลิศ 
และรางวลัยอดเยี่ยม พบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเพื่อท่ีจะท าคะแนนกลุ่มให้
ออกมาดีและแข่งขันกบัเพื่อนกลุ่มอ่ืนได้ ท าให้การเรียนไม่น่าเบ่ือและนักเรียนรู้สึกสนุกสนาน   
ขณะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  นอกจากน้ียงันักเรียนยงัมีความสุขและความภาคภูมิใจในกลุ่มของ
ตนเองเมื่อไดรั้บรางวลั ดว้ยการแสดงอาการดีใจและยิม้แยม้เม่ือทราบว่าเป็นกลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุด
เป็น 2 อนัดบัแรก และไดรั้บของรางวลัท่ีผูว้ิจยัจดัเตรียมไวใ้ห้ ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพจนา 
เขียนสอาด (2547: 120-121) ไดศ้ึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดา้นการอ่านและ
การเขียนเร่ือง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชว้ิธีสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค CIRC ซ่ึง
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จากการสอบถามความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC พบว่านกัเรียนเห็นดว้ย
ในระดบัมาก ซ่ึงนักเรียนตอ้งการเรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบน้ีอีก นกัเรียนมีโอกาสในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อน และมีความมัน่ในในการร่วมกิจกรรม และยงัสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของแสนประเสริฐ ปานเนียม (2552: 103-104) ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการ
อ่านและการเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีสอนดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC กบัวิธีสอนปกติ นกัเรียนมีความเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ในระดบั
เห็นดว้ยมาก โดยวิธีการจดัการเรียนรู้ช่วยพฒันาทกัษะการเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดดี้ยิ่งข้ึน นกัเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็น ท าให้
ไดรั้บความสนุกและความรู้มากยิง่ข้ึน 
 ดงันั้น จากผลการอภิปรายขา้งตน้ จึงสรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC เป็นการสอนการเขียนท่ีนอกจากจะช่วยพฒันาความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคแ์ลว้ 
ยงัส่งต่อความพึงพอใจท่ีดีของนกัเรียนอีกดว้ย  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใชส้ าหรับการวิจยัในคร้ัง
ต่อไปดงัน้ี 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน ำผลกำรวจิยัไปใช้ 
 1. การด าเนินการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ตอ้งใชร้ะยะเวลาใน 
การสอนมาก ครูผูส้อนตอ้งแบ่งเน้ือหาและระยะเวลาการสอนใหช้ดัเจนและบริหารเวลาในการสอน
ใหไ้ดต้ามแผนท่ีไดก้  าหนดไว ้ 
 2. ควรเลือกบทอ่านนิทานหรืองานเขียนประเภทต่าง ๆ  ท่ีน่าสนใจและเหมาะกับ
นกัเรียนในแต่ละวยั 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนประเภทอ่ืน  ๆ เช่น เร่ืองสั้ น 
บทความ และสารคดี เป็นตน้ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC และความเข้าใจ        
ท่ีคงทนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
 2.  ควรน าการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ไปพฒันาความสามารถในแต่ง
ค าประพนัธป์ระเภทต่าง ๆ เช่น กลอนสุภาพ และกลอนแปด เป็นตน้ 
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แผนกำรจดักำรเรียนรู้ที่ 1 นิทำนมหัศจรรย์ 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง นิทานมหศัจรรย ์   สำระกำรเรียนรู้ การเขียน 
รหัส/รำยวชิำ ท 15101   ภาษาไทย ช้ัน ป.5   เวลำ 3 ชัว่โมง 
ผู้สอน นางสาวเพชรรัตน์ ยรีุ     โรงเรียน วดัแสมด า 

 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน

เร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นควา้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ตวัช้ีวดั  
 ท.2.1 ป.5/8 การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

 

2.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
 1.  นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของนิทานได ้
 2.  นกัเรียนสามารถบอกองคป์ระกอบของนิทานได ้
 3.  นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะของนิทานมหศัจรรยไ์ด ้
 4.  นกัเรียนสามารถเขียนนิทานมหศัจรรยไ์ด ้
 

3.  สำระส ำคญั 
 นิทานมีหลายประเภทแตกต่างกนัไป นิทานท่ีไดรั้บความนิยมประเภทหน่ึง คือ นิทาน
มหัศจรรย ์เน่ืองจากเป็นเร่ืองราวปาฏิหาริยห์รือเหนือธรรมชาติ  การได้ศึกษาและฝึกเขียนนิทาน
ประเภทน้ีจะท าใหน้กัเรียนมีประสบการณ์ในการเขียนนิทานไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 1.  ควำมรู้ 
  1.1 ความหมายของนิทาน 
  1.2 ประเภทและองคป์ระกอบของนิทาน 
  1.3 ลกัษณะของนิทานประเภทนิทานมหศัจรรย ์
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 2. ทักษะ/กระบวนกำร 
  2.1 ทกัษะการอ่าน 
  2.2 ทกัษะการคิด 
  2.3 ทกัษะการเขียน 
  2.4 กระบวนการกลุ่ม 

 3. คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ 
  3.1 มีวินยั 
  3.2 ใฝ่รู้ 
  3.3 มุ่งมัน่ในการท างาน 
 

5.  สมรรถนะส ำคญัของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการคิด 
 2.  ความสามารถในการส่ือสาร 
 3.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 

6.  ช้ินงำน/ภำระงำน 
 1.  เขียนนิทานมหศัจรรยเ์ป็นกลุ่มและรายบุคคล 
 2.  ตอบค าถามจากบทอ่านนิทานเร่ืองนางฟ้า 
 

7.  กำรประเมนิผล 
 วธิีกำรประเมนิ 

 1.  ท าใบงานท่ี 1 เร่ือง นางฟ้า 
 2.  ท าใบงานท่ี 2 เร่ือง นิทานมหศัจรรยข์องกลุ่ม 
 3.  ท าใบงานท่ี 3 เร่ืองนิทานมหศัจรรยข์องฉนั 
 4.  สงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 5.  สงัเกตพฤติกรรมการน าเสนอผลงาน 

 เคร่ืองมือกำรประเมนิ 
 1.  แบบประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรคป์ระเภทนิทาน ส าหรับใบงานท่ี 2 เร่ืองนิทาน 
มหศัจรรยข์องกลุ่ม และใบงานท่ี 3 เร่ืองนิทานมหศัจรรยข์องฉนั 
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 2.  แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 3.  แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

แบบประเมนิกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ประเภทนิทำน 
ค ำช้ีแจง : ส าหรับใบงานท่ี 2 เร่ืองนิทานมหศัจรรยข์องกลุ่ม และใบงานท่ี 3 เร่ือง นิทาน 

 มหศัจรรยข์องฉนั 
 

 
ล ำดบั
ที่ 

 
ช่ือ-สกุล 

คะแนนทดสอบกำรเขียงนิทำน 
กำรตั้งช่ือ
เร่ือง 

เน้ือหำ กำรใช้
ภำษำ 

ควำมริเร่ิม
สร้ำงสรรค์ 

ข้อคดิคติ
สอนใจ 

รวม
คะแนน 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

          ลงช่ือ…………….……ผูป้ระเมิน 
              ……./………..…/….… 
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เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรเขยีนเชิงสร้ำงสรรค์ประเภทนิทำน 
 

รำยกำรประเมนิ ระดับควำมสำมำรถ 
3 2 1 

1. กำรต้ังช่ือเร่ือง ช่ือเร่ืองสอดคลอ้งกบั 
เน้ือเร่ือง มีความน่าสนใจ  

ช่ือเร่ืองสอดคลอ้งกบั 
เน้ือเร่ืองแต่ไม่น่าสนใจ  

ช่ือเร่ืองไม่สอดคลอ้ง
กบัเน้ือเร่ืองและ 
ไม่น่าสนใจ 

2. เน้ือหำ เน้ือหามีสาระ สนุก  
การด าเนินเร่ืองน่าสนใจ การ
ล าดบัเหตุการณ์สัมพนัธ์
สอดคลอ้งกนัตลอดทั้งเร่ือง 

เน้ือหามีสาระ สนุก  
แต่การล  าดบัเหตุการณ์
และความสัมพนัธ์ของ
เร่ืองไม่สอดคลอ้งกนั  
1 แห่ง 

เน้ือหามีสาระ แต่ไม่
สนุก ล  าดบัเหตุการณ์
และความสัมพนัธ์ของ
เร่ืองไม่สอดคลอ้งกนั
มากกว่า 1 แห่ง 

3. กำรใช้ภำษำ ใชถ้อ้ยค าส านวนภาษา
ถูกตอ้งเหมาะสม ส่ือ
ความหมายชดัเจนตลอดเร่ือง 
ท าใหเ้กิดความรู้สึกคลอ้ยตาม 

ใชถ้อ้ยค าส านวนภาษา
ถูกตอ้งเหมาะสม แต่ยงั
ส่ือความหมายไม่ชดัเจน
หรือไม่เกิดความรู้สึก
คลอ้ยตาม 

ใชถ้อ้ยค าส านวนภาษา
ไม่ถูกตอ้ง ส่ือ
ความหมายไม่ชดัเจน
และไม่เกิดความรู้สึก
คลอ้ยตาม 

4. ควำมคดิริเร่ิม
สร้ำงสรรค์ 

มีความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซ ้ า
กบัของคนอื่น 

มีความคิดที่แปลกใหม่ 
แต่ดดัแปลงมาจากของ 
คนอื่น 

มีความคิดไม่แปลก
ใหม่และเลียนแบบ 
คนอื่น 

5. ข้อคดิคติสอนใจ ขอ้คิดคติสอนใจสอดคลอ้ง
กบัเน้ือเร่ืองและสามารถส่ือ
ความใหเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน 

ขอ้คิดคติสอนใจ
สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 
แต่ยงัส่ือความไม่ชดัเจน 

ขอ้คิดคติสอนใจไม่
สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 
และส่ือความไม่ชดัเจน 

 
เกณฑ์กำรตดัสินคุณภำพ 
 

เกณฑ์กำรตนัสินคุณภำพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
1- – 15 ดี 
9 – 12 พอใช ้
5 – 8 ตอ้งปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมกำรปฏิบตักิจิกรรมกลุ่ม 
 

ค ำช้ีแจง: ใหผู้ส้อน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแลว้ขีด / ลงในช่องว่างใหต้รงกบั 
 พฤติกรรมท่ีเป็นจริงของนกัเรียน 

 

 
ล ำดับที่ 

 
ช่ือ-สกลุ 

รำยกำรประเมิน  
รวม

คะแนน 
มีส่วนร่วม
ในกำร
แสดงควำม
คดิเห็น 

รับฟัง
ควำม
คดิเห็น
ของผู้อ่ืน 

ใช้เวลำใน
กำรท ำงำน
อย่ำง
เหมำะ 
สม 

มีส่วนร่วม
ในกำร
ปฏิบัติ
กิจกรรม
กลุ่ม 

มีขั้นตอน
ในกำร
ท ำงำน
อย่ำงเป็น
ระบบ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
          ลงช่ือ…………….……ผูป้ระเมิน 

              ……./………..…/….… 
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เกณฑ์กำรประเมนิกำรปฏิบัตกิจิกรรมกลุ่ม 
 

รำยกำร
ประเมนิ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
3 2 1 0 

1. มีส่วนร่วมใน
กำรแสดงควำม
คดิเห็น 

มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
ที่น่าสนใจและตรง
กบัหวัขอ้ที่สนทนา 

มีส่วนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น
ไดต้รงกบัหวัขอ้ที่
สนทนา แต่ยงัไม่
น่าสนใจ 

มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
แต่ไม่ตรงกบัหวัขอ้
ที่สนทนา 

ไม่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
เลย 

2. รับฟังควำม
คดิเห็นของผู้อ่ืน 

รับฟังความคิดเห็น
ของเพื่อนและ
น ามาปรับเพื่อให้
ไปในทิศทาง
เดียวกนัทุกคร้ัง 

รับฟังความคิดเห็น
ของเพื่อนและ
น ามาปรับเพื่อให้
ไปในทิศทาง
เดียวกนัในบางคร้ัง 

รับฟังความคิดเห็น
ของเพื่อนแต่ไม่
น ามาปรับเพราะ
เช่ือในความคิดของ
ตวัเอง 

ไม่รับฟังความ
คิดเห็นของเพื่อนเลย 

3.  ใช้เวลำกำร
ท ำงำนอย่ำง
เหมำะสม 

ส่งงานเสร็จตาม
เวลาที่ก  าหนดและ
มีเวลาในการ
ตรวจทานขอ้มูล 

ส่งงานเสร็จตาม
เวลาที่ก  าหนดแต่
ไม่มีเวลาในการ
ตรวจทานขอ้มูล 

ส่งงานชา้กว่าที่
ก  าหนด 5 นาท ี

ส่งงานชา้กว่าที่
ก  าหนด 10 นาท ี

4. มีควำมส่วน
ร่วมในกำรปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

ใหค้วามร่วมมือใน
การปฏิบติักิจกรรม
ทุกขั้นตอนอยา่ง
ตั้งใจและ
สนุกสนาน 

ใหค้วามร่วมมือใน
การปฏิบติักิจกรรม
ทุกขั้นตอน 

ใหค้วามร่วมมือใน
การปฏิบติักิจกรรม
1-2 ขั้นตอน 

ไม่ใหค้วามร่วมมือ
ในการปฏิบติักรรม 

5. มีขั้นตอนใน
กำรท ำงำนอย่ำง
เป็นระบบ 

มีการวางแผนก่อน
การท างาน และ
ปฏิบติัตามขั้นตอน
อยา่งครบถว้น และ
ตรวจทานขอ้มูล
ก่อนส่ง 

มีการวางแผนก่อน
การท างานและ
ปฏิบติัตามขั้นตอน
อยา่งครบถว้น 
แต่ไม่ตรวจทาน
ขอ้มูลก่อนส่ง 

มีการวางแผนก่อน
การท างานแต่
ปฏิบติัตามขั้นตอน
ไม่ครบถว้นและ 
ไม่ตรวจทานขอ้มูล
ก่อนส่ง 

ไม่มีการวางแผน
ก่อนการท างานและ
ไม่มีการตรวจทาน
ขอ้มูลก่อนส่ง 
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เกณฑ์กำรตดัสินคุณภำพ 
 

เกณฑ์กำรตดัสินคุณภำพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 

13-15 ดีมาก 
10-12 ดี 

7-9 พอใช ้
0-6  ปรับปรุง 

 
แบบประเมนิกำรน ำเสนอผลงำน 

 

ค ำช้ีแจง: ใหผู้ส้อน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแลว้ขีด / ลงในช่องว่าง ใหต้รงกบั 
 พฤติกรรมท่ีเป็นจริงของนกัเรียน 

 

กลุ่ม
ที่ 

ช่ือ
กลุ่ม 

รำยกำรประเมนิ 

รวม
คะแนน 

บุคคลกิภำพ/
กำรพูด  

รูปแบบ 
กำรน ำเสนอ 

กำรใช้เวลำ เน้ือหำ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 o 

1                                    

2                                    

3                                    

4                                    

5                                    

6                                    

7                                    

8                                    

 
          ลงช่ือ…………….……ผูป้ระเมิน 

              ……./………..…/….… 
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เกณฑ์กำรประเมนิกำรน ำเสนอผลงำน 
 

รำยกำร
ประเมนิ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

3 2 1 0 
1. บุคลิกภำพ/  
กำรพูด 

สามารถพูดได้
คล่องแคล่ว  
เสียงดงัฟังชดั  
มีการประสาน
สายตากบัผูฟั้ง และ
มีการแสดงออก
ทางสีหนา้และ
ท่าทางอยา่ง
เหมาะสม 

พูดไดค้ล่องแคล่ว
เสียงดงัฟังชดั และ
มีการประสาน
สายตากบัผูฟั้ง  
แต่ยงัไม่มีการ
แสดงออกทางสี
หนา้และท่าทาง
อยา่งเหมาะสม 

พูดไดค้ล่องแคล่วเสียง
ดงัฟังชดั แต่ไม่มีการ
ประสานสายตากบัผูฟั้ง 
และยงัไม่มีการ
แสดงออกทางสีหนา้
และท่าทางอยา่ง
เหมาะสม 

ไม่มีการน าเสนอ
ผลงานหนา้ 
ชั้นเรียน 

2. รูปแบบ 
กำรน ำเสนอ 

มีความน่าสนใจ
สามารถดึงดูดผูฟั้ง
ได ้มีการล  าดบั
ขั้นตอนในการ
น าเสนออยา่ง
เหมาะสม และมี
ความคิด
สร้างสรรค ์

มีความน่าสนใจ
สามารถดึงดูดผูฟั้ง
ได ้และมีการล  าดบั
ขั้นตอนในการ
น าเสนออยา่ง
เหมาะสม แต่ยงั 
ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์
เท่าที่ควร 

มีความน่าสนใจ
สามารถดึงดูดผูฟั้งได ้
แต่ยงัไม่มีการล  าดบั
ขั้นตอนในการน าเสนอ
อยา่งเหมาะสม และยงั
ไม่มีความคิด
สร้างสรรคเ์ท่าที่ควร 

ไม่มีการน าเสนอ
ผลงานหนา้ 
ชั้นเรียน 

3. กำรใช้เวลำ ใชเ้วลาในการ
น าเสนอไดต้าม
เวลาที่ก  าหนด 

ใชเ้วลาในการ
น าเสนอนอ้ยหรือ
มากเกินไป กว่าที่
ก  าหนด 5 นาท ี

ใชเ้วลาในการน าเสนอ
นอ้ยหรือมากเกินไป 
กว่าที่ก  าหนด 10 นาท ี

ไม่มีการน าเสนอ
ผลงานหนา้ 
ชั้นเรียน 

4. เน้ือหำ มีการตั้งช่ือเร่ืองท่ี
เหมาะสม เน้ือหามี
สาระสนุก สัมพนัธ์
กนั ใชภ้าษาถูกตอ้ง 
มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์และ 
ใหข้อ้คิด 

มีการตั้งช่ือเร่ืองท่ี
เหมาะสม เน้ือหามี
สาระสนุก สัมพนัธ์
กนั ใชภ้าษาถูกตอ้ง 
และใหข้อ้คิด แต่ยงั
ไม่มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ 

มีการตั้งช่ือเร่ืองท่ี
เหมาะสม เน้ือหามี
สาระสนุก ใหข้อ้คิด แต่
ยงัไม่สัมพนัธ์กนั หรือ 
ใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง และ
ไม่มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ 

ไม่มีการน าเสนอ
ผลงานหนา้ 
ชั้นเรียน 
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เกณฑ์กำรตดัสินคุณภำพ 
 

เกณฑ์กำรตดัสินคุณภำพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 

12-8 ดี 
7-4 พอใช ้
3-0 ปรับปรุง 

 
8.  กจิกรรมกำรเรียนรู้  
 การจดักิจกรรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีขั้นตอนดงัน้ี 

 ช่ัวโมงที่ 1 
ขั้นเตรียม 

 1.  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน คือ 1:2:1 ทั้งหมด  
8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน พร้อมทั้งใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัตั้งช่ือกลุ่มของตนเอง 

2.  ครูแนะน าวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC อธิบายถึงความสัมพันธ์ของ     
การอ่านและการเขียน พร้อมทั้ งการวดัผล ประเมินผล รวมถึงการคิดคะแนนกลุ่ม เพื่อสร้าง
แรงจูงใจใหแ้ก่นกัเรียน 

 ขั้นสอน 
 3.  ครูสุ่มใหน้กัเรียน 2-3 คน ยกตวัอยา่งนิทานท่ีนกัเรียนประทบัใจหรือช่ืนชอบ และ 
บอกเหตุผลว่าท าไมถึงประทบัใจนิทานเร่ืองนั้น ๆ  
 4.  ครูซกัถามความรู้เดิมของนกัเรียน พร้อมทั้งอธิบายความหมายของนิทาน 
 5.  ครูน าเสนอความรู้เร่ืององคป์ระกอบของนิทาน โดยแจกใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง นิทาน 
และองค์ประกอบของนิทาน ให้นักเรียนไดศ้ึกษาโดยการอ่านในใจ ประมาณ 10 นาทีจากนั้นครู
และนกัเรียน สรุปสาระส าคญั 
 6.  ครูแจกใบความรู้ท่ี 2 เร่ืองนิทานมหัศจรรย์ ให้นักเรียนศึกษาและสรุปความรู้
ร่วมกนั 
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 ขั้นกจิกรรมกลุ่ม 
 7.  จากนั้นครูแจกบทอ่านนิทานมหัศจรรยเ์ร่ือง นางฟ้า ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบ
ค าถามเก่ียวกบัการเรียบเรียงเน้ือเร่ืองและองค์ประกอบของนิทานไดแ้ก่ แนวคิด การเปิดปิดเร่ือง 
การเรียบเรียงเน้ือหา การตั้งช่ือเร่ือง และขอ้คิดท่ีไดรั้บ จากบทอ่านนิทานเร่ืองน้ีและบนัทึกลงในใบ
งานท่ี 1 เร่ือง นางฟ้า จากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยค าตอบ 
 8.  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัฝึกเขียนนิทานมหศัจรรยจ์ากตน้แบบนิทานเร่ือง  
นางฟ้า ในใบงานท่ี 2 เร่ืองนิทานมหศัจรรยข์องกลุ่ม ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที และน าเสนอในคาบ
ถดัไป 

 ช่ัวโมงที่ 2 
 9.  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมาน าเสนอนิทานหน้าชั้นเรียน ร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็นและประเมินผลงาน 
                 10.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัการเขียนนิทานมหศัจรรย  ์

 ขั้นประเมินผลและมอบรางวลั 
                 11.  ครูให้นักเรียนเขียนนิทานมหัศจรรยเ์ป็นรายบุคคลตามรูปแบบนิทานท่ีได้ศึกษา   
ใบงานท่ี 3 เร่ือง นิทานมหศัจรรยข์องฉนั ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที 

 ช่ัวโมงที่ 3 
                       12. ครูน าคะแนนผลสมัฤทธ์ิของแต่ละกลุ่มมามอบรางวลัให้กลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุด 
2 อนัดบัแรก โดยก าหนดรางวลัไว ้2 รางวลั คือ รางวลัชนะเลิศ และรางวลัยอดเยีย่ม และสุ่มผลงาน
การเขียนนิทานมหศัจรรยข์องนกัเรียนมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 

9.  ส่ือ/แหล่งกำรเรียนรู้ 
 1.  ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง นิทานและองคป์ระกอบของนิทาน 
 2.  ใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง นิทานมหศัจรรย ์
 3.  นิทานมหศัจรรยเ์ร่ือง นางฟ้า 
 4.  ใบงานท่ี 1 เร่ือง นางฟ้า 
 5.  ใบงานท่ี 2 เร่ือง นิทานมหศัจรรยข์องกลุ่ม 
 6.  ใบงานท่ี 3 เร่ือง นิทานมหศัจรรยข์องฉนั 
 

10.  กจิกรรมเสนอแนะ  
 - 
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11.  รำยละเอยีดเน้ือหำสำระ 
 ควำมหมำยของนทิำน 

ค าว่า นิทาน เป็นค าศพัท์ภาษาบาลี แปลว่า เหตุการณ์ เร่ืองเล่า หรือนิยาย ส าหรับตาม
ความเขา้ใจของคนทัว่ไปและนกัเขียนมกัจะใชก้บัเร่ืองประเภทต่างๆทั้งท่ีแต่งเป็นเร่ืองสั้น นวนิยาย 
บทความ เกร็ดความรู้ เป็นตน้ แต่ท่ีน่าสังเกตคือ นิทานเป็นงานเขียนท่ีมีลกัษณะลีลาแบบกันเอง
ท านองการเล่าดว้ยวาจา ผูเ้ล่าอาจสอดแทรกอารมณ์และความคิดเห็น หรือหมายถึงเร่ืองเล่าหรือ   
การเขียนเร่ืองสมมติให้ผูอ่ื้นเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสอดแทรกขอ้คิดเตือนใจ ในแง่
ของคติชนวิทยาค าว่า นิทาน หมายถึง เร่ืองเล่าท่ีสืบทอดต่อๆกนัมา จนถือเป็นมรดกทางวฒันธรรม
อยา่งหน่ึง นิทานเหล่าน้ีเรียกว่า นิทานพ้ืนบา้นหรือนิทานพ้ืนเมือง 
 นิทานพ้ืนบา้นส่วนใหญ่ถ่ายทอดโดยมุขปาฐะ ศาสตราจารยก์ุหลาบ มลัลิกะมาสไดใ้ห้
หลกัสงัเกตว่า นิทานพ้ืนบา้นมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1.  เป็นเร่ืองเล่าดว้ยถอ้ยค าธรรมดา 
 2.  เล่ากันด้วยปากสืบกันมาเป็นเวลาช้านาน  แต่ต่อมาในระยะหลงัเมื่อการเขียน    

เจริญข้ึน ก็อาจเขียนตามเคา้เดิมท่ีเคยเล่าดว้ยปากเปล่า 
3.  ไม่ปรากฏว่าผูเ้ล่าดั้งเดิมนั้นเป็นใคร 
ลกัษณะส าคญัท่ีสุดของนิทานพ้ืนบา้น จึงอยูท่ี่ตอ้งเป็นเร่ืองเล่าท่ีเล่าสืบทอดต่อกนัมา 

และไม่ทราบว่าใครเป็นผูแ้ต่ง ส่วนใหญ่ถ่ายทอดดว้ยปาก แต่อาจถ่ายทอดดว้ยการเขียนก็ได้ เช่น 
นิทานศรีธนญชัย เป็นเร่ืองขบขนัท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีเร่ืองหน่ึงในประทศไทย ไม่มีใครบอกได้ว่า    
ใครเป็นคนแต่งเร่ืองน้ีข้ึนมา 
 ประเภทของนิทำน 

นิทานสามารถแบ่งได้หลายประเภท หากแบ่งตามแนวคิดของสติธ ทอป์สัน จะแบ่ง
นิทานได ้11 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

 1.  นิทำนมหัศจรรย์  
 นิทานมหัศจรรย ์เป็นช่ือท่ีสติธ ทอป์สัน คิดข้ึนเพ่ือใช้หมายถึง นิทานพ้ืนบ้าน

ประเภทหน่ึง นิทานพ้ืนบา้นประเภทน้ีแต่เดิมเรียกกนัว่า เทพนิยาย (Fairy Tale) หากแปลตามรูป
ศพัทแ์ปลว่านิทานเก่ียวกบัเทวดานางฟ้า แต่ก็มีนิทานหลายเร่ืองท่ีไม่มีเทวดาหรือนางฟ้า แต่ส่ิงท่ีน่า
สังเกตคือทุกเร่ืองมีเร่ืองราวปาฏิหาริย์ และความมหัศจรรยเ์หนือธรรมชาติ จึงมีผูเ้รียกนิทาน
ประเภทน้ีว่า Wonder Tale หรือภาษาฝร่ังเศสเรียกว่า Conte Populair หรือแมร์เช่น (Märchen) โดย
เคนเนธ และแมรี คลาก ไดใ้หข้อ้สงัเกตเก่ียวกบันิทานแบบ Märchen ของยโุรปไวด้งัน้ี 
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  1.1 ไม่มีการบ่งสถานท่ีและเวลาชดัเจน 
  1.2 มกัเก่ียวขอ้งกบัราชส านกั เช่น เจา้หญิง พระราชา ปราสาทราชวงั มหาดเลก็รับใช ้
  1.3 นางเอกมกัเป็นลูกคนสุดทอ้ง 
  1.4 เก่ียวขอ้งกบัเวทมนตร์ การแปลงร่าง 
  1.5 มีการสัญญาให้รางวลัเมื่อการปฏิบติัภารกิจเสร็จส้ิน ภารกิจนั้นอาจเป็นการ

ท างานหรือเฉลยปริศนา 
 1.6 มีแม่มด ยกัษห์รือมงักร แม่มดมกัเป็นผูส้าปเจา้ชาย 

  1.7 ประกอบดว้ยส่ิงต่างๆจ านวน 3 เช่น เจา้หญิงเป็นลูกคนสุดทอ้งในบรรดาพี่นอ้ง 
3 คน อาจมีเพลงหรือบทประพนัธ์สั้น ๆ หรือถอ้ยค าท่ีไม่มีความหมายแต่มีลกัษณะเป็นคาถาหรือ 
ค  าปริศนา 

 ปกตินิทานมหศัจรรยข์องยโุรปมกัจะเร่ิมดว้ยขอ้ความว่า คร้ังหน่ึงนานมาแลว้ หรือ 
ในกาลคร้ังหน่ึง ยงัมีเมืองหน่ึง… ไดแ้ก่ เร่ืองสโนไวท์ ซินเดอเรลล่า เจา้ชายกบ เจ้าหญิงนิทรา 
ส าหรับในไทย เช่น เมขลา นารายณ์สิบปาง รามสูร พระอินทร์ ปลาบู่ทอง สังข์ทอง นางสิบสอง 
จ  าปาส่ีตน้ เป็นตน้  

2.  นิทำนชีวติ 
 นิทานชีวิตมีช่ือภาษาองักฤษว่า novella โดยนิทานชีวิตด าเนินเร่ืองราวอยูใ่นโลก

แห่งความเป็นจริง มีการบ่งสถานท่ีท่ีเกิดเร่ืองและช่ือตวัละครชดัเจน อย่างในนิทานหลายเร่ืองใน
อาหรับราตรี เช่น Sinbad the Sailor ดร.ก่ิงแกว้ อตัถากร ไดย้กตวัอยา่งนิทานชีวิตของไทย เช่น เร่ือง
ไกรทอง เร่ืองขุนชา้งขุนแผน และพระลอ โดยมีการบ่งบอกช่ือสถานท่ีและตวัละครชดัเจน เร่ือง
ไกรทอง สถานท่ีคือเมืองพิจิตร ส่วนเร่ืองขุนชา้งขุนแผนสถานท่ีส าคญัคือสุพรรณบุรี ตวัละครมีช่ือ
ประวติัและบุคลิกลกัษณะเหมือนบุคคลท่ีเคยมีชีวิตอยู่จริง ๆ มีแนวคิดเก่ียวกบัความรัก การต่อสู ้
เผชิญชะตากรรม ส่วนลกัษณะของตัวละคร เช่น ชาละวนัในเร่ืองไกรทอง มีลกัษณะเป็นมนุษย์
ธรรมดามาก ทั้งชาละวนั ไกรทองหรือพระลอ ทั้งหมดต่างตกอยู่ใต้อ  านาจของความโลภ ความ
โกรธ และความหลง เช่นเดียวกบัมนุษย ์เป็นตน้ ส่วนเน้ือเร่ืองบางตอนอาจจะแปลกประหลาดไม่
น่าจะเป็นไปได ้แต่จะดูสมจริงกว่าเทพนิยาย ความมหศัจรรยข์องนิทานไทยมกัจะเกิดจากเวทมนตร์ 
จะเห็นไดช้ดัเจนจากเร่ืองขุนชา้งขุนแผน  
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 3.  นิทำนวรีบุรุษ 
 นิทานวีรบุรุษ ภาษาองักฤษเรียกว่า hero tale เป็นนิทานขนาดค่อนขา้งยาว อาจอยู่

ในโลกของความเป็นจริงหรือโลกท่ีดูเหมือนจะเป็นจริง เป็นนิทานชุดเล่าถึงการผจญภยัของวีรบุรุษ
คนเดียวหลายคร้ังหลายหนและมีความสามารถเหนือมนุษย ์เช่น เฮอร์คิวลิส เพอร์ซีอุส เป็นตน้ 

4.  นิทำนประจ ำถิ่นหรือนิยำยประจ ำถิ่น 
 ภาษาอังกฤษใช้หลายค าได้แก่  Local Tradition, Local Legend, และ Migratory 

Legend ในภาษาไทยอาจจดัเป็นต านานประเภทหน่ึง เพราะเป็นเร่ืองเล่าเก่ียวกบัความเป็นมาของ
บุคคลและสถานท่ีในท้องถ่ิน นิทานประเภทน้ีมีขนาดความยาวไม่แน่นอน มกัเป็นเร่ืองแปลก
พิสดารซ่ึงเช่ือว่าเคยเกิดข้ึนจริง ณ สถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง บอกสถานท่ีและช่ือตวัละครไวช้ดัเจน 
อาจเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลในประวติัศาสตร์ของบ้านเมือง  หรือบุคคลส าคัญของท้องท่ี          
ตวัละครอาจเป็นมนุษย ์เทวดา สัตวห์รือผสีางนางไม ้เช่น เร่ืองพระยากงพระยาพาน เร่ืองพระร่วง 
เร่ืองเจา้แม่สร้อยดอกหมาก และเร่ืองตาม่องลาย เป็นตน้ 

 5.  นิทำนอธิบำยเหตุ 
 ภาษาองักฤษใชค้  าว่า Explanatory หรือ Etiological tale เป็นเร่ืองท่ีอธิบายถึงก าเนิด

หรือความเป็นมาของส่ิงท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ  นิทานประเภทน้ีมกัจะสั้นและเล่าอยา่งตรงไปตรงมา 
เพ่ือตอบค าถามว่าท าไมส่ิงหน่ึงจึงมีลกัษณะเช่นนั้น 

 6.  ต ำนำนปรัมปรำ 
 ต านานปรัมปรา บางทีก็เรียกว่า เทวปกรณ์ หรือ เทพปกรณัม ภาษาองักฤษใชค้  าว่า 

Myth เป็นเร่ืองอธิบายการก าเนิดของจักรวาล โครงสร้าง และระบบของจักรวาล มนุษย ์สัตว ์
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ความเป็นมาของผูน้  า ล  าดบัชั้นและบทบาทหน้าท่ี
ของมนุษย ์ตลอดจนประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ว่าเกิดข้ึนเม่ือไหร่ เพราะเหตุใด 

 7.  นิทำนสัตว์ 
 นิทานสัตว ์ภาษาองักฤษใชค้  าว่า Animal Tale เป็นเร่ืองท่ีสตัวเ์ป็นตวัเอก มกัแสดง

ให้เห็นถึงความฉลาดของสัตว์ชนิดหน่ึงและความโง่เขลาของของสัตว์อีกชนิดหน่ึง  สัตวท่ี์เป็น      
ตวัเอกมีลกัษณะเป็นตวัโกง เท่ียวกลัน่แกลง้เอาเปรียบคนหรือสัตวอ่ื์น สตัวท่ี์เป็นตวัเอกในนิทาน
ของแต่ละชาติอาจไม่เหมือนกนั เช่น สุนขัจ้ิงจอกเป็นตวัเอกในนิทานสตัวข์องยโุรป นิทานสตัวข์อง
พม่ามีตวัเอกเป็นกระต่าย เป็นตน้ นิทานท่ีตวัละครเอกเป็นสัตวถ์า้เล่าโดยเจตนาจะสอนจริยธรรม
หรือคติธรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง จดัว่าเป็นนิทานคติ (Fable) นิทานคติท่ีมีผูร้วบรวมไวแ้ละเป็นท่ีรู้จกั
กนัดีไดแ้ก่ นิทานอีสป และปัญจตนัตระ 
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 8.  มุขตลก 
 ในภาษ าอังกฤษ ใช้หลายค า  ได้แก่  Jest, Humourous Anecdote, Merry Tale, 

Numskull Tale มกัมีขนาดสั้น โครงเร่ืองไม่ซบัซอ้น ตวัละครอาจเป็นมนุษยห์รือสตัวก์็ได ้จุดส าคญั
ของเร่ืองอยู่ท่ีความไม่น่าจะเป็นไปได้ต่าง ๆ สติธ ทอมป์สัน ได้ประมวลแนวคิดของเร่ืองท่ีเป็น    
มุขตลกกว่า 16 แบบ คือ ความฉลาด ความโง่ การชนะดว้ยกลลวง การต่อรองแบบกลลวง ขโมย
และการหลอกตม้ การหนีโดยใชก้ลลวง การล่อลวงและผดิประเวณี กลลวงท่ีทารุณ กลลวงโดยวิธี
แข่งขนั การปลอมแปลง การกล่าวหาท่ีผิด ภรรยาท่ีเลว ความเกียจคร้าน คนหูหนวก นักบวชและ
การโม ้ 

 9.  นิทำนศำสนำ 
 นิทานศาสนาหรือ Religious Tale เป็นเร่ืองเก่ียวกับศาสนา แต่ไม่ใช่ประเภท       

เทวปกรณ์  เช่น เร่ืองเล่าเก่ียวกับพระเยซูและนักบุญต่าง  ๆ ไทยเราก็ เช่นเร่ืองราวเก่ียวกับ
พระพุทธเจา้และพระสาวก เป็นตน้ 
                 10. นิทำนเร่ืองผ ี

 นิทานเร่ืองผีหรือ Ghost Stories มีอยู่ในทุกสังคม ผีบางประเภทไม่ปรากฏชดัว่า    
มาจากไหน เกิดข้ึนไดอ้ย่างไร เช่น ผมีา้บอ้งและผปีกกะโหลง้ของไทยภาคเหนือ แต่มีบางประเภท
เป็นวิญญาณของคนท่ีตายไปแลว้กลบัมาหลอกหลอนผูท่ี้มีชีวิตอยูด่ว้ยรูปร่างและวิธีการต่าง ๆ 
                 11. นิทำนเข้ำแบบ 

 นิทานเขา้แบบหรือ Formula Tale หมายถึงนิทานท่ีมีแบบแผนในการเล่า (Pattern) 
พิเศษ นิทานประเภทน้ีโครงเร่ืองมีความส าคญัเป็นรองของแบบแผนการเล่า การเล่าก็เล่าเพื่อความ
สนุกสนานของผูเ้ล่าและผูฟั้งโดยแท ้บางเร่ืองอาจใชใ้นการเล่นเกม มีหลายแบบ เช่น นิทานลูกโซ่ 
นิทานหลอกผูฟั้ง นิทานไม่จบเร่ือง และนิทานไม่รู้จบ 
 องค์ประกอบในกำรเขียนเร่ืองบันเทิงคดี 

การเขียนเร่ืองบนัเทิงคดีมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 1. โครงเร่ือง 
 2.  แนวคิดหรือแก่นเร่ือง 
 3.  ตวัละคร 
 4.  ฉาก 
 5.  บทสนทนา 
 6.  ทรรศนะหรือมุมมอง 
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 7.  การเปิดเร่ือง 
 8.  การด าเนินเร่ือง 
 9.  การปิดเร่ือง 
     10.  ท่วงท านองการเขียน 
     11.  ขอ้คิดคติสอนใจ 

1.  โครงเร่ือง  
 ในความหมายของการเขียนเร่ืองบนัเทิงคดี หมายถึง การก าหนดเหตุการณ์เร่ืองราว

ใดเร่ืองราวหน่ึงไวเ้ป็นเอกภาพ ก่อให้เกิดผลอย่างหน่ึงตามมา ซ่ึงในโครงเร่ืองจะมีการเปิดเร่ือง 
ด าเนินเร่ือง และการปิดเร่ือง มีหลกัคิดอยู่ 3 ประการ คือ 1) โครงเร่ืองตอ้งมีปมปัญหา มีการต่อสู ้
ขัดแยง้  ยอกยอ้น มีปรัชญาในการต่อสู้ไม่ว่าฝ่ายธรรมะหรืออธรรม 2) การด าเนินเร่ือง ต้องมี
อุปสรรค ความหวาดเสียวบา้งเพื่อใหเ้ร่ืองเร้าใจ มีการซ่อนบางอยา่งให้ผูอ่้านฉงน กระแทกอารมณ์
ให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกเจ็บปวด เหงา หัวเราะหรือร้องไห้ไปกบัเร่ือง 3) ปิดเร่ืองลงดว้ยสาระท่ีเรา
ตอ้งการจะบอก 

2.  แนวคดิหรือแก่นเร่ือง 
 คือ สารัตถะส าคญัของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเขียนข้ึน แก่นเร่ืองจะท าหน้าท่ีสะทอ้น

ประเด็นส าคญัของการน าเสนอใหผู้อ่้านเห็น และเขา้ใจถึงส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือสาร หรือสรุป
ง่าย ๆ คือ ความหมายท่ีผูอ่้านสรุปไดห้ลงัจากอ่านงานเขียน 

3.  ตวัละคร 
 คือ ผู ้มีบทบาทปรากฏอยู่ในเร่ืองสั้ น  ตัวละครอาจเป็นคน สัตว์ ส่ิงของก็ได ้       

โดยปกติแลว้ตวัละครในเร่ืองบนัเทิงคดีส าหรับเด็กและเยาวชนจะมีน้อย  ทั้งน้ีเพ่ือความกระชับ      
ฉบัไวในการด าเนินเร่ือง 

 4.  ฉำก 
 คือ สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มรอบตัวละครท่ีปรากฏอยู่ในเร่ือง เช่น ภาพท้องทุ่ง      

หอ้ง สตัว ์ถนนหนทาง และบรรยากาศ เป็นตน้ 
5.  บทสนทนำ 
 คือ ค  าพูดโตต้อบระหว่างตวัละคร ในเร่ืองท่ีเขียนถึง ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกับ

ลกัษณะของตวัละคร  
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 6.  ทรรศนะหรือมุมมอง 
 คือ กลวิธีการเล่าเร่ืองราวใหผู้อ่้านรับทราบในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยผา่นผูเ้ล่าเร่ือง

ออกไปด้วยการใช้สรรพนามบุรุษท่ี  1 หรือ 3 ซ่ึงบางคร้ังผูเ้ขียนก็ไม่ใช่ผูเ้ล่าเร่ือง แต่อาจเป็น          
ตวัละครในเร่ืองนั้นเล่า 

 7. กำรเปิดเร่ือง 
 คือ การเร่ิมตน้ในฉากแรกของเร่ืองท่ีเขียน เพื่อเร้าความสนใจของผูอ่้านให้ติดตาม

งานเขียนเร่ืองนั้น ๆ ไดแ้ก่  
  7.1 เปิดเร่ืองโดยการบรรยายฉาก 
  7.2 เปิดเร่ืองโดยการบรรยายตวัละคร 
  7.3 เปิดเร่ืองโดยการบรรยายเหตุการณ์ 
  7.4 เปิดเร่ืองโดยการใชบ้ทสนทนา 
  7.5 เปิดเร่ืองโดยการใชต้วัละครเล่าเร่ือง 
  ตวัอย่ำงกำรเปิดเร่ืองโดยกำรบรรยำยฉำก 
  “กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว้ ณ ดินแดนอนัไกลโพน้ มีเมือง ๆ หน่ึงสร้างข้ึนอย่าง
วิจิตรงดงาม” จาก นิทานเร่ืองบาบูผูท้รงความยติุธรรม 
  ตวัอย่ำงกำรเปิดเร่ืองโดยกำรบรรยำยตวัละคร 

 “กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว้ ในทอ้งทะเลอนักวา้งใหญ่ กุง้ เป็นสัตวต์วัเลก็มากท่ีสุด       
จนใคร ๆ ต่างเรียกว่า กุง้ฝอย พวกมนัมกัถูกสัตวอ่ื์นๆซ่ึงตวัใหญ่กว่ารังแกเป็นประจ า โดยเฉพาะ       
เจา้ปลาปักเป้าจอมเกเร ท่ีชอบเอาหนามแหลมๆในตวัมาท่ิมแทงกุง้ฝอย” จาก นิทานเร่ืองกุง้กินผกั 
  ตวัอย่ำงกำรเปิดเร่ืองโดยกำรบรรยำยเหตุกำรณ์ 

 “ชายสามคนเป็นเพื่อนรักกนั อยูม่าวนัหน่ึงซ่ึงเป็นหนา้แลง้ ชายทั้งสามคนไดน้ัง่คุย
กนัถึงเร่ืองปากทอ้ง ทั้งสามต่างพากนัเห็นว่าหมู่บา้นท่ีพวกตนอาศยัอยูน่ั้นค่อนขา้งแหง้แลง้กนัดาร” 
จากนิทานเร่ืองการเดินทางของชายสามคน 
  ตวัอย่ำงกำรเปิดเร่ืองโดยใช้บทสนทนำ 
  “หนูดีต่ืนไดแ้ลว้ลูกวนัน้ีตอ้งไปโรงเรียนนะ ลุกข้ึนมาอาบน ้ าอาบท่า แลว้ลงมากิน
ขา้วไดแ้ลว้” แม่ตอ้งตาร้องเรียกลูกสาวตวัน้อย “ค่ะแม่” หนูดีตอบโดยเร็วพลนั และรีบลุกข้ึนจาก    
ท่ีนอนทนัที วนัน้ีเป็นเชา้วนัจนัทร์และเป็นวนัเปิดเทอมวนัแรกของชีวิตนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีท่ี 5 ของหนูดี หนูดีรู้สึกต่ืนเตน้มาก ๆ ท่ีจะไดไ้ปเจอเพื่อน ๆ ท่ีโรงเรียน 
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  ตวัอย่ำงกำรเปิดเร่ืองโดยใช้ตวัละครเล่ำเร่ือง 
 “ฉันต่ืนนอนข้ึนมาดว้ยความง่วง แต่ดว้ยหน้าท่ีและภาระท่ีตอ้งท ามากมาย ฉันจึง

จ  าเป็นตอ้งลุกข้ึนมาจากเตียง เชา้วนัน้ีภารกิจของฉันคือการหุงขา้วและท าอาหารให้ท่ีบา้น ก่อนท่ี
พวกเขาจะต่ืนข้ึนมานัน่เอง” 
 8.  กำรด ำเนินเร่ือง 

 คือ การก าหนดให้ตัวละครแสดงบทบาทเร่ืองราวไปตามท่ีผูเ้ขียนก าหนดไวใ้น
โครงเร่ืองทีละบททีละตอน เพื่อบ่งบอกเร่ืองราวแก่ผูอ่้าน 

 9.  กำรปิดเร่ือง 
 คือ การจบเร่ืองซ่ึงจะคล่ีคลายปมสงสัย ปมปัญหาทั้งมวล ถือเป็นจุดสุดยอดของ

เร่ือง การปิดเร่ืองท่ีนิยมไดแ้ก่ 
  9.1 การปิดเร่ืองแบบสุขสมหวงั 
  9.2 การปิดเร่ืองแบบโศกเศร้า 
  9.3 การปิดเร่ืองแบบหกัมุม 
  9.4 การปิดเร่ืองแบบท้ิงใวใ้หคิ้ด 
  ตวัอย่ำงกำรปิดเร่ืองแบบสุขสมหวงั 

 “ท้ายท่ีสุดแลว้ ชายคนท่ีสามก็รอดชีวิตจากเสือร้ายและเดินทางไปถึงหมู่บ้าน     
อย่างปลอดภยั หลงัจากนั้น ชายผูน้ี้ก็ไดเ้ร่ิมตน้ท ามาหากินในหมู่บ้านแห่งนั้นอย่างขยนัขันแข็ง     
จนสุดท้ายเขาก็มีฐานะร ่ ารวยและสร้างครอบครัวท่ีแสนสุขได้” จากนิทานการเดินทางของชาย    
สามคน 
  ตวัอย่ำงกำรปิดเร่ืองแบบโศกเศร้ำ 

 “แมว้่าโจรร้ายท่ีบุกเขา้มาปลน้บา้นจะตายไปในท่ีสุด แต่นายป้องคนรับใชข้องบา้น
ท่ีต่อสูอ้ยา่งเต็มความสามารถก็ตอ้งจบชีวิตลงไปดว้ย” 
  ตวัอย่ำงกำรปิดเร่ืองแบบหกัมุม 

 “แต่สุดทา้ยแม่มดใจร้ายกลบัไดย้าถอนพิษท าใหน้างกลบัมามีชีวิตและหนีไป” 
  ตวัอย่ำงกำรปิดเร่ืองแบบทิง้ไว้ให้คดิ 

 “แกว้และกลา้กอดคอกนัร้องไห ้โดยไม่มีใครรู้เร่ืองว่าชีวิตต่อจากน้ีจะเป็นอยา่งไร” 
     10.  ท่วงท ำนองกำรเขียน 

 คือ ลีลาการใชถ้อ้ยค าส านวน เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของนักเขียน 
ซ่ึงระบายความลึกซ้ึง ความจดัเจนชีวิต สะทอ้นความคิดออกมาเป็นตวัหนงัสือ  
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     11.  ข้อคดิคตสิอนใจ  
 คือ ส่ิงท่ีผูอ่้านจะไดรั้บหลงัจากอ่านนิทานเร่ืองนั้นๆแลว้มีประโยชน์ต่อการน าไป

ปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัหรือเตือนใจ เช่น เร่ืองเด็กเล้ียงแกะ ให้ข้อคิดว่าคนท่ีเคยพูดโกหกนั้น      
แมภ้ายหลงัจะพูดจริง ก็ไม่มีใครเช่ือ และจากนิทานเร่ืองน้ี ท าใหเ้กิดมีค  าพงัเพยว่า “อย่าท าตนเป็น
เด็กเล้ียงแกะ” ซ่ึงหมายถึงว่า อยา่พูดโกหก เพื่อความสนุกของตนเอง หรือจากเร่ืองปลาบู่ทองให้
ขอ้คิดเก่ียวกบัการคิดดี ท าดี ตอ้งไดดี้ การใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนัท าใหจิ้ตใจเราเป็นสุข การพอใจใน
ส่ิงท่ีตนเองมีอยู ่การอยา่อิจฉาริษยาคนอ่ืน และมีความกตญัญู เป็นตน้ 
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บทอ่ำนนิทำน เร่ือง นำงฟ้ำ 
 

 กาลคร้ังหน่ึงยงัมีหญิงหมา้ยนางหน่ึงมีลูกสาวสองคน คนโตหน้าตาและนิสัยใจคอ
เหมือนนางมาก จนใคร ๆ ท่ีไดเ้ห็นลูกสาวคนน้ีก็รู้สึกเหมือนกบัว่าไดเ้ห็นนางดว้ย แม่ลูกคู่น้ีร้ายกาจ
และเย่อหยิง่จนใครๆก็ไม่อาจทนอยูร่่วมได ้ส่วนลูกสาวคนเลก็นั้นไดถ้อดแบบความอ่อนโยนและ
ความมีมารยาทของบิดามา และเป็นเด็กสาวท่ีงดงามท่ีสุดคนหน่ึงท่ีเคยปรากฏ โดยปกตินั้นคนเรา
มกัรักคนท่ีเหมือนกบัตนเอง มารดานางน้ีจึงรักใคร่ลูกสาวคนโตมากและในขณะเดียวกนัก็เกลียดชงั
ลูกสาวคนเลก็ นางจึงใหเ้ธอกินอาหารในหอ้งครัวและใหท้ างานไม่หยดุหยอ่น 

 งานอย่างหน่ึงท่ีเด็กสาวผูน่้าสงสารต้องท าคือ การไปตักน ้ าซ่ึงอยู่ห่างจากบ้านเป็น
ระยะทางห้าสิบเสน้แลว้น ากลบัมาเติมท่ีคนโทใหญ่วนัละสองคร้ัง วนัหน่ึงขณะอยูท่ี่ตาน ้ าแห่งนั้น 
ไดมี้หญิงชราน่าสงสารคนหน่ึงเขา้มาขอน ้ าเธอด่ืม 

“ไดสิ้จ๊ะ ยาย” สาวนอ้ยผูง้ดงามกล่าว 
 เธอรีบลา้งคนโทแลว้ตกัน ้ าตรงแหล่งท่ีดีท่ีสุดยื่น

ให้หญิงชรา เธอประคองคนโทไวเ้พื่อให้นางด่ืมได้สะดวก 
หลงัจากด่ืมน ้ าแลว้หญิงชราก็กล่าวแก่เธอว่า 

 “เจ้าเป็น เด็กหน้าตาดี  มีน ้ าใจ มารยาทก็งาม       
จนขา้อดใหพ้รเจา้ไม่ได”้ 

 อนัท่ีจริงหญิงชรานางน้ีคือ นางฟ้าซ่ึงแปลงกาย
มาเป็นหญิงชาวบา้นน่าเวทนาเพ่ือมาพิสูจน์น ้ าใจของเด็กสาว
คนน้ี 

 “ขา้จะให้พรเจา้” นางฟ้ากล่าวต่อ “ทุกๆคร้ังท่ีเจา้พูดจะมีดอกไมห้รือเพชรนิลจินดา  
ร่วงลงมาจากปากของเจา้” 

 เมื่อสาวนอ้ยผูง้ดงามกลบัถึงบา้น มารดาก็ดุด่าว่าท่ีเธอกลบัมาชา้  
 “ลูกขอโทษจะ้แม่” เด็กสาวผูน่้าสงสารกล่าว “ท่ีกลบับ้านชา้กว่าเคย” ขณะกล่าวค า 

กุหลาบสองดอก ไข่มุกสองเมด็ และเพชรเมด็โตอีกสองเมด็ก็ร่วงลงมา 
 “อะไรกนัน่ี” มารดาของเธอร้องออกมาอยา่งประหลาดใจ “ไข่มุกกบัเพชรมนัร่วงลงมา

จากปากลูกสาวฉนัน่ี มนัเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรกนัลูก” 
 เป็นคร้ังแรกท่ีมารดาเรียกเธอว่าลูก สาวนอ้ยผูน่้าสงสารเล่าว่ามีอะไรเกิดข้ึนให้มารดา

ฟังอยา่งบริสุทธ์ิใจ ขณะกล่าวค า เพชรจ านวนมากพร่ังพรูออกมาไม่ขาดสาย 
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 “จะว่าไป” หญิงหมา้ยเอ่ย “แม่น่าจะใหลู้กรักของแม่ไปท่ีนั่นบา้ง น่ีแน่ะ ฟ็องชง ดูสิว่า
อะไรร่วงลงมาจากปากของนอ้งเวลาพูด ลูกไม่อยากไดพ้รอยา่งน้ีบา้งหรือจ๊ะ ลูกแค่ไปตกัน ้ าท่ีตาน ้ า 
พอหญิงชราเขา้มาขอน ้ าลูกด่ืม ลูกก็แค่แสดงน ้ าใจ ตกัน ้ าใหน้างด่ืม” 

 “ลูกว่าป่วยการ” เด็กสาวผูห้ยาบคาย “ท่ีจะไปยงัตาน ้ านัน่” 
 “ลูกตอ้งไป” ผูเ้ป็นแม่ส าทบั “เด๋ียวน้ีเลย” 

ลูกสาวคนโตจึงมุ่งหนา้ไปยงัตาน ้ าอยา่งกระฟัดกระเฟียด เธอถือคนโทเงินใบสวยท่ีสุด
ในบา้นไปดว้ย มิทนัจะเดินถึงตาน ้ า เธอก็เห็นหญิงผูดี้นางหน่ึงแต่งกายงดงามเดินออกมาจากป่าแลว้
ขอน ้ าเธอด่ืม อนัท่ีจริง หญิงนางน้ีเป็นนางฟ้าองค์เดิมซ่ึงเคยปรากฏกายต่อหน้าน้องสาวของเธอ     
แต่คราวน้ีมีท่วงท่าสง่างามและสวมพสัตราภรณ์แบบเจา้หญิง นางมาเพ่ือพิสูจน์ความแลง้น ้ าใจของ

เด็กสาวคนน้ี 
“ขา้มาท่ีน่ี” สาวน้อยเยอ่หยิง่นิสัยเสียกล่าวแก่นางฟ้า “เพื่อ

ตกัน ้ าให้ท่านน ้ าด่ืมกระนั้นหรือ อะไรกนั!  น่ีแน่ะ      ถา้ท่านอยาก
ด่ืมน ้ า ก็ไปตกัเอาเองสิ” 

“เจา้ช่างไม่มีน ้ าใจเอาเสียเลย” นางฟ้าตอบค าโดย  ไม่มีท่าที
โกรธเคือง “ดีล่ะ เมื่อเจ้ามีใจอารีเพียงน้อยนิด      ข้อขอให้งูหรือ
คางคกร่วงออกมาจากปากทุกๆค าท่ีเจา้พูด” 

ทนัทีท่ีมารดาเห็นลูกสาวเดินดุ่มกลบัมา นางก็ร้องถามว่า 
“เป็นอยา่งไรบา้ง ลูกแม่”  

“จะให้เป็นอยา่งไรเล่า แม”่ เด็กสาวนิสัยเสียตอบทกัค าของ
มารดา งูสองตวัและคางคกอีกสองตวัก็ร่วงลงมาจากปาก 

  
 “คุณพระช่วย” มารดาของเธอร้อง “อะไรกันน่ี! นังน้องของลูกน่ะสิท่ีเป็นต้นเหตุ      

มนัตอ้งชดใช”้ แลว้นางก็ถลนัเขา้หาลูกสาวคนเลก็เหมายจะทุบตี สาวน้อยผูน่้าสงสารรีบวิ่งหนี เธอ
จ าตอ้งซ่อนตวัอาศยัอยูใ่นป่าละแวกนั้น 

 วนัหน่ึงเจา้ชายเสด็จกลบัจากล่าสัตว์ ผา่นมาทางนั้น พบเธอและทรงเห็นว่าเธองดงาม
มาก จึงตรัสถามว่าเหตุใดเธอตอ้งอยูใ่นป่าและหลัง่น ้ าตาตามล าพงั 

 “ขา้แต่พระองค ์มารดาของหม่อมฉนัไล่หม่อมฉนัออกจากบา้นเพคะ” 
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 เจา้ชายทอดพระเนตรเห็นไข่มุกห้าหกเม็ดและเพชรจ านวนเท่าๆกนัร่วงจากปากของ
เธอ จึงทรงขอให้เธอเล่าให้ฟังว่าส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร สาวน้อยเล่าเร่ืองราวของเธอ เจา้ชาย
ทรงหลงรักสาวนอ้ยนางน้ีหมดหวัใจ ทรงตระหนักว่าพรท่ีเธอไดรั้บมีค่ามากกว่าของขวญัทั้งหมด
จะมีผูน้  ามาถวายหากอภิเษกสมรสกับหญิงอ่ืน พระองค์จึงตดัสินใจพาเธอไปยงัพระราชวงัของ   
พระราชบิดาและอภิเษกสมรสกบัเธอ 

 ส่วนพ่ีสาวของเธอนั้ นกลายเป็นท่ีเกลียดชังของผูค้น แมแ้ต่มารดาก็ยงัไล่เธอออก      
จากบ้าน หลงัจากสะเปะสะปะหาท่ีพ  านักไปทั่วแต่ไม่มีผูใ้ดรับเธอไว ้เด็กสาวผูท้นทุกข์จึงได้จบ
ชีวิตลงท่ีชายป่า 
 
ที่มำ: ชาร์ลส์, แปร์โรลต.์  (2548).  เจ้ำหญิงหนังฬำ.  แปลและเรียบเรียงโดย วลัยา วิวฒัน์ศร.  
กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพม์ติชน. 
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ค ำส่ัง: ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาบทอ่านนิทานมหศัจรรย ์
เร่ือง นางฟ้า แลว้ตอบค าถามต่อไปน้ี (ขอ้ละ 2 คะแนน) 
1.  นิทำนเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองรำว (แนวคดิ/สำรัตถะ) เกีย่วกบัอะไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
2.  ตวัละครในเร่ืองมอีะไรบ้ำงและมลีกัษณะนิสัยอย่ำงไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
3.  ฉำกในบทอ่ำนนิทำนเร่ืองนีคื้ออะไร 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………… 
4.  บทอ่ำนนิทำนเร่ืองนีม้กีำรเปิดเร่ืองอย่ำงไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5.  บทอ่ำนนิทำนเร่ืองนีม้กีำรล ำดบัเร่ืองอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ใบงำนที ่1 

เร่ือง นำงฟ้ำ 
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6.  บทอ่ำนนิทำนเร่ืองนีม้กีำรปิดเร่ืองอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
7.  ข้อคดิคตสิอนใจทีไ่ด้รับจำกบทอ่ำนนิทำนเร่ือง นำงฟ้ำ คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ค ำส่ัง: ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาบทอ่านนิทานมหศัจรรย ์
เร่ือง นางฟ้า แลว้ตอบค าถามต่อไปน้ี (ขอ้ละ 2 คะแนน) 
1.  นิทำนเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองรำว (แนวคดิ/สำรัตถะ) เกีย่วกบัอะไร 
     เร่ืองนางฟ้าน้ีเป็นเร่ืองราวของการแสดงความมีน ้ าใจต่อผูอ่ื้น  
2.  ตวัละครในเร่ืองมอีะไรบ้ำงและมลีกัษณะนิสัยอย่ำงไร 
     1.  ลูกสาวคนเลก็: เป็นเด็กท่ีมีความขยนัขนัแข็ง จิตใจโอบออ้มอารี 
     2.  ลูกสาวคนโต: เป็นเด็กท่ีไม่มีสมัมาคารวะ ไม่มีน ้ าใจต่อผูอ่ื้น 
      3.  นางฟ้า: เป็นผูท่ี้มาเพ่ือทดสอบจิตใจของเด็กทั้ งสอง ซ่ึงมีความเมตตาต่อผูเ้ป็น      
ลูกสาวคนเล็ก แต่ก็มีความโหดร้ายอีกดว้ยเน่ืองจากไดส้าปลูกสาวคนโตเพราะเห็นว่าเธอเป็นเด็ก     
ท่ีไม่มีน ้ าใจ 
      4.  หญิงหมา้ย: เป็นแม่ท่ีมีความรักต่อลูก แต่มีความล าเอียง รักลูกไม่เท่ากนั และหวงั
อยากใหลู้กสาวคนโตไดส่ิ้งดี ๆ เหมือนกนักบัลูกสาวคนเลก็ 
3.  ฉำกในบทอ่ำนนิทำนเร่ืองนีคื้ออะไร 

 ฉากในเร่ืองส่วนใหญ่จะอยูใ่นป่าใกลก้บัล  าธาร เพราะตวัละครจะตอ้งไปตกัน ้ าท่ีล  าธาร 
และตอนท่ีลูกสาวคนเลก็พบกบัเจา้ชายก็อยูใ่นป่า 
4.  บทอ่ำนนิทำนเร่ืองนีม้กีำรเปิดเร่ืองอย่ำงไร 

 เปิดเร่ืองดว้ยวลีท่ีว่า กาลคร้ังหน่ึง… จากนั้นก็บรรยายถึงลกัษณณะนิสยัของตวัละคร
หลกั ดงัขอ้ความท่ีว่า “กาลคร้ังหน่ึงยงัมีหญิงหมา้ยนางหน่ึงมีลูกสาวสองคน คนโตหนา้ตาและนิสัย
ใจคอเหมือนนางมาก จนใครๆท่ีไดเ้ห็นลูกสาวคนน้ีก็รู้สึกเหมือนกบัว่าไดเ้ห็นนางดว้ย แม่ลูกคู่น้ี
ร้ายกาจและเย่อหยิ่งจนใครๆก็ไม่อาจทนอยู่ร่วมได้ ส่วนลูกสาวคนเล็กนั้ นได้ถอดแบบความ
อ่อนโยนและความมีมารยาทของบิดามา และเป็นเด็กสาวท่ีงดงามท่ีสุดคนหน่ึงท่ีเคยปรากฏ” 
 
 

แนวทำงกำรตอบใบงำนที ่1 

เร่ือง นำงฟ้ำ 
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5.  บทอ่ำนนิทำนเร่ืองนีม้กีำรล ำดบัเร่ืองอย่ำงไร 
 ด าเนินเร่ืองราวตามล าดบัของเวลา 

6.  บทอ่ำนนิทำนเร่ืองนีม้กีำรปิดเร่ืองอย่ำงไร 
 ปิดเร่ืองแบบโศกเศร้า คือใหพ้ี่สาวคนโตไดรั้บผลของการกระท าและเสียชีวิต ดงัท่ีว่า   

“ส่วนพ่ีสาวของเธอนั้นกลายเป็นท่ีเกลียดชงัของผูค้น แมแ้ต่มารดาก็ยงัไล่เธอออกจากบา้น หลงัจาก
สะเปะสะปะหาท่ีพ  านกัไปทัว่แต่ไม่มีผูใ้ดรับเธอไว ้เด็กสาวผูท้นทุกขจึ์งไดจ้บชีวิตลงท่ีชายป่า” 
7.  ข้อคดิคตสิอนใจที่ได้รับจำกบทอ่ำนนิทำนเร่ืองเจ้ำหม่ืนกบัห่ำนขนทอง คืออะไร 

 เพชรพลอยและเหรียญทองค ามีค่าล  ้าในความนึกคิดอย่างไรก็ตาม ค าพูดอ่อนหวาน
ทรงพลังและทรงค่ามากกว่านัก  ผูท่ี้ได้ช่ือว่ามีน ้ าใจไม่ช้าหรือเร็ว ความมีน ้ าใจนั้ นจะได้รับ             
ส่ิงตอบแทนและบ่อยคร้ังจะมาในเวลาท่ีเราไม่ไดนึ้กถึง 
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ใบงำนที่ 2 

เร่ือง นทิำนมหัศจรรย์ของกลุ่ม 

 
ค ำส่ัง:  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วนกนัเขียนนิทานมหศัจรรยโ์ดยอาศยัตน้แบบ
นิทานเร่ือง นางฟ้า ความยาวประมาณ 1 หนา้กระดาษ ในเวลา 45 นาที 

ช่ือเร่ือง………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….

ขอ้คิดคติสอนใจ…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. 
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      ใบงำนที่ 3 

            เร่ือง นทิำนมหัศจรรย์ของฉัน 

 
ค ำส่ัง: ใหน้กัเรียนเขียนนิทานมหศัจรรยเ์ป็นรายบุคคล โดยอาศยั
ตน้แบบนิทานเร่ือง นางฟ้า ความยาวประมาณ 1 หนา้กระดาษ ในเวลา  
45 นาที 

ช่ือเร่ือง…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

ขอ้คิดคติสอนใจ…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

………. 
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12. บันทกึหลงักำรจดักำรเรียนรู้ 
 กำรจดักำรเรียนรู้ 
...……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหำ/อุปสรรค 
...……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ/และกำรพฒันำ 
...……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
        ลงช่ือผูส้อน………………………… 

         (นางสาวเพชรรัตน์ ยรีุ) 
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                                              แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
ค ำส่ัง : ใหน้กัเรียนเขียนนิทานชีวิต ท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัความกตญัญู 
พร้อมทั้งตั้งช่ือเร่ืองและบอกขอ้คิด ความยาวประมาณ 1 หนา้กระดาษ 
เวลา 45 นาที 

ช่ือเร่ือง……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

ข้อคดิคตสิอนใจ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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            แบบทดสอบหลงัเรียน 
 
ค ำส่ัง: ใหน้กัเรียนเขียนนิทานชีวิต ท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัความซ่ือสตัย ์
พร้อมทั้งตั้งช่ือเร่ืองและบอกขอ้คิด ความยาวประมาณ 1 หนา้กระดาษ  
เวลา 45 นาที 

ช่ือเร่ือง……………………………. 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………... 

ขอ้คิดคติสอนใจ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสอบถำมควำมคดิเหน็ของนกัเรียนที่มต่ีอจดักำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
…………………………………………….. 

 

ค ำช้ีแจง 
 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 

CIRC ฉบบัน้ีมีจ  านวน 10 ขอ้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั โดยให้นักเรียน  
ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุด ซ่ึงมีการ
ประเมินดงัน้ี 

  นกัเรียนเห็นดว้ยมาก  ใหร้ะดบัคะแนน  3 
  นกัเรียนเห็นดว้ยปานกลาง  ใหร้ะดบัคะแนน  2 

  นกัเรียนเห็นดว้ยนอ้ย  ใหร้ะดบัคะแนน  1 
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แบบสอบถำมควำมคดิเหน็ของนกัเรียนที่มต่ีอกำรเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
…………………………………………….. 

 

ค ำช้ีแจง: ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความคิดเห็น 
 ของนกัเรียนมากท่ีสุด 

 

 
ข้อ
ที่ 

 
รำยกำร 

ระดับควำมเหน็ 
เห็นด้วย
มำก 
 (3) 

เห็นด้วย
ปำนกลำง 

(2) 

เห็นด้วย
น้อย 
(1) 

ด้ำนกำรจดักำรเรียนรู้    
1. จดักิจกรรมการเรียนรู้ไดน่้าสนใจ    

2. ช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการเขียนไดดี้ยิง่ข้ึน    
3. มีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น    
4. กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์    

ด้ำนบรรยำกำศกำรเรียนรู้    
5. รู้สึกสนุกสนานระหว่างเรียน    
6. กลา้แสดงออกในการน าเสนอผลงาน    
7. ทา้ทายความสามารถของนกัเรียน    

ด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รับ    
8. ไดข้อ้คิดคติสอนใจ    
9. เรียนรู้กระบวนการท างานกลุ่มไดดี้ยิง่ข้ึน    
10. เขียนนิทานไดดี้ยิง่ข้ึน    

รวม    
 

 
ลงช่ือ………….…….………ผูป้ระเมิน 

                                               ..………/………...…../…..… 
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ภำคผนวก ข 
กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
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ตารางท่ี 10 ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงค์ เน้ือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคท่ี์จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  
 CIRC 
 

รายการ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง (IOC) 

ความหมาย 

1 2 3 

แผนกำรจดักำรเรียนรู้ที่ 1 กำรเขียนนิทำน
มหัศจรรย์ 
ความสอดคลอ้งของส่วนประกอบในแผน 
การจดัการเรียนรู้  ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการเรียนรู้/จุดประสงคก์าร
เรียนรู้/สาระส าคญั/สาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรมการเรียนรู้/ส่ือการเรียนการสอน/ 
การประเมินผล 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

แผนกำรจดักำรเรียนรู้ที่ 2 กำรเขียนนิทำน
ชีวติ 
ความสอดคลอ้งของส่วนประกอบในแผน 
การจดัการเรียนรู้  ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการเรียนรู้/จุดประสงคก์าร
เรียนรู้/สาระส าคญั/สาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรมการเรียนรู้/ส่ือการเรียนการสอน/ 
การประเมินผล 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 11 ค่าดชันีความสอดคลอ้งการใชภ้าษา ความถูกตอ้งของขอ้ค าถามแบบทดสอบการเขียน 
 เชิงสร้างสรรค ์ 
 

 
รายการประเมิน 

ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 
(IOC) 

 
ความหมาย 1 2 3 

1. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2. ความเหมาะสมของแนวคิด +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
3. ขนาดความยาวของเร่ืองมีขนาด
เหมาะสมกบัเวลาท่ีก  าหนดให ้

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4. เกณฑก์ารประเมินการเขียนมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5. ค าช้ีแจงในแบบทดสอบมีความ
เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6. รูปแบบของแบบทดสอบมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงคใ์นการถามแบบสอบถาม 
 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมต่ีอการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
 

 
ขอ้ท่ี 

 
รายการ 

ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 
(IOC) 

 
ความหมาย 1 2 3 

ด้ำนกำรจดักจิกรรมกำรเรียนรู้   
1. จดักิจกรรมการเรียนรู้ไดน่้าสนใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. ช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการเขียนได้
ดียิง่ข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. มีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้ำนกำรจดักจิกรรมกำรเรียนรู้   
4. กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ด้ำนบรรยำกำศในกำรจดักำรเรียนรู้    
5. รู้สึกสนุกสนานระหว่างเรียน +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
6. กลา้แสดงออกในการน าเสนอผลงาน +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
7. ทา้ทายความสามารถของนกัเรียน +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรจดักจิกรรมกำรเรียนรู้ 
8. ไดข้อ้คิดคติสอนใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
9. เรียนรู้กระบวนการท างานกลุ่มไดดี้ยิง่ข้ึน +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
10. เขียนนิทานไดดี้ยิง่ข้ึน +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ภำคผนวก ค 
กำรวเิครำะห์ข้อมูลทำงสถิต ิ
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ตารางท่ี 13 คะแนนความสามารถการเขียนเร่ืองเชิงสร้างสรรคป์ระเภทนิทานก่อนเรียน 
 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 6
2 7
3 7
4 6
5 7
6 7
7 8
8 9
9 8
10 6
11 6
12 8
13 10
14 10
15 8
16 6
17 12
18 7
19 7
20 5
21 7
22 10
23 6
24 11
25 6
26 8
27 10
28 11
29 7
30 9
31 7
32 10

รวม

คะแนน

คนที่

คะแนนก่อนเรียน

การตั้งช่ือ

เร่ือง
เนื้อหา การใช้ภาษา

ความริเร่ิม

สร้างสรรค์

ข้อคิดคติ

สอนใจ
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ตารางท่ี 14 คะแนนความสามารถการเขียนเร่ืองเชิงสร้างสรรคป์ระเภทนิทานหลงัเรียน 
 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 13
2 10
3 8
4 11
5 10
6 10
7 12
8 10
9 12
10 9
11 11
12 10
13 11
14 13
15 8
16 11
17 15
18 11
19 11
20 9
21 11
22 10
23 11
24 12
25 10
26 11
27 14
28 15
29 11
30 11
31 11
32 11

รวมคะแนน
คนที่

คะแนนหลังเรียน

การตั้งช่ือ

เร่ือง
เนื้อหา

การใช้

ภาษา
ความริเร่ิม

สร้างสรรค์

ข้อคิด

คติสอนใจ
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ตารางท่ี 15 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC  

   

กลุ่มทดลอง N คะแนนเต็ม  S.D t p 
ก่อนเรียน 32 15 7.88 1.81 

-10.963 .000 
หลงัเรียน 32 15 11.03 1.67 

 
ตารางท่ี 16 วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 

 

รายการ  S.D 
ระดบัความ
คิดเห็น 

ล าดบั
ท่ี 

ดา้นการจดักิจกรรมในการจดัการเรียนรู้    
1. จดักิจกกรมการเรียนรู้ไดน่้าสนใจ 2.84 .37 เหน็ดว้ยมาก (1) 
2. ช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการเขียนไดดี้ยิง่ข้ึน 2.72 .52 เห็นดว้ยมาก (3) 

3. มีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
2.41 .62 เห็นดว้ยปาน

กลาง 
(4) 

4. กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์ 2.81 .47 เห็นดว้ยมาก (2) 
รวม 2.70 .50 เห็นดว้ยมาก (2) 

ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้    
5. รู้สึกสนุกสนานระหว่างเรียน 2.66 .55 เห็นดว้ยมาก (1) 
6. กลา้แสดงออกในการน าเสนอผลงาน 2.53 .62 เห็นดว้ยมาก (2) 
7. ทา้ทายความสามารถของนกัเรียน 2.53 .62 เห็นดว้ยปาน

กลาง 
(2) 

รวม 2.67 .52 เห็นดว้ยมาก (3) 
ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
8.ไดข้อ้คิดคติสอนใจ 2.78 .42 เห็นดว้ยมาก (2) 
9. เรียนรู้กระบวนการท างานกลุ่มไดดี้ยิง่ข้ึน 2.56 .56 เห็นดว้ยมาก (3) 
10.เขียนนิทานไดดี้ยิง่ข้ึน 2.81 .40 เห็นดว้ยมาก (1) 

รวม 2.72 .46 เห็นดว้ยมาก (1) 
รวมทุกดา้น 2.67 .52 เห็นดว้ยมาก  
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ภำคผนวก ง 

-  รำยช่ือผู้เช่ียวชำญตรวจคุณภำพเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิยั 
-  หนังสือขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชำญตรวจเคร่ืองมือวจิยั และหนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวจิยั 
-  ตวัอย่ำงผลงำนนักเรียน 
-  ภำพบรรยำกำศ 
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รำยช่ือผู้เช่ียวชำญตรวจคุณภำพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิยั 
………………….. 

 
1.  อำจำรย์พศิวำท น้อยมณ ี
 วุฒิ   ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (สาขาวชิาภาษาไทย) 
    ครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
    (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย) 
 ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
 สถานท่ีท างาน โรงเรียนชลกนัยานุกูล จงัหวดัชลบุรี 
 
2.  อำจำรย์รัตนำพร ค ำมูล 
 วุฒิ   ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี  
    (สาขาวิชาภาษาไทย) 
    ครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.) มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี  
    (สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอนภาษาไทย) 
 ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
 สถานท่ีท างาน มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย จงัหวดัเลย 
 
3.  ดร.อรุณรัศมิ์ บ ำรุงจติร 
 วุฒิ   ศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
    (ปฐมวยัศึกษา) 
    การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
    (การวิจยัการศึกษา) 
    ยทุธศาสตร์การจดัการเรียนรู้ (ปร.ต.) มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี  
    (ยทุธศาสตร์การจดัการเรียนรู้) 
 ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
 สถานท่ีท างาน โรงเรียนบา้นหมากแขง้ จงัหวดัอุดรธานี 
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ภำพบรรยำกำศกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
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ประวตัผิู้วจิยั 
 
ช่ือ – สกุล   
ที่อยู่ 
ประวตักิำรศึกษำ 
     พ.ศ. 2544 
 
     พ.ศ. 2547         
 
     พ.ศ. 2550 
 
     พ.ศ. 2554     
 
     พ.ศ. 2554- พ.ศ. 2558    
 
      
      
 
 

นางสาวเพชรรัตน์ ยรีุ 
269/2 ถนนเจริญรัฐ ต าบลกุดป่อง อ  าเภอเมือง จงัหวดัเลย  
 
ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จงัหวดัเลย 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
โรงเรียนเลยพิทยาคม จงัหวดัเลย 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเลยพิทยาคม จงัหวดัเลย 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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