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งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเขียนเรือ่ งตามจินตนาการวิชาภาษาไทย
โดยใช้สอ่ื ประสม สำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 2) เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิก์ ารเขียนเรือ่ งตามจินตนาการวิชาภาษา
ไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการใช้ชดุ กิจกรรมโดยใช้สอ่ื ประสม กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 4/2 โรงเรียนบ้านจะแนะ อำ�เภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 42 คนโดยใช้วธิ กี ารสุม่ แบบกลุม่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเขียน
เรือ่ งตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สอ่ื ประสม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ ารเขียนเรือ่ งตาม
จินตนาการวิชาภาษาไทยได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.74 โดยใช้สตู รความเชือ่ มัน่ ของคูเดอร์รชิ าร์ดสัน สถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการทดสอบแบบที (t-test)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเขียนเรือ่ งตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สอ่ื ประสม
มีประสิทธิภาพ  (E1/E2) เท่ากับ 81.76/84.76 2) นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธิก์ ารเขียนเรือ่ งตามจินตนาการวิชา
ภาษาไทยหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 05
คำ�สำ�คัญ: ชุดกิจกรรม การเขียนเรื่องตามจินตนาการ สื่อประสม การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชา
ภาษาไทย สื่อประสม
Abstract

This research aimed to construct and identify the imaginative story writing activity packages of
Thai Strand using multimedia for Prathomsuksa 4 students, and to compare students’ achievement in imaginative story writing before and after being taught with the multimedia activity packages. The samples
were 42 Prathomsueksa 4 students at Ban Chanae School, Chanae District, Narathiwat Province, under
Narathiwat Office of Primary Educational Service Area 3 using cluster random sampling. This study was
conducted in the first semester of the 2016 academic year. The research instruments 1) activity packages
for imaginative story writing in Thai Strand using the multimedia, 2) lesson plans, and 3) imaginative story
writing achievement test for Thai Strand using the multimedia. The data were analyzed using such statistics
as percentage, arithmetic mean, standard deviation and t-test.
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The results of the study revealed that 1) the constructed activity packages using the multimedia
had the efficiency of 81.67/84.76. 2) Prathomsueksa 4 students’ achievement after using   in imaginative
story writing in Thai Strand using the multimedia was higher than before at a difference  level of statistical
significant .05.
Keywords: Activity Set, Imaginative Writing, Mixed Media, Comparison of Imaginative, Writing Achievement
  in Thai, Mixed Media
บทนำ�

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำ�หนดให้วิชาภาษาไทยเป็นสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
ฐานความคิดพื้นฐานในการดำ�รงชีวิตให้มีคุณภาพ โดยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ได้กำ�หนดทักษะการเรียนภาษาไทยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้ง 5 สาระ คือ สาระการอ่าน สาระการเขียน
สาระการฟัง สาระการดู และการพูด สาระหลักการใช้ภาษาไทย และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม อย่างสัมพันธ์กัน เพราะ
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของคนในชาติ เพื่อการสื่อสารทำ�ความเข้าใจกัน และการใช้ภาษาในการประกอบกิจกรรมทั้งส่วนตัว
ครอบครัว กิจกรรมทางสังคม ประเทศชาติ ดังนั้นการเรียนภาษาไทยจึงต้องเรียนรู้ ฝึกฝนให้เกิดทักษะที่ถูกต้องและเกิดความ
ชำ�นาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การเขียนมีความสำ�คัญต่อการสือ่ สารระหว่างกันไม่นอ้ ยไปกว่าการพูด การทีจ่ ะทำ�ให้ผรู้ บั สารหรือผูอ้ า่ นเกิดความเข้าใจ
ถึงสิง่ ทีผ่ เู้ ขียนต้องการสือ่ สารอย่างถูกต้อง ผูเ้ ขียนจะต้องจัดระเบียบความคิดออกมาอย่างเป็นระบบ และต้องเลือกใช้ค�ำ ในการเขียน
ที่ถูกต้องชัดเจน เพื่อสื่อความหมายที่ตนเองต้องการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ การเขียนจึงมีความสำ�คัญยิ่งสำ�หรับคนทุกคน
การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำ�หนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำ�คัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร จึงได้ฝึกฝนผู้เรียนหลายๆ อย่าง
ดังปรากฏในสาระการเรียนรู้ สาระที่ 2 การเขียน ตัวชี้วัดข้อที่ 7 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
ซึ่งเป็นการเขียนที่มีลักษณะพิเศษมีความแตกต่างจากงานเขียนอื่นๆ ซึ่งจะเป็นเรื่องของความคิดต่างๆ เป็นสมรรถภาพของ
สมองที่จะสร้างภาพหรือสัญลักษณ์ซึ่งเกิดจากการคิดฝันจินตนาการ หรือจากสิ่งที่เคยจำ�ได้หรือมีประสบการณ์มาก่อน (วรรณี
โสมประยูร, 2544)
โรงเรียนบ้านจะแนะ อำ�เภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่งที่ได้จัดการเรียนการสอน
สำ�หรับนักเรียนยากจนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร และนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา จากการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 พบว่า ผู้เรียนมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน การพูด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะการเขียน มาตรฐานที่ ท 2.1 ตัวชีว้ ดั ป.4/7 การเขียนเรือ่ งตามจินตนาการ เห็นได้จากการเขียนเรือ่ งจากภาพ ปรากฏว่า
นักเรียนเขียนเนือ้ หาสาระไม่สอดคล้องกับภาพ ลำ�ดับความคิดไม่สมั พันธ์กนั โครงสร้างหรือรูปแบบการเขียนไม่ครบส่วน การ
เรียบเรียงประโยค ลำ�ดับเหตุการณ์ไม่ตอ่ เนือ่ ง การเชือ่ มโยงประโยคไม่สละสลวย เลือกใช้ภาษาถ้อยคำ�ไม่เหมาะสมกับงานเขียน
และการประเมินผลสัมฤทธิว์ ชิ าภาษาไทยของโรงเรียนบ้านจะแนะอยูใ่ นเกณฑ์ทไ่ี ม่นา่ พอใจ โดยเฉพาะความสามารถด้านการเขียน
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยร้อยละ 38.44 (โรงเรียนบ้านจะแนะ, 2557) นักเรียนมีปัญหาด้านการเขียนมากที่สุด เช่น การเขียน
เล่าเรื่องจากภาพหรือคำ�ที่กำ�หนดให้ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการเขียนเรื่องตามจินตนาการ นักเรียนเขียนเนื้อหาได้น้อย
เขียนได้ไม่ครอบคลุมเนื้อหา มีใจความวกวน สื่อความไม่ได้ (โรงเรียนบ้านจะแนะ, 2555) ปัญหาการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
ดังกล่าวนี้ มีความจำ�เป็นอย่างมากที่ต้องได้รับการแก้ไขและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป
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การที่คนเราจะสร้างสรรค์งานเขียนได้ต้องมีจินตนาการก่อน การเขียนเรื่องตามจินตนาการจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับ
การกระตุ้น ส่งเสริมตั้งแต่เด็ก ดังข้อความที่ว่า การฝึกจินตนาการเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับจินตนาการ คือ การสร้างภาพในสมอง
หรือนึกคิดเป็นภาพการฝึกหัดการพัฒนาจินตนาการเพือ่ เปลีย่ นทิศทางมากกว่ากรรมวิธคี ดิ ส่วนมากเป็นการแสดง การเปรียบเทียบ
ของสิ่งหนึ่งไปกับสิ่งอื่น หรือไม่ก็ขยายคุณสมบัติของสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์ไปสู่ประโยชน์ที่เป็นไปได้ การกระตุ้น ฝึกหัด การ
สร้างภาพ การฝึกฝน การปรับปรุง การรับรูท้ ช่ี ดั แจ้งในทุกความรูส้ กึ สัมผัสได้ ผ่านการเขียนภาพคร่าวๆ การสัมผัสวัตถุ ให้อารมณ์
ได้กลิน่ ได้รสู้ กึ การรับรูก้ บั สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ การคิดฝัน การใช้สมาธิ ความเพ้อฝันในการสร้างเรือ่ งราวต่างๆ ให้เป็นชุดๆ  เป็นเป้าหมาย
(ชูเกียรติ มุ่งมิตร, 2549) ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนต้องศึกษาเทคนิค วิธีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นวัตกรรมหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตามความสามารถ และศักยภาพ
ของตนเอง คือ ชุดกิจกรรมหรือชุดการเรียนการสอนซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ผู้สอนใช้ประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ โดย
ชุดการสอนเป็นรูปแบบของการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2553) สื่อประสมเป็นสื่อการเรียนรู้ที่
รวบรวมเอาสือ่ หลายๆ ชนิดมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นตัวกลางซึง่ มีความสำ�คัญในกระบวนการเรียนการสอน
มีหน้าทีเ่ ป็นตัวนำ�ความต้องการของครูไปสูต่ วั นักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นผลให้นกั เรียนเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปตาม
จุดมุง่ หมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (จริยา เหนียนเฉลย, 2546) การใช้สอ่ื ประสมจะช่วยให้ผเู้ รียนมีประสบการณ์
จากประสาทสัมผัสทีผ่ สมผสานกัน ได้คน้ พบวิธกี ารทีจ่ ะเรียนในสิง่ ทีต่ อ้ งการได้ดว้ ยตนเองมากยิง่ ขึน้ สือ่ ประสมจึงเป็นอุปกรณ์ชว่ ย
ลดภาระของผู้สอน ช่วยให้เด็กฝึกฝนความชำ�นาญมากขึ้น และช่วยให้ผู้สอนเองเห็นปัญหาต่างๆ ของผู้เรียนได้ชัดเจนและเห็น
ประโยชน์ของสือ่ ประสม ทำ�ให้ผสู้ อนทราบความเข้าใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่ การเรียน เพือ่ ช่วยให้ผเู้ รียนเรียนได้ดที ส่ี ดุ ตามความสามารถ
ฝึกให้ผเู้ รียนมีความเชือ่ มัน่ และฝึกให้ผเู้ รียนมีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย (กิดานันท์ มลิทอง, 2548)
จากการศึกษาแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการเป็นทักษะที่สำ�คัญของการเรียนภาษาไทย
ทักษะหนึ่ง เพราะเป็นทักษะที่เปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยผู้เขียนจะได้ใช้จินตนาการทางภาษา ใช้
ถ้อยคำ�สำ�นวนต่างๆ อย่างหลากหลายทีจ่ ะทำ�ให้ผอู้ า่ นเข้าใจข้อความทีไ่ ด้อา่ น สามารถมองเห็นภาพพจน์ เจตนารมณ์ของผูเ้ ขียนและ
เกิดความซาบซึ้งต่อสุนทรียภาพของภาษาและสมควรที่จะได้รับการฝึกฝนจากชุดกิจกรรมโดย ใช้สื่อประสม ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้ สื่อประสมสำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของ
โรงเรียนบ้านจะแนะ อำ�เภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสสำ�นักเขตพืน้ การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพือ่ สร้างพืน้ ฐานการเขียน
ที่ดี อันจะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเขียนเรือ่ งตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สอ่ื ประสม  สำ�หรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อน
และหลังการใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้สื่อประสม
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงทดลอง โดยการทดลองแบบกลุม่ เดียววัดก่อน-หลังการทดลอง (One-Group pretest
posttest design) โดยมีรูปแบบการวิจัยดังนี้
ภาพที่ 1 แสดงแบบแผนการวิจัย
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
T1 คือ การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยก่อนเรียนด้วย ชุดกิจกรรม
การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม
X  คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม
T2 คือ การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านจะแนะ
สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จำ�นวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 120 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างได้แก่นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านจะแนะ
ได้มาโดยวิธกี ารสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จำ�นวน 42 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. ชุดกิจกรรมการเขียนเรือ่ งตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สอ่ื ประสม สำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 4 จำ�นวน 4 ชุด ได้แก่ชุดที่ 1 การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากธรรมชาติชุดที่ 2 การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากขนมไทย
ชุดที่ 3 การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากเครื่องใช้ส่วนตัวชุดที่ 4 การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากอาหารพื้นเมือง โดยดำ�เนิน
การสร้างชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม นำ�เสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
และผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 3 ท่าน ได้ผลการประเมินความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชา
ภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.51 – 5.00 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และชุดกิจกรรมการเขียน
เรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
2. แผนการจัดการเรียนรู้ จำ�นวน 4 แผน แผนละ 3 คาบ รวม 12 คาบ ประกอบด้วยดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากธรรมชาติ ใช้เวลา 3 คาบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากขนมไทย ใช้เวลา 3 คาบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากเครื่องใช้ส่วนตัว ใช้เวลา 3 คาบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากอาหารพื้นเมือง ใช้เวลา 3 คาบ
โดยดำ�เนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ นำ�เสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ
จำ�นวน 3 ท่านได้ผลการประเมินความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.83–3.93 ซึ่งผล
การประเมินอยู่ในระดับมาก และนำ�แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการ  สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำ�นวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
3.1 แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำ�นวน 20 ข้อทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
จำ�นวน 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อคำ�ถามในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการวิชาภาษาไทย และความถูกต้องเชิงเนื้อหามาวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำ�ถามของ
แบบทดสอบกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (IOC) และเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 - 1.00 เป็นข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ซึ่ง
เมื่อนำ�คะแนนมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำ�ถามกับวัตถุประสงค์แล้วจึงคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 - 1.00
หลังจากนั้นนำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบ
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กับกลุ่มพัฒนาเครื่องมือและนำ�ผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาความยากง่าย (p) โดยคำ�นวณจากสัดส่วนผู้ตอบข้อสอบในแต่ละ
ข้อถูกต่อจำ�นวนผู้สอบทั้งหมด ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบจำ�นวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.33 - 0.77 และค่า
อำ�นาจจำ�แนก (r) 0.20 - 0.65
3.2 แบบทดสอบแบบอัตนัย จำ�นวน 1 ข้อ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ในประเด็น ดังนี้
การตั้งชื่อเรื่อง เนื้อหาสอดคล้องกับชื่อเรื่อง ใช้ภาษาลำ�ดับความได้ชัดเจนและเขียนสะกด
คำ�ได้ถกู ต้อง เขียนได้ 8-10 บรรทัดขึน้ ไปพร้อมทัง้ มีแนวคิดแปลกใหม่และจินตนาการ มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขั้นเตรียมการ
การดำ�เนินการศึกษาและพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทย โดยใช้สื่อประสม สำ�หรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการและขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้างชุดกิจกรรม การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
ประสม การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการเขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างละเอียด
1.2 สร้างชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม  และสร้างแผนการจัด
การเรียนรู้
1.3 นำ�ชุดกิจกรรมการเขียนเรือ่ งตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สอ่ื ประสม และแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
2. ขั้นดำ�เนินการ
การดำ�เนินการศึกษาและพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม สำ�หรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการและขั้นตอนดังนี้
2.1 ก่อนทดลอง
2.1.1 เตรียมเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ซึง่ ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การเขียน
เรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทย และชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม เพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทย
2.1.2 เตรียมตัวนักเรียนเพือ่ การทดลองโดยทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การเขียนเรือ่ งตามจินตนาการวิชาภาษาไทย ไปทดสอบก่อนเรียน (pretest) กับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง
2.2 การทดลอง
ผู้วิจัยดำ�เนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทย โดยใช้สื่อ
ประสม ที่สร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยสอนในคาบเรียน จำ�นวน 12 คาบ
2.3 หลังทดลอง
2.3.1 ทดสอบหลังเรียน (posttest) เมื่อดำ�เนินการสอนเสร็จแล้วโดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ทำ�การทดสอบก่อนเรียน
2.3.2 ตรวจผลการทำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทย
ประเภทปรนัย ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยให้คะแนน1 คะแนน สำ�หรับข้อที่ตอบถูก และให้คะแนน 0 คะแนน สำ�หรับข้อที่
ตอบผิด หรือตอบมากกว่า 1 คำ�ตอบ หรือไม่ตอบ รวม 20 คะแนน
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2.3.3 ตรวจผลการทำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทย
ประเภทอัตนัย โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ในประเด็น การตั้งชื่อเรื่อง เนื้อหาสอดคล้องกับชื่อเรื่องใช้ภาษาลำ�ดับความได้ชัดเจน
และเขียนสะกดคำ�ได้ถูกต้อง เขียนได้ 8-10 บรรทัดขึ้นไปพร้อมทั้งมีแนวคิดแปลกใหม่และจินตนาการ ตลอดจนมีความสะอาด
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. ขั้นสรุป
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วนำ�ข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติต่อไป
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลที่ได้จากการใช้ชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทย สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 โรงเรียนบ้านจะแนะ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ไป
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามเกณฑ์ 80/80 นำ�คะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ได้
จากการทำ�บัตรงานในชุดกิจกรรมทั้ง 4 ชุด มารวบรวม แล้วนำ�มาคำ�นวณหาค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ เพื่อหาประสิทธิภาพของ
กระบวนการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80 ตัวแรก และนำ�คะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ได้จากการทำ�แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทย มารวบรวมแล้วคำ�นวณหาค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ตามเกณฑ์ 80 ตัวหลัง โดยใช้สูตร E1 และ E2
2. เปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทย  นำ�คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเขียน
เรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนสอบการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยของ
นักเรียน โดยใช้การทดสอบ t แบบไม่อิสระ (Dependent sample t test)
ผลการวิจัย
การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม สำ�หรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการตามขั้นตอน และสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
ขั้นที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม
สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผูว้ จิ ยั นำ�ชุดกิจกรรมการเขียนเรือ่ งตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สอ่ื ประสมไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบ้านจะแนะ อำ�เภอจะแนะจังหวัดนราธิวาส สำ�กัดสำ�นักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จำ�นวน 42 คน เพือ่ หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเขียนเรือ่ งตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สอ่ื ประสม
สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม สำ�หรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.76/84.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ดัง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมสำ�หรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) ของชุดกิจกรรม
ชื่อชุดกิจกรรม
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ค่าเฉลี่ย
การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยระหว่างเรียน :E1
85.24 81.43 81.90 78.09 81.67
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ ารเขียนเรือ่ งตามจินตนาการวิชาภาษาไทยหลังจากเรียน: E2

84.76

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทย ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุด
กิจกรรมโดยใช้สื่อประสม
ผูว้ จิ ยั นำ�ชุดกิจกรรมการเขียนเรือ่ งตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สอ่ื ประสมไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบ้านจะแนะ อำ�เภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส สังกัดสำ�นักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จำ�นวน 42 คน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทย ของนักเรียนก่อน
และหลังการใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้สื่อประสม พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 19.60 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.740 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 25.43 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.548  ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง
ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้สื่อประสม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเรื่องตามจินตนาการ วิชาภาษาไทย
คะแนน
n
S.D.
t
สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เต็ม
ก่อนเรียน
42
30
19.60 1.740
2.701*
หลังเรียน
42
30
25.43 1.548
* มีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมสำ�หรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม ผู้วิจัย
อภิปรายผล ดังนี้
ชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากัน 81.67/84.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจาก ชุด
กิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม ที่ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นได้ดำ�เนินการตามขั้นตอน
การชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม โดยได้ผ่านกระบวนการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
คู่มือครู หนังสือเรียน วิธีการ หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการ และศึกษา
องค์ประกอบของชุดกิจกรรม แล้ววางแผนการสร้าง โดยการดำ�เนินกำ�หนดเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและความ
ต้องการของนักเรียน แต่ละชุดกิจกรรมมีกิจกรรม สื่อการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้
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โดยการให้นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้
กำ�หนดไว้ จัดทำ�ฉบับร่างให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบทำ�การประเมินความเหมาะสมของชุดกิกรรมในหัวข้อต่างๆ ผู้วิจัยได้แก้ไข
ปรับปรุง แล้วนำ�ชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมที่ได้ไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ เพื่อ
ให้ชดุ กิจกรรมการเขียนเรือ่ งตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สอ่ื ประสม มีคณ
ุ ภาพก่อนทีจ่ ะนำ�ไปทอลองใช้จริงกับกลุม่ ตัวอย่าง
ดังที่ อรทัย โรจน์สกุ จิ (2556) ได้พฒ
ั นาชุดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 89.64/86.87 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นระบบมีวิธี
การที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสาร เทคนิค และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างชุดกิจกรรม เรียงเนื้อหาอย่างต่อเนื่องจากง่ายไปหายาก มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม
การเรียนรู้ สอดคล้องกับสุรีรัตน์ หอมเอื้อม (2555) กล่าวว่า ผู้วิจัยดำ�เนินการพัฒนาสำ�หรับชุดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การศึกษาและการคัดเลือกปัญหาที่จะพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 ศึกษาเอกสารหลักสูตร วิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ศึกษาตัวชี้วัด ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องการสร้างชุดกิจกรรม กำ�หนดองค์ประกอบของชุดกิจกรรม ศึกษาวิธีการสอนที่ส่งเสริม และพัฒนาการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ จัดทำ�ชุดกิจกรรมฉบับร่างให้คณะกรรมการปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง และนำ�มาปรับปรุงแก้ไข
เมื่อแก้ไขเสร็จนำ�ชุดกิจกรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมในหัวข้อ จุดประสงค์
เนื้อหา สาระการเรียนรู้ของชุดกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและการใช้ภาษา
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับอุไรวรรณ อุดมการเกษตร (2556) ที่พัฒนาทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 พบว่าชุดฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ได้ดำ�เนินการสร้างอย่างมีขั้นตอนเป็นระบบ มีคุณภาพ
โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้และหลักจิตวิทยาการสร้างแบบฝึกทักษะ ลำ�ดับเนื้อหาสาระขั้นการฝึกเขียน
จากง่ายไปหายาก เลือกกิจกรรมสอดคล้องการจุดประสงค์การเรียนรู้ ส่งผลให้ชุดฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สร้างสรรค์มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 85.18/84.04 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ประกอบกับเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้ผ่านการสร้างอย่างมีขั้นตอนเป็นระบบ มีคุณภาพ โดยได้นำ�ผลการตรวจสอบคุณภาพ คำ�แนะนำ�ของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มาปรับปรุงแก้ไขและประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญตามลำ�ดับ เห็นได้จากคุณภาพโดยรวมของชุดฝึก
ทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ทั้ง 5 ชุดอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยหลังการใช้ชุดกิจกรรม
โดยใช้สื่อประสมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 19.60 คะแนน มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.740 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 25.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.548 สอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 2 ซึ่งเนื่องจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้สื่อประสมเป็นการจัดการเรียนการสอนที่นำ�สื่อหลายๆ อย่างมา
ใช่ร่วมกันทำ�ให้เกิดการส่งเสริมความรู้ซึ่งกัลป์และกัน ผลดังกล่าวสอดคล้องคำ�กล่าวของกิดานันท์ มลิทอง (2548) ที่ได้กล่าว
ว่า สื่อแต่ละชนิดนั้นส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ที่สำ�คัญสื่อแต่ละ
อย่างมีคุณสมบัติ หรือข้อดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไป เช่น สื่อวีดีทัศน์ สามารถดึงดูดความสนใจ
ของนักเรียน สื่อเพลงและเกมทำ�ให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก และยัง
สอดคล้องกับคำ�กล่าวของ สายใจ ภูสีเขียว (2556) ไว้ว่า หลักการและทฤษฎีสื่อประสม สื่อแต่ละอย่างย่อมมีดีแต่ละอย่าง
การเรียนการสอนย่อมต้องพัฒนาพฤติกรรมทั้งสามด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติจึงต้องอาศัยการบูรณาการจากสื่อที่
สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดผลดีทั้งสามด้าน ดังนั้นการใช้สื่อประสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
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จะทำ�ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ และยังสอดคล้องกับเตือนใจ พรหมสุขันธ์ (2556) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมสื่อประสมเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านออกเสียงคำ�และการเขียนสะกดคำ�ภาษาไทยไม่ตรงมาตราว่าตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากชุดกิจกรรมมีเกมที่
กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการแข่งขัน มีการทำ�งานเป็นทีม มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน และฝึกการเป็นผูน้ �ำ และผูต้ าม นอกจากนี้
ชุดกิจกรรมมีเพลงช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเพลิดเพลินและได้รับความรู้ สามารถจำ�คำ�ได้ง่ายยิ่งขึ้นและมีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ทำ�ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีทั้งภาพและเสียง
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย แก้วเจริญ (2555) การใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านทำ�นองเสนาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านทำ�นองเสนาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เนื่องมาจากการเรียนด้วยสื่อประสมทำ�ให้นักเรียนรู้จักคิดและปฏิบัติตามขั้นตอน ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตาม
ความสนใจ สามารถควบคุมบทเรียนและลำ�ดับขั้นตอนได้ ได้เรียนตามความสามารถของแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับณัชพร
จารุอินทร์ (2557) ได้พัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำ�ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประสม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องมาจากการเรียนด้วยสื่อประสมเป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่นำ�สื่อหลายๆ อย่างมาใช้รวมกันตามหลักการเรียนรู้ของกาเย่ โดยยึดหลักการนำ�เสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์หลักการสอนทั้ง 9 ประการตามกระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ ได้แก่ เร่งเร้าความสนใจ บอก
วัตถุประสงค์ ทบทวนความรูเ้ ดิม นำ�เสนอเนือ้ หาใหม่ ชีแ้ นะแนวทางการเรียนรู้ กระตุน้ การตอบสนองบทเรียน ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ทดสอบความรู้ใหม่ สรุปและนำ�ไปใช้ ซึ่งสอดคล้องกับนาถตะยา จันทร์โพธิ์ศรี (2555) ได้พัฒนาสื่อประสมเชิงโต้ตอบ เรื่อง
โวหารภาพพจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าหลังจากที่เรียนด้วยสื่อประสมเชิงโต้ตอบ เรื่องโวหารภาพพจน์ แล้วผู้เรียนทำ�แบบ
ทดสอบหลังเรียนได้สูง ทั้งนี้อาจเนื่องจากสื่อประสมได้มีการหาค่าประสิทธิภาพอย่างมีระบบ ตามขั้นตอน ประกอบกับการหา
ค่าแบบทดสอบประกอบกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบ มีการให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียน ไม่ว่าผู้เรียนจะตอบสนองถูกหรือผิด มีการ
สร้างความสนใจให้กับผู้เรียน โดยการใช้ภาพ ภาพเคลื่อนไหว การใช้สี ข้อความรวมทั้งเสียงที่น่าสนใจจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้
การสร้างชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวอาจเนื่องจากมาสาเหตุต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาปัญหาด้านการเรียนการสอนภาษาไทย พบว่านักเรียนเขียนเนือ้ หาสาระไม่สอดคล้องกับภาพ ลำ�ดับ
ความคิดไม่สมั พันธ์กนั โครงสร้างหรือรูปแบบการเขียนไม่ครบส่วน การเรียบเรียงประโยคลำ�ดับเหตุการณ์ไม่ตอ่ เนือ่ ง การเชือ่ ม
โยงประโยคไม่สละสลวย เลือกใช้ภาษาถ้อยคำ�ไม่เหมาะสมกับงานเขียน ผูว้ จิ ยั จึงเลือกสร้างนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญ
ั หาดังกล่าวโดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม ซึ่งชุดกิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยนักเรียนจะได้ใช้จนิ ตนาการทางภาษา ใช้ถอ้ ยคำ�สำ�นวนต่างๆ
อย่างหลากหลายทีจ่ ะทำ�ให้ผอู้ า่ นเข้าใจข้อความทีไ่ ด้อา่ น สามารถมองเห็นภาพพจน์ เจตนารมณ์ของนักเรียนและเกิดความซาบซึง้
ต่อสุนทรียภาพของภาษา นอกจากนีก้ ารนำ�สือ่ ประสมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนช่วยให้บทเรียนทีม่ คี วามซับซ้อนง่ายต่อการ
ทำ�ความเข้าใจได้ นักเรียนสามารถเรียนรู้เรื่องราวได้ไกลตัวช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจ ทำ�ให้กระบวนการเรียนรู้น่าสนใจ
ยิ่งขึ้นไม่น่าเบื่อหน่าย สามารถสนองความแตกต่างของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีความ
สนุกสนาน และส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เขียนเรือ่ งตามจินตนาการได้การใช้สอ่ื ประสมจึงมีความสำ�คัญอย่างยิง่
เพราะสื่อประสมเป็นสื่อที่รวบรวมสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลายอย่างมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ทำ�ให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนยิ่งขึ้น
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2. ผูว้ จิ ยั ได้สร้างชุดกิจกรรมการเขียนเรือ่ งตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สอ่ื ประสมขึน้ จากการวิเคราะห์หลักสูตร
และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระการเขียน ในการนำ�เนื้อหามา
ให้นักเรียนใช้เขียนเรื่องตามจินตนาการ โดยนำ�เรื่องธรรมชาติ ขนมไทย เครื่องใช้ส่วนตัว และอาหารพื้นเมือง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่
ปรากฏอยูใ่ นหนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐานภาษาไทย ภาษาพาที ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 และหนังสือเรียนราย วิชาพืน้ ฐานภาษาไทย
วรรณคดีลำ�นำ� ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาบรรจุในชุดกิจกรรมทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน อันส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยสูงขึ้น
3. ผู้วิจัยได้บูรณาการทั้งการคิดสร้างสรรค์และการเขียนไว้ในชุดกิจกรรมเดียวกัน ก่อนที่นักเรียนจะเขียนเรื่องตาม
จินตนาการได้จะต้องผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์มาก่อน ดังนั้นชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา
อย่างหนึ่งที่มีความเหมาะสมที่จะสามารถนำ�ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนองความคิด ช่วยกระตุ้นการใช้ทักษะทาง
ภาษาและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เขียนเรื่องตามจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ชุดกิจกรรมการเขียนเรือ่ งตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สอ่ื ประสม ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ หน่วยการเรียนรู้
ที่ 1 เรื่อง ขนมไทยไร้เทียมทาน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการเขียนเรื่องตามจินตนาการ สำ�หรับหน่วยการเรียนรู้นี้จะบูรณาการ
กับเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนทำ�ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และยังเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ทำ�ให้นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง มีการสอดแทรกความรู้ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจมากขึ้น และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้
สรุป

ชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมได้ผ่านการดำ�เนินการสร้างอย่างเป็นระบบ
แบบแผน ซึ่งมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.67/84.76 โดยผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสร้างชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหา แล้ววางแผนการสร้าง โดยแต่ละชุด
กิจกรรม สื่อการสอนที่เหมาะสม สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทย
ซึ่งเป็นเนื้อหาที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำ�หนดไว้  เมื่อใช้ชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมในการจัดการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนสามารถทำ�ความเข้าใจและฝึกฝนจนเกิดความ
ถูกต้อง และเกิดทักษะในการเขียนเรือ่ งตามจินตนาการวิชาภาษาไทยเป็นอย่างดี เมือ่ นักเรียนฝึกเขียนเรือ่ งตามจินตนาการบ่อยๆ
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและเข้าใจบทเรียนมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ไปใช้
1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ควรให้นักเรียนใช้เวลาในการลงมือปฏิบัติจริงให้เพียงพอ โดย
เฉพาะการเขียนสะท้อนความคิด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ไม่ถูกปิดกั้น
1.2 การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ให้มีความสนุกสนาน เพื่อให้การสอนมีชีวิตชีวา ทำ�ให้นักเรียนเกิด
จินตนาการที่แปลกใหม่ ไม่เบื่อหน่ายที่จะเรียนและอยากจะแสดงความคิดของตนเอง
1.3 ครูควรเลือกสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และเป็นสื่อประสมที่สามารถเร้าความสนใจของ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูจัดให้ตลอดเวลา
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2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้สื่อประสมแต่ละประเภท   เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทย
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้วิธีสอนที่
หลากหลาย เช่น การใช้วิธีสอนแบบ Story Line เป็นต้น
2.3 ควรมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาสื่อประสมในลักษณะที่เป็นสื่อสองทาง เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์
บทเรียนบนเครือข่าย เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะในการสื่อสารและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น
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