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การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค โดยใชแผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู
แบบโครงงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชื่อผูวิจัย
นางนวลละออง จิรานันทสิริ
ปที่พิมพเผยแพร
2558
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานและความต องการในการเขีย นเชิงสรางสรรค
โดยใชแผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมสาระการเรีย นรูภ าษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึ กษาป ที่ 6 2) พัฒ นากิจ กรรมการเรีย นรูการเขีย นเชิงสรางสรรค ด ว ยแผนผัง
ความคิดตามกระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ให มี ป ระสิท ธิ ภ าพตาม
เกณฑ 80/80 3) เปรียบเทียบทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนักเรีย น
ที่เรียนรูโ ดยใชแผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน กลุม สาระการเรีย นรูภ าษาไทย ระหว าง
กอนเรียนและหลังเรีย น และ 4) ศึ กษาความพึงพอใจของนักเรีย นที่ มี ต อการเรีย นรูโ ดยใชแผนผัง
ความคิดตามกระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน กลุม สาระการเรีย นรูภ าษาไทย สําหรับ นักเรีย นชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด วย กลุมตั วอยางในการศึ กษาข อมู ลพื้นฐาน
และความต องการในการเขีย นเชิงสรางสรรค โดยใชแผนผังความคิ ด ตามกระบวนการเรียนรู แบบ
โครงงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คื อ นักเรีย นชั้นประถมศึ กษาป ที่ 6 โรงเรีย นเทศบาลบู รพา
อุบล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร และโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จํานวน 140 คน ที่ ศึ กษาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 การกํ าหนดขนาดของกลุม ตั ว อย างได จ ากตารางสําเร็จ รูป Krejecie
and Morgan กลุมตัวอยางในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/4 จํานวน 34 คน ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึ กษา 2558 โรงเรี ยนเทศบาล 2 หนองบั ว ที่ ได มาด วยการสุ มกลุมตั วอยางแบบกลุ ม
(Cluster Random Sampling) เครื่องมื อที่ ใ ชป ระกอบด ว ย แบบสอบถามขอมู ลพื้นฐานและความ
ตองการในการเขีย นเชิงสรางสรรค โดยใชแผนผังความคิ ด ตามกระบวนการเรีย นรูแบบโครงงาน
กิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบภาคปฏิบัติการเขียนเชิงสร างสรรค ซึ่งมี ค วามเหมาะสมระดั บ มาก
ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.75, 4.72 และ 4.50 ตามลําดับ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีคา
ความยากงาย (p) ระหวาง .28 ถึง .83 คาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง .26 ถึง .74 มี ค าความเชื่อมั่ น
เทากับ .95 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรีย นรูด ว ยแผนการจั ด การเรีย นรู
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคโดยใชแผนผังความคิดตามกระบวนการเรีย นรู แบบโครงงาน กลุม สาระการ
เรียนรูภาษาไทย มีคาความเชื่อมั่น .92 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมู ล ได แก ค ารอยละ ค าเฉลี่ย ( X )
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test)

ค
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการเขียนเชิงสรางสรรค
โดยใชแผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรูแบบโครงงานกลุม สาระการเรีย นรูภ าษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึ กษาป ที่ 6 พบว า นักเรีย นมี ค วามต องการในการเขีย นเชิงสรางสรรค โ ดยใช
แผนผังความคิ ด ตามกระบวนการเรีย นรูแบบโครงงานจากความสนใจมากที่ สุ ด ไปหานอยที่ สุ ด
ตามลําดับ คือ วัดพระธาตุหนองบัว โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบั ว งานบุ ญ มหาชาติ คุ ม วั ด พระธาตุ
หนองบัว สวนสาธารณะหนองบัว ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ทุงศรีเมือง
ตลาดหนองบัว
2. ผลการพัฒ นากิจกรรมการเรียนรู การเขียนเชิงสร างสรรคดวยแผนผังความคิด
ตามกระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
มีคาประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) เทากับ 85.04 และมีคาประสิทธิภาพ (E2) เทากับ 86.18 หรือมี
คา E1/E2 เทากับ 85.04/86.18 โดยสูงกวาเกณฑคาประสิทธิภาพที่กําหนดไวคือ 80/80
3. ผลการเปรียบเทียบการทดสอบภาคปฏิบตั ิการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรีย น
หลังเรียนสูงกวา กอนเรีย นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรีย นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู โดยใชแผนผังความคิดตาม
กระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมสาระการเรีย นรูภ าษาไทย สําหรับ นักเรีย นชั้นประถมศึ กษาป ที่ 6
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด

