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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างโรงเรียนวัดประมุง      
(แจ่มราษฎร์รังสรรค์) และโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) และโรงเรียนวัด
โพธิ์ทอง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยการสุ่มแบบเจาะจง จากนั้นจับฉลาก ได้กลุ่มทดลองคือ นักเรียนโรงเรียน
วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นิทาน กลุ่มควบคุมคือ 
นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ระยะเวลาในการทดลองกลุ่ม
ละ 24 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
แบบทดสอบวัด ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้แผนแบบการวิจัย
แบบสองกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานสูงกว่ากลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ค าส าคัญ: ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ, ความคิดสร้างสรรค์, การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ, นิทาน 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to compare English language ability and creativity of Grade four 
student between Wat Pramung (Chamrajrangsan) School and Wat Phothong School. The samples were Grade 
four students at Wat Pramung (Chamrajrangsan) School and Wat Phothong School in the second semester of 
academic years 2015 by using purposive sampling after that drawn by lots. The experimental group was 
students of Wat Pramung (Chamrajrangsan) School from 1 class consisted of 20 Grade four students taught by 
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using tales. The controlled group was students of Wat Phothong School from 1 class consisted of 20 Grade four 
students taught by using traditional method. The duration of experiment was 24 hours. The instruments were 
comprised of lesson plans using tales, lesson plans using traditional method, a test on an ability of use English 
and a test on creative thinking by using pretest and posttest. The data were analyzed by MANAVO. The finding 
revealed as follows : English language ability and creative thinking of students taught by using tales higher than 
controlled group taught by traditional method at the significant level of .01 
Keywords: English language ability, Creativity, English learning management, Tale 
 
 

1. บทน า 
 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ งในชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร 
การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และวิสัยทัศน์ของ
ชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรี
และความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน
ให้มีความเข้ า ใจตนเองและผู้ อื่ นดีขึ้น  เรียนรู้ และ         
เ ข้ า ใ จค ว ามแตกต่ า ง ขอ งภาษาและวัฒนธ ร รม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ 
ก า ร เ มื อ ง  ก า รปกครอ ง  มี เ จ ตคติ ที่ ดี ต่ อ ก า ร ใ ช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์
ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินชีวิต ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้
พื้นฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้ น ฐ า น  โ ด ย มุ่ ง ห วั ง ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี เ จ ต ค ติ ที่ ดี ต่ อ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่
สู งขึ้นรวมทั้ งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถ
ถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้
อย่างสร้างสรรค์ [1]   
 ปัจจุบันปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษาพบว่า คุณภาพในการเรียนการสอนใน

ระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2557 
พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดประมุง 
(แจ่มราษฎร์รังสรรค์) ได้คะแนนในวิชาภาษาอังกฤษ    
ร้อยละ 22.50 [2] ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้ต่ ากว่าเกณฑ์คะแนน
ระดับประเทศคือ 36.02   
 การจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษจัดเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องให้ความส าคัญกับ
เทคนิควิธีการที่จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยการเลือกใช้วิธีสอนหรือการเลือกใช้สื่อ     
แต่ละชนิดนั้นควรจะเลือกให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน  
และเหมาะสมกับ เนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเป็นส าคัญ  เพราะย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนเป็นอย่างมาก ในบรรดาการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายนั้น นิทานน่าจะส่งเสริมให้ ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ทางภาษา ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน 
เพราะนิทานมักจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจ มีค าศัพท์และ
ประโยคมากมาย ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาที่ดี 
[3] นอกจากความเพลิดเพลินแล้วนิทานยังเป็นสื่อ
ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตที่ส าคัญและ
สัจธรรมต่าง ๆ นิทานส่งเสริมการอ่านได้ดี เพราะช่วย
กระตุ้นความอยากอ่าน เป็นแรงกระตุ้นเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษา  การ เพิ่ มพู นศั พท์  ประสบการณ์ และ
จินตนาการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน จัดเป็นวิธีการ
หนึ่งที่สามารถเพิ่มความสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้  เชื่อมโยงกับกระบวนการคิดอย่าง
สร้ างสรรค์  ตลอดจนปลูกฝั งลักษณะนิสัยที่ ดี งาม      
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นิทานยังท าให้นักเรียน เกิดจินตนาการ สร้างความสุข 
และตัวละครในนิทานยังเป็นเสมือนเพื่อนของเด็ก ๆ ด้วย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ที่ก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ จึงได้
ก าหนดให้สมรรถนะส าคัญ ข้อ 2  คือ ความสามารถใน
การคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม [1] 
 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในตัวนักเรียนนั้นอยู่ที่
เทคนิควิธีการสอนของครูซึ่งวิธีการสอนเพื่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ก็มีเพียงบางวิธีเท่านั้นขึ้นอยู่กับครูที่
จะเลือกใช้ เทคนิคและวิธีสอนที่  กระตุ้นการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้ งอกงามขึ้นมา  [4]         
การจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งจะ
ส่งเสริม พัฒนาการทางด้านความคิดของเด็ก เพื่อให้เด็ก
เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ ให้ความสุข
สนุกสนาน เป็นความรู้ ที่เด็ก ได้โดยไม่รู้ตัว และนิทานท า
ให้มนุษย์ที่ สมบู รณ์ ได้ ในระดับหนึ่ งตามศักยภาพ 
ตลอดจนนิทานสามารถสร้างจินตนาการ ความฝัน 
ความคิด ความเข้าใจ และการรับรู้ของเด็ก ดังนั้นเมื่อเด็ก
ฟังนิทานแล้วเด็กสามารถที่จะวาดภาพในความคิดของ
ตนเองได้ ซึ่งเมื่อเด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ เด็กจะ
ถ่ายทอดความคิดของเขาออกมาโดยการวาดภาพเป็น
การเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก เป็นการกระตุ้นให้
เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น [5] การจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ เปิดโอกาสให้เด็กเป็นผู้สร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ได้ ใช้ประสบการณ์เดิมของตน
เชื่อมโยงกับจินตนาการที่เกิดขึ้นสู่การคิดสร้างสรรค์เป็น
เรื่องราว จนในที่สุดสามารถน าความคิดสร้างสรรค์เล่า
หรือวาดภาพเป็นเรื่องราวได้ด้วยตนเอง จึงถือว่าเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ยึดเด็กเป็นส าคัญตอบสนองต่อความสนใจ

และความแตกต่างระหว่างเด็ก การจัดกิจกรรมแบบนี้จะ
ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน การเขียน และการเล่าเรื่องราว 
การวาดภาพตามความคิดของเด็ก 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

3. สมมติฐานการวิจัย  
 3.1 เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานและการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ 
 3.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้
นิทานและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

4. ขอบเขตการวิจัย  
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย  ได้แก่  นั ก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนใน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ภาค
เรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 188 โรงเรียน 
จ านวน 215 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 4,096 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) และโรงเรียนวัด
โพธิ์ทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยการสุ่ม
แบบเจาะจง จากนั้นจับฉลาก ได้กลุ่มทดลองคือ นักเรียน
โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 1 ห้องเรียน 
จ านวน 20 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน ซึ่งมี
กระบวนการสอน 6 ขั้นตอน คือ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้น
สอนศัพท์ ขั้นฟังและอ่านนิทาน ขั้นสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ขั้นสรุปผลและขั้นสร้างหนังสือนิทาน กลุ่ม
ควบคุมคือ นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 ห้องเรียน 
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จ านวน 20 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งมี
กระบวนการสอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นสอนและขั้นสรุป ระยะเวลาในการทดลองกลุ่มละ 24 
ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ใช้วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ 
คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 
คุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ คุณภาพของเครื่องมืออยู่ระหว่าง .47-.89 
และแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย 
7 ชุดกิจกรรม แบบทดสอบเป็นอัตนัย คุณภาพของ
เครื่องมืออยู่ที่ .85 โดยใช้แผนแบบการวิจัยแบบสองกลุ่ม
สอบก่อนสอบหลัง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนหลายตัวแปร 
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 4.2.1 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ   
 4.2.2 ความคิดสร้างสรรค์  
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย  
5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้โดย ใช้นิทาน แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ  แบบทดสอบวั ด  ค ว ามสามา รถ ในกา ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดความคิด สร้างสรรค์ 
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ทดสอบ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนหลายตัวแปร 
(Multivariate Analysis of  Variances) MANOVA 
 

6.  ผลการวิจัย  
 การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานมีผล
ต่อความสามารถในการ ใช้ภาษาอังกฤษและความคิด

สร้างสรรค์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โดย
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความคิ ด
สร้างสรรค์ของกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน
สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 การทดสอบความเหมือนของเมทริกซ์ค่า
แปรปรวนร่วมของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
และความคิดสร้างสรรค์ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานกับกลุ่มควบคุมที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

Box’s 
M  

F df 1 df 2 Sig. 

 
10.23 

 

 
3.21 

 
3 

 
259920.0 

 
.02 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 
.01 นั้น เป็นไปได้ที่เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความคิด
สร้างสรรค์ก่อนการทดลองของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มเท่ากัน 
 
ตารางท่ี 2 การทดสอบความเหมือนของเมทริกซ์  ค่า
แปรปรวนร่วมของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
และความคิดสร้างสรรค์ หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานกับกลุ่มควบคุมที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

Box’s M  F df 1 df 2 Sig. 
 

1.72 
 

 
.54 

 
3 

 
259920.0 

 
.65 
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 จากตาราง 2 พบว่า ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 
.01 นั้น เป็นไปได้ที่เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความคิด
สร้างสรรค์หลังการทดลองของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มเท่ากัน 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการวิจัยเรื่องการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ นิทานที่มีผลต่อ ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ของ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยแบ่งการอภิปรายผลเป็น         
2 ประเด็น คือ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและ
ความคิดสร้างสรรค์ ได้ดังนี้ 
 7.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง สอดคล้อง
กับแนวคิดของสุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า [6] ที่กล่าว
ไว้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน เป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่น านิทานมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษา ได้แก่ 
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การน านิทานมาใช้
เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน ท าให้นักเรียนมีสมาธิมาก
ขึ้น นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดใหม่ ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุมณฑา 
วงษ์สวัสดิ์ [7] ที่ได้ศึกษาการใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมนนทรี 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความสามารถด้านการฟัง
ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของรัตนาวลี ทรายมูล [3] ที่ได้ศึกษาการใช้
นิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน  ความรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและความตระหนักรู้ด้านจริยธรรม

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าความสามารถ    
ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้
นิทานสูงขึ้นและอยู่ในระดับพอใช้ ความรู้ค าศัพท์ของ
นักเรียนหลังการเรียนโดยใช้นิทานสูงขึ้นอยู่ในระดับดี
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอมรลักษณ์ สัพโส [8]  
ที่ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสปพื้นบ้านประกอบของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านค้อ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 1        
ซึ่ งพบว่า คะแนนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 78.52 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
แสงจันทร์ กะลาม [9] ที่ได้ศึกษาความสามารถด้านการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิ งสร้า งสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนตามขั้นตอนการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้นิทาน พบว่า นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงสร้างสรรค์ ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 83 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
รุ่งรวี ปัญญาแก้ว [10] ที่ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมเล่า
นิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิ งสร้ า งสรรค์ พบว่ าความสามารถในการ เขี ยน
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนสูงขึ้นหลังการ
เรียนกิจกรรมเล่านิทาน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการน านิทาน
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีความสนใจ      
มีความกระตือรือร้นที่จะฟังเรื่องเล่า ประกอบกับหนังสือ
นิทานมีตัวหนังสือที่อ่านง่าย เนื้อหามีความน่าสนใจ
เหมาะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีรูปภาพประกอบ    
มีสีสันที่สวยงาม นักเรียนได้ท างานกลุ่มร่วมกันช่วยกัน
อ่านและเล่านิทานในส่วนของตนเอง ได้มีโอกาสแสดง
บทบาทสมมติเป็นกลุ่ม ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เช่น พฤติกรรมของตัวละคร เหตุการณ์ในเรื่อง 
นักเรียนได้สร้างหนังสือนิทานของตนเองร่วมกัน ซึ่งท าให้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
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 7.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่า
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทอร์
แรนซ์ (อ้างถึงในพรรณิภา เจริญทวี) [11] นักจิตวิทยา
และนักการศึกษาชาวอเมริกัน ที่ท าการวิจัยเรื่อง 
ความคิดสร้างสรรค์กับการเรียนการสอนว่าการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ให้เน้นที่ตัวนักเรียน เช่น ส่งเสริมให้
เด็กสนใจ เอาใจใส่ต่อความคิดแปลก ๆ ของเด็ก แสดง
เน้นให้เด็กเห็นคุณค่า ของความคิดของเด็กและน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน
เรียนรู้ด้วยตัวเอง และแสดงว่าขณะที่เด็กได้ร่วมกิจกรรม
เด็กได้รับการพัฒนาที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ จึงมีผล    
ให้เด็กมีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นและ
สอดคล้องกับแนวคิดของสมศักดิ์ ปริปุรณะ (อ้างถึง
ในชนิสรา พระสุรักษ์) [12] ที่กล่าวไว้ว่า การเล่านิทาน
เป็นเครื่องมือในการสอนที่มีประสิทธิภาพในการชักจูง
ผู้เรียนให้คล้อยตาม เป็นตัวกระตุ้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์    
ในตัวผู้เรียน เป็นตัวกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการ
แสดงออกอันเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม 
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของรุ่งรวี  
ปัญญาแก้ว [10] ที่ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมเล่านิทานเพื่อ 
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สร้างสรรค์ ความรู้ศัพท์และความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนระดับก าลังพัฒนา พบว่า ความคิดสร้างสรรค์
สูงขึ้นหลังการเรียนกิจกรรมเล่านิทาน อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของยุพิน วิลัย [13] ที่ได้ศึกษาผลของ
โปรแกรมการวาดภาพและโปรแกรมการฟังนิทานที่มีต่อ
การพัฒนาความคิ ดสร้ า ง สร รค์ ขอ งนั ก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า หลังการทดลองนักเรียนที่
ได้รับโปรแกรมการวาดภาพ และนักเรียนที่ ได้รับ
โปรแกรมการฟังนิทาน มีความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเนื้อน้อง สนับบุญ (อ้างถึง
ในชนิสรา พระสุรักษ์) [12] พบว่าคุณค่าของการเล่า

นิทานช่วยพัฒนาการทางภาษาส่งเสริมความคิดและ
จินตนาการ อันเป็นรากฐานที่ จะน า ไปสู่ ความคิด
สร้างสรรค์และประสบการณ์ต่าง  ๆ ช่วยเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด ้านอารมณ์ ส ังคมและจ ิตใจ ทั ้งนี้        
เป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู ้โดยใช้นิทานเป็นการ
จัดการเร ียนรู ้ที ่ม ีความหลากหลาย ได้แก่ น ักเร ียน        
ได้ท างานกลุ่มช่วยกันอ่านและเล่านิทานในส่วนของ
ตน เอง ได้ มี โ อกาสแสดงบทบาทสมมติ เ ป็ นกลุ่ ม           
ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น พฤติกรรมของ
ตัวละคร เหตุการณ์ในเรื่อง การสร้างหนังสือนิทาน
ร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีโอกาสที่จะได้แสดงความคิด
สร้างสรรค์จากการวาดภาพระบายสี กิจกรรมนี้นักเรียน
จะมีความสนุกสนานเพราะนักเรียนสามารถออกแบบ
หน้าปก รูปเล่มและระบายสีได้ตามจินตนาการของตนเอง 
กิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละขั้นตอน ตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียน ส่ง เสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่มและใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้
อย่างเต็มที่ นักเรียนมีความตื่นตัวในการร่วมกิจกรรมและ
แสดงออกทางความคิดที่หลากหลาย สามารถคิดหา
วิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาหนังสือนิทานของกลุ่มตนเอง
ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดการ
เรียนรู้ด าเนินไปอย่างสนุกสนานเกิดความร่วมมือระหว่าง
กัน นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี นักเรียนมี
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานได้ดีขึ้นซึ่งท าให้
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนสูงขึ้น 
 

8. ข้อเสนอแนะ  
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 8.1.1 ก่อนน าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน
ไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียด 
ชัดเจนและปรับให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน 
เพื่อให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 8.1.2 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้นิทาน สามารถพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งครูผู้สอน
สามารถหากิ จกรรมอื่ นๆ ให้นั ก เ รี ยนท า ได้ อย่ า ง
หลากหลาย อาจจะให้ท าเป็นรายบุคคล จับคู่ท าด้วยกัน
หรือท าเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น ๆ 
และน าไปปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ ได้ตามความ
เหมาะสมของเนื้อหา 
 8.1.3 ส าหรับผู้สอนที่ไม่มีความถนัดในการเล่านิทาน 
แต่มีความประสงค์ที่จะใช้การเล่านิทานในการจัดการ
เรียนรู้ สามารถให้นักเรียนฟังและชมการเล่านิทานจาก
สื่อต่าง ๆ ได้ เช่น ฟังและชมจากซีดี อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
วิธีการนี้นักเรียนไม่เพียงแต่จะได้ฟังนิทานและได้รับ
ประสบการณ์ทางภาษา นักเรียนยังได้ฝึกการฟังในอีก
รูปแบบหนึ่งที่จ าเป็นต่อการสื่อสารและการเรียนภาษา
ด้วย  
 8.1.4 ควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ทันสมัย และเหมาะสมกับนักเรียน ตลอดจนใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์มี ความสนใจในบทเรียนและท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  
 8.1.5 ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้นิทานไปเป็นหลักพิจารณาก าหนดเป็นนโยบายของ
โรงเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้นิทานไปใช้ ตลอดจนนิเทศภายในชั้นเรียน มีการ
ติดตามผล ก ากับ ให้ค าปรึกษาและดูแลอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนั้นควรสนับสนุนด้านการจัดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
 8.1.6 ส า ห รั บ ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษา ควรก าหนดนโยบายหรือก าหนดแผนงาน
การจัดอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานเพื่อเป็น
ทางเลือกการจัดการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนให้กับครูผู้สอน 
 
 

8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 8.2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานกับการจัดการเรียนรู้
แบบอื่น เช่นการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
การจัดการเรียนรู้โดยเกมและใช้สถานการณ์จ าลอง     
การจัดการเรียนรู้แบบมุ่ งประสบการณ์ทางภาษา       
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ 
 8.2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ วิชา
ภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานกับตัวแปรตามที่มีต่อทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
 8.2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้นิทานกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยม 
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