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อาจารยท่ีปรึกษารวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช  พุฒแกว 

 

บทคัดยอ 

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค
กอนและหลังไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  
2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส          
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดชําปางาม 
(สายรัฐประชาสรรค) อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 20 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 2) แบบทดสอบ 
วัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวย
การจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และการหา
คาที (t-test dependent) 

 ผลการวิจัยครั้งนี้มีดังตอไปนี้  

1. ความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบซินเนคติกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการเรียนดวย การจัดการ
เรียนรูแบบซินเนคติกส มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

 
 
 

 
คําสําคัญ: การเขียนเชิงสรางสรรค, การจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
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ABSTRACT 

 

The purposes of this research were to: 1) compare creative writing ability of 
Prathomsuksa 4 students before and after being taught through Synectics Activities 2) 
study Prathomsuksa 4 students’ satisfaction towards Synectics Activities.  
 The study sample comprised of 20 Prathomsuksa 4 students enrolled in the 
second semester of 2012 at Wat Champangam School. Students were selected by 
purposive sampling. The research design involved one group pretest-protest design, 
using Synectics Activities.  

The research instruments used for data collection were: 1) Synectics Activities lesson 
plans 2) the creative writing ability test (pretest-posttest), and 3) the students’ 
satisfaction assessment form. The statistics used for data analysis were mean, percentage, 
standard deviation, and t-test for dependent samples. 

The results of the study were as follows: 
1. The creative writing ability of Prathomsuksa 4 students, after using 

Synectics Activities,  was statistically significant different at the .01 level. 
2. The students’ satisfaction toward Synectics Activities was at the high level.  
 
 
 
 
 
 
 

Keywords:  creative writing ability , Synectics Activities  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ภาษาไทยมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนภาษาประจําชาติไทยและมีความสําคัญท่ีสุดสําหรับ
คนไทยทุกคน เพราะภาษาไทยถูกใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารของคนไทยอันเปนมรดกและ
เอกลักษณทางวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษไดสรางสมมาตั้งแตอดีต บงบอกถึงวิถีชีวิตไทยแสดงความเปนคนไทย
ใหประจักษถึงความเปนเอกราชของชาติท่ีเจริญรุงเรืองมาจนปจจุบัน มีความเปนเอกลักษณ อันเปนสมบัติ
ท่ีทุกคนควรรักษาไวใหอยูคูคนไทยตลอดไป 
 การเขียนเปนทักษะท่ีสําคัญและจําเปนอยางยิ่งทักษะหนึ่งในการติดตอสื่อสาร โดยเฉพาะในยุค
ของการติดตอสื่อสารอยางไรพรมแดนในปจจุบัน จําเปนท่ีจะตองพัฒนาความสามารถในการติดตอสื่อสาร
ของคนไทย เพ่ือใหกาวทันความเปลี่ยนแปลงขาวสารตางๆ รอบตัว ยิ่งโลกปจจุบันมีความเจริญกาวหนา
อยางรวดเร็วเพียงใด การเขียนก็ยิ่งทวีความสําคัญมากข้ึนเพียงนั้น เพราะการเขียนเปนลายลักษณอักษร
เปนประจักษพยานท่ีเชื่อถือไดดีกวาคําพูดและสามารถใชเปนหลักฐานท่ีสําคัญไวอีกดวย 
นอกจากนี้การเขียนยังเปนรากฐานท่ีสําคัญยิ่งของการเรียนภาษาและการศึกษาเลาเรียน ดังนั้น
การเขียนจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญในการสื่อสารเพ่ือทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืน (จุติมา นาควรรณ, 2544 หนา 1) 
 การเขียนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นนอกจากจะสื่อสารใหคนอ่ืนเขาใจแลว ตองแสดงความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและเปนงานเขียนท่ีเกิดจากจินตนาการของผูเขียนเอง โดยมิไดลอกเลียนแบบผูอ่ืนอิสระ  
ท่ีจะคิดรูปแบบใหแปลกใหม แตกตางไปจากแนวคิดท่ีมีอยู มีความนาสนใจ ไมซํ้าแบบใครใหเกิดผลงาน
ท่ีมีคุณคาทางความริเริ่มอยางเดนชัด ซ่ึงเรียกวาการเขียนเชิงสรางสรรค (ปราณี สุรสิทธิ,์ 2541, หนา 57) 
ซ่ึงปจจุบันการเขียนเชิงสรางสรรค นับวาเปนทักษะท่ีจําเปนในการพัฒนาการศึกษามากทักษะหนึ่ง 
เพราะการเขียนเชิงสรางสรรคเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีจะชวยใหเด็กกลาแสดงออกในการถายทอดอารมณ 
ความรูสึกนึกคิด จินตนาการและประสบการณโดยเชื่อมโยงลําดับความคิดใหเปนถอยคําท่ีสละสลวย 
สามารถเขียนไดหลายมุม แปลกและไมช้ําแบบใคร เพ่ือสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจตรงกับ ท่ีผูเขียน
ตองการและไดผลงานท่ีแปลกใหมไมเหมือนใคร การเขียนสรางสรรคยังชวยในการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และปญหา แปลกใหมซ่ึงเกิดข้ึนตลอดเวลาไดอีก การท่ีจะ
ดํารงชีวิตหรือปรับตัวใหอยูในสังคมลักษณะนี้ไดจะตองอาศัยทักษะท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมๆ  และความกลา
แสดงออกในดานความคิดใหมากข้ึนโดยลําดับ การเขียนเชิงสรางสรรคถือไดวาเปนสวนหนึ่งท่ีชวยทํา
ใหผูเขียนไดสะทอนความคิดของตนเก่ียวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในสังคมและ ยังไดใชจินตนาการ 
ประสบการณ ความรูท่ีมีอยูในตัวผูเขียนเสนอแนวคิดในการแกปญหาอยางสรางสรรค พรอมกับกระตุนให
ผูอานไดนําเสนอแนวคิดไปสรางสรรคงานตางๆ เชน งานประดิษฐ งานประพันธบทเพลง คําขวัญ งานศิลปะ
และแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคต เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมไดดี 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

2 

และเจริญกาวหนาตอไป การเขียนเชิงสรางสรรคนอกจากจะทําใหผูเขียนเชิงสรางสรรคมีโอกาส
ไดแสดงออก ไดปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดแลว ยังสามารถชวยใหผูอานไดรับความเพลิดเพลิน
และนําความคิดไปสานตอ เพ่ือพัฒนาสังคมใหมีความทันสมัยและดีกวาท่ีเปนอยูตอไปอีกดวย (นิจ  จันทรมล, 
2545 หนา 1) 
 จากความสําคัญของการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในระดับประถมศึกษา และการศึกษา
งานวิจัยตางๆ ไดแสดงใหเห็นวาการพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคของเด็กจะลดลง ถาไมไดรับ
การกระตุนอยางเพียงพอ ดังนั้นหากไดรับการฝกเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานนี้แลว จะเปนการชวยให
เด็กคงไวและพัฒนาความคิดสรางสรรคไดดี แมจะเปนท่ีตระหนักวาการเขียนเชิงสรางสรรคสมควรให
เด็กไดรับการฝกฝนตั้งแตเด็ก แตสภาพปจจุบันท่ีพบคือ ครูยังสอนโดยเนนการจําและเชาวปญญา
มากกวาเนนดานความคิดสรางสรรค ขาดการกระตุนพัฒนาการและสงเสริมการเขียนเชิงสรางสรรค 
จึงทําใหเด็กไมกลาแสดงออกและขาดทักษะดานความคิดสรางสรรค การฝกคิดในเรื่องประสบการณ
ตางๆ ในชีวิตประจําวันและเนื้อหาในบทเรียน (นิจ จันทรมล, 2545, หนา 1) นักเรียนยังขาดความม่ันใจ 
ในความรูความคิด ทําใหไมสามารถถายทอดความรูสึกนึกคิดหรือลําดับความคิดออกมาเปนถอยคํา
ท่ีไพเราะสละสลวยและสํานวนภาษาไดไมตรงตามวัตถุประสงค จึงเปนสาเหตุใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย
และความคิดวาการเขียนเปนเรื่องยาก 
 ดังนั้นครูทุกคนสามารถท่ีจะกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคไดโดยการเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดแสดงออกทางดานพฤติกรรมและแสดงความคิดไดอยางเสรี ไมควรเครงครัดในเรื่องของหลักเกณฑ
ทางภาษา การสะกดคํา หรือการกําหนดกฎเกณฑใหมากนัก แตควรสนใจเรื่องความคิดและจินตนาการ
ท่ีเด็กแสดงออกมามากกวา (ศิริรัตน หนายมี, 2538, หนา 1) ซ่ึงการสอนเขียนท่ีสงเสริมการพัฒนาความคิด
ไดมาก คือ การสอนเขียนเชิงสรางสรรคเพราะการสอนเขียนเชิงสรางสรรค เปนการฝกทักษะการคิด
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางการเขียนของนักเรียนใหดีข้ึนและการเขียนเปนการฝกทักษะการเขียน  
เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนใหกวางขวาง (ขจติพรรณ ประดิษฐพงศ, 2535, หนา 4) 
ซ่ึงสอดคลองกับ อัจฉรา ชีวพันธ (2535, หนา 4) ท่ีไดกลาวถึงการเขียนเชิงสรางสรรควา เปนการเขียน ท่ีชวยให
ผูเรียนไดแสดงความสามารถทางจินตนาการไดดีกวาเขียนชนิดอ่ืนๆ เด็กมีโอกาสไดฝกฝนการเขียน
สรางสรรคบอยๆ จะมีวุฒิภาวะทางการเขียนไดดีกวาเด็กซ่ึงฝกฝนเฉพาะการเขียนตามรูปแบบ 
 ท้ังนี้ ความสามารถทางการเขียนในเชิงสรางสรรคท่ีดีและมีคุณภาพ จะเกิดข้ึนกับตัวเด็กไดนั้น 
ตองอาศัยครูเปนตัวกลางและเปนตัวกระตุนท่ีสําคัญยิ่งในกระบวนการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย  
อันเปนบอเกิดของการพัฒนาความสามารถดังกลาว โดยครูตองหันมาสนใจทางดานการจัดกิจกรรม
ท่ีมุงสงเสริมทักษะกระบวนการคิดและการเขียนเชิงสรางสรรคในรูปแบบตางๆ อยางรีบดวน เพ่ือจะนําไป
ปรับกลยทุธ ทางการสอนภาษาไทยใหเหมาะสมกับเวลา สถานท่ี โอกาสและบุคคล โดยการสอนนั้น
ตองมุงเนนไปท่ีตัวเด็กเปนสําคัญ คือ ใหเด็กไดปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  ดวยตนเองบอยๆ และเปนไป
อยางตอเนื่องจนเกิดความชํานาญ บรรลุตามแนวทางของหลักสูตร คือสงเสริมใหเด็กไดคิดเปน ทําเปน
และแกปญหาเปน อันจะนําไปสูเปาหมายท่ีสําคัญของหลักสูตรคือ เด็กเปนคนเกง เปนคนดีและมีความสุข
โดยท่ัวกัน (อารี พันธมณี  , 2540, หนา 53-57) แตในทางปฏิบัติของการเรีย นการสอนภาษาไทย
ในระดับตางๆ  นั้นยังมีปญหาอยูมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับประถมศึกษา ซ่ึงผูวิจัยไดพบ
ประเด็นปญหาตางๆ จากการท่ีไดศึกษา คนควา และติดตามขาวสารทางการศึกษาในเฉพาะ
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ประเด็นทางดานการพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค พบวา การท่ีเด็กไมมีการพัฒนาการ
ทางดานดังกลาวนั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากตัวครูผูสอน กลาวคือ ครูผูสอนยังไมมีกระบวนการฝก ท่ีจะทําให
เด็กเกิดทักษะทางการเขียนเชิงสรางสรรคอยางจริงจัง แตครูกลับไปเนนกระบวนการสอน ท่ีใชการบรรยาย
ในเนื้อหา และเนนหลักเกณฑทางดานภาษามากเกินไป จึงขาดการสนับสนุนใหเด็กไดคิดแกปญหา
อยางอิสระอันเปนผลทําใหเด็กไมกลาแสดงออกเพ่ือเสนอแนวคิดท่ีแปลกใหม หรือในเชิงสรางสรรค  
เพราะกลัววาจะผิดไปจากแนวคิดของครูท่ีกําหนดไวตายตัว ถึงแมบางครั้งเด็กจะมีความคิดท่ีแปลกออกไป 
เขาก็ไมกลาจะเสนอคําตอบตอครู เพราะตองเสี่ยงตอการถูกตําหนวิาเปนคําตอบท่ีไรสาระ ไมมีใครยอมรับ 
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2549 หนา 27, 49-51) ดวยเหตุดังกลาว จึงเปนปญหาท่ีสําคัญตอการเรียน
ในวิชาภาษาไทย ท่ีมุงใหเด็กยึดติดกับคําตอบท่ีเปนแนวเดียวกันหมด คือเปนคําตอบท่ีครูชี้แนะ 
 กลาวโดยสรุปวาการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน สวนใหญนั้นยังยึดครูเปนศูนยกลาง
ท่ีมุงเนนการเขียนหรือการตอบคําถามท่ีดีท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว ปลูกฝงใหเด็กมองปญหาในดานเดียว  
มองโลกเพียงมิติเดียวคือในแนวราบ โดยเขาใจวาปญหาหนึ่ง  ๆมีวิธีการแกไขเพียงวิธีเดียว แตท่ีจริงแลว
ในการแกปญหาหนึ่ง  ๆหรือปรากฏการหนึ่ง ๆนั้นสามารถอธิบายไดดวยชุดของเหตุผลท่ีหลากหลาย การคิดท่ี
ออกมาหลายทิศทางตามแนวความคิดของกิลฟอรด (Guildford. 1950 อางถึงใน ชาญณรงค พรรุงโรจน. 
2546, หนา 19-24) มีลักษณะของการคิดแบบหลายแงหลายมุม คิดไดกวางไกล ทายท่ีสุดก็จะนําไปสูการคิดคน
พบในสิ่งท่ีแปลกใหม ดวยการดัดแปลง ปรุงแตง และผสมผสานกัน ของความคิด ท้ังประสบการณเดิมและ
ประสบการณใหมๆ  จนเกิดเปนผลงานทางการเขียนท่ีมีความคิดริเริ่มสรางส รรคทางภาษาข้ึนมาได
อยางมากมาย 
 ดังนั้น การท่ีจะพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคของเด็ก ใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดนั้น ผูวิจัยเห็นวา วิธีการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส
เปนวิธีหนึ่ง ท่ีนาสนใจเปนอยางยิ่ง ในการนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย เพ่ือพัฒนา
องคความรูดังกลาวไดเปนอยางดีเพราะวา วิธีการแบบนี้มีลักษณะเดนอยูท่ี การใชการเปรียบเทียบงาย ๆ
3 รูปแบบ โดยมีการโยงความสัมพันธของการเปรียบเทียบ สิ่งท่ีไมเก่ียวของเขาดวยกัน โดยเด็กมีอิสระ
ทางความคิด เปนตัวของตัวเอง และก็ยอมรับในแนวคิดของผูอ่ืนครูเปนเพียงผูท่ีคอยกระตุนดวย
การใชคําถามใหเด็กคิดหาทางแกปญหารวมกัน ครูจะไมตัดสินผลงานของเด็กวาถูกหรือผิด ใชหรือไม  
เหมาะสมหรือไมเหมาะสม ซ่ึงท้ังนี้ข้ึนอยูกับเหตุและผลของแตละคน ครูตองเปดใจใหกวาง
เพ่ือยอมรับในความคิด หรือผลงานของเด็กท่ีหลากหลายใหกําลังใจเขา สงเสริมใหเขาพบกับความสําเร็จได
ดวยตัวของเขาเองและการฝกตองเปนไปในทางท่ีถูกตองและตอเนื่อง โดยมีการวัดและประเมินผล 
เพ่ือหาจุดบกพรองเปนระยะๆ แลวนํามาแกไขสถานการณตางๆ ใหทันทวงที ซ่ึงจะเปนผลทําใหเด็ก
มีความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคท่ีดียิ่งข้ึนมีแนวคิดท่ีแปลกใหม เกิดความม่ันใจในการคิด และ
การนําเสนอ อีกท้ังยังรูจักการยอมรับในผลงานของผูอ่ืนท่ีมีเหตุผล ยอมจะเกิดผลดีตอการเรียนรูของเด็ก 
ซ่ึงถือเปนการคนพบองคความรูตาง  ๆไดดวยตนเอง ซ่ึงนับเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาในทุกสาระวิชา  
(สุวิทย มูลคํา, 2545, หนา 113)  
 ดวยเหตุท่ีผูวิจัยรับผิดชอบในการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนวัดชําปางาม (สายรัฐประชาสรรค) ไดประสบปญหาจากการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการเขียน คือ 
นักเรียนขาดความสามารถในการเขียนเรื่อง ไมสามารถเขียนเรื่องไดและเขียนเรื่องไดคุณภาพไมดี  
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ซ่ึงเปนหนาท่ีของครูผูสอนท่ีจะตองดําเนินการหาวิธีชวยในการแกปญหาความสามารถ ในการเขียน
โดยเฉพาะการเขียนเชิงสรางสรรค ซ่ึงจะไดรับการฝกฝนท่ีถูกตองตามข้ันตอนการเขียน เพ่ือให
นักเรียนเกิดความคลองแคลว ชํานาญ มีพ้ืนฐานทางการเขียน เพ่ือนําไปใชเขียนในระดับสูงข้ึนไป 
ผูวิจัยตระหนักในความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดศึกษาหาวิธีการแกปญหาใหกับนักเรียน เพ่ือให
นักเรียนเกิดการเรียนรูบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและมีคุณภาพ ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรู แบบซินเนคติกสเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
เขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวจะเปนประโยชนตอ
ผูเรียนและผูสอนไดตอไป 
  

1.2 คําถามการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดคําถามการวิจัย ดังนี้ 
 1.2.1 การสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส สามารถพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรค
ไดหรือไม 
 1.2.2 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกสหรือไม 
 
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1.3.1 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคกอนและหลังไดรับการสอน
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรู แบบซินเนคติกส        
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้  
 1.4.1 ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โดยใช
การจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 1.4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยการจัดการเรียนรูซินเนคติกสอยู
ในระดับดีข้ึนไป  
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้  
 1.5.1 ประชากร เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2555 ของเขตคุณภาพการศึกษา
ท่ี 11 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 12 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
บานทาเลียบ โรงเรียนบานทุงสอหงษา โรงเรียนบานนา โรงเรียนบานนาโพธิ์ โรงเรียนบานโปงเจริญ โรงเรียน
บานโปรงเกตุ โรงเรียนวัดชําปางาม โรงเรียนบานสุงเจริญ โรงเรียนบานกระบกเตี้ย โรงเรียนภูงามโนน
สะอาด โรงเรียนบานทากระดาน และโรงเรียนบานหินแร จํานวนนักเรียน 282 คน 
 1.5.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนวัดชําปางาม  
(สายรัฐประชาสรรค) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2555 โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง1 (purposive sampling) จํานวน 1 หองเรียน จํานวน
นักเรียน 20 คน  
 1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  1) ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 
   (1) การสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
  2) ตัวแปรตามในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 
   (1) ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 
   (2) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
 1.5.4 ขอบเขตดานเนื้อหาและเวลา 
  1) เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก สาระดานการเขียน ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
   (1) การเขียนเรื่องราวตามจินตนาการ 
  2) ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 สัปดาห  ๆละ 3 ชั่วโมง 
จํานวน 5 สัปดาห รวมชั่วโมงสอนท้ังหมด 15 ชั่วโมง 
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยตามกระบวนการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 นั้น มุงเนนให
ผูเรียนใชกลไกความคิด 2 ลักษณะ คือ ทําสิ่งท่ีคุนเคยใหเปนสิ่งท่ีแปลกใหม และทําสิ่งท่ีแปลกใหมใหเปน
สิ่งท่ีคุนเคย โดยใชการอุปมา อุปไมยเปรียบเทียบจากลักษณะหรือหนาท่ีของสิ่งท่ีเห็น 4 ประการ ไดแก 

1) การอุปมาโดยตรง พิจารณาถึงสิ่งอ่ืนๆท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับสิ่งท่ีกําหนดให 
2) การอุปมาตนเอง เปรียบเทียบตนเองกับสิ่งท่ีกําหนดให 
3) การอุมาสัญลักษณ ใชสัญลักษณ เพ่ืออธิบายลักษณะบางอยางของสิ่งท่ีกําหนด    
4) การอุปมาเพอฝน จินตนาการสิ่งท่ีกําหนดให 
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 ซ่ึงกระบวนการดังกลาวชวยเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาความสามารถในการเขียน
เชิงสรางสรรค ดังภาพประกอบ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนิยามศัพทเฉพาะไวดังนี้ 
 1.7.1 การจัดการเรียนรู แบบซินเนคติกส หมายถึง วิธีการ ในการจัดการเรียนรู ซ่ึงฝกให
นักเรียนคิดโดยเนนท่ีการสรางความคุนเคยในสิ่งท่ีแปลกใหม และการสรางความแปลกใหมกับสิ่งท่ี
คุนเคยโดยการใชการอุปมา เปนพ้ืนฐานของการคิด โดยมีข้ันตอนการจัดการเรียนรู 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
        ข้ันท่ี 1 ข้ันนํา เปนข้ันท่ีครูสอนใหนักเรียนเขียนเรื่องราวท่ีตองการใหผูเรียนทํา เชน ให
เขียนบรรยาย เลา ทํา แสดง วาดภาพ สราง ปน เปนตน ผูเรียนทํางานตามปกติเสร็จแลวใหเก็บผลงานไวกอน 
        ข้ันท่ี 2 ข้ันเปรียบเทียบสิ่งท่ีคุนเคย เปนข้ันท่ีใหเปรียบเทียบของสองสิ่งหรือมากกวา 
โดยการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง เพ่ือใหผูเรียนมองเห็นอีกมุมมองหนึ่ง 
        ข้ันท่ี 3 ข้ันเปรียบเทียบกับตนเอง เปนข้ันท่ีมีการนําตนเองไปเปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืนๆ 
ซ่ึงทําใหผูเรียนตองทําตนเหมือนสิ่งท่ีตองการเปรียบเทียบและบรรยายความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือตนเองเปนสิ่งนั้น 
        ข้ันท่ี 4 ข้ันสรางและอธิบายคําท่ีมีความหมายขัดแยงกัน เปนข้ันท่ีใหผูเรียนนําคํา
หรือวลีท่ีไดรับจากการเปรียบเทียบในข้ันท่ี 2 และ 3 มาประกอบเปนคําใหมท่ีมีความขัดแยงกันใน
ตัวเอง ครูและผูเรียนชวยกันอธิบายความหมายของคําคูขัดแยง 
        ข้ันท่ี 5 ข้ันสรางสรรคผลงาน เปนข้ันท่ีผูสอนใหนักเรียนนําผลงานท่ีทําไวเดิมในข้ันท่ี 1 
ออกมาทบทวนใหมและลองเลือกแนวคิดท่ีไดใหมมาเขียนหรือสรางเปนผลงานของตนเอง 

ตัวแปรอิสระ 

       การสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส
ประกอบดวยข้ันตอนการสอน ดังนี้ 
ข้ันท่ี 1 ข้ันนํา 
ข้ันท่ี 2 ข้ันเปรียบสิ่งท่ีคุนเคย 
ข้ันท่ี 3 ข้ันเปรียบเทียบกับตนเอง 
ข้ันท่ี 4 ข้ันสรางและอธิบายคําท่ีมีความหมาย
ขัดแยงกัน 
ข้ันท่ี 5 ข้ันสรางสรรคผลงาน 

ข้ันท่ี 6 ข้ันชื่นชมผลงาน 
 
 
 

ตัวแปรตาม 

1. ความสามารถในการเขียน       
เชิงสรางสรรค 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ตอการเรียนรูดวยการจัดการ
เรียนรูแบบซินเนคติกส 
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        ข้ันท่ี 6 ข้ันชื่นชมผลงาน ใหผูเรียนนําเสนอผลงานของตน ครูและผูเรียนรวมวิพากษวิจารณ
และชื่นชมผลงาน 
 1.7.2 ความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการเขียนเรียบเรียงความ
รู ประสบการณ ตลอดจนความรูสึกนึกคิดและจินตนาการดวยถอยคําท่ีสละสลวย มีแนวคิดแปลกใหม 
นาสนใจ เปนตัวของตัวเองและมีคุณคาในทางสรางสรรค 
 1.7.3 แบบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค หมายถึง แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียน 
เชิงสรางสรรคท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ซ่ึงมีท้ังหมด 3 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 การเขียนเรื่องบรรยายภาพ 
   ตอนท่ี 2 การเขียนเรื่องจากคําท่ีกําหนดให 
   ตอนท่ี 3 การเขียนเรื่องตอจากเรื่องท่ีกําหนดให 
   สําหรับการตรวจใหคะแนนความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค ผูวิจัยไดกําหนด
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
  1) เนื้อหา  
    (1) แนวคิดแปลกใหม ไมซํ้าแบบใคร เขียนไดใจความ มีความสมเหตุสมผลของเนื้อหา 
เนื้อเรื่องมีความเชื่อมโยงกัน กําหนดชื่อเรื่องไดนาสนใจ ให 4 คะแนน 
   ( 2) แนวคิดแปลกใหม เขียนไดใจความ มีความสมเหตุสมผล เนื้อเรื่องมีความเชื่อมโยง
กัน กําหนดชื่อเรื่องไดนาสนใจ ให 3 คะแนน 
   (3) แนวคิดแปลกใหม เนื้อเรื่องมีความเชื่อมโยงกัน กําหนดชื่อเรื่องไดนาสนใจ  
ให 2 คะแนน 
   (4) แนวคิดแปลกใหม แตไมนาสนใจ เนื้อเรื่องมีความเชื่อมโยงกันเพียงเล็กนอย   
กําหนดชื่อเรื่องไมนาสนใจ ให 1 คะแนน 
  2) การนําเสนอเรื่อง 
   ( 1) ลําดับเรื่องราวไดสอดคลองตอเนื่อง มีการเปดเรื่องและดําเนินเรื่องนาสนใจมาก 
เนื้อเรื่องมีความยามตามกําหนด ใหความรู ขอคิดและความเพลิดเพลินแกจิตใจ ให 4 คะแนน 
   (2) ลําดับเรื่องราวไดอยางสอดคลอง มีการเปดเรื่องและดําเนินเรื่องนาสนใจ  
เนื้อเรื่องมีความยาวตามกําหนด ใหความรู ขอคิดและความเพลิดเพลินแกจิตใจให 3 คะแนน  
   (3) ลําดับเรื่องราวไดอยางตอเนื่อง มีการเปดเรื่องและดําเนินเรื่องนาสนใจ        
เนื้อเรื่องมีความยาวตามท่ีกําหนด ใหความรู ความเพลิดเพลินแกจิตใจให 2 คะแนน 
   (4) ลําดับเรื่องราวไมสอดคลอง ไมตอเนื่อง มีการเปดเรื่องและดําเนินเรื่อง          
ไมนาสนใจ เนื้อเรื่องมีความยาวตามท่ีกําหนด ใหความเพลิดเพลินแกจิตใจให 1 คะแนน 
  3) การใชภาษา 
   (1) ใชคําศัพท สํานวน ถอยคําเหมาะสม ตรงตามความหมาย สอดคลองกับ
เรื่องราว การเชื่อมคําท่ีถูกตอง การสะกดคําถูกตองท้ังหมดให 4 คะแนน 
   (2) ใชคําศัพท สํานวน ถอยคําเหมาะสม ตรงตามความหมาย สอดคลองกับ
เรื่องราว การเชื่อมคําท่ีถูกตอง การสะกดผิดพลาด 1-3 จุดให 3 คะแนน 
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   (3) ใชคําศัพท สํานวน ถอยคําเหมาะสม ตรงตามความหมาย สอดคลองกับ
เรื่องราว การเชื่อมคําท่ีถูกตอง การสะกดผิดพลาด 4-6 จุดให 2 คะแนน 
   (4) ใชคําศัพท สํานวน ถอยคําเหมาะสม ตรงตามความหมาย สอดคลองกับ
เรื่องราว การเชื่อมคําท่ีถูกตอง การสะกดผิดพลาด 7 จุดข้ึนไปให 1 คะแนน 
  4) รูปแบบ 
   (1) เขียนไดถูกตองเหมาะสมครบถวนตามรูปแบบแตละองคประกอบของ      
การเขียน ให 4 คะแนน 
   (2) เขียนไดถูกตองครบถวนตามรูปแบบของการเขียน ให 3 คะแนน 
   (3) เขียนไดถูกตองครบถวนตามรูปแบบของการเขียน  มีขอผิดพลาดหนึ่งสวน ให 
2 คะแนน 
   ( 4) เขียนไมถูกตอง ไมครบถวนตามรูปแบบของการเขียน มีขอผิดพลาดมากกวา
หนึ่งสวนให 1 คะแนน 
  5) การปฏิบัติตามคําสั่ง  
   (1) การนําภาพหรือคําศัพทมาเขียนเปนเรื่องราวใหถูกตองครบถวน มีความเหมาะสม
ตามท่ีกําหนดและมีความสอดคลองกัน ปฏิบัติตามคําสั่งทุกอยางให 4 คะแนน 
   (2) การนําภาพหรือคําศัพทมาเขียนเปนเรื่องราวไดถูกตองเพียงบางสวน มีความ
เหมาะสมตามท่ีกําหนด ปฏิบัติตามคําสั่งบางสวน ให 3 คะแนน 
   ( 3) การนําภาพหรือคําศัพทมาเขียนเปนเรื่องราวได แตไมครบถวน ไมมีความ
เหมาะสม ปฏิบัติตามคําสั่งบางสวน ให 2 คะแนน 
   (4) การนําภาพหรือคําศัพทมาเขียนเรื่องราวได แตไมครบถวน ไมมีความเหมาะสม   
ไมปฏิบัติตามคําสั่ง ให 1 คะแนน 
 1.7.4 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส ซ่ึงวัดไดจากแบบประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอน
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
 

1.8 ประโยชนที่ไดรับ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนท่ีไดรับดังนี้ 
             1.8.1 ไดทราบวิธีการพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 
 1.8.2 เปนแนวทางใหครูท่ีสนใจไดศึกษาการพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค 
โดยการใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและไดนําเสนอ
ตามหัวขอตอไปนี้   
 2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551   
  2.1.1 วิสัยทัศนการเรียนรู 

    2.1.2 หลักการ 
         2.1.3 จุดหมาย   

  2.1.4 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน   
         2.1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค   
         2.1.6 มาตรฐานการเรียนรู  
         2.1.7 ตัวชี้วัด   
         2.1.8 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  2.2 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พุทธศักราช 2551 

         2.2.1 ความสําคัญของภาษาไทย 

         2.2.2 วิสัยทัศนการเรียนการสอนภาษาไทย 

         2.2.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

         2.2.4 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง สาระท่ี 2 การเขียน 

              2.3 ความคิดสรางสรรค 

         2.3.1 ความหมายของความคิดสรางสรรค 

         2.3.2 ประโยชนของความคิดสรางสรรค 

         2.3.3 องคประกอบของความคิดสรางสรรค 

         2.3.4 กระบวนการคิดสรางสรรค 

         2.3.5 แนวทางการสงเสริมความคิดสรางสรรค   

         2.3.6 ทฤษฎโีครงสรางทางสติปญญา 

  2.3.7 บรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรค 

  2.3.8 การฝกทักษะการคิดสรางสรรค 

  2.3.9 การวัดและประเมินความคิดสรางสรรค 
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 2.4 การเขียนเชิงสรางสรรค 

                  2.4.1 ความหมายของการเขียน 

                  2.4.2 ความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค 

                  2.4.3 จุดมุงหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค 

                  2.4.4 ลักษณะของการเขียนเชิงสรางสรรค 

                  2.4.5 องคประกอบของการเขียนเชงิสรางสรรค 

                  2.4.6 รูปแบบของการเขียนเชิงสรางสรรค 

                  2.4.7 วิธีสอนเขียนเพ่ือสงเสริมทักษะของการเขียนเชิงสรางสรรค 

                  2.4.8 การประเมินผลการเขียนเชิงสรางสรรค 

                  2.4.9 ประโยชนของการเขียนเชงิสรางสรรค 

            2.5 การจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
                  2.5.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
                  2.5.2 แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
                  2.5.3 ความสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
                  2.5.4 วิธีการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
                  2.5.5 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
                  2.5.6 วิธีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรคดวยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
            2.6 ความพึงพอใจตอการเรียนการสอน 
                 2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
                 2.6.2 ทฤษฎีแรงจูงใจท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 
                 2.6.3 บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนกับความพึงพอใจ 
            2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
                 2.7.1 งานวิจัยในประเทศ 
                 2.7.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
 

2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปลี่ยนแปลงมาจากหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544 ซ่ึงกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนค นดี 

มีปญญา มีคุณภาพชีวิตดี มีความสามารถแขงขันในเวทีโลก  ใหสถานศึกษามีสวนรวมในการพัฒนา

หลักสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 1) โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
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 2.1.1 วิสัยทัศน   

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติ  

ใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังทางรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและ

เปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษา

ตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา  ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 3)  

 2.1.2 หลักการ  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหลักสูตรท่ีสําคัญ  (กระทรวงศึกษาธิการ , 

2551, หนา 3) ดังนี้ 

  1) เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐาน

การเรียนรูเปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู  ทักษะ เจตคติ  และคุณธรรม  

บนพ้ืนฐานของความเปนไทย ควบคูกับความเปนสากล 

   2)  เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน เพ่ือท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา

อยางเสมอภาคและมีคุณภาพ 

   3) เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจใหสังคมมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

33   4) เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุน33ท้ังดานสาระการเรียนรู เวลา และการจัดการ

เรียนรู 

   5)  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   6)  เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูดวยประสบการณ 

 2.1.3 จุดหมาย   

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข  

มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  จึงกําหนดเปนจุดหมาย  เพ่ือใหเกิดกับผูเรียนเม่ือจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 3-4) ดังนี้ 

  1)  มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดถือหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

  2) มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา  

การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
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   3)  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

   4) มีความรักชาติ  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิต

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   5) มีจิตสํานึกในกรอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  การอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอมมีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม  และอยูรวมกันในสังคม

อยางมีความสุข  

 2.1.4 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน   

 ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

มุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 4)  

  1)  ความสามารถในการสื่อสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสาร  การเลือกรับ

หรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตองตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

  2) ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห 

การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบเพ่ือนําไปสู การสรางองคความรู

หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

  3)  ความสามารถในการแกปญหาเปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเผชิญ

ไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม 

  4)  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ 

ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันและการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดี

ระหวางบุคคล  

  5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยี

ดานตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม   

 2.1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค   

 ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังในฐานะ

พลเมืองไทยและพลโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 5) 

  1 ) รักชาติ ศาสน กษัตริย 

  2 ) ซ่ือสัตยสุจริต 

  3 ) มีวินัย 

  4 ) ใฝเรียนรู 

  5 ) อยูอยางพอเพียง 
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  6 ) มุงม่ันในการทํางาน 

  7 ) รักความเปนไทย 

  8 ) มีจิตสาธารณะ 

 นอกจากนี้  สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ิมเติมใหสอดคลอง

ตามบริบทและจุดเนนของตนเอง 

 2.1.6 มาตรฐานการเรียนรู  

 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล  ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551, หนา 5)  

  1 ) ภาษาไทย 

  2 ) คณิตศาสตร 

  3 ) วิทยาศาสตร 

  4 ) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  5 ) สุขศึกษาและพลศึกษา 

  6 ) ศิลปะ 

  7 ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  8 ) ภาษาตางประเทศ 

 ในแตละกลุมสาระการเรียนรู  ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของ 

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งท่ีผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได และมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงคอยางไร  เม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสําคัญ

ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการอะไร 

จะสอนอยางไร  และประเมินอยางไร  รวมท้ังเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกซ่ึงรวมถึงการ

ทดสอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและการทดสอบระดับชาติระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพ

ดังกลาวเปนสิ่งสําคัญท่ีชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ี

มาตรฐานการเรียนรูกําหนดเพียงใด 

 2.1.7 ตัวช้ีวัด   

 ตัวชี้วัดระบุสิ่งท่ีนักเรียนพึงรูและปฏิบัติได  รวมท้ังคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับชั้น  

ซ่ึงสะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรูมีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรมนําไปใชในกา รกําหนด

เนื้อหาจัดทําหนวยการเรียนรูจัดการเรียนการสอนและเปนเกณฑสําคัญสําหรับการวัดประเมินผลเพ่ือ

ตรวจสอบคุณภาพผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 6) 
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   1 ) ตัวชี้วัดชั้นป เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละชั้นปในระดับการศึกษาภาค

บังคับ (ประถมศึกษาปท่ี 1- มัธยมศึกษาปท่ี 3) 

  2 ) ตัวชี้วัดชวงชั้น  เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(มัธยมศึกษาปท่ี 4- 6) 

 2.1.8 การวัดและประเมินผลการเรียนรู   

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ     

การประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน

ใหประสบผลสําเร็จนั้นผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือใหบรรลุตาม

มาตรฐานการเรียนรูสะทอนสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซ่ึงเปน

เปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปนระดับชั้นเรียนระดับ

สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับชาติการวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ  ความกาวหนาและ

ความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนา

และเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 23) 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาต ิมีรายละเอียด ดังนี ้

  1) การประเมินระดับชั้นเรียน เปนการวัดและประเมินผลท่ีอยูในกระบวนการจัดการเรียนรู

ผูสอนดําเนินการเปนปกติและสมํ่าเสมอในการจัดการเรียนการสอนใชเทคนิคการประเมินอยางหลากหลาย  

  2) การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินท่ีสถานศึกษาดําเนินการเพ่ือตัดสิน

ผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะ

อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผูปกครองและ

ชุมชน 

  3) การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือใชเปนขอมูล

พ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  4) การประเมินระดับชาติเปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ  ตาม

มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนท่ี

เรียนในชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 

เขารับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ  
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เพ่ือนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

ในระดับนโยบายของประเทศ 

 จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สรุปไดวา  

ตองการสรางใหเยาวชนไทย “เปนคนดี เปนคนเกง และมีความสุขในชีวิต” 

 จุดเดนท่ีสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  นอกจาก

จะกําหนดภาพความสําเร็จท่ีชัดเจนท่ีมุงสูตัวผูเรียน ยังมีจุดเดนอ่ืนท่ีสําคัญอีก 4 ประการ คือ  

  1) กําหนดตัวชี้วัดเปนชั้นป เพ่ือท่ีครูผูสอน นักเรียน และผูปกครองจะไดทราบวา เม่ือผูเรียน

เรียนจบแตละปในแตละรายวิชา ผูเรียนควรจะมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคอะไรบาง  

  2) กําหนดสาระการเรียนรูแกนกลาง เพ่ือใหโรงเรียนทุกแหงสามารถนําไปจัดการเรียน

การสอนใหทัดเทียมกันได โดยสามารถจะเพ่ิมเติมสาระการเรียนรูทองถ่ินได  

   3) กําหนดเกณฑมาตรฐานการจบหลักสูตรและแนวปฏิบัติการวัดผล เพ่ือใหโรงเรียน

สามารถนําไปใชวัดผลจากความสามารถจริงของผูเรียน  

           4) กําหนดใหผูเรียนใหบริการสังคม เพ่ือเปนกิจกรรมของผูเรียนท่ีตอเนื่องทุกป 

       จากจุดเดนดังกลาว หากโรงเรียนนําไปจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะดีข้ึนในทุกๆ ดาน 

 

2.2 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในประเด็นสําคัญ
ดังตอไปนี้ 
 2.2.1 ความสําคัญของภาษาไทย 

  ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรม  อันกอใหเกิดความเปน
เอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร
เพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงานและการ
ดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู 
ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาความรู กระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ 
และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิ
ปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู 
อนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 
 2.2.2 วิสัยทัศนการเรียนการสอนภาษาไทย 
 ภาษาไทยเปนทักษะท่ีตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือนําไปใชในชีวิตจริง 
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    การอาน การอานออกเสียงคํา ประโยค การอานบทรอยแกว คําประพันธชนิดตางๆ  
การอานในใจเพ่ือสรางความเขาใจและการคิดวิเคราะห สังเคราะหความรูจากสิ่งท่ีอาน เพ่ือนําไป  
ปรับใชในชีวิตประจําวัน 

    การเขียน การเขียนสะกดคําตามอักขระวิธี การเขียนสื่อสารรูปแบบตางๆ การเขียน
เรียงความ ยอความ เขียนงานจากการศึกษาคนควา เขียนตามจินตนาการ เขียนวิเคราะห วิจารณ
และเขียนเชิงสรางสรรค 
 การฟง การดู และการพูด การฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรูสึก พูดลําดับเรื่องราวตางๆ อยางมีเหตุผล การพูดในโอกาสตางๆ ท้ังเปนทางการและไมเปน
ทางการและการพูดเพ่ือโนมนาวใจ 
 หลักการใชภาษา ศึกษาธรรมชาติและกฎเกณฑของภาษาไทย  การใชภาษาใหถูกตอง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแตงบทประพันธประเภทตางๆ และอิทธิพลของภาษาตางประเทศ
ในภาษาไทย 

    วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะหวรรณกรรมเพ่ือศึกษาขอมูล แนวความคิดคุณคาของ
งานประพันธ และเพ่ือความเพลิดเพลิน การเรียนรูและทําความเขาใจบทเห บทรองเลนของเด็ก เพลง
พ้ืนบานท่ีเปนภูมิปญญาท่ีมีคุณคาของไทย ซ่ึงถายทอดความรูสึกนึกคิด คานิยม ขนมธรรมเนีย ม
ประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพ่ือใหเกิดความซาบซ้ึงและภูมิใจใน
บรรพบุรุษท่ีไดสั่งสมสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน 

    2.2.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู  
    สาระท่ี 1 การอาน 
    มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหา

ในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
    สาระท่ี 2 การเขียน 
    มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ  และการเขียน

เรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

    สาระท่ี 3 การฟง การดู และการพูด 
    มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิดและ

ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 สาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย 
    มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ

พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
    สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
    มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยไดอยางเห็น

คุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
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    2.2.4 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง สาระท่ี 2 การเขียน 
    หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 สาระท่ี 2 การเขียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 
หนา 25) ดังนี ้

 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด 

 

2. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง
ชัดเจน และเหมาะสม 

3. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดเพ่ือใชพัฒนางานเขียน 

4. เขียนยอความจากเรื่องสั้นๆ 

 

5. เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดา
มารดา 

6. เขียนบันทึกและเขียนรายงาน
จากการศึกษาคนควา 

8. มีมารยาทในการเขียน 

- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบตัวอักษรไทยการเขียน
สื่อสาร 

- คําขวัญ 

- คําแนะนํา 

- การนําแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดไปพัฒนางานเขียน 

- การเขียนยอความจากสื่อตางๆ เชน 
นิทาน ความเรียงประเภทตางๆ ประกาศ จดหมาย  
คําสอน 

- การเขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดา
มาดา 

- การเขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดา
มาดา 

- การเขียนบันทึก  และเขียนรายงานจาก
การศึกษาคนควา 

มารยาทในการเขียน 

  
 จากหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยเปนสาระการเรียนหลักเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู และการถายทอดความรูสราง
พ้ืนฐานการคิด เพ่ือใหสามารถเรียนรูและแกปญหาได โดยเฉพาะในดานการเขียนซ่ึงไดเนนการใช
ความรูและประสบการณเขียนประโยค ขอความและเรื่องราวแสดงความคิดความรูสึก ความตองการ
และจินตนาการ ใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน รวมท้ังการปลูกฝงคุณลักษณะอันประสงคใน
การเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในดานมารยาทการเขียนและนิสัยรักการเขียน จึงกลาวไดวา 
การเขียนเชิงสรางสรรคเปนการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใชกระบวนการเขียนเปน
เครื่องมือในการเรียนรู และสามารถถายทอดความรู ความคิด ใชเปนพ้ืนฐานในการคิดสรางสรรค การ
เรียนรู และการแกปญหาในชีวิตจริงได รวมท้ังเปนการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคในดาน
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มารยาทการเขียน และนิสัยรักการเขียนใหแกผูเรียน อันสงผลใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง เขาใจ
ตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน เอ้ือเฟอเผื่อแผ สามารถแกปญหาความขัดแยงในอารมณอยางเหมาะสม 
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดชําปางาม 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ดังนี้ 

 สาระท่ี 2 การเขียน 
 มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ  และการเขียน

เรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดท่ี 7 การเขียนเรื่องราวตามจินตนาการ 
 สาระการเรียนรู  
 การเขียนเรื่องราวจากจินตนาการ  
 จากตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเขียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 นั้น 

เนนใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑและขอบขายในการเขียน สามารถนําไปใช
การติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนได ซ่ึงนักเรียนสามารถจะใชความคิดและจินตนาการของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปนแนวทางในการจัดการสอนเขียนเชิงสรางสรรคใหแกนักเรียนไดเปนอยางดี 

 

2.3 ความคิดสรางสรรค 

 

 ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งท่ีมีอยูแลวในตัวบุคคลเปนความคิดท่ีมีคุณคาสําคัญยิ่งของ
มนุษยท่ีชวยในการริเริ่มสรางสรรค การปรับปรุง การแกปญหา และการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
ผูวิจัยไดศึกษาแบงเปนหัวขอ ดังนี้ 

 2.3.1 ความหมายของความคิดสรางสรรค 

 ความคิดสรางสรรค (creative thinking) เปนสิ่งจําเปนสําหรับการเขียน เพราะผูเขียน

จะตองใชจินตนาการหรือความคิดคํานึงของตนเองออกมาดวยถอยคําสละสลวยประทับใจผูอานแลว

นําไปสูการเขียนไดมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาใหนิยามของความคิดสรางสรรคไวหลายทานดังนี้ 

 ทอแรนซ (Torrance, 1963, p. 47) ไดกลาวไววา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถ

ของบุคคลในการคิดแกปญหาดวยการคิดอยางลึกซ้ึง ท่ีนอกเหนือไปจากลําดับของการคิดอยางปกติธรรมดา 

เปนลักษณะเฉพาะภายในตัวบุคคลท่ีจะสามารถคิดไดหลายแงมุม ผสมผสานจนไดผลใหมซ่ึงถูกตอง

สมบูรณกวา ซ่ึงคลายกับ แอนเดอรสัน (Anderson, 1970, pp. 90-93) ท่ีกลาววาความคิดสรางสรรค หมายถึง 

ความสามารถของบุคคลในการคิดแกปญหาดวยการคิดอยางลึกซ้ึงท่ีนอกเหนือไปจากความคิดธรรมดา       

เปนความคิดใหมท่ีตรงกันขามกับความคิดเดิม โดยใชประสบการณท่ีผานมาสรางรูปแบบความคิด

หรือผลผลิตใหมท่ีสมบูรณแบบ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

19 

 แอนเดอรสัน และคนอ่ืนๆ (Andreson, et al., 1970, pp. 47) ไดกลาววา  ความคิด

สรางสรรคคือ ความสามารถของบุคคลในการคิดแกปญหาดวยการคิดอยางลึกซ้ึง ท่ีนอกเหนือไปจาก

การคิดอยางปกติธรรมดา  เปนลักษณะภายในตัวบุคคลท่ีสามารถจะคิดไดหลายแง หลายมุม 

ผสมผสานจนไดผลิตผลใหมท่ีถูกตองสมบูรณกวา 

 กิลฟอรด (Guilford, 1968, p. 389) ไดใหความหมายวาความคิดสรางสรรคเปนลักษณะ

ความคิดแบบอเนกนัย (divergent thinking) คือความคิดหลายทิศทางหลายแงหลายมุม คิดได

กวางไกล ลักษณะความคิดเชนนี้จะนําไปสูการประดิษฐสิ่งแปลกใหมรวมท้ังการคิดหาวิธีการแกปญหา

ใหสําเร็จดวย ความคิดอเนกนัย ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม (originality) ความคลองในการคิด (fluency) 

ความยืดหยุนในการคิด (flexibility) และความละเอียดลออ (elaboration) ซ่ึงลักษณะความคิดนี้เปนหนทาง

ชวยใหคนพบความคิดท่ีมีคุณภาพหรือความคิดสรางสรรค 

 สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2537, หนา 2) กลาววาความคิดสรางสรรคเปนเรื่องท่ี

สลับซับซอนเปนสิ่งแปลกใหมมีคุณคา เปนความสามารถในการเชื่อมโยงสัมพันธสิ่งของ หรือความคิด

ท่ีแตกตางกันเขาดวยกัน บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะตองเปนคนท่ีมีความแปลกเปนของตัวเอง  

(originality) เปนผูมีความคิดคลอง (fluency) มีความยืดหยุน (flexibility) และใหรายละเอียดใน

ความคิดนั้นๆ ได  (elaboration) 

 ประพันธศิริ สุเสารัจ (255 6, หนา 20 6) กลาววาความคิดสรางสรรคหมายถึง

ความสามารถในการจินตนาการและรวบรวมความคิดเดิมอยางหลากหลายและรวดเร็ว แลวสรางเปน

ความรู ความคิดใหมของตนเอง สามารถคิดนอกกรอบได มีผลงานการคิด สามารถริเริ่มและ

สรางสรรคผลงานหรือสิ่งใหมๆ ได เชน งานเขียน งานศิลปะ งานสรางสรรค ผลงานอ่ืนๆ 

 จากความหมายของความคิดสรางสรรคท่ีไดกลาวมา สรุปไดวา ความคิดสรางสรรคเปน

สมรรถภาพดานหนึ่งของสมองมนุษยท่ีคิดไดหลายทิศทางหลายแงมุม และเปนความคิดแปลกใหมของ

บุคคลท่ีมีตอสิ่งเรา แลวบุคคลนั้นจะแปลงความคิดออกมาเปนผลผลิตอยางใดอยางหนึ่งหรือเปนการ

กระทําท่ีเปนแนวทางในการแกปญหาตางๆ โดยใชความรูหรือประสบการณเดิมเปนองคประกอบสําคัญ 

กอใหเกิดความคิดแบบหลายทิศทางและการคิดแบบโยงความสัมพันธระหวางประสบการณเดิม

ของตนกับสิ่งเราตางๆ จนเกิดความคิดแปลกใหม ความคิดสรางสรรคจะมีอยูในตัวบุคคล ซ่ึงสามารถ

สงเสริมและพัฒนาไดโดยอาศัยการเรียนรูและการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวย 

 2.3.2 ประโยชนของความคิดสรางสรรค 

 ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถของบุคคลท่ีแสดงความคิดหลากหลายทิศทาง หลาย

แงมุม โดยนําประสบการณท่ีผานมาเปนพ้ืนฐานทําใหเกิดความคิดใหม อันนําไปสูการประดิษฐคิดคนตางๆ 

ท่ีแปลกใหมอันจะกอใหเกิดประโยชนตอสภาพการดํารงชีวิตของมนุษย ความคิดสรางสรรค

มีประโยชนตอตนเองและสังคม ดังนี้ (สุคนธ สินธพานนท และคนอ่ืนๆ 2551, หนา 31)  
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   1) ประโยชนตอตนเอง  

   (1) เปนการผอนคลายอารมณ ลดความเครียด ความคับของใจ ความกาวราว 

เพราะไดแสดงออกอยางอิสระท้ังดานความคิดและการปฏิบัติ 

   (2) มีความสนุก ความสุข ความเพลิดเพลิน และความภาคภูมิใจในการไดคิด  

ไดทํางานหรือผลิตชิ้นงานท่ีแปลกใหมจากความสามารถของตนจนประสบความสําเร็จ  

   (3) สรางนิสัยในการทํางานท่ีดี ผูท่ีมีความคิดสรางสรรคจะเปนผูท่ีมีความ

พยายาม ไมทอถอย มีความอุตสาหะ ขวนขวายในการสรางสรรคตนเองและสิ่งแวดลอมใหอยูใน

ลักษณะท่ีเหมาะสม 

   2) ประโยชนตอสังคม 

   (1) ทําใหการดําเนินชีวิตของตนมีความสะดวกสบายมากข้ึน เพราะมีผลงาน

สรางสรรคของมนุษยอยูตลอดเวลา มีสิ่งประดิษฐอันเกิดจากความคิดสรางสรรคของมนุษย เชน 

รถยนต เครื่องบิน เครื่องจักร รถแทรกเตอร เครื่องพิมพ เครื่องเก็บผลไม โทรศัพท ฯลฯ 

   (2) มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จากการคนพบในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําให

ไดผลผลิตสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการมีชีวิตอยู เชน ดานการแพทย การศึกษา การเกษตร 

ดานโภชนาการ การดูแลสุขภาพอนามัย ฯลฯ  

   (3) ชวยแกปญหาสังคม การท่ีสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลาทํา

ใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา เชน สภาพแวดลอมเปนพิษ ปญหาขาดท่ีอยูอาศัย ความยากจน การผลิต

เครื่องมืออุปกรณเครื่องใชตางๆ ความคิดสรางสรรคเปนสวนหนึ่งในการชวยแกปญหา 

   (4) ทําใหสังคมมีความเจริญกาวหนาในดานตางๆ อาทิ ดานการศึกษา 

ดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองการปกครอง ดานสังคมและวัฒนธรรม ฯลฯ ความคิดสรางสรรคของ

มนุษยจะชวยใหการดําเนินกิจการในดานตางๆ ดังกลาวเปนไปในทางท่ีเปนประโยชน  

 สรุปไดวา ความคิดสรางสรรคมีประโยชนอยางมากในการชวยใหบุคคลทําสิ่งตางๆ สําเร็จ

ไดดวยดี มีประสิทธิภาพ และเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีตองปลูกฝงใหกับเด็กเพ่ือชวยสรางนิสัยท่ีดี

ใหกับเด็กจะไดสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชไดเอง โดยไมตองลอกเลียนแบบความคิดของผูอ่ืน 

 2.3.3 องคประกอบของความคิดสรางสรรค 

 ความคิดสรางสรรคเปนสมรรถภาพทางสมองประการหนึ่งของมนุษย ซ่ึงเปน

ความสามารถของบุคคลท่ีจะคิดแตกแยกออกไปหลายทิศทาง หลายแงหลายมุม หรือท่ีเรียกวาการคิด

แบบอเนกนัย (divergent thinking) ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการแกปญหานานาประการเปนการ

คิดท่ีกอใหเกิดสิ่งใหมๆ โดยอาศัยองคประกอบของความคิดสรางสรรค กิลฟอรด (Guilford, 1968, p. 

62) ไดใหรายละเอียดเก่ียวกับองคประกอบของความคิดสรางสรรคในสวนของลักษณะความคิดไวดังนี้ 
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  1) ความคิดคลองตัว (fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีไมซํ้ากันในเรื่องเดียวกันแบงเปน 

   (1 ) ความคลองแคลวทางดานถอยคํา (word fluency) เปนความสามารถในการใช

ถอยคํา 

   (2) ความคลองแคลวทางดานการโยงความสัมพันธ (associational fluency) เปนความสามารถ

ท่ีจะคิดหาถอยคําท่ีเหมือนหรือคลายกันมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากไดภายในเวลาท่ีกําหนด 

   (3) ความคลองแคลวทางการแสดงออก (ecpressional fluency) เปนความสามารถ

ในการใชวลีหรือประโยค กลาวคือ สามารถท่ีจะนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็วเพ่ือใหไดประโยคท่ีตองการ 

   (4) ความคลองแคลวในการคิด (ideational fluency) เปนความสามารถท่ีจะคิด

สิ่งท่ีตองการภายในเวลาท่ีกําหนด เชน ใหคิดหาประโยชนของกอนอิฐมาใหไดมากท่ีสุดภายในเวลาท่ี

กําหนดให ซ่ึงอาจเปน 5 นาที หรือ 10 นาที 

  2) ความคิดริเริ่ม (originality) หมายถึงลักษณะความคิดแปลกใหม แตกตางจากความคิด

ธรรมดา หรือความคิดงายๆ ความคิดริเริ่ม หรือท่ีเรียกวา wild idea ซ่ึงเปนความคิดท่ีเปนประโยชน

ท้ังตอตนเองและสังคม  

  3) ความคิดยืดหยุน (flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิด แบงออกเปน 

   (1) ความคิดยืดหยุนท่ีเกิดข้ึนทันที (spontaneous flexibility) เปนความสามารถท่ีจะ

พยายามคิดใหหลายอยาง อยางอิสระ เชน คนท่ีมีความคิดยืดหยุนในดานนี้ จะคิดไดวาประโยชนของ

กอนหินมีอะไรบางหลายอยาง ในขณะท่ีคนท่ีไมมีความคิดสรางสรรคจะเกิดไดเพียงอยางเดียว หรือ

สองอยางเทานั้น 

   (2) ความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง (adaptive flexbility) ซ่ึงมีประโยชนตอการ

แกปญหา คนท่ีมีความคิดยืดหยุนจะคิดไดไมซํ้ากัน ตัวอยางเชนในขอ 1 ในเวลา 5 นาที ทานลองคิดวาทาน

สามารถจะใชหวายทําอะไรไดบาง คําตอบคือ กระบุง กระจาด ตะกรา กลองใสดินสอ กระออมเก็บน้ํา เปล 

เตียงนอน ตู โตะเครื่องแปง เกาอ้ี เกาอ้ีนอนเลน โซฟา ตะกรา ชะลอม กรอบรูป ก๊ิบเสียบผม ดามไมเทนนิส 

ไมแบดมินตัน เปนตน หรือหากนําเอาคําตอบดังกลาวมาจัดเปนประเภทก็จะจัดได 5 ประเภท ดังนี้ 

   ประเภทท่ี 1 เฟอรนิเจอร ตู เตียงนอน โตะ เกาอ้ี โซฟา 

   ประเภทท่ี 2 เครื่องใช กระบุง กระจาด ตะกรา กระ ปุกออมสิน 

   ประเภทท่ี 3 เครื่องกีฬา ตะกรา ดามไมเทนนิส ดามไมแบดมินตัน 

   ประเภทท่ี 4 เครื่องประดับ ก๊ิบเสียบผม  

   ประเภทท่ี 5 เครื่องเขียน  กลองใสดินสอ 

  เพราะฉะนั้น จะเห็นไดวา ความคิดยืดหยุนจะเปนตัวเสริมใหความคิดคลองแคลวมีความ

แปลกแตกตางออกไป หลีกเลี่ยงการซํ้าซอน หรือเพ่ิมคุณภาพความคิดใหมากข้ึนดวยการจัดเปน

หมวดหมู และหลักเกณฑยิ่งข้ึน 
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 นับไดวาความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน เปนความคิดพ้ืนฐานท่ีจะนําไปสูความคิด

สรางสรรค คือไดหลายหมวดหมูหลายประเภท ตลอดจนสามารถเตรียมทางเลือกไวหลายทาง

ความคิดยืดหยุนจึงเปนความคิดเสริมคุณภาพใหดี 

  4) ความคิดละเอียดลออ (elaboration) ความคิดในรายละเอียด คิดเปนข้ันตอน สามารถ

อธิบายใหเห็นภาพพจนไดอยางชัดเจน ความคิดละเอียดประณีตจัดเปนรายละเอียดท่ีนํามาตกแตงและ

ขยายความคิดครั้งแรกใหสมบูรณยิ่งข้ึน พัฒนาการของความคิดละเอียดลออนั้น ข้ึนอยูกับองคประกอบ

ตอไปนี้ 

   (1) อายุ เด็กท่ีมีอายุมากจะมีความสามารถทางดานความคิดละเอียดลออ

มากกวาเด็กอายุนอย 

   (2) เพศ เด็กหญิงจะมีความสามารถมากกวาเด็กชายในดานความคิดละเอียดลออ 

   (3) ความสังเกต เด็กท่ีมีความสามารถดานการสังเกตสูงจะมีความสามารถ

ทางดานความคิดละเอียดลออสูงดวย 

 นอกจากนี้ กิลฟอรด และฮูฟเนอร (Guilford & Hoepfner, 1971, pp. 125-143) ไดศึกษา

องคประกอบของความคิดสรางสรรคเพ่ิมเติมและพบวาความคิดสรางสรรคตองมีองคประกอบอยางนอย 8 

องคประกอบ ไดแก ความคิดคลองตัว ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ ความไวตอ

ปญหา ความสามารถในการใหนิยามใหม ความซึมซาบและความสามารถในการทํานาย 

 สรุปไดวา องคประกอบของความคิดสรางสรรคมีหลายลักษณะ ไดแก ลักษณะความคิดคลองตัว 

ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ ซ่ึงเปนความสามารถทางสมอง  ท่ีคิดไดกวางไกล

หลายทิศทาง หรือท่ีเรียกวา ลักษณะการคิดอเนกนัย รวมถึงการคิดแกปญหาตางๆ ไดอยางวองไว 

 2.3.4 กระบวนการคิดสรางสรรค 

 กระบวนการทางความคิดสรางสรรค หมายถึงวิธีการคิดหรือกระบวนการทํางานทางสมอง

อยางมีข้ันตอน และสามารถคิดแกปญหาไดสําเร็จ ทอแรนซ (Torrance, 1965) ไดใหคําอธิบายวา 

เปนกระบวนการของความรูสึกไวตอปญหา หรือสิ่งท่ีบกพรองขาดหายไป แลวจึงรวบรวมความคิดตั้ง

เปนสมมติฐานข้ึน ตอจากนั้นก็ทําการรวบรวมขอมูลตางๆ เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งข้ึนข้ันตอไป    

จึงเปนการรายงานผลท่ีไดรับจากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปนแนวคิดและแนวทางใหมตอไป 

  ข้ันท่ี 1 การพบความจริง (fact finding) ในข้ันนี้ตั้งแตเกิดความรูสึกกังวลใจ มีความ

สับสน วุนวาย (mess) เกิดข้ึนในจิตใจแตไมสามารถบอกไดวาเปนอะไร จากจุดนี้ก็พยายามตั้งสติและ

พิจารณาดูวาความยุงยาก วุนวาย สับสน หรือสิ่งท่ีทําใหกังวลใจนั้นคืออะไร 

  ข้ันท่ี 2 การคนพบปญหา (problem finding) ข้ันนี้เกิดตอจากข้ันท่ี 1 เม่ือได

พิจารณาโดยรอบคอบ จึงสรุปไดวา ความกังวลใจ ความสับสน วุนวาย ในใจนั้น ก็คือ การมีปญหา

เกิดข้ึนนั่นเอง 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

23 

  ข้ันท่ี 3 การตั้งสมมติฐาน (idea finding) ข้ันนี้ตอจากข้ันท่ี 2 เม่ือรูวามีปญหาเกิดข้ึนก็จะ

พยายามคิดและตั้งสมมติฐานข้ึนและรวบรวมขอมูลตางๆ เพ่ือนําไปใชในการทดสอบสมมติฐานในข้ัน

ตอไป 

  ข้ันท่ี 4 การคนหาคําตอบ (solution finding) ในข้ันนี้ก็จะพบคําตอบจากการทดสอบ

สมมติฐานในข้ันท่ี 3 

  ข้ันท่ี 5 ยอมรับผลจากการคนพบ (acceptance finding) ข้ึนนี้จะเปนการยอมรับ

คําตอบท่ีไดจากการพิสูจนเรียบรอยแลววาจะแกปญหาใหสําเร็จไดอยางไร และตอจากจุดนี้การ

แกปญหาหรือการคนพบยังไมจบตรงนี้ แตท่ีไดจากการคนพบจะนําไปสูหนทางท่ีจะทําใหเกิดแนวคิด

หรือสิ่งใหม (new challenges) ตอไป 

  กรมวิชาการ (2534, หนา 10) ไดระบุไววา ความคิดสรางสรรค เปนกระบวนการ

เชื่อมโยงความรูท่ีมีอยูเขาดวยกัน อันจะนําไปสูการแกปญหาใหมท่ีอาจจะใชเวลาคิดอันรวดเร็วหรือ

ยาวนานท้ังนี้ข้ึนอยูกับปญหานั้นซ่ึงมีลําดับการคิดดังนี้ 

  ข้ันเตรียม (the stage of preparation) เปนข้ันการรวบรวมประสบการณเกาๆ 

รูจักการลองผิด ลองถูก และตั้งสมมติฐานเพ่ือแกปญหาตางๆ  

  ข้ันครุนคิด (the stage of frustration) เปนระยะท่ีมีอารมณตางๆ เชน  กระวน

กระวายตึงเครียด อันเนื่องจากการครุนคิดท่ีจะแกปญหานั้น แตยังคิดไมออก 

  ข้ันของการเกิดความคิด (the period of moment insight) เปนระยะท่ีเกิดความคิดแวบ

ข้ึนมาในสมองทันทีทันใด มองเห็นวิธีการแกปญหานั้น หรือเปนการพบคําตอบ 

  ข้ันพิสูจน (the stage of verification) เปนระยะการตรวจสอบประเมินผล โดยใช

เกณฑตางๆ เพ่ือดูวาคําตอบท่ีคิดออกมานั้นเปนความจริงหรือไม 

  กรมวิชาการ (2534, หนา 11) ไดระบุไววา กระบวนการของความคิดสรางสรรคเกิด

จากการคิดสิ่งใหมโดยการลองผิดลองถูก (trial and error) และแบงข้ันตอนไว 4 ข้ันไดแก 

  ข้ันเตรียม (preparation) เปนข้ันเตรียมขอมูลตางๆ ขอมูลเก่ียวกับการกระทําหรือ

แนวทางท่ีถูกตอง หรือขอมูลระบุปญหาหรือขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง 

  ข้ันความคิดครุกรุนหรือระยะฟกตัว (incubation) เปนข้ันท่ีอยูในความวุนวายของ

ขอมูลตางๆ ท้ังใหม และเกา ปราศจากความเปนระเบียบเรียบรอย ไมสามารถจะขมวดความคิดนั้นจึง

ปลอยความคิดไวเงียบๆ 

  ข้ันความคิดกระจางชัด (illumination) เปนข้ันท่ีความคิดสับสนนั้นไดผานการเรียบเรียง

และเชื่อมโยงความสัมพันธตางๆ เขาดวยกันใหมีความกระจางชัดและสามารถมองเห็นภาพพจนมโนทัศน

ของความคิด 
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  ข้ันทดสอบความคิดและพิสูจนใหเห็นจริง (verification) เปนข้ันท่ีไดรับความคิด 1 

ข้ันจากขางตน เพ่ือพิสูจนวาเปนความคิดท่ีเปนจริง และถูกตองหรือไม 

 สรุปไดวา กระบวนการทางความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการคิดเพ่ือหาทางแกไขปญหา

เชิงสรางสรรค มีลักษณะเปนกระบวนการแกปญหาตามแนววิทยาศาสตร 4 ข้ัน ไดแก  เกิดปญหา 

ตั้งสมมติฐาน ทดลองเพ่ือทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห สรุปผล 

 2.3.5 แนวทางการสงเสริมความคิดสรางสรรค 

 การสงเสริมความคิดสรางสรรคสามารถทําไดหลายทาง ท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงเปน

ความสามารถท่ีมีอยูในมนุษยทุกคน สามารถกระตุนหรือสงเสริมใหเกิดข้ึนได ดวยการฝกหรือสงเสริม

ใหถูกวิธี ความคิดสรางสรรคเปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนไดจากการเรียนรู (สุคนธ สินธพานนท และคนอ่ืน  ๆ

2551, หนา 34-35) ไดเสนอวิธีการสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคไวดังนี้   

   1) จัดบรรยากาศในหองเรียนใหนักเรียนรูสึกเปนอิสระ ไมถูกควบคุมดวยระเบียบวินัย

นักเรียนสามารถแสดงความคิดใหมๆ แปลกๆ ของตนเอง เม่ือนักเรียนมีอิสระในการคิด  การตัดสินใจ 

ยอมทําใหเกิดความคิดสรางสรรค 

   2) สงเสริมใหนักเรียนถาม และใหความสนใจตอคําถามแปลกๆ ของนักเรียน ดวย

การตอบคําถามอยางมีชีวิตชีวา ครูไมเนนคําตอบท่ีถูกตองเพียงอยางเดียว เพราะในการแกปญหานั้น

แมนักเรียนจะใชวิธีเดาบางก็ควรยอม และควรกระตุนใหนักเรียนไดวิเคราะห คนหาและพิสูจนคําตอบ

โดยการใชวิธีชี้แนะใหนักเรียนหาคําตอบจากแหลงตางๆ เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการคิดวิเคราะหซ่ึงจะ

นําไปสูการคิดสรางสรรค 

   3) สงเสริมใหนักเรียนตอบคําถามชนิดปลายเปดท่ีมีความหมาย ไมมีคําตอบท่ีแนนอน

ตายตัว คําถามลักษณะนี้จะสนับสนุนใหนักเรียนคนควาหาความรูหาขอมูลจากแหลงตางๆ มากข้ึน 

   4) สนับสนุนใหนักเรียนเรียนรูมากข้ึน โดยใหขอมูลขาวสารท่ีจะกระตุนใหนักเรียนมี

ความสนใจท่ีจะเรียนรูเพ่ิมข้ึนดวยตนเอง ชื่นชมนักเรียนท่ีพยายามเรียนรูดวยตนเอง เปนการให

กําลังใจแกนักเรียนและเปนสวนผลักดันใหนักเรียนริเริ่มในกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ 

และคิดหาวิธีการแปลกใหมท่ีจะทําใหบรรลุผลการเรียนรูตามเปาหมาย 

   5) สงเสริมใหนักเรียนใชจินตนาการของตนเองและยกยองชมเชยเม่ือนักเรียนมี

จินตนาการท่ีแปลกกวาผูอ่ืน ซ่ึงเปนการแสดงออกถึงการมีความริเริ่มสรางสรรค หรือชื่นชมผลงาน

นักเรียนท่ีมีการพัฒนาชิ้นงานท่ีแปลกใหมและเปนประโยชนตอสังคม 

   6) สงเสริมกระบวนการคิดสรางสรรค โดยสงเสริมใหนักเรียนหาความสัมพันธ

ระหวางขอมูล ในรูปแบบท่ีแปลกใหมจากเดิม สงเสริมใหคิดวิธีแกปญหาใหมๆ และมีความกลาเสี่ยง 

 สรุปไดวาการสงเสริมความคิดสรางสรรคจึงจําเปนตองกระตุน และไดรับการสงเสริมดวย

วิธีการและเทคนิคตางๆ เพ่ือใหเด็กไดเกิดการเรียนรูเกิดจินตนาการ จนสามารถพัฒนาศักยภาพ
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ทางดานความคิดสรางสรรคข้ึนไดดวยตนเอง และควรสงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคท่ีจําเปนตองใชเวลาในการฝกฝนใหเกิดทักษะตอไป 

 2.3.6 ทฤษฏีโครงสรางทางสติปญญา   

 กิลฟอรด เปนนักจิตวิทยาคนแรกท่ีศึกษาคนควาเก่ียวกับความคิดสรางสรรค ไดเสนอ

ทฤษฏีโครงสรางเชาวนปญญาท่ีเรียกวา structure of Intellect หรือ เรียกยอๆ วา SI หรือ SOI กิลฟอรด 

มีความเห็นวาทฤษฎีองคประกอบเดี่ยว องคประกอบ 2 ตัว และองคประกอบหลายชนิดไมสามารถท่ี

จะอธิบายความสามารถของมนุษยไดหมด ทฤษฎีของกิลฟอรดถือวา ความสามารถแตละอยางเปน

ความสามารถเฉพาะ (specific abilities) กิลฟอรดไดเสนอวา เชาวนปญญาประกอบดวย  3 มิติ คือ 

มิติการคิด (operations) ประกอบดวยความรู ความเขาใจ การจํา การคิดอเนกนัย การคิดเอกนัย 

และการประมาณคา มิติเนื้อหา (content) ประกอบดวยภาพ สัญลักษณ ภาษาและพฤติกรรม 

มิติการคิด (products) ประกอบดวยผลการคิดแบบหนวย แบบกลุม แบบความสมัพันธ แบบระบบ  

แบบการแปลงรูป และแบบการประยุกต   

 ตอมากิลฟอรด ไดปรับทฤษฎีโครงสรางเชาวนปญญาโดยแบงมิติท่ี 1 ดานความจําและภาพใน

มิติเนื้อหาท่ี 2 แตไมมีการปรับโครงสรางในมิติท่ี 3 ซ่ึงไดอธิบายรายละเอียดดังนี้ (Guilford, 1988, pp. 1-4) 

  1) มิติท่ี 1 การคิด (operations) เปนกิจกรรมทางสมองท่ีสําคัญเปนการรวบรวม

ขอมูลขาวสารท่ีไดรับและพยายามเขาใจความหมายประกอบดวย 

   (1) ความรูและความเขาใจ (cognition) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคล

ท่ีจะคนพบ รูจักสิ่งตางๆ ท่ีอยูรอบๆ ตัว และมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิ่งนั้นๆ 

   (2) การบันทึกความจํา (memory recording) หมายถึง ความสามารถทางสมอง

ท่ีสามารถเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีรูจักไวไดในระยะสั้นๆ และสามารถระลึกออกมาไดในรูปเดิมเม่ือ

ไดรับสิ่งเรา 

   (3) ความคงทนในการจํา (memory retention) หมายถึงความสามารถทางสมอง

ของบุคคลท่ีสามารถเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีรูจักไวไดเปนเวลานาน และสามารถระลึกออกมาในรูป

เดิมไดเม่ือไดรับสิ่งเรา 

   (4) การคิดอเนกนัย (divergent thinking) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคล

ในการคิดท่ีเนนความคิดใหมท่ีนาจะเปนไปไดหลายแบบโดยไมจํากัดจํานวนจากสิ่งเราท่ีกําหนด             

ใหความคิดประเภทนี้มีความสําคัญตอความคิดสรางสรรค 

   (5) การคิดเอกนัย (convergent thinking) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคล

ในการคิดท่ีเนนเรื่องความถูกของคําตอบท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวาเปนคําตอบท่ีดีท่ีสุด ตัวอยางเชน 

2 × 2 = 4 
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   (6) การประเมินคา (evaluation) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคล    

ท่ีสามารถหาเกณฑท่ีสมเหตุสมผล จากขอมูลท่ีกําหนดให และลงสรุปไดวา ขอมูลอ่ืนใดมีลักษณะ

เหมาะสมสอดคลองกับเกณฑท่ีตั้งไวหรือไม 

  2) มิติท่ี 2 เนื้อหา (contents) เปนการจัดจําพวก หรือประเภทของขอมูลขาวสารท่ีไดรับ

แบงออกเปน 5 จําพวกคือ 

   (1) ภาพหรือทัศนภาพ (figural or visual) หมายถึง ขอมูลขาวสารท่ีเปนรูปธรรมสามารถ

รับรูไดจากการมองเห็น 

   (2) เสียงหรือโสตภาพ (auditory) หมายถึง ขอมูลท่ีอยูในรูปเสียงตางๆ ท่ีสามารถรับรูได

ดวยโสตประสาท 

   (3) สัญลักษณ (symbolic) หมายถึง ขอมูลขาวสารท่ีอยูในรูปเครื่องหมายตางๆ 

เชน พยัญชนะ ตัวอักษร ตัวเลข โนตเพลง ซ่ึงตามลําพังแลวก็จะปราศจากความหมาย แตเนื่องจาก

มนุษยกําหนดความหมายใหกับสัญลักษณนั้น จึงใชสื่อความหมายได 

   (4) ภาษา (semantic) หมายถึง ขอมูลขาวสารท่ีไดจากกริยาทาทางท่ีใชในการ

ปฏิสัมพันธ ระหวางบุคคลประกอบดวย ทัศนคติ ความตองการ อารมณ ความตั้งใจของบุคคลท่ีมีสวน

รวมในการปฏิสัมพันธ 

  3) มิติท่ี 3 ผลจากการคิด  (product) เปนแบบตางๆ ท่ีเปนผลผลิตการคิด 

ประกอบดวย 

   (1) แบบหนวย  (units) คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีรวมตัวสมบูรณ เปนหนวยท่ีมีลักษณะ

เฉพาะตัว เชน นก หนู ปลา เปนตน 

   (2) แบบกลุม  (classes) หมายถึง กลุมของหนวยตางๆ ท่ีมีคุณสมบัติรวมกันเชน 

มนุษย แมว ปลาวาฬ เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 

   (3) แบบความสัมพันธ (relation) หมายถึง การเชื่อมโยงของผลการคิดแบบ

ตางๆ สองพวกเขาดวยกันโดยอาศัยหลักการ และกฎเกณฑท่ีแสดงความสัมพันธระหวางความคิดรวบ

ยอด เชน พระกับวัด คนกับบาน เปนความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับท่ีอยูอาศัย 

   (4) แบบระบบ (system) หมายถึง โครงสราง หรือการวมหนวยจําพวกของขอมูลขาวสาร

หรือการแสดงความสัมพันธท่ีซับซอนของสวนประกอบ ซ่ึงอาจจะเปนทฤษฎี กฎเกณฑหรือหลักการ 

เชน อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร เปนระบบของวันในหนึ่งสัปดาห 

   (5) แบบการแปลงรูป (transformations) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตางๆ ของขอมูล

ขาวสาร เปนตนวา การใหคําจํากัดความใหม หรือการดัดแปลงขอมูลขาวสารท่ีมีอยูแลว ตัวอยางเชน 

เด็กเล็กถูกตีโดยเด็กโต เปนเด็กโตตีเด็กเล็ก 
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   (6) แบบการประยุกต (implications) หมายถึง การอธิบายหรือเปรียบเทียบขอมูล

ขาวสารท่ีมีอยูในรูปของการคาดคะเนหรือการทํานาย 

 จากทฤษฎีโครงสรางเชาวนปญญา (the structure of intellect) ดังกลาวสรุปไดดังภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 2  โครงสรางทางสมองของกิลฟอรด 

ท่ีมา: (อารี รังสินันท, 2539, หนา 28) 

 

 จากภาพ 2 ท่ีแสดงโครงสรางทางสติปญญานี้ จะเห็นวามีท้ังหมด 150 หอง แตละหอง

จะเปนตัวแทนของสมรรถภาพทางสมองหนึ่งสมรรถภาพ และแตละสมรรถภาพเราอาจวัดไดโดยการ

สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับมิติท้ัง 3 คือ เนื้อหาหรือสิ่งเราท่ีใชคิดวิธีการคิดและผลการคิด  

ซ่ึงทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญานี้เปนพ้ืนฐานในการศึกษาคนควาความคิดสรางสรรคไดเปนอยางดี 

 2.3.7 บรรยากาศและส่ิงแวดลอมท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรค 

 การสงเสริมความคิดสรางสรรคจําเปนตองอาศัยเทคนิค วิธีสอน และการจัดบรรยากาศ

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย เพราะบรรยากาศท่ีดีเต็มไปดวยการยอมรับ และการกระตุนใหแสดง

ความคิดเห็นอยางอิสระ จะชวยใหเด็กไดพบความคิดใหมๆ และสามารถพัฒนาศักยภาพทางดาน

ความคิดสรางสรรคใหเจริญกาวหนาตามความสามารถของตน ดังท่ี ประพันธศิริ สุเสารัจ (2556, หนา 

238-239) ไดสรุปบรรยากาศท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรค ดังนี้ 

   ผลท่ีได 

 หนวย 

 การจําแนก 

 สัมพันธภาพ 

 ระบบ 

 การแปลง 

 นัยยะ 

   เนื้อหา 

  

  

  

  

    การปฏิบัติการ 

 การประเมินผล 

 การรวมผล 

 การจําแนกผล 

 ความจํา 
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    1) ความรัก ความอบอุนภายในครอบครัว ความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกภายใน

ครอบครัวท่ีอาศัยรวมกัน พอแมรักลูกอยางเหมาะสม เปนสิ่งสําคัญพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดตอความสําเร็จ

ของการสรางเสริมความคิดสรางสรรค 

  2) การเลี้ยงดูลูกแบบประชาธิปไตย พอแมเลี้ยงลูกดวยความรัก ความเขาใจใน

ธรรมชาติของเด็ก ใหลูกรวมแสดงความคิดเห็น มีอิสระตามความเหมาะสม และรับฟงยอมรับความ

คิดเห็น ยอมรับในสิ่งท่ีลูกตัดสินใจ ตลอดจนคอยเปนกําลังใจเม่ือลูกมีปญหา จะทําใหเด็กมีความ

อบอุนใจมีความม่ันคงในชีวิตและพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 

  3 ) การฝกใหเด็กไดเลนหรือมีประสบการณจากการทํากิจกรรมตางๆ ท่ีมีคุณคา การไดเลน

ของเลน เครื่องเลน เกม และอุปกรณตางๆ เปนเครื่องมือสําคัญใน การพัฒนาความคิดของเด็ก ใหเด็ก

มีโอกาสแสดงออก ฝกฝนและเรียนรูจากเกม และเครื่องเลนตั้งแตเยาววัยซ่ึงจะชวยพัฒนาความฉลาด

ของเด็กตามวัย 

  4)  ใหลูกมีโอกาสไดพบเพ่ือนและเลนกับเพ่ือน เปดโอกาสใหเด็กไปบานเพ่ือนและให

เพ่ือนมาหาท่ีบานบาง รวมท้ังเปดโอกาสใหเด็กไดพบกับบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเขาชื่นชอบ จะทําใหเด็กได

พัฒนาประสบการณอยางหลากหลายและมีความสุข 

  5) ความสมํ่าเสมอของพอแม พอแมควรมีความสมํ่าเสมอ คงเสน คงวา ในการให

การสนับสนุน สงเสริมและเอ้ืออํานาย ไมผัดผอน พอแมตองคอยจัดแบงเวลา ดูแลลูกและคอยทํา

อยางสมํ่าเสมอ และคงเสนคงวา ซ่ึงไมไดหมายถึงการเขมงวด แตเปนการใหลูกรูสึกวาสิ่งใดทําได สิ่ง

ใดทําไมได เปนการจัดระเบียบความคิด และพฤติกรรมใหกับลูกใหยอมรับในกฎระเบียบ 

  6) เด็กไดมีโอกาสประสบกับความสําเร็จ ไดทําในสิ่งท่ีชื่นชอบและสามารถ

ตั้งเปาหมายในชีวิต วาโตข้ึนเขาจะเปนอะไร และจะพยายามทําใหถึงเปาหมายแหงชีวิตท่ีวางไวโดย

ผูปกครองตองใหการสงเสริม สนับสนุนอยางเต็มท่ี หากมีอุปสรรคก็สามารถจะยืดหยุนไดตามความ

เหมาะสม การมีเปาหมายชีวิต จะทําใหเด็กมีจุดหมายท่ีชัดเจน เขาจะมีความมุงม่ันและใชความ

พยายามอยางเต็มท่ี 

  7) ใหแรงเสริมและกําลังใจ พอแมควรใหความสนใจเอาใจใสกิจกรรมท่ีเด็กทําและ

รูจักชมเชยเพ่ือเปนกําลังใจจะทําใหเด็กรูสึกภาคภูมิใจ เกิดความเชื่อม่ัน และมีความเพียรพยายาม

ท่ีจะทําใหไดดีท่ีสุดยิ่งๆ ข้ึน 

  8) ใหเวลาท่ีใหกับลูกเปนสิ่งสําคัญ ทํากิจกรรมเลนกับลูก พาลูกไปเท่ียวเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ ไมปลอยลูกไวตามลําพังคนเดียวหรืออยูกับคนอ่ืนมากเกินไปโดยไมจําเปน  

 2.3.8 การฝกทักษะการคิดสรางสรรค 

 การฝกทักษะการคิดสรางสรรค  ควรเริ่มจากการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กกอน

แลวจึงเปดโอกาสใหเด็กไดมีอิสระในการคิดไดอยางเสรี ซ่ึงจะมีผลทําใหประสิทธิภาพในการเรียน
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สูงข้ึน โดยครูผูสอนควรจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายเพ่ือฝกความคิด ดังท่ี  ประพันธศิริ สุเสารัจ 

(2556, หนา 241) ไดใหความคิดเห็นวาการฝกทักษะการคิดสรางสรรคนั้นคิดจากภาพ ฝกมองและสังเกต

ขอมูลจากภาพ รูปภาพตางๆ สามารถใชในการกระตุนความคิดของผูเรียนไดเปนอยางดี ครูอาจสราง

ภาพข้ึนมาเองหรือนําภาพจากหนังสือพิมพ วารสาร สื่อ ภาพโฆษณาตางๆ มาเปนเครื่องมือในการกระตุน

ความคิดใหแกผูเรียน โดยฝกคิดจากการสังเกตรายละเอียดและจินตนาการจากรูปภาพตางๆ เชน 

  1) มีภาพอะไรบางอยูในรูปภาพนี้ 

  2) บรรยายเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในรูปภาพ 

  3) ใหดูภาพแลวไมตองดูซํ้าอีกแลวใหบอกวาลักษณะภาพเปนอยางไร มีอะไรอยูใน

ภาพบาง 

  4) เปรียบเทียบภาพ 2 ภาพวามีอะไรแตกตางกันบาง 

  5) จินตนาการสิ่งท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากภาพท่ีเห็น ใหเดาหรือเลาเรื่องจากภาพ 

  6) ใหดูภาพเพียงบางสวนแลวใหทายวาเปนภาพอะไร 

  7) ดูภาพมากๆ ดูรายละเอียดของภาพวามีอะไรบาง 

  8) ตอเติมภาพ เอารูปทรงมาตอเติมกัน 

  9) เลือกภาพมาแลวเลาเรื่อง/เขียนเรื่อง 

  10) ดูภาพแลวจินตนาการสิ่งท่ีไมมีในภาพแลวตอเติมภาพ 

  11) นึกถึงสิ่งท่ีเคยเห็นแลววาด 

  12) จินตนาการถึงสิ่งท่ียังไมเคยเห็นแลววาด 

  13) วาดภาพจากโจทยแปลก (ถาคนมี 4 ขา 4 มือ จะเปนอยางไร) 

  14) บรรยาย/บอกความรูสึกจากภาพท่ีเห็น เห็นภาพนี้รูสึกอยางไร คําไหนเหมาะกับ

ภาพนี้ 

  15) วาดภาพหัวกลับ 

  16) วาดภาพเปนโครงสรางความสัมพันธ เชน MIND MAP  

สรุปไดวาความคิดสรางสรรคมีประโยชนอยางมากในการชวยใหบุคคลทําสิ่งตางๆ สําเร็จได

ดวยดี มีประสิทธิภาพ และเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีตองปลูกฝงใหกับเด็กเพ่ือชวยสรางนิสัยท่ีดีใหกับ

เด็กจะไดสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชไดเองโดยไมตองลอกเลียนแบบความคิดของผูอ่ืน 

 2.3.9 การวัดและประเมินความคิดสรางสรรค 

 การเขียนเชิงสรางสรรค  เปนงานเขียนท่ีเกิดจากการถายทอดอารมณ ความรูสึกนึกคิด  

และจินตนาการท่ีแปลกใหมของแตละคน ซ่ึงจะมีแนวความคิด ความรู และประสบการณท่ีแตกตางกัน 

เพราะฉะนั้นการประเมินผลงานนักเรียน ครูตองระมัดระวังเปนพิเศษ ครูควรพิจารณาแนวคิด

ความสามารถในการลําดับเรื่องราวถายทอดความคิดจินตนาการ โดยครูจะตองมีหลักเกณฑการพิจารณา
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ท่ีแนนอน มิใชตามแนวความคิดของครูเอง และท่ีสําคัญครูไมควรนําผลงานของเด็กมาเปรียบเทียบกัน

เพราะจะทําใหเด็กบางคนหมดกําลังใจ ไมกลาแสดงออก และไมกลาเขียนอีกตอไป 

 ประสิทธิ์ กาพยกลอน (2539, หนา 10-11) ไดเสนอแนะวิธีประเมินผลงานเขียนเชิงสรางสรรค

ไววา ขอท่ีควรพิจารณาเวลาท่ีตรวจแกงานเขียน และหลักการใหคะแนนนั้นจะตองพยายามดูทุกแง

ทุกมุมเทาท่ีจะทําได อยาเจาะจงพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอยางเดียว 

 นอกจากนี้ อารี รังสินันท (2539, หนา 173-176) ไดทําการสรุปการประเมินความคิดสรางสรรค

ไวดังนี้ 

  1) การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของคนท่ีแสดงออกเชิงสรางสรรค เชน 

การทําลอง การเลานิทาน การแสดงละคร การเลนเกมและการรวมกิจกรรมตางๆ โดยท่ีพอแม ครู

และผูปกครองสามารถนําผลท่ีไดจากการสังเกตพฤติกรรมมาใชเกิดประโยชนสูงสุด 

  2) การวาดภาพ หมายถึง การใหเด็กวาดภาพจากสิ่งเราท่ีกําหนดให เปนการถายทอด

ความคิดสรางสรรคท่ีเปนวัฒนธรรมออกมาเปนรูปธรรม และสามารถสื่อความหมายได สิ่งเราท่ี

กําหนดอาจเปนวงกลม สามเหลี่ยม หรือรูปตางๆ ใหนักเรียนตอเติมใหเปนภาพแลวใหเด็กอธิบายภาพ

ท่ีวาดนับเปนสวนหนึ่งในการวัดความคิดสรางสรรคของเด็กและพิจารณาความคิดสรางสรรคในแง

แปลกใหมท่ีไมซํ้าแบบใคร หรือความคิดริเริ่มไดเปนอยางดี 

  3) รอยหยดหมึก หมายถึง การใหเด็กดูภาพรอยหยดหมึกแลวคิดคําตอบจากภาพท่ีเห็น

โดยไมจํากัดใหอิสระในการคิดและตอบไดอยางเต็มท่ี สวนคําสั่งสั้นๆ ไมเฉพาะเจาะจงและสิ่งเราซ่ึง

เปนรอยหมึกท่ีเปนแบบคลุมเครือ ไมชัดเจน คําตอบของเด็กจะไดรับการพิจารณาจากความสามารถ

ในการคิด อารมณขัน ลักษณะ จินตนาการ ความรูสึกและความสามารถในการรับรูท่ีดีตอรอยหยดหมึก 

  4) การเขียนเรียงความและงานศิลปะ หมายถึง การใหเด็กเขียนเรียงความหัวขอท่ี

กําหนดใหและการประเมินจากงานศิลปะของนักเรียนวัยประถมศึกษา จากการคนควาของ

นักจิตวิทยามีความเห็นสอดคลองกันวา เด็กวัยนี้มีความสนใจในการเขียน การแสดงออกเชิงสรางสรรค

ในงานศิลปะและการเขียนบรรยายหรือแสดงความรูสึกจินตนาการท่ีเปนพัฒนาการทางภาษา 

  5) แบบทดสอบ หมายถึง การใหเด็กทําแบบทดสอบความคิดสรางสรรค ซ่ึงเปน

พัฒนาการของความคิดสรางสรรคในเวลาตอมา โดยการใชแบบทดสอบมาตรฐานท่ีไดจากการวิจัย

เก่ียวกับธรรมชาติของความคิดสรางสรรค มีท้ังแบบทดสอบท่ีใชภาษาเปนสื่อและใชภาพเปนสื่อเพ่ือ

เราใหเด็กแสดงออกทางความคิดสรางสรรค แบบทดสอบดังกลาวจะมีกําหนดเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือให

สามารถวัดความคิดสรางสรรคไดถูกตองตามวัตถุประสงค ซ่ึงเปนท่ีนิยมกันมากในปจจุบัน เชน 

แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของกิลฟอรด และแบบทดสอบของทอแรนซ ท่ีมีผูนํามาดัดแปลงใช

กันอยางแพรหลายในเวลาตอมาท่ีจะเห็นพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ การใช

แบบทดสอบโดยการกําหนดสิ่งเรากระตุนใหเด็กเกิดความคิดท่ีแปลกใหมหลายทิศทาง  แลว
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องคประกอบของความคิดสรางสรรคท้ัง 3 ดานคือความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน และ

ความคิดริเริ่มตามเกณฑท่ีกําหนด 

 สํานักทดสอบทางการศึกษา (2539, หนา 105) ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนความคิด

สรางสรรคโดยใหถือเกณฑพิจารณาคําตอบท่ีอยูลักษณะเปนการคิดหลายทาง ตามแบบของ กิลฟอรด 

  1) ความคิดคลองแคลว หมายถึง  การนับจํานวนคําตอบท่ีไมซํ้ากันใหคําตอบละ  1 

คะแนน โดยไมคํานึงวาคําตอบเหลานี้จะซํ้ากับคําตอบของคนอ่ืนหรือไม ถานักเรียนตอบได 5 คําตอบ 

ก็จะไดคะแนน 5 คะแนน ตอบได 10 คําตอบก็ได 10 คะแนน 

  2) ความคิดยืดหยุน หมายถึง  จํานวนกลุมหรือจํานวนทิศทางของคําตอบท้ังหมดท่ีให

คะแนนความคิดคลองแคลวไปแลวมาจัดกลุมหรือทิศทางใหม แลวนําคําตอบท่ีเปนทิศทางเดียวกัน

หรือความหมายเดียวกันมารวมกันนับจํานวนกลุมแลวใหคะแนนกลุมละ 1 คะแนนในการพิจารณาจัด

กลุมคําตอบของนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง แลวจึงใหคะแนนตามเกณฑดังกลาว 

  3) วัดความคิดริเริ่มพิจารณาจากเกณฑท่ีกําหนดน้ําหนักความสําคัญของคําตอบใน

แตละขอตามสัดสวนของเกณฑท้ังหมด 10 คะแนนดังนี้ 

   (1) การสื่อความหมาย 3 คะแนน โดยพิจารณาจาก 

           ก. เขียนไดใจความ มีความสอดคลองกับเรื่องหรือสถานการณ 

           ข. ถายทอดความคิดหรือจินตนาการ ไดอยางเปนเอกภาพ 

           ค. เรียงลําดับความคิด จินตนาการ ไดอยางตอเนื่องสอดคลองกัน 

   (2) การใชภาษา 2 คะแนน โดยพิจารณาจาก 

          ก. ใชถอยคําสํานวนถูกตองเหมาะสมสละสลวย 

          ข. เราความรูสึกใหคลอยตาม ติดตาม 

   (3) ความคิด 5 คะแนนโดยพิจารณาจาก 

          ก. ความคิดแปลกใหม ไมซํ้าแบบหรือลอกเลียนใคร 

          ข. จํานวนประเด็นแนวความคิดหลัก แนวความคิดรอง มีหลายประเด็น 

          ค. ตั้งชื่อเรื่อง ไดสอดคลองกับแนวคิดหลักของเรื่อง 

          ง. ใหประโยชนและขอคิด หรือมีคุณคา 

   ตัวอยางการใหคะแนน โดยกําหนดใหมีคะแนนเต็มในแตละเรื่อง (ขอ) 10 คะแนนดังนี้ 

   (1) การสื่อความหมาย 3 คะแนน ใหคะแนนดังนี้ 

        ก. เขียนไดใจความ มีความสอดคลองกับชื่อเรื่อง หรือสถานการณถายทอด

ความคิดไดอยางเปนเอกภาพ เรียงตามลําดับความคิดตอเนื่องสัมพันธ สอดคลองกันอยางดี ให 3 

คะแนน 
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        ข. เขียนไดใจความ มีความสอดคลองกับชื่อเรื่องหรือสถานการณถายทอด

ความคิดไดอยางเปนเอกภาพ เรียงลําดับความคิดสับสนบางเปนบางตอน ให 1 คะแนน 

        ค. เขียนไดใจความ มีความสอดคลองกับชื่อเรื่องหรือสถานการณถายทอด

ความคิดไดอยางเปนเอกภาพ เรียงลําดับความคิดสับสน ให 1 คะแนน 

        ง. เขียนไดใจความบาง หรือใจความไมสอดคลองกับชื่อเรื่องหรือสถานการณ 

ให 0 คะแนน 

   (2) การใชภาษา 2 คะแนน ใหคะแนน ดังนี้ 

        ก. ใชถอยคําสํานวนถูกตอง เหมาะสม สละสลวย เราความรูสึกใหคลอยตาม 

ให 2 คะแนน 

        ข. ใชถอยคําสํานวนถูกตอง เหมาะสมพอสมควรให 1 คะแนน 

        ค. ใชถอยคําสํานวนไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม ให 0 คะแนน 

   (3) ความคิด 5 คะแนน ใหคะแนน ดังนี้ 

        ก. ความคิดแปลกใหม ไมซํ้าแบบหรือลอกเลียนใคร มีจํานวนประเด็น

แนวความคิดหลัก / แนวความคิดรองมากกวา 1 ประเด็นเดียว ใหประโยชนคุณคาและขอคิดตั้งชื่อ

เรื่องสอดคลองกับความคิดหลักของเรื่องไดเปนอยางดี ให 5 คะแนน 

        ข. ความคิดแปลกใหม ไมซํ้าแบบหรือลอกเลียนแบบใคร มีจํานวนประเด็น

แนวความคิดหลัก / แนวความคิดรองเพียงประเด็นเดียว ใหประโยชนและขอคิด ตั้งชื่อเรื่องสอดคลอง

กับความคิดหลักของเรื่อง ให 4 คะแนน 

        ค. ความคิดแปลกใหมไมซํ้าแบบหรือลอกเลียนใคร มีจํานวนประเด็น

แนวความคิดหลัก / แนวความคิดรองเพียงประเด็นเดียว ตั้งชื่อเรื่องสอดคลองกับความคิดหลักของ

เรื่องแตไมใหขอคิดใดๆ ให 3 คะแนน 

        ง. ไมมีความคิดแปลกใหม แนวความคิดหลัก / รอง ไมชัดเจน ตั้งชื่อเรื่องได

สอดคลองกับคิดหลักของเรื่อง ใหประโยชนและขอคิด ให 2 คะแนน 

        จ. ไมมีความคิดแปลกใหม แนวคิดหลัก / รอง ไมชัดเจน ไมใหประโยชนและ

ขอคิด แตตั้งชื่อเรื่องไดสอดคลองกับแนวคิดหลักของเรื่อง ให 1 คะแนน 

        ฉ. ไมมีความคิดแปลกใหม ไมมีแนวคิดหลัก / รอง ไมใหประโยชนและขอคิด

ตั้งชื่อเรื่องไมสอดคลองกับแนวคิดหลักของเรื่อง ให 0 คะแนน 

 สรุปไดวา คะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนหาไดจากผลบวกของคะแนนความคิด

คลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่ม ในการทําแบบทดสอบแตละฉบับ ผลรวมของคะแนน

ท่ีไดจะเปนคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนแตละคน 
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2.4 การเขียนเชิงสรางสรรค 

 

 การเขียนเปนทักษะของการถายทอดความรูสึกนึกคิด และประสบการณตางๆ ของผูเขียน

เพ่ือสื่อสารใหผูอ่ืนเกิดความเขาใจไดตรงตามท่ีผูเขียนตองการ การเขียนเปนทักษะท่ีมีความสัมพันธ

กับทักษะการฟงและการพูด สังเกตไดวาถาเด็กคนใดพูดไดไมชัด เชนออกเสียงตัว ร เปน ล หรือออก

เสียงคําควบกล้ํา ร และ ล ไมถูกตอง เด็กก็จะมีการเขียนท่ีไมถูกตองตามไปดวย  (เสนีย วิลาวรรณ, 

2547, หนา 1) ไดใหความหมายของการเขียนวา การเขียนหมายถึง การนําคําพูดมาเขียนประกอบกัน

เปนขอความเพ่ือสื่อความหมายใหผูอานมีความเขาใจตรงตามความประสงคของผูเขียน 

 2.4.1 ความหมายของการเขียน 

การเขียนคือ การสื่อสาร 1ชนิดหนึ่งของมนุษยเราท่ีตองอาศัยความพยายามและฝกฝน       
การเขียนเปนการแสดงความรู ความคิด ความรูสึก ความตองการ เปนลายลักษณ อักษร 1 เพ่ือใหผูรับ
สารสามารถอาน1ไดเขาใจ ไดทราบความรู ความคิด ความรูสึก ความตองการ แลวสามารถนํามาบอก
ตอกับบุคคลอ่ืนใหไดความรูท่ีผูรับสารไดรับ เครื่องมือในการเขียนเชน ดินสอ 1 ปากกา 1 สี 1 พูกัน 1 
กระดาษ1 กระดาน1 ฯลฯ การเขียนจะตองเขียนเปนภาษา1ซ่ึงอาจเขียนเปนภาษาเดียวหรือหลายภาษาก็ได 
(สารานุกรมเสรี, ออนไลน, 2556) 

 การเขียนคือการแสดงความรู  ความคิด  ความรูสึก และความตองการของผูสงสารออกไป

เปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหผูรับสารสามารถอานเขาใจ ไดรับทราบความรู ความคิด ความรูสึก และ

ความตองการเหลานั้น การถายทอดโดยวิธีบอกเลาปากตอปาก หรือท่ีเรียกวา  "มุขปาฐะ" อาจทําให

สารตกหลนหรือคลาดเคลื่อนไดงาย  ลายลักษณอักษรหรือท่ีตัวหนังสือ ท่ีแทจริงคือ  เครื่องหมายท่ีใช

แทนคําพูดนั่นเอง ในการเขียนภาษาไทย มีแบบแผนท่ีตองการรักษา  มีถอยคําสํานวนท่ีตองใชเฉพาะ 

และตองเขียนใหแจมแจง เพราะผูอานไมสามารถไตถามผูเขียนไดเม่ืออานไมเขาใจ  ผูท่ีจะเขียนใหไดดี 

ตองใชถอยคําใหเหมาะสมกับผูรับสาร  โดยพิจารณาวาผูรับสารสามารถรับสารท่ีสงมาไดมากนอย

เพียงใด (สารานุกรมเสรี, ออนไลน, 2556) 

 การเขียน หมายถึง  การถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการของบุคคลออกมาเปน

สัญลักษณ คือ ตัวอักษร  เพ่ือสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจจากความขางตน  ทําใหมองเห็นความหมาย

ของการเขียนวามีความจําเปนอยางยิ่งตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน นักเรียน  ใชการเขียน

บันทึกความรูทําแบบฝกหัดและตอบขอสอบบุคคลท่ัวไป ใชการเขียนจดหมาย  ทําสัญญา พินัยกรรม

และคํ้าประกัน เปนตน พอคาใชการเขียนเพ่ือโฆษณาสินคาทําบัญชี  ใบสั่งของ ทําใบเสร็จรับเงิน  

แพทย ใชบันทึกประวัติคนไขเขียนใบสั่งยาและอ่ืนๆ  เปนตน  ( 17วิไลลักษณ บุญเคลือบ, 17ออนไลน 17, 

2556) 

 การเขียน  หมายถึง การถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการของบุคคลออกมาเปน

สัญลักษณ คือ ตัวอักษร เพ่ือสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ จากความขางตน  ทําใหมองเห็นความหมาย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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ของการเขียนวา มีความจําเปนอยางยิ่งตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน นักเรียนใชการเขียนบันทึก

ความรู ทําแบบฝกหัดและตอบขอสอบบุคคลท่ัวไป ใชการเขียนจดหมาย และคํ้าประกันเปนตน พอคา 

ใชการเขียนเพ่ือโฆษณาสินคา ทําบัญชี  ใบสั่งของ ทําใบเสร็จ รับเงิน แพทยใชบันทึกประวัติคนไข

เขียนใบสั่งยาและอ่ืนๆ เปนตน (นิติยา ทองคํา, ออนไลน, 2554) 

 สรุปไดวาการเขียนคือการแสดงออกในการติดตอสื่อสารอยางหนึ่งของมนุษยโดยอาศัย

ตัวอักษรเปนสื่อ เพ่ือถายทอดความรูสึกนึกคิดความตองการและความในใจของเราใหผูอ่ืนทราบ

การเขียนมีลักษณะเปนการสื่อสารถาวรสามารถคงอยูนานตรวจสอบได 

 2.4.2 ความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค 

 การเขียนเชิงสรางสรรค (creative writing) มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนเราเปน

อยางมากเพราะ ใชเปนเครื่องมือสื่อสารระหวางมนุษยอยางหนึ่งซ่ึงสัมพันธกับการฟง การพูด  

การอานเปนอยางมาก เพราะถาฟงมาก พูดมาก อานมากก็จะสามารถชวยใหการเขียนดีข้ึนมาดวย 

สวนการเขียนเชิงสรางสรรคจัดเปนการเขียนท่ีไดรับการสงเสริมมากท่ีสุดในปจจุบัน เพราะถือวาเปน

สิ่งท่ีพัฒนาสติปญญาของมนุษย การเขียนแบบสรางสรรคท่ีมีคุณคาคือ ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน

เจริญใจเปนประการแรก สงเสริมสติปญญาเปนประการท่ีสอง และชวยดํารงรักษาวัฒนธรรมเปน

ประการท่ีสาม นักการศึกษาหลายทานไดใหความสนใจและใหความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค

ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 

 ฮูก (Hook, 1963, pp. 1-3) ไดกลาววา การเขียนเชิงสรางสรรค คือความคิดริเริ่มท่ีไดจากการ

มองสิ่งท่ีเคยพบเห็นมาแลวในแนวแปลกใหมกวาเดิมหรือการจัดสิ่งท่ีแลวในรูปแบบใหมและงานเขียนทุกชนิด    

ท่ีแสดงความคิดริเริ่มจะถือวาเปนงานเขียนเชิงสรางสรรคแตคุณคาเชิงสรางสรรคของงานเขียนแตละ

ชิ้นอาจแตกตางกัน 

 ทอแรนซ (Torrance, 1965, p. 244) ไดกลาววา การเขียนสรางสรรค หมายถึง ความสามารถ  

ในการเขียนแสดงความคิดท่ีเปนเรื่องราวเก่ียวของกับบุคลิกลักษณะของสิ่งแวดลอม  คน สัตวท่ีผิด

แผกแตกตางไปจากธรรมชาติได 

 เมอรเรย (Murray, 1973, p. 524) กลาววา การเขียนเชิงสรางสรรค เปนกระบวนการซ่ึง

เก่ียวของกับการท่ีผูเขียนพยายามท่ีจะใชการรับรูดานตางๆ ของผูเขียน รวมท้ังความเขาใจในสาระ

ตางๆ ตรงตามท่ีผูเขียนตองการ 

 ถวัล  มาศจรัส ( 2546, หนา 4) กลาววา การเขียนเชิงสรางสรรค หมายถึงงานเขียนท่ี

แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคของผูเขียน ท่ีเขียนดวยสํานวนภาษาท่ีมีลักษณะเปนของตนเอง 

หรือมีรูปแบบการเขียนท่ีมีความแปลกใหม มีคุณคา และเปนท่ียอมรับของสาธารณชน 

 เสนีย  วิลาวรรณ ( 2546, หนา 218) กลาววา การเขียนเชิงสรางสรรคเปนการเขียนท่ีมุง

ใหผูอานเกิดความเพลิดเพลิน และไดรบความรูควบคูกันไป โดยท่ีผูเขียนจะตองถายทอดความรู 
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ความคิดสรางสรรคท่ีมีอยูออกมาดวยถอยคํา สํานวนภาษาท่ีผานการขัดเกลาและเรียบเรียงมาแลว

อยางประณีต สละสลวย ทําใหผูอานเกิดจินตนาการ และความรูสึกรวมในขณะท่ีอาน ประการสําคัญ 

สารหรือความรูท่ีผูเขียนสอดแทรกไวในงานเขียนนั้น จะตองเปนความคิดในทางสรางสรรค มุงเนนให

ประพฤติแตสิ่งท่ีดีงาม 

 กรรณิการ พลยุทธ  (2541, หนา 9) ใหความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค สรุปไดวา 

การเขียนเชิงสรางสรรคคือ การเขียนท่ีมีลักษณะแปลกใหม ไมเหมือนใครมีลักษณะการเขียนสื่อ

ความหมายโดยการเรียบเรียงความรู ความคิดและความรูสึก ตลอดจนประสบการณตางๆ ของผูเขียน

ออกมาอยางอิสระแลวนํามาสรางเปนผลงานท่ีมีลักษณะของการคิดริเริ่มสรางสรรครูปแบบใหมๆ ดวย

ภาษาท่ีเหมาะสม อาจเปนเรื่องธรรมดาของคน สัตว สิ่งแวดลอมหรือเรื่องราวท่ีผิดแผกแปลกไปจาก

ธรรมชาติ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสื่อสารระหวางผูเขียนกับผูอานใหเขาใจตรงกัน 

 ชนะ เวชกุล (2542, หนา 6) ไดสรุปวาการเขียนเชิงสรางสรรค คือ การเขียนแสดงความรู 

ความคิด หรือความรูสึกออกมาใหนาสนใจ ใหความแปลกใหม ใหแนวคิดใหมซ่ึงยังไมเคยปรากฏมา

กอน ขณะเดียวกันควรมีลักษณะเปนไปเพ่ือความดีงามของมนุษยชาติ กลาวคือ เสริมสรางสัจธรรม 

จริยธรรม สุนทรียภาพ และพัฒนาการทางความคิดลุมลึกมีศิลปะ กลมกลืนและสมจริง 

 อัจฉรา ชีวพันธ (2551, หนา 3) ใหความหมายของการเขียนสรางสรรคหมายถึงเปนการ

เขียนซ่ึงมีลักษณะของการคิดริเริ่ม โดยท่ีผูเขียนจะตองใชจินตนาการและประสบการณของตนมา

เชื่อมโยงความคิดในการเขียน 

 สรุปไดวาการเขียนสรางสรรค (creative writing) เปนการเขียนรอยแกวหรือรอยกรองท่ีตอง

ใชความสามารถเพ่ือใหเกิดแรงบันดาลใจในการถายทอดความรูความคิดจินตนาการจากประสบการณ

ตางๆ ของผูเขียน โดยมิลอกเลียนแบบใครเพ่ือสรางผลงานเขียนข้ึนมาในรูปแบบเฉพาะตน มีศิลปะในการ

ใชสํานวนภาษาท่ีดี ถูกตอง สละสลวย ในเชิงสรางสรรค สรางความประทับใจ ซาบซ้ึงใจแกผูฟงและผูอาน 

ท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม และเกิดสุนทรียภาพ มีคุณคาตอตนเองและสังคม 

 2.4.3 จุดมุงหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค 

  ในการเรียนการสอนภาษาไทย การเขียนเชิงสรางสรรคมีความจําเปนและสําคัญท่ีทําให

ผูเรียนไดมีโอกาสสรางสรรคผลงานทางภาษา จึงเปนหนาท่ีของครูผูสอนท่ีตองกระตุน แนะแนวทาง

วิธีการใหมๆ ใหกับผูเรียนบรรลุจุดประสงคท่ีวางไว โดยตองมีจุดมุงหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค

อยางชัดเจน 

 ไทดิแมน (Tidyman, 1974, p. 22) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการเขียนเชิงสรางสรรคไววา 

เพ่ือใหเด็กไดแสดงออกซ่ึงประสบการณท่ีเคยไดรับเพ่ือการแสดงออกอยางเสรีและเพ่ือวางรากฐาน

ความพอใจในวรรณคดีข้ึนในเด็ก การแสดงออกโดยการเขียนอยางสรางสรรคนั้นตองแสดงแนวคิด 

ความรูสึก และอารมณ ท้ังนี้โดยการใชถอยคําท่ีงดงาม มีความไพเราะ   
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 กรรณิการ พวงเกษม (2545, หนา 34) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการเขียนเชิงสรางสรรคไว 

ดังนี้คือ 

1) เพ่ือใหรูจักระบายความรูสึกนึกคิดของงานออกมาในทางสรางสรรคและเขาใจ
แนวคิดของผูอ่ืน 

  2) เพ่ือใหเขาใจ เห็นคุณคา และชื่นชมศิลปะ วรรณคดี ดนตรี  

  3) เพ่ือใหมีความสามารถในการปรับตัวทางอารมณและสังคม 

  4) ผูเรียนจะไดรับประสบการณตางๆ จากสิ่งท่ีครูใหบนกระดานดํา 

  5) ประสบการณท่ีไดจากการอภิปรายรวมกนจะชวยพัฒนาทักษะในการเขียนได

มากกวาใหเขียนเพียงอยางเดียว 

จากจุดมุงหมายของการเขียนเชิงสรางสรรคสรุปไดวา เพ่ือสงเสริมและเปดโอกาสให

ผูเรียนไดแสดงออกโดยการถายทอดความคิดดานภาษา และฝกใหรูจักใชจินตนาการในทางสรางสรรค

ผลงานการเขียนตางๆ อยางเต็มความสามารถตามศักยภาพของแตละบุคคลอยางเสรีเห็นคุณคาและ

ความงดงามทางภาษา ท่ีไดแสดงออกมาใหผูอ่ืนไดรับรูและเขาใจ 

2.4.4 ลักษณะของการเขียนเชิงสรางสรรค  

 งานเขียนเชิงสรางสรรคเปนงานท่ีอาศัยความประณีตบรรจง และมีจุดมุงหมายท่ีสูงกวา

งานเขียนท่ัวไป ฉะนั้นการเขียนงานเชิงสรางสรรคจึงมีรูปแบบลักษณะเฉพาะตัว ดังท่ีมีผูกลาวถึง

ลักษณะการเขียนเชิงสรางสรรคไวดังนี้ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2534, หนา 7) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการเขียนเชิงสรางสรรค

วาควรประกอบไปดวย 

  1) ใหความแปลกใหม 

  2) ใชภาษาคมคาย กะทัดรัด 

  3) มีคุณคาทางดานจิตใจและสติปญญา 

  4) เปนประโยชนท้ังทางตรงและทางออม คือ ใหขอคิดท่ีเปนคติในการดํารงชีวิตและ

กอใหเกิดจินตนาการทางท่ีดีงาม หรือใหความเพลิดเพลินแกจิตใจ เปนตน 

 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา  ลักษณะของการเขียนเชิงสรางสรรคนั้น เปนงานเขียนท่ีผูเขียน

ถายทอดจินตนาการความรู ความคิด ประสบการณของตนในลักษณะท่ีแปลกใหมและเกิดคุณคา

ทางดานจิตใจ และสติปญญาท่ีดีงามแกผูอาน สามารถนําไปปรับใชในชีวิตจริงได 

 2.4.5 องคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรค  

 ในการเรียนการสอนการเขียนเชิงสรางสรรคตองคํานึงถึงหลักสูตร วิธีการสอนของครูแลว 

ยังมีองคประกอบท่ีอาจสงผลตอนักเรียน เชน การจัดบรรยากาศภายในหองเรียน สิ่งเราตางๆ ในการ

เรียน บทบาทของครู และการสงเสริมของผูปกครองดานการเขียนเชิงสรางสรรค ซ่ึงสิ่งตางๆ เหลานี้
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นับเปนองคประกอบท่ีสําคัญทําใหการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนประสบความสําเร็จดังท่ี

ตองการหรือไม ไดมีผูศึกษาองคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรคไว คือ 

 เวสตคอทท และ สมิธ (Westcott & Smith, 1973, pp. 267 -271) ไดกลาววา การเขียนท้ังหมด

นั้นเปนการสรางสรรค ถาหากวาเราจะรูสึกเขียนสิ่งหนึ่งสิ่งใดข้ึนมาถึงแมวาสิ่งนั้นจะเปนสิ่งเกา ความคิดเกา 

แตถานํามาแสดงออกในรูปแบบใหมเสริมความคิดใหมเขาไป มีการแสดงออกใหมๆ ทางจินตนาการ ผลงานนั้น

ก็จะเปนงานเขียนใหมท่ีสมบูรณ ขอแตเพียงใหผลงานนั้นมาจากตัวของเราเองดวย ความชาญฉลาดมิไดเปนการ

ลอกเลียนแบบใคร และมิใชเพ่ือการสื่อสารกันโดยท่ัวไปเทานั้น โดยไดกลาวถึงองคประกอบของการเขียน

สรางสรรค วามีอยูดวยกัน 4 ประการ คือ 

  1) ความจริงใจ เปนสิ่งสําคัญอันดับแรก เพราะงานเขียนใดๆ ถาขาดความจริงใจแลว

จะทําใหคาของงานเขียนนั้นดอยลงไปมาก ผูเริ่มฝกการเขียนหลายคนพยายามท่ีจะเขียนใหมีความ

สั้นๆ เขียนเปนบรรทัดๆ ลงมา ใสสัมผัสและจังหวะวรรคตอนลงตามท่ีเห็นเหมาะสมแตถาขาดความ

จริงใจขอความนั้นจะดูขัดๆ สวนเนื้อความจะดูไมสมจริงอาจสับสนในการเขียนท้ิงใจความสําคัญท่ีควร

จะกลาวถึงทําใหผูอานไมประทับใจได 

  2) อารมณ การเขียนสรางสรรคท่ีดีนั้น ผูเขียนตองใหความสนใจในการเสนอ

ขอเท็จจริงนอยกวาการเสนอจินตนาการ ทัศนคติ และอารมณความรูสึก การบรรยายท่ีใหขอมูล

ละเอียดลออแตเปนขอเท็จจริงมากกวาการพรรณนาจึงไมใชการเขียนสรางสรรค เพราะเปนเรื่องท่ีทํา

ใหผูอานคิดถึงความนาเชื่อถือและความสมจริง แตการพรรณนานั้นเปนการทําใหผูอานรูสึกดวย

อารมณ แลวพยายามคิดจินตนาการใหกวางไกลออกไป แตท้ังนี้ไมไดหมายความวา การเขียนแบบ

บรรยายจะเปนการเขียนสรางสรรคไมได ข้ึนอยูกับผูเขียนวาจะใชศิลปะทางภาษามากนอยเพียงใด 

  3) ความคิดริเริ่ม คนแตละคนจะมีลักษณะเฉพาะตน มีความนึกคิด และความสามารถ 

อยูในตนเองผิดแผกแตกตางกันออกไป ตองพยายามคนพบความคิดแปลกใหม เพ่ือการสรางผลงาน

ใหมๆ ออกมา อยามัวแตไปคิดลอกเลียนแบบผูอ่ืน คนท่ีประสบความสําเร็จคือ คนท่ีนับถือตนเอง 

รูจักคิด และรูจักสรางสรรคความแปลกใหมในทางท่ีเกิดประโยชน 

  4) การสรางประสบการณ การเขียนสรางสรรคตองการประสบการณมากท่ีสุดเทาท่ีจะมาก

ได เพ่ือนํามาเปนวัตถุดิบในการเขียน ถอยคําเปนสัญลักษณแทนเสียง และเสียงนั้นจะใชแทนประสบการณ 

ตองไมใชคําท่ีเปนนามธรรมมากจนเกินไป เพราะนามธรรมไมสามารถใหความรูสึกแกผูอานไดเทาท่ีควร 

ผูเขียนจะเพ่ิมเติมบทสนทนาใชภาษาและเสียงของภาษาถายทอดความรูสึกนึกคิดไปสูผูอานดวยวิธีใดก็ไดให

ผูอานเกิดภาพข้ึนในความนึกคิด และติดตามเรื่องไปโดยตลอด เม่ือเขาอานเรื่องของเราตองใหเขารูสึกวาเขา

ไดรับสาระไปสรางประสบการณใหมได ไมควรใชวิธีการจําเจอยูแตแบบเดิม ใชความคิดเดิม แมจะเปน

ประสบการณเดิมของผูเขียนก็ตาม เพราะสิ่งนั้นไมใชการเขียนสรางสรรค 
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 กระทรวงศึกษาธกิาร (2534, หนา 311) กลาวถึงองคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรค 

วาจะตองประกอบดวยลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 

  1) ใหความคิดแปลกใหม หมายถึง ความคิดไมซํ้าแบบหรือไมไดลอกเลียนแบบผูอ่ืนมาเปน

ความคิดของผูเขียนเองหรือดัดแปลงมาแยบคายดวยภูมิปญญาของตนเองการใชภาษาคมคายกะทัดรัด ท้ังนี้

ตองเปนการใชภาษาท่ีไมผิดแปลกไปจากระเบียบของภาษาซ่ึงระเบียบของภาษาซ่ึงเปนท่ียอมรับกัน 

  2) การใชภาษาคมคายกะทัดรัด ท้ังนี้ตองเปนการใชภาษาท่ีไมผิดแปลกจากระเบียบ

ของภาษาซ่ึงเปนท่ียอมรับกัน 

  3) สามารถเราความรูสึกของผูอ่ืน อาจเปนความรูสึกขบขัน ความเศรา ความปติยินดี  

ความพิศวง ความสงบ ความซาบซ้ึง ความอาลัย ฯลฯ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกันก็ได 

  4) เปนประโยชนไมทางตรงก็ทางออม เชน ใหขอคิดท่ีเปนคติในการดํารงชีวิต 

ชี้ใหเห็นคุณโทษแนะนําใหคนรูจักสังเกต พิจารณาสิ่งตางๆ โดยแยบคายกอใหเกิดจินตนาการในทางท่ี

ดีงาม หรือใหความคิดเพลิดเพลินแกจิตใจในลักษณะของนันทนาการ 

  สรุปไดวาองคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรคคือ การจัดบรรยากาศท่ีกอใหเกิด

ความคิดสรางสรรค สงผลใหผูเขียนสรางจินตนาการคิดอยางกวางไกล ในลักษณะท่ีแปลกใหมดวย

ถอยคําท่ีสละสลวย ดวยภูมิปญญาของตนเอง ซ่ึงใหคุณคาทางดานจิตใจและสติปญญาเปนประโยชน

ตอผูฟง ผูอานท้ังทางตรงและทางออมในทางท่ีดีงาม กอใหเกิดความเพลิดเพลินในลักษณะ

นันทนาการตอสังคมและสวนรวม 

 2.4.6 รูปแบบของการเขียนเชิงสรางสรรค  

 โดยท่ัวไปงานเขียนสามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ รอยแกว (prose) และรอยกรอง 

(poetry) ซ่ึงจะสงเสริมใหนักเรียนรูจักใชศิลปะการประพันธ ตามความสามารถของแตละบุคคล  

  1) ประเภทรอยแกว หมายถึง หนังสือประเภทความเรียงท่ีใชถอยคํา สละสลวย 

สํานวน โวหารลึกซ้ึง เต็มไปดวยอรรถรส กอใหเกิดอารมณสะเทือนใจท่ีมีคุณคาและประโยชนตอผูอาน 

งานเขียนประเภทนี้ ไดแกเรื่องบันเทิงคดีและสารคดีท่ัวไป เชน นวนิยายเรื่องสั้นบทละคร หนังสือ

ธรรมะ ชีวประวัติ การทองเท่ียว เชน นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย เปนตน 

  2) ประเภทรอยกรอง หมายถึง วรรณกรรมท่ีแตงเปนคําประพันธประเภทตางๆ  เชน

แตงเปนโคลง ฉันท กาพย กลอน และรา หนังสือท่ีแตงเปนคําประพันธเหลานี้ บางเลมก็ไดรับยกยอง

ใหเปนวรรณคดี วรรณคดีหมายถึงวรรณกรรมท่ีแตงดีถึงขนาดเปนแบบอยางได ภาษาท่ีใชก็ไพเราะ

และประณีต ใหคุณคาและใหความบันเทิงใจ เชน บทกวีตางๆ เปนตน  (วันชัย แยมจันทรฉาย , 

ออนไลน, 2555)   

 การเขียนรอยกรองเปนสวนหนึ่งของการฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในกลุมวิชา

ภาษาไทย ผูเรียนจะเขียนรอยกรองไดดีมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน 
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ความคิดสรางสรรค ความสามารถในการเลือกสรรถอยคํา ครูควรมีหลักการสอนท่ีชัดเจน ควรมีใจรัก

และทัศนคติท่ีดีตอการสอน ควรมองวาบทรอยกรองมีคามีความสําคัญเม่ือสอนแลวนักเรียนจะเกิด

การเรียนรู สนุกสนาน และพยายามหาทางฝกฝนในโอกาสตางๆ จนสามารถแตงได การเขียนคํา

ประพันธควรเปนคําประพันธเปดงายๆ เชน คําขวัญ คติพจน ครูตองเนนใหเด็กรูจักลักษณะคํา

ประพันธท่ีตนจะตองเขียนเพ่ือเด็กจะตองคิดหาคําท่ีเหมาะสมกับเรื่อง ครูตองหาคําประพันธท่ีไพเราะ 

และนาสนใจมาใหนักเรียนดูในชั้น และควรฝกใหเด็กใชจินตนาการของตัวเองใหมาก ครูตองแนะนํา

ตรวจแกไขงานรวมกับเด็ก รับฟงความคิดเห็นของเด็กดวยความเต็มใจ 

ฐะปะนีย นาครทรรพ (2545, หนา 10) ไดกลาวถึงการสอนเขียนรอยกรองเชิงสรางสรรคไววา 

การเขียนรอยกรองอาจเริ่มตนดวยวิธีงายๆ เชน หาบทรอยกรองท่ีไพเราะมาอานใหนักเรียนฟงและ

แนะใหนักเรียนสังเกตวากวีสามารถเลือกเฟนถอยคํามาใชไดอยางประณีตเพียงไร การฝกแตงข้ันแรก

อาจยากอยูบางแตถาเริ่มดวยการคิดหาคํามาเติมชองวางใหมีลักษณะสัมผัสคลองจองกันตามลักษณะ

ของคําประพันธ หรือหาภาพธรรมชาติ ภาพศิลปะท่ีสวยงามมาใหนักเรียนบรรยายเปนกาพยหรือ

กลอนงายๆ แตงตามความชอบใจบาง กําหนดหัวขอใหแตงบาง ภายหลังท่ีนักเรียนไดเขาใจแผนผัง

บังคับของคําประพันธนั้นแลว จากแนวคิดของนักการศึกษาเก่ียวกับแนวทางในการสอนเขียนรอย

กรองเชิงสรางสรรค สรุปไวดังนี้คือ 

  1) ควรนําบทรอยกรองประเภทตางๆ มาใหนักเรียนไดรูจัก อาน หรือลองถอดคํา

ประพันธ เพ่ือใหนักเรียนไดคุนเคยกับฉันทลักษณประเภทตางๆ เปนการแนะนําใหนักเรียนรูจัก

ผลงานสรางสรรคดานรอยกรอง 

  2) ควรหาโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนเขียนบทรอยกรองอยูเสมอ 

  3) ควรใชสื่อการสอนชวยเราความสนใจ และสรางบรรยากาศในการเรียน 

  4) ครูผูสอนควรใจกวาง อดทน ยอมรับผลงานของเด็ก คอยชวยเหลือแกไขผลงาน

และชวยใหกําลังใจในผลงานนั้นเสมอ 

  5) ควรใหอิสระแกนักเรียนท้ังในดานเนื้อหา  ฉันทลักษณ ความยาวและเวลาท่ี

เหมาะสม 

  6) ไมควรมุงแตจะใหนักเรียนจําคําศัพท อานถูกตอง หรือทองข้ึนใจในบทประพันธ

ตางๆ นั้น 

  7) การประเมินผลงานเขียนบทรอยกรองควรมีกฎเกณฑท่ีแนนอน นักเรียนควรจะได

มีสวนรวมในการประเมินผลทุกครั้ง 

 จากความหมายของรอยกรองและแนวคิดเก่ียวกับการเขียนเชิงสรางสรรค พอสรุปไดวา 

การเขียนรอยกรองเชิงสรางสรรค หมายถึงการเขียนท่ีเกิดจากความสามารถในการถายทอดความคิด 

ความรูสึก ประสบการณ ซ่ึงมีคุณคาตอตนเอง และสังคม โดยเขียนเปนบทประพันธท่ีมีแบบแผน
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บังคับ สัมผัส จํานวนคํา มีความพิถีพิถันในการเลือกสรรถอยคําท่ีงดงามเพ่ือสรางความสุนทรียใหแก

ผูอานและผูฟงไดอยางประทับใจ 

 2.4.7 วิธีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค   

  การจัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดความคิดสรางสรรคมีความจําเปนดังท่ี  อัจฉรา ชีวพันธ 

(2547, หนา 6) ไดเสนอหลักการจัดกิจกรรมในการสอนเขียนสรางสรรคไวดังนี้ 

  1) กําหนดกิจกรรมการเขียนเชิงสรางสรรคใหมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน โดยจะตอง

คํานึงถึงหลักสูตรในระดับชั้นตางๆ วามีจุดหมาย ทําเพ่ืออะไร กิจกรรมตางๆ นั้นสนองวัตถุประสงคใด

ในหลักสูตร 

  2) การจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสรางสรรค ควรไดมีการสัมพันธกับกลุมประสบการณ

ตางๆ ดวย 

  3) จัดลําดับความยากงายของกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียน  

  4) ใหสิ่งท่ีจูงใจเพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานใหม และรักในงานเขียน  

  5) ใหผูเรียนสามารถใชจินตนาการในการแสดงความรูสึกนึกคิดอยางอิสระ  

 กัลยา ไตรศรีศิลป (2542, หนา 42) ไดเสนอแนะกิจกรรมท่ีใชในการสอนการเขียนเชิง

สรางสรรคในภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนภาษาตางประเทศ ดังนี้ 

  1) กิจกรรมการเขียนบันทึก โดยครูใหผูเรียนเขียนบันทึกประจําวันในหองเรียนทุกวัน 

วันละ 10 นาที แลวใหผูเรียนแลกเปลี่ยนกันอาน 

  2) เขียนสิ่งท่ีเปนไปไมได 10 ประการ ครูใหผูเรียนเขียนถึงสิ่งท่ีตนคิดวาไมอาจเปน

จริงได ซ่ึงเปนการใชจินตนาการในการเขียน 

  3) เขียนเก่ียวกับความฝน โดยผูเรียนเขียนในสิ่งท่ีตนอยากไดหรืออยากฝน  

  4) เขียนเก่ียวกับความทรงจํา โดยใหผูเรียนนึกถึงเหตุการณในอดีตท่ีทําใหผูเรียน

รูสึกเจ็บปวด กลัว หรือรัก แลวเขียนบรรยายออกมา 

  5) เขียนเรื่องเก่ียวกับอนาคต เชน ใหผูเรียนจินตนาการวาตนหลับไปเปนเวลา 100 ป 

แลวตื่นข้ึนมาในโลกแหงอนาคต แลวเขียนบรรยายเหตุการณในขณะนั้น 

  6) บทกวี โดยสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศ

อาจจะใหเริ่มตนงายๆ ดวยการใหฟงบทกวีของนักกวี เชน Emily Dickinson หรือ Wakt Whitman 

แลวใหผูเรียนเขียนเก่ียวกับความรูสึกของตนวาชอบหรือไมชอบบทกวีนั้นอยางไร 

 ในการจัดกิจกรรมการสอนเขียนเชิงสรางสรรคนั้น ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง

ในการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายแปลกใหม เพ่ือทําใหผูเรียนรูสึกสนุกสนานในการเขียน 

 2.4.8 การประเมินผลการเขียนเชิงสรางสรรค  

 การเขียนเชิงสรางสรรคเปนทักษะท่ีซับซอน ยุงยาก การใหคะแนนงานเขียน จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ 
เพราะมีผลตอความเท่ียงของการตรวจงานเขียน ดังนั้น การใหคะแนนงานเขียนจึงตองมีเกณฑ  
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เพ่ือใหการใหคะแนนเปนไปอยางมีระบบ ซ่ึงจะชวยใหคะแนนตรวจงานเขียนเปนปรนัยมากข้ึน ดังท่ี
อารี พันธมณี (2537, หนา 100) ไดกลาววา วิธีท่ีดีท่ีควรเปนการวัดพัฒนาการของแตละบุคคล  
ดูความกาวหนาของผลงาน ไมควรใชเกณฑของผูสอนเปรียบเทียบผลงานกับคนอ่ืน 
 ณัฏฐพงษ เจริญพิทยและคนอ่ืนๆ (2539, หนา 61-67) กลาววา การวัดความคิดสรางสรรค
ในปจจุบันมี 3 วิธี คือ 

1) การสังเกตพฤติกรรม กระทําไดท้ังลักษณะเปนทางการ และไมเปนทางการ
การวัดเปนทางการอาจใชแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  ท้ังสอง
ลักษณะนั้น สังเกตไดจากความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมและพฤติกรรมท่ีปรากฏ 

2) การวัดโดยใชแบบทดสอบ การวัดวิธีนี้จะตองสรางแบบทดสอบข้ึน ซ่ึงโดยท่ัวไป 
จะกําหนดสถานการณท่ีแปลกประหลาดหรือไมใชสถานการณปกติ แลวใหนักเรียนใชความคิดอิสระ 
“ตอบ” จากสถานการณนั้น คําตอบของนักเรียนไมอาจนําไปพิจารณาไดวาถูกหรือผิด เนื่องจากเปน
คําตอบท่ีตอบข้ึนในสถานการณแบบใหม การพิจารณาคะแนนคําตอบใหเปน 3 คือ ความคิดคลอง 
ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม บางครั้งอาจใหคะแนนความคิดละเอียดลออ 

3) การตรวจคุณภาพของผลงาน การวัดดวยวิธีนี้เปนการวัดในระดับลึกกวาการวัด
โดยใชแบบทดสอบในการวัดจะกระทําโดยผูรู (ปกติมีจํานวน 3 คน แตถามีความจําเปนอาจใช
ครูผูสอนเพียงคนเดียวก็ได) เปนผูตรวจคุณภาพของงาน ซ่ึงตองกําหนดเกณฑการใหคะแนนใหชัดเจน 
ระดับคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดในแตละขอ นิยมกําหนดเกณฑในการใหคะแนนชัดเจน ระดับ
คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดในแตละขอนิยมกําหนดในแตละขอนิยมกําหนดเปน 3 ชวง  (ดี เทากับ 3, 
พอใช เทากับ 2, ตองปรับปรุง เทากับ 1) หรือ 5 ชวง (ดีมาก เทากับ 5, ดี เทากับ 4,  ปานกลาง 
เทากับ 3, พอใช เทากับ 2, ตองปรับปรุง เทากับ 1) อยางไรก็ตามการวัดความคิดสรางสรรคของ
บุคคลโดยยึดแบบทดสอบเพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงอยางเดียว สิ่งท่ีควรระวัง เพราะอาจวัดความคิด
สรางสรรคไดไมครบทุกดาน จึงควรใชแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคอ่ืนๆ ประกอบ หรือใชการ
สังเกตพฤติกรรมหรือผลงานของบุคคลควบคูไปดวย (สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน, 2537, หนา 41) 

  เกณฑการตรวจใหคะแนนใหยึดหลักการใหคะแนนความคิดสรางสรรค ซ่ึงดัดแปลง
มาจากเกณฑของ Torrance โดยการตรวจใหคะแนน 3 ดาน คือ ความคิดคลองในการคิด ความคิด
ยืดหยุน และความคิดสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2535 หนา 51) ดังนี้ 

1) การใหคะแนนความคิดคลองในการคิด พิจารณาจากคําตอบท่ีเปนไปตามเง่ือนไข
ของคําถาม โดยใหคะแนนคําตอบละ 1 คะแนน ตามปริมาณของคําตอบท่ีไมซํ้ากัน 

2) การใหคะแนนความคิดยืดหยุนในการคิด พิจารณาจากความถ่ีของคําตอบของ
นักเรียนแตละคน  ตามวิธีการคิดท่ีแตกตางกันตอสิ่งเราหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดให โดยใหคะแนน
คําตอบเปนกลุมหรือประเภทละ 1 คะแนน 

3) การใหคะแนนความคิดริเริ่ม พิจารณาจากความถ่ีของคําตอบของนักเรียน
ท้ังหมดท่ีเปนความคิดท่ีแปลกแตกตางไปจากธรรมดาในการตอบ  โดยกําหนดใหคําตอบท่ีมีความถ่ี
จากกลุมตั้งแต 2-4.99 เปอรเซ็นต จะได 1 คะแนน ถาเปนคําตอบท่ีไมซํ้ากับกลุมเลยจะได 2 คะแนน  
ถาความถ่ีเกินกวา 5 เปอรเซ็นต จะถือเปนความคิดริเริ่มหรือใหคะแนนตามสัดสวนของความถ่ีของคําตอบ 
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ตามวิธีการของ Cropley คําตอบใดท่ีกลุมตัวอยางตอบซํ้ากันมากๆ ใหคะแนนนอยหรือไมไดคะแนนเลย  
ถาคําตอบยิ่งซํ้ากันนอยหรือไมซํ้ากับคนอ่ืนเลยจะไดคะแนนมากข้ึน เกณฑการใหคะแนนยึดหลัก ดังนี้  

   คําตอบซํ้า  12 %  ข้ึนไป   ให   0     คะแนน 
   คําตอบซํ้า   6-11%    ให   1   คะแนน 
   คําตอบซํ้า   3-5%      ให  2 คะแนน 
   คําตอบซํ้า   2%           ให   3   คะแนน 
   คําตอบซํ้ากันไมเกิน 1%    ให   4   คะแนน 
  คะแนนความคิดสรางสรรคหาไดจากผลบวกของคะแนนความคิดคลอง ความคิด

ยืดหยุน และความคิดริเริ่มในแตละกิจกรรมนํามารวมกันเปนผลบวกของคะแนนความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนแตละคน 

4) คะแนนความคิดละเอียดลออ ใหพิจารณาจากความสามารถในการนําคํามาเขียน
เปนเรื่องราวแปลกใหม นาสนใจ และมีความยาวพอท่ีจะใหเรื่องไดใจความสมบูรณ 

 เยาวดี วิบูลยศรี (2549, หนา 246) ไดเสนอหลักการตรวจความเรียง ดังนี้ 
1) ควรตรวจแยกเปนรายขอ  ควรจะไดตรวจ 2 ครั้ง จากผูตรวจคนเดียวกันหรือ

ผูตรวจ 2 คน คนละครั้ง 
2) ในการตรวจแตละครั้งควรเปนอิสระตอกัน 
3) ผูตรวจไมควรดูชื่อผูสอบ และไมควรดูผลการตรวจท่ีผานมาวาแตละขอหรือแต

ละคนมีการใหคะแนนอยางไร 
4) การตรวจใหคะแนนควรใชระบบการใหคะแนนเกณฑยอยๆ 

 กรรณิการ พวงเกษม (2533, หนา 148-158) ไดกลาวถึงวิธีการประเมินผลการเขียนเชิงสรางสรรคท่ีดี
และตรงท่ีสุดไวดังนี้ 

 1) ประเมินตามจุดมุงหมาย เพ่ือดูวาผูเขียนมีลําดับการเขียนเนื้อเรื่องไดดีหรือไม
เปนไปตามจุดมุงหมายท่ีวางไวหรือไม โดยใชขอสอบอัตนัย และตรวจใหคะแนนดวยวิธีจัดอันดับ
คุณภาพ เชน การวัดและประเมินผลการเขียนเรื่องจากภาพ กําหนดหัวขอการใหคะแนนไว ดังนี้ 

 2) ความถูกตอง เหมาะสมของเนื้อหา และสอดคลองกับภาพ 
 3) การเรียบเรียงลําดับความคิด 
 4) ความถูกตองเหมาะสมในการภาษา 

 จากนั้นนํามากําหนดคะแนนตามคุณภาพ ใหคะแนน 5 ระดับ คือ 
    5  เทากับ  ดีมาก  
    4   เทากับ  ดี  
    3  เทากับ  ปานกลาง  
    2  เทากับ  คอนขางออน  
    1  เทากับ  ออนมาก   
  2) ประเมินดวยขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบตามแนวของ E.T.S. (educational 

testing service) วิธีการดังกลาวตองการวัดความสามารถในการเขียนความสามารถในการแสดง
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ความคิดเห็นไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ การรวบรวมและจัดระเบียบความคิด การใชถอยคํา
สํานวนใหเหมาะสมกับความหมาย การวัดดวยขอสอบปรนัยมีการวัดในหลายดาน 

   (1) วัดความสามารถในการแสดงความคิดเห็น ประกอบดวยแบบทดสอบ 4 แบบ คือ 
    ก. ใหหาสิ่งบกพรอง โดยยกขอความมาอานกอน 1 ประโยคพรอมกับขีด

เสนใตคําบางคําไว 3 หรือ 4 แหง จาก ก -ค หรือ ก -ง แลวใหผูเรียนพิจารณาวาคําท่ีขีดเสนใต
คําใด ไมเหมาะสมกับขอความนั้น ก็ไปขีดคําตอบในกระดาษคําตอบ แตถาคําตอบหรือขอความท่ีขีด
เสนใตนั้นถูกตองดีท้ังหมดแลว ก็ไปขีดคําตอบท่ีชอง ง หรือ จ ในกระดาษคําตอบ 

    ข. ใหปรับปรุงขอความ โดยใหผูเรียนพิจารณาคําตอบโดยยึดหลักเกณฑท่ี
ถูกตองดานภาษาในเรื่องการใชคํา การเรียงคําเขาประโยค การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการ
เรียบเรียงประโยคตามมาตรฐานของการเขียนท่ีดี ซ่ึงเปนท่ียอมรับตามหลักวิชา 

    ค. ใหพิจารณาความบกพรอง คําถามชนิดนี้ตองการใหผูเรียนพิจารณาวา  
ประโยคหรื อขอความท่ีกําหนดใหนั้นบกพรองหรือไม ถาบกพรองก็ใหสามารถบอกไดวาเปนความ
บกพรองชนิดใด ผูออกขอสอบจะกําหนดความบกพรองใหมีลักษณะอยางใดก็ตามจะเห็นสมควร 

    ง. ใหเปลี่ยนสํานวนโวหาร คําถามชนิดนี้คือ วิธีวัดท่ีพยายามเลียนแบบให
คลายกับสถานการณจริงทํานองเดียวกันกับเม่ือรางหนังสือเสร็จแลวนําตนฉบับมาปรับปรุงถอยคํา
สํานวนภาษาใหดีข้ึน โดยวิธีการสับเปลี่ยน ยาย แกไขคํา หรือขอความบางตอนในขอความเหลานั้น
ภายใตหัวขอท่ีกําหนดวางไว 

   (2) วัดการรวบรวมและจัดระเบียบความคิด ใชวิธีใหเรียงประโยคงายๆ ซ่ึงสลับท่ี
ปนเปกันอยู ใหเปนเรื่องเดียวกันติดตอกัน และไดความสมบูรณ 

   (3) วัดการใชภาษาไทยใหเหมาะสมกับความ คําถามนี้มุงวัดความสามารถในการ
วินิจฉัยคุณภาพของการใชภาษาในขอความตางๆ วาถอยคําสํานวนท่ีใชในประโยคเหมาะสมหรือ
ขัดแยงกับความหมายของเนื้อหาในขอความนั้นหรือไม อยางไร หรือมีขอบกพรองอยางไรบางให
ผูตอบสามารถบอกขอบกพรองนั้นๆ ได 

     3) ประเมินผลตามแบบฟอรม เหมาะสําหรับใชในการประเมินผลการเขียนจดหมาย 
ซ่ึงถือเปนการเขียนเชิงสรางสรรคอีกวิธีหนึ่ง การสอบมักกระทําโดใหปฏิบัติจริง เชนออกขอสอบ  
เปนความเรียงหรือแบบอัตนัย ใหเขียนจดหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แลวตรวจใหคะแนนเนื้อเรื่อง 
การวางรูปเรื่อง ถอยคําภาษาท่ีใช โดยวิธีจัดอันดับคุณภาพ อาจใหนักเรียนวิจารณหรือตรวจ การวัด
วิธีนี้ตองวัดวาผูเรียนรูหลักเกณฑตางๆ เก่ียวกับวิชานี้เพ่ือใหสามารถนําไปใชในชีวิตจริงไดเพียงใด การ
วัดจึงเนนพฤติกรรมท้ังในดานความรู ความจํา การนําไปใชเปนสวนใหญ 

     4) ประเมินผลโดยการเติมคําหรือขอความ อาจเปนขอความสั้นหรือยาวแลวแต
ระดับชั้นของเด็ก ถาในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 อาจจะเปนคําๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 เปนตน
ไป ใหเปนขอความในชั้นท่ีสูงข้ึนไป ขอความควรจะยาวกวาในชั้นตนๆ เชน 

   (1) ใหเรื่อง ใหขอความตอนตน และตอนทาย แลวใหเติมขอความตรงกลาง 
   (2) ใหเรื่อง ใหขอความตอนตน แลวเติมตอใหจบเรื่อง 
   (3) ใหเรื่อง ใหขอความตอนทาย แลวเติมตอนตนใหตอกับตอนทาย 
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 การใหคะแนน ใหยึดหลักคําท่ีเขียนนั้นสะกดถูกตอง และมีความหมายสอดคลองกับ
ขอความท่ีกําหนดมา แตละคําท่ีกําหนดคะแนนตามความเหมาะสม ซ่ึงข้ึนอยูกับครูผูสอน อาจจะเปน
คําละ 1 คะแนน หรืออาจมากกวา 

 เติมขอความ ใหยึดหลักโดยดูความหมายของขอความแตละประโยค หรือแตละกลุมวามี
ความหมายถูกตอง และสัมพันธกับขอความท่ีกําหนดใหหรือไม ถาความหมายถูกตองและสัมพันธกัน 
ใหคะแนนตามความเหมาะสม ซ่ึงครูผูสอนจะเปนผูกําหนดเองโดยไมเขมงวดเรื่องการสะกดมากนัก 

  5) ประเมินดูวาผูเขียนจะมีความสําเร็จเพียงใด สามารถวางหัวขอท่ีจะเขียนไดหรือไม 
การจัดลําดับการเขียนและการสรางความตองการตอผูอานเพียงใด จะใชการออกขอสอบแบบท่ี
กําหนดหรือขอความมาให แลวใหตั้งชื่อเรื่อง และเขียนเรื่องตามชื่อโดยการนําคําหรือขอความท่ี
กําหนดใหมาใช ความมากนอยของเนื้อเรื่องนั้นกําหนดใหเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน โดยชั้นสูงจะ
กําหนดความหมายของเรื่องมากกวาชั้นตน 

  6) มาตรฐานของเรื่องท่ีเขียน เพ่ือดูวาเรื่องท่ีเขียนเปนเรื่องนาคิด เรื่องตื่นเตน เรื่องขบขัน 
เรื่องท่ีเขียนใหความรื่นรมยใด ผูเขียนเองมีความรูความสามารถ เชื่อถือไดหรือไมมีตัวละคร ครบถวน
หรือไม เรื่องบอกสถานท่ีเริ่มตนและจบลงอยางมีระเบียบหรือไม เรื่องสับสนเพียงใด  การ
ประเมินในขอนี้จะตองใชกับเด็กในชั้นสูง ชั้นท่ีควรจะใชนาจะเปนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ปลายภาค
เรียนท่ี 2 และชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในการประเมินผลวิธีนี้จะตองใหผูเขียนกําหนดเรื่อง โดยครู
กําหนดความยาวของเรื่องและเวลาท่ีจํากัดให 

 การใหคะแนนใหแบบจัดอันดับคุณภาพ แตกําหนดแจกแจงขอขอตางกัน หัวขอท่ีกําหนด
คือ ลักษณะของเรื่อง ความถูกตองของเนื้อหา การรวบรวมความคิดความถูกตองเหมาะสมของตัว
ละคร ความถูกตองในการใชภาษา ความตอเนื่องของเนื้อเรื่อง 

 สําหรับเกณฑการใหคะแนนความคิดสรางสรรคในการเขียนเชิงสรางสรรค ซ่ึงจะใหใน
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค โดยใหผูตรวจ 3 อานการเขียนขอความ  และ
การเขียนเชิงเรียงใหคะแนนตามอัตราสวน (ชัศวารี จารุสวัสดิ์, 2544, หนา 27-30) ดังนี้ 
  1) คะแนนความคิดริเริ่ม  (การแสดงออก)  5  สวน 
  2) คะแนนความละเอียดลออ  แบงออกเปนสวนยอย  ดังนี้ 

   ( 1) การเชื่อมโยงความคิด  1  สวน 
    ( 2) การเสนอเนื้อเรื่อง  1  สวน 
   (3) การใชภาษา  1  สวน 
   (4) เนื้อหาสาระ  2  สวน 
  รายละเอียดของการใหคะแนนตามความคิดละเอียดลออ 

  1) ความคิดริเริ่ม (การแสดงออก) หมายถึง การเสนอแนวคิดเห็นใหมๆ  หรือ
ความคิดสรางสรรค ซ่ึงเปนแนวของตนเอง แสดงความรูสึกนึกคิด  ความเขาใจอยางเสรี 
  2) การเชื่อมโยงความคิด หมายถึง การจัดระเบียบความคิดใหเชื่อมโยงตอเนื่องกัน
อยางไดใจความ และเปนอันดับหนึ่งอันเดียวกัน 
  3) การเสนอเนื้อเรื่อง หมายถึง การจัดลําดับข้ันตอน การเสนอเนื้อเรื่อง อยางนาสนใจ
และกําหนดเรื่องท่ีสอดคลองกันกับการเสนอเนื้อเรื่อง 
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  4) การใชภาษา หมายถึง การใชสํานวนภาษาท่ีใหความชัดเจนแจมแจงถูกตองตามกาลเทศะ 
เหตุการณในเนื้อเรื่องไดตรงใจความตรงกับความหมายท่ีตองการจะพูด สํานวนโวหารสุภาพ 
  5 ) เนื้อหาสาระ หมายถึง การเสนอขอเท็จจริง ความรูท่ัวๆ ไป ท่ีเปนไปตามเนื้อความจริง 
และมีเหตุผลสมกับภาพ ไดใจความมีความยาวของเนื้อเรื่องพอสมควรกับเกณฑท่ีกําหนดไว มีรายละเอียด
พอสมควรแกความเขาใจ 

 การกําหนดเกณฑเพ่ือเปนแบบในการใหคะแนน ดังนี้ 
1) ความคิดริเริ่ม  (5)                                                                                

   ดีมาก     มีคาเทากับ  5 
   ดี    มีคาเทากับ  4 
   พอใช   มีคาเทากับ  3 
   เกือบใชได   มีคาเทากับ  2 
   ตองแกไข   มีคาเทากับ  1   

2) การเชื่อมโยงความคิด (1) การเสนอเนื้อเรื่อง (1) การใชภาษา (1) 
   ดีมาก     มีคาเทากับ  1 
   ดี    มีคาเทากับ  0.8 
   พอใช   มีคาเทากับ  0.6 
   เกือบใชได   มีคาเทากับ  0.4 
   ตองแกไข   มีคาเทากับ  0.2 

  3) เนื้อหาสาระ (2) 
   ดีมาก     มีคาเทากับ  2 
   ดี    มีคาเทากับ  1.6 
   พอใช   มีคาเทากับ  1.2 
   เกือบใชได   มีคาเทากับ  0.8 
   ตองแกไข   มีคาเทากับ  0.4 
 การใหคะแนน 
 ในการใหคะแนนท่ีจะนํามากรอกในชองนั้น จะตองนําคาท่ีไดในแตละสวนมาบวกกันแลว

คูณดวยจํานวนสวน คือ 10 จึงจะเปนคะแนนจริงของสวนนั้นๆ หลังจากนั้นนําคะแนน ของนักเรียน
แตละคนทีไดจากผูตรวจแตละคนมารวมกันท้ังหมด แลวนํามาหาคาเฉลี่ยจึงเปนคะแนนนักเรียนคน
นั้นๆ (ชัศวารี จารุสวัสดิ์, 2544, 27-30) 

 จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาเกณฑการใหคะแนนงานเขียนประเภทสรางสรรค ไดใหความสําคัญ
ของการแสดงออกทางความคิด ซ่ึงตรงกับจุดมุงหมายของการเสนองานเขียนเชิงสรางสรรคท่ีมุงสงเสริมให
ผูเรียนใชทักษะการเขียนในการแดงออกทางความคิด ความรูประสบการณ 

 สําหรับการประเมินความคิดสรางสรรคนั้น ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินความคิดสรางสรรค  
โดยไดปรับมาจากเกณฑการตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรคของกรมวิชาการ  (2535, หนา 51) 
เกณฑการตรวจใหคะแนนของเวียร (Weir, 1993, p. 160) และเกณฑการตรวจใหคะแนนการประเมินงานเขียน
ของ ฮีตัน (Heaton, pp. 108-111) ในการประเมินนั้นประกอบดวยเกณฑดังนี้ 
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  1) เนื้อหา มีรายละเอียดการใหคะแนน ดังนี้ 

 (1) แนวคิดแปลกใหม ไมซํ้าแบบใคร เขียนไดใจความ มีความสมเหตุสมผล เนื้อเรื่อง
มีความเชื่อมโยงกันมาก กําหนดชื่อเรื่องไดนาสนใจ ให 4 คะแนน 

 (2) แนวคิดแปลกใหม เขียนไดใจความ มีความสมเหตุสมผล เนื้อเรื่องมีความเชื่อมโยงกัน 
กําหนดชื่อเรื่องไดนาสนใจ ให 3 คะแนน 

 (3) แนวคิดแปลกใหม เนื้อเรื่องมีความเชื่อมโยงกัน กําหนดเรื่องไดนาสนใจ ให 2 
คะแนน 

 (4) แนวคิดแปลกใหม แตไมนาสนใจ เนื้อเรื่องมีความเชื่อมโยงกันเพียงเล็กนอย  
กําหนดชื่อเรื่องไมนาสนใจ ให 1 คะแนน 

  2) การเสนอเรื่อง  
   ( 1) ลําดับเรื่องราวไดอยางสอดคลองตอเนื่อง มีการเปดเรื่องและดําเนินเรื่องนาสนใจ

มาก เนื้อเรื่องมีความยาวตามท่ีกําหนด ใหความรู ขอคิดและความเพลิดเพลินแกจิตใจ ให 4 คะแนน 
   (2) ลําดับเรื่องราวไดอยางสอดคลอง มีการเปดเรื่องและดําเนินเรื่องนาสนใจ เนื้อ

เรื่องมีความยาวตามกําหนด ใหความรู ขอคิดและความเพลิดเพลินแกจิตใจ ให 3 คะแนน 
   (3) ลําดับเรื่องราวไดอยางตอเนื่อง มีการเปดเรื่องและดําเนินเรื่องนาสนใจ  เนื้อ

เรื่องมีความยาวตามท่ีกําหนด ใหความรู ความเพลิดเพลินแกจิตใจให 2 คะแนน 
   (4) ลําดับเรื่องราวไมสอดคลอง ไมตอเนื่อง มีการเปดเรื่องและดําเนินเรื่องไมนาสนใจ 

เนื้อเรื่องมีความยาวตามท่ีกําหนด ใหความเพลิดเพลินแกจิตใจให 1 คะแนน 
  3) การใชภาษา 
   (1) ใชคําศัพท สํานวน ถอยคําเหมาะสม ตรงตามความหมาย สอดคลองกับเรื่องราว 

การเชื่อมคําท่ีถูกตอง การสะกดคําถูกตองท้ังหมดให 4 คะแนน 
   (2) ใชคําศัพท สํานวน ถอยคําเหมาะสม ตรงตามความหมาย สอดคลองกับเรื่องราว

การเชื่อมคําท่ีถูกตอง การสะกดผิดพลาด 1-3 จุดให 3 คะแนน 
   (3) ใชคําศัพท สํานวน ถอยคําเหมาะสม ตรงตามความหมาย สอดคลองกับเรื่องราว 

การเชื่อมคําท่ีถูกตอง การสะกดผิดพลาด 4-6 จุดให 2 คะแนน 
   (4) ใชคําศัพท สํานวน ถอยคําเหมาะสม ตรงตามความหมาย สอดคลองกับเรื่องราว 

การเชื่อมคําท่ีถูกตอง การสะกดผิดพลาด 7 จุดข้ึนไปให 1 คะแนน 
  4) รูปแบบ 
   (1) เขียนไดถูกตองเหมาะสมครบถวนตามรูปแบบแตละองคประกอบของการเขียน 

ให 4 คะแนน 
   (2) เขียนไดถูกตองครบถวนตามรูปแบบของการเขียนให 3 คะแนน 
   (3) เขียนไดถูกตองครบถวนตามรูปแบบของการเขียน  มีขอผิดพลาดหนึ่งสวน   

ให 2 คะแนน  
   (4) เขียนไมถูกตอง ไมครบถวนตามรูปแบบของการเขียน มีขอผิดพลาดมากกวา

หนึ่งสวนให 1 คะแนน 
  5) การปฏิบัติตามคําสั่ง 
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   (1) การนําภาพหรือคําศัพทมาเขียนเปนเรื่องราวใหถูกตองครบถวน มีความเหมาะสม
ตามท่ีกําหนดและมีความสอดคลองกัน ปฏิบัติตามคําสั่งทุกอยางให 4 คะแนน 

   (2) การนําภาพหรือคําศัพทมาเขียนเปนเรื่องราวไดถูกตองเพียงบางสวน มีความ
เหมาะสมตามท่ีกําหนด ปฏิบัติตามคําสั่งบางสวน ให 3 คะแนน 

   (3) การนําภาพหรือคําศัพทมาเขียนเปนเรื่องราวได แตไมครบถวน ไมมีความเหมาะสม 
ปฏิบัติตามคําสั่งบางสวน ให 2 คะแนน 

   (4) การนําภาพหรือคําศัพทมาเขียนเรื่องราวได แตไมครบถวน ไมมีความเหมาะสม 
ไมปฏิบัติตามคําสั่ง ให 1 คะแนน 

 2.4.9 ประโยชนของการเขียนเชิงสรางสรรค  

 การสอนเขียนเชิงสรางสรรคมีประโยชนหลายประการท้ังตอผูสอนและผูเรียน ดังแนวคิด

ของนักการศึกษาดังนี้ 

 เบิรน, โบรแมน และอัลเบอรตา (Burn, Broman & Alberta, 1974, pp. 189–192) ไดกลาววา

การเขียนเชิงสรางสรรคมีคุณคาตอครูและนักเรียนมาก ประโยชนของการเขียนเชิงสรางสรรคท่ีมีตอ

นักเรียน คือ 

  1) ทําใหจิตใจกลาแข็ง คิดอยางรวดเร็ว 

  2) ใหเด็กไดแสดงความรูสึกสะเทือนอารมณ และมีสุนทรียภาพ 

  3) เปดโอกาสใหเด็กไดทดลองความสามารถในการเขียน 

  4) เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิด ความเขาใจ และแสดงปฏิกิริยาตอสิ่งท่ีไดพบเห็น 

 สําหรับครู การเขียนเชิงสรางสรรคมีประโยชนอยูหลายประการ คือ  

  1) เปนวิธีการท่ีจะชวยใหเขาใจความแตกตางของเด็กแตละคน 

  2) เปนวิธีการท่ีจะชวยใหเกิดความคุนเคยแลเขาใจเด็กเปนรายบุคคล 

  3) รูแจงเห็นจริงถึงความคิด ความรูสึก และประสบการณของเด็ก 

 จะเห็นวา การสอนเขียนเชิงสรางสรรคเปนการสอนท่ีมีคุณคากอใหเกิดประโยชนแกครูและ 

ตัวผูเรียนอยางยิ่ง เพราะชวยใหผูเรียนไดฝกพัฒนาการแสดงออกถึงความรูความสามารถดานภูมิปญญา 

และความสามารถในการใชทักษะทางการเขียนเก่ียวกับสิ่งตางๆ เปนการสงเสริมในการรักการเขียน 

การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ตลอดจนเพ่ือสามารถนําไปปรับใชแกปญหาและทํากิจกรรมตางๆ ใน

ชีวิตประจําวันได 

 

2.5 การจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
 
 2.5.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
 การจัดการเรียนรู แบบซินเนคติกสพัฒนาข้ึนโดย William J. Gordon พัฒนาข้ึนมาจาก

ทฤษฎีซินเนคติกส เทคนิคนี้เปนการเปรียบเทียบหรือการอุปมาอุปไมย (Analogy) มีลักษณะพิเศษ
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ตรงท่ีตองเพ่ิมกลไกทางจิตวิทยาในการวิเคราะหปญหา (วนิช สุธารัตน, 2547, หนา 269) ซินเนคติกส
มาจากรากศัพทในภาษากรีก คือ Syn หมายถึง การรวมกัน  และ ectics หมายถึง สวนประกอบท่ี
หลากหลาย รวมความแลว หมายถึง การรวมสิ่งท่ีตางกันเขาดวยกัน อาจกลาวไดวา ซินเนคติกส  
หมายถึง กระบวนการเรียนรูหรือการแกปญหาโดยใชวิธีการอุปมาเพ่ือเปรียบเทียบ สิ่งท่ีตองการ
เรียนรูหรือปญหากับสิ่งท่ีนักเรียนคุนเคย คือ ดัดแปลงสิ่งท่ีนักเรียนคุนเคยใหมีความแปลกออกไป  
สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2535, หนา 23) กลาวถึงการพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยวิธีการ
อุปมาวา  โดยรากศัพทหมายความวา การเชื่อมเขาดวยกันของสิ่งท่ีไมเก่ียวของกันโดยการสรางความคุนเคย
ท่ีแปลกใหม (strange familiar) และความแปลกใหม ท่ีเปนท่ีคุนเคย (familiar strange) 

 นอกจากนี้มีผูใหความหมายซินเนคติกสไว ดังนี้ สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2537, หนา 106) 
และสมศักดิ์ สินธุระเวชญ ( 2544, หนา 36) ไดใหความวาซินเนคติกส คือ เทคนิคเชื่อมโยงสัมพันธ
โดยใชการเปรียบเทียบ  

 วีเวอรและพริ้น (Weaver and Prince. 1990; อางถึงใน นงนุช ชาญวิทิตกุล, 2545, หนา 17) 
กลาววา   ซินเนคติกส คือกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคซ่ึงนํามาใหผูมีสวนรวมสามารถ
ดําเนินการจากการวิเคราะหปญหาไปจนถึงการสรางและการพัฒนาความคิดใหมๆ หัวใจในการทํา
ความเขาใจกับกระบวนการดังกลาว จะพบในชื่อของกระบวนการนั่นเอง ซ่ึงจากรากศัพทในภาษากรีก 
คือ (Syn) หมายถึง นํามารวมกัน และ ( ecitics) หมายถึง สวนประกอบท่ีหลากหลายซ่ึงซินเนคติกส
นั้นดําเนินการโดยหลักท่ีวา การใชความสามารถอันนาอัศจรรยของสมองใน  การเชื่อมโยงความคิดท่ีดู
เหมือนจะไมเก่ียวกันเขาดวยกันได 

 อารี  รังสินันท (2528) กลาววา วิธีซินเนคติกส ( synectics) เปนวิธีการคิดท่ี  กอรดอน 
(William Godon) คิดข้ึนโดยใชกลไกความคิด 2 ประการ คือ “ ทําสิ่งท่ีคุนเคยใหเปนสิ่งท่ีแปลง
ใหม” และ “ทําสิ่งทีแปลกใหมใหเปนสิ่งท่ีธรรมดา ” คือ การคิดจากสิ่งท่ีบุคคลคุนเคยถาเปนสิ่งท่ี
แปลกใหมและคิดจากสิ่งแปลกใหมใหเปนสิ่งท่ีคุนเคย ทําไดโดยการใชเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย  
จากรูปลักษณะหรือหนาท่ีของสิ่งท่ีมองเห็น  

 สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545, หนา 113) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส
เปนกระบวนการการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียนและการคิดรวมกันเปนกลุมจัด
กระบวนการเรียนรูตามลําดับข้ันตอนท่ีกําหนดไว โดยอาศัยกระบวนการเปรียบเทียบ จึงจะสามารถ
เพ่ิมความคิดสรางสรรคของผูเรียนแตละคนและของกลุมได 

 ทิศนา แขมมณี (2548, หนา 252) กลาววาการจัดการเรียนการสอนกระบวนการคิดสรางสรรค 
เปนรูปแบบท่ีชวยใหบุคคลเกิดความเห็นท่ีสรางสรรคตางไปจากเดิม หากลองคิดแกปญหาดวยวิธีการ
ท่ีไมเคยคิดมากอน หรือคิดโดยสมมติตัวเองเปนสิ่งอ่ืน และยิ่งบุคคลหลายกลุมประสบการณมาชวยกัน
แกปญหา ก็จะไดวิธีท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 สุภาพ ชางสอน (2549, หนา 65) ไดใหความหมายของซินเนคติกสวา เปนกิจกรรมท่ี
มุงเนนการพัฒนาความคิดใหแกผูเรียน โดยการนําเอาการเปรียบเทียบมาใหนักเรียนคิดพิจารณา    
ซ่ึงผูเรียนจะสามารถเสนอบทเรียนในมุมมองท่ีตางออกไป 
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 จากความหมายดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบ ซินเนคติกส หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู หรือการแกปญหาโดยใชวิธีการอุปมาเพ่ือเปรียบเทียบ สิ่งท่ีตองการเรียนรู  หรือ
กับสิ่งท่ีนักเรียนคุนเคย และสามารถดัดแปลงสิ่งท่ีนักเรียนคุนเคยใหแปลกใหมออกไป 

 2.5.2 แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
 การจัดการเรียนรู แบบซินเนคติกสเปนกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคโดย

นักวิชาการไดกลาวถึงแนวคิดพ้ืนฐานไวดังนี้ 
 สมศักดิ์ สินธุระเวชญ ( 2544, หนา 36-37) กลาววา ซินเนคติกสเปนวิธีการสอนท่ีพัฒนา

ความคิดริเริ่มสรางสรรคท่ีนาสนใจวิธีหนึ่ง ซ่ึงคิดคนในป คริสตศักราช 1961 โดย Gordon และผูชวย
ของเขา การจัดการเรียนรูนี้ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความเชื่อท่ีวา 
  1) การนํากระบวนการของความคิดสรางสรรคมาใชอยางรูตัวผนวกกับการใช
เครื่องมือเพ่ือใชในการคิดสรางสรรค จะชวยใหบุคคลหรือกลุมคนเกิดความคิดสรางสรรคข้ึนได 

  2) องคประกอบดานความรูสึกสําคัญมากกวาดานสติปญญา และการไมมีเหตุผล
สําคัญเทากับการใชเหตุผล กลาวคือ การไมมีเหตุผลทําใหคนไมติดอยูกับกรอบและทําใหใจเปดกวาง
ยอมรับสิ่งตางๆ เปนอยางมาก  ความคิดสรางสรรคเปนเรื่องของการใชอารมณมากกวา การใช
สติปญญา 
  3) เราตองรูจักใชอารมณและความไมมีเหตุผลของตน เพ่ือจะไดแกไขปญหาโดย
วิธีการแปลกใหมยิ่งข้ึน  อยางไรก็ตาม เราตองสามารถควบคุมอารมณและความไมมีเหตุผลของตนได 
เพ่ือใชใหเปนประโยชนตอความคิดสรางสรรคท้ังนี้โดยใชเครื่องมือท่ีเรียกวา การเปรียบเทียบ
อุปมาอุปไมย 

 จากขอความขางตนสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกสเกิดจากความเชื่อเก่ียวกับ
ความคิดสรางสรรค  ซ่ึงสามารถพัฒนาไดและสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริม
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนได โดยการใชกระบวนการคิดสรางสรรคกับเครื่องมือท่ีเรียกวา 
การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย 

 2.5.3 ความสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
 การจัดการเรียน รูแบบซินเนคติกสนั้นเกิดจากความเชื่อเก่ียวกับความคิดสรางสรรควา

สามารถพัฒนาได และสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนได โดยท่ีนักวิชาการไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกสไวดังนี้ 

 สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2537, หนา 121) และทิศนา แขมมณี (2548, หนา 252) กลาว
สรุปวา การจัดการเรียนรูซินเนคติกส ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกระบวนการคิดสรางสรรค คือ การคิดเชื่อมโยง
หาความสัมพันธท่ีออกมา ในรูปของการเปรียบเทียบมาใช การสอนแบบนี้นํามาใชกับกิจกรรมการเขียน
ความเรียง แบบสรางสรรค การพูดอยางสรางสรรค การสํารวจปญหาสังคม การแกปญหาตางๆ การสราง
งานประดิษฐการทําความเขาใจถึงความหมายของสิ่งตางๆ  

 ทัศนา ศุภเมธี (2542, หนา 168) กลาววา การสอนเพ่ือฝกความคิดสรางสรรคจะมีประโยชน
มากหากครูเขาใจและไดรับการเตรียมการสอน เพ่ือนํามาใชในการเรียนการสอนเพราะการฝกใหนักเรียนได
รูจักคิด ใหนักเรียนมีโอกาสแสดงออกทางความคิด และการสรางความคิดสรางสรรคใหมตามความคิดเห็น 
และจินตนาการของเขา เปนการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสําหรับภาษาไทยและวิชาศิลปะ 
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 ทิศนา แขมมณี ( 2548, หนา 253) กลาวถึง ผลท่ีผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตาม
การจัดการเรียนรู แบบซินเนคติกสนี้วา ผูเรียนจะเกิดความคิดใหมๆ และสามารถนําความคิดใหมๆ  
นั้นไปใชในงานของตน ทําใหเกิดความแปลกใหม นาสนใจมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นผูเรียน  อาจเกิด
ความตระหนักในคุณคาของการคิด และความคิดของผูอ่ืนอีกดวย 

 สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกสเปนการนําการเปรียบเทียบมาใชกับกระบวนการคิด
สรางสรรค จะชวยใหผูเรียนเกิดความคิดใหมๆ สามารถนําความคิดไปใชในงานตน ทําใหเกิดความแปลกใหม 
นาสนใจมากยิ่งข้ึน และชวยใหผูเรียนตระหนักในคุณคาของความคิดของตน หรือความคิดของผูอ่ืนซ่ึง
กอใหเกิดความเขาใจและความเห็นใจของผูอ่ืนดวย 

 2.5.4 วิธีการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
 วิธีการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกสเปนการนําการเปรียบเทียบมาใชกับกระบวนการคิด

สรางสรรค ซ่ึงนักวิชาการไดกําหนดการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกสไวดังนี้ 
 ทิศนา แขมมณี ( 2548, หนา 252) กลาวถึง การจัดการเรียนรู ซินเนคติกสอาศัยกิจกรรม

การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเปนหลัก กิจกรรมดังกลาวมี 3 วิธี ไดแก 
  1) การเปรียบเทียบแบบตรงหรืออุปมาแบบตรง เปนการเปรียบเทียบแบบงายๆ 
ระหวางของสองสิ่ง  ความคิดสองความคิด สิ่งท่ีนํามาเปรียบเทียบกันจะเปนอะไรก็ไดท่ีเราตองการ
เปรียบเทียบ เชน คน พืช สัตว สิ่งของสถานท่ี ความคิดหรือสิ่งอ่ืนๆ การเปรียบเทียบเชนนี้ชวยให
นักเรียนมองเห็นบทเรียนแนวทาง และความคิดใหม (สมพงษ สิงหะพล, 2545, หนา 161) 

 สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2540, หนา 23) กลาวถึงการตั้งคําถามท่ีกระตนใหนักเรียนคิด โดยอาจ
เริ่มตนวา “สิ่งนี้คลายกับอะไร” หรืออาจใหนักเรียนคิดวา การทํากับขาวคลายกับการประชุมอยางไร เปนตน 
การฝกใหเด็กตอบคําถามแบบนี้จะชวยสงเสริมใหเด็กมีความรู อยางลึกซ้ึงไมจํากัดอยูเฉพาะขอบเขตและ
แนวคิดเกาๆ ของตนเอง ทําใหเราคิดเองไปไกลกวาขอมูล ทฤษฎี และความเชื่อท่ีมีอยูทําใหจิตใจของเด็กเปด
กวางยิ่งข้ึน Godon ไดยกตัวอยาง การเปรียบเทียบแบบตรง เชนการเปรียบเทียบลอรถกับวัตถุท่ีหมุนไดขณะ
เคลื่อนไหวดังตอไปนี้ คือ เครื่องเปดกระปอง ใบพัดเฮลิคอปเตอร วงโคจรของดาวอังคาร การหมุนของเมล็ดถ่ัว 
การขดเปนวงของงู 
  2) การเปรียบเทียบแบบบุคคลหรืออุปมาแบบบุคคล เปนการเอาตัวเองไป
เปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืนแลวบรรยายความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือตนเปนสิ่งนั้น เชน ครูใหนักเรียนสมมติตัวเอง
เปนกอนเมฆ หนอน รถไฟ เครื่องยนตของรถยนต เปนตน แลวนักเรียนรูสึกอยางไร การสมมุติตัวเอง
เปนสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําใหนักเรียนลืมตัวเองไปชั่วครูเกิดความแปลกใหมเปนความคิดสรางสรรค 

 การบรรยายความรูสึกของตนเองท่ีไดสมมตินี้ ผูบรรยายอาจแสดงความรูสึกในลักษณะดังตอไปนี้ 
   (1) การบรรยายออกมาในรูปของขอเท็จจริง ในข้ันนี้บุคคลจะบรรยาย

เปรียบเทียบ ตามความจริงยังไมไดแสดงความคิดเห็นแปลกหรือแสดงความรูสึกมีสวนรวม เชน 
บรรยายเก่ียวกับเครื่องยนตของรถยนต อาจบรรยายความรูสึกวา “ฉันรูสึกรอน” เปนตน 
   (2) การบรรยายถึงความรูสึกรวม ในข้ันนี้บุคคลอาจบรรยายความรูสึก
ธรรมดา ท่ัวไปไมมีอะไรแปลกใหม เชน “ฉันรูสึกมีพลัง” (เม่ือสมมติตนเองเปนรถยนต) 
   (3) การบรรยายเนนความรูสึกรวมกับสิ่งมีชีวิต เชนสมมติใหตนเองเปน
หนอนนักเรียนอาจตอบวารูสึกอึดอัด เคลื่อนไหวไปอยางชาๆ ตองกินของเนาเสียเปนอาหาร ฯลฯ 
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   (4) การบรรยายเนนความรูสึกรวมสิ่งไมมีชีวิต ในข้ันนี้บุคคลตองแสดงความรูสึก 
เปนสิ่งนั้นอยางจริงจัง เชน “ฉันรูสึกถูกใชอยางไมเปนธรรม และไมสามารถตัดสินใจเองไดวา เม่ือไร
ฉันควรจะติดเครื่องยนต แตมีคนท่ีทํากับฉันเหมือนฉันไมมีชีวิตจิตใจ” 
  3) การเปรียบเทียบแบบคูคําขัดแยงหรืออุปมาแบบคูคําขัดแยง เปนการเปรียบเทียบ
ท่ีใชคําท่ีมีความหมายขัดแยงกันสองคํามาสรางเปนคําใหม  และเปนความคิดรวบยอดใหม  เชน ถนอม
รักดวยความรุนแรง ไฟเย็น  เลวบริสุทธิ์ หนาชื่นตกตรม เปนตน สมพงษ สิงหะพล  (2545, หนา162) 
และสมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน ( 2542, หนา 171-172) ไดกลาวถึง การเปรียบเทียบโดยใชคําคูท่ีมี
ความหมายขัดแยงกัน ( compressed conflice) เปนการใชคําเปรียบเทียบสองคําท่ีมีความหมาย
ขัดแยงกันหรือตรงกันขามกันขามมาอธิบายลักษณะของคน สัตว พืช หรือสิ่งท่ีตองการ ยกตัวอยางคํา
ในภาษาอังกฤษ เชน กาวราวอยางเหนื่อยหนาย (tiredly aggressive) ศัตรูฉันทมิตร (friendly foe) หรือ
เครื่องทําลายท่ีชวยชีวิต (life saving destroyer) เปนตน ในภาษาไทยอาจเปนคําวาฉลาดในเรื่องโงๆ หรือ 
สวยโทรมๆ เปนตน  

 นวลจิตต  เชาวกีรติ (2541, หนา 33-37) ไดอธิบายการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส วาครู
ตองสอนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูวาการแกปญหาใดๆ มีวิธีการแกไดหลากหลายวิธี ซ่ึงนําไปสูวิธีการ
แกปญหาท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ครูสามารถใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดโดยการสรางกิจกรรมท่ี
กระตุนใหมีโอกาสคิดดวยแนวทางท่ีไมเคยคิดมากอนหรือโดยสวมบทบาทเปนคนอ่ืน ในขณะเดียวกัน
ก็ใหความคิดของคนอ่ืนๆ ตอปญหาเดียวกันโดยมีวัตถุประสงคของรูปแบบการสอน ดังนี้ 
  1) ตองการใหนักเรียนเกิดการเรียนรูวาในการแกปญหาใดๆ นั้น สามารถแกปญหาได
ดวยวิธีการท่ีถูกตองหลายวิธ ี

  2) ตองการใหนักเรียนฝกการใชความคิดแบบหลากหลาย 
  3) ตองการใหนักเรียนเรียนรูท่ีจะยอมรับแนวความคิดท่ีแตกตางจากแนวความคิ ด
เดิมท่ีตนเองเคยมีอยู 
 สรุปไดวา การจัดการเรียนรู แบบซินเนคติกส  เปนการจัดการ เรียนรูท่ีมุงพัฒนาความคิด
สรางสรรคใหแกผูเรียน โดยนําการเปรียบเทียบ 3 ประการ คือการเปรยีบเทียบทางตรงการเปรียบเทียบ
แบบบุคคล และการเปรียบเทียบแบบคูคําขัดแยงมาใหนักเรียนคิดพิจารณาซ่ึงผูเรียนจะสามารถเสนอ
บทเรียนในมุมมองท่ีตางออกไป ดังนั้น การจัดการเรียนรู แบบซินเนคติกสนี้  จึงเปนรูปแบบท่ีนาสนใจ
ในการนําไปใชเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

 2.5.5 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
 การจัดการเรียนรู แบบซินเนคติกส เปน การจัดการเรียนรู ท่ีมุงเนนการพัฒนาความคิด

สรางสรรคใหแกผูเรียน ผูเรียนจะสามารถเสนอบทเรียนในมุมมองท่ีตางกันออกไป นักวิชาการได
กําหนดข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกสไวดังนี้ 

 สุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา (2545, หนา 116-119) กลาววา กระบวนการจัดการเรียนรู
แบบซินเนคติกส มีข้ันตอนดังนี้ 

    1) ข้ันบรรยายสถานการณปจจุบัน 
   ในข้ันนี้ผูสอนบรรยาย หรือสถานการณถึงหัวขอท่ีนาสนใจ หรือท่ีผูเรียนกําลัง
สนใจ หรือขาวเหตุการณตางๆ หลังจากนั้นผูสอนใหผูเรียนทบทวนอีกครั้งวา มีลักษณะท่ีแปลกใหม
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หรือมีลักษณะท่ีแตกตางโดยท่ัวไปอยางไร ผูเรียนเห็นความแปลกใหมหรือไมอยางไร ในข้ันนี้ผูสอน
ตองคอยกระตุน โดยถามผูเรียนเห็นความแปลกใหมจริง ซ่ึงผูเรียนสวนใหญมักจะตอบวาไมมีความ
แปลกใหม 

  2) ข้ันเปรียบเทียบทางตรง 
       ข้ันนี้เปนการเปรียบเทียบระหวางของสองสิ่ง หรือมากกวา สิ่งท่ีนํามาเปรียบเทียบ

อาจจะเปนคน พืช สัตว สิ่งของ เพ่ือใหผูเรียนไดมอง ไดเห็นปญหาอีกแนวหนึ่ง เพ่ือใหเกิดแนวคิดใหมๆ 
หลังจากนั้นผูสอนใหผูเรียนท้ังหองรวมกันพิจารณาวา การเปรียบเทียบระหวางสิ่งของขางตนอันไหน
เปรียบเทียบไดแหวกแนวท่ีสุด พรอมท้ังใหผูเรียนอธิบายการทํางานของสิ่งของนั้นๆ 

  3) ข้ันการเปรียบเทียบกับตนเอง 
       เปนข้ันตอนการนําตนเองไปเปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืน ซ่ึงทําใหผูเรียนตองทําตนเหมือนสิ่งท่ี

ตองการเปรียบเทียบ และบรรยายความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือตนเปนสิ่งนั้น เพ่ือใหผูเรียนเกิดความคิดแปลกใหม 
  4) ข้ันการเปรียบเทียบโดยใชคําคูท่ีมีความหมายขัดแยงกัน 
       โดยนําคํามาจากท่ีผูเรียนเอาตนเองไปเปรียบเทียบกับสิ่งของในข้ันตอนท่ี 3 เชน 

เหม็น กับ หอม, ทอแท กับ ภูมิใจ, สกปรก กับ สะอาด 
  5) ข้ันการเปรียบเทียบทางตรงครั้งท่ี 2  

       โดยผูสอนยอนกลับมาใชวิธีการเปรียบเทียบทางตรงอีกครั้งโดยใชคําท่ีมี

ความหมายขัดแยงกันท่ีผูเรียนไดเลือกไวในข้ันท่ี 4 มาเปนหลัก หลังจากท่ีถามผูเรียนเงียบผูสอนให

ผูเรียนอภิปรายลักษณะ ขอดี ขอเสีย พรอมท้ังเขียนลงกระดานดํา แลวใหผูเรียนเขียน โดยใชขอความ

ท้ังหมด 

  6) ข้ันสํารวจความตองการอีกครั้ง 

       ใหผูเรียนเปรียบเทียบ แลวนําไปสูปญหาเริ่มแรก ซ่ึงหลังจากผูเรียนไดเลือกแลว

ผูสอนจะนําไปสูปญหาเริ่มแรกคือ การบรรยายปญหาเปรียบเทียบ 

 ทิศนา แขมณี (2546, หนา  250–251) กลาวไววา กระบวนการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส  

มีท้ังหมด 6 ข้ันตอน ดังนี ้

  ข้ันท่ี 1 ข้ันนํา ผูสอนใหผูเรียนทํางานตางๆ ท่ีตองการใหผูเรียนทํา เชน ใหเขียน

บรรยาย เลา ทํา แสดง วาดภาพ สราง ปน เปนตน ผูเรียนทํางานนั้นๆ ตามปกติท่ีเคยทํา เสร็จแลวให

เก็บผลงานไวกอน   

  ข้ันท่ี 2 ข้ันอุปมาแบบตรง หรือเปรียบเทียบแบบตรง ผูสอนเสนอคําคู ใหผูเรียน

เปรียบเทียบความเหมือนและความตาง เชน ลูกบอล กับ มะนาว เหมือนหรือตางกันอยางไร คําท่ีผูสอน

เลือกมาควรใหมีลักษณะสัมพันธกับเนื้อหาหรืองานท่ีผูเรียนทําในข้ันท่ี 1 ผูสอนเสนอคําคูใหผูเรียน

เปรียบเทียบหลายๆ คูและจดคําตอบของผูเรียนไว 
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  ข้ันท่ี 3 ข้ันสรางอุปมาบุคคล หรือเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ ผูสอนสมมติผูเรียน

เปนสิ่งใด สิ่งหนึ่งและแสดงความรูสึกออกมา เชน ผูเรียนเปนเครื่องซักผาจะรูสึกอยางไร ผูสอนจดคําตอบ

ของผูเรียนไว 

  ข้ันท่ี 4 ข้ันอุปมาคําคูขัดแยงกัน ผูสอนใหผูเรียนนําคํา หรือนําคํา หรือ วลีท่ีไดจาก

การเปรียบเทียบในข้ันท่ี 2 และ 3 มาประกอบกันเปนคําใหมท่ีมีความหมายของคําคูขัดแยงกันใน

ตัวเอง เชน ไฟเย็น น้ําผึ้งขม มัจจุราชสีน้ําผึ้ง เชือดนิ่มๆ เปนตน 

  ข้ันท่ี 5 ข้ันอธิบายความหมายของคําคูขัดแยง ผูสอนใหผูเรียนชวยกันอธิบายความหมาย

ของคําคูขัดแยงท่ีได 

  ข้ันท่ี 6 ข้ันการนําความคิดมาสรางสรรคงาน ผูสอนใหผูเรียนทํางานท่ีทําไวเดิมในการทํางาน

ของตนทําใหงานของตนมีความคิดสรางสรรคมากยิ่งข้ึน 

 สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน ( 2542, หนา 108-120) ไดกลาวถึ งข้ันตอนการจัดการเรียนรู  
แบบซินเนคติกสวามี 2 วิธีดวยกัน คือ แบบท่ี 1 ใชเพ่ือสรางผลงานท่ีแปลกใหม และแบบท่ี  2 ใชเพ่ือ
สรางความคุนเคยกับสิ่งท่ียังไมรูจักซ่ึงการใชวิธีแบบท่ี  1 หรือแบบท่ี 2 ยอมข้ึนอยูกับจุดมุงหมายของ
การสอนดังนี้ 

 ซินเนคติกส  แบบท่ี 1 เพ่ือสรางผลงานท่ีแปลกใหม มีโครงสรางและข้ันตอนในการสอน
ดังตอไปนี้ 

  ข้ันท่ี 1 การกําหนดงานและเง่ือนไขของงาน เปนข้ันท่ีครูใหนักเรียนบรรยาย สภาพ
ปญหาตางๆ หรือการปฏิบัติงานตามเง่ือนไข 

  ข้ันท่ี 2 การเปรียบเทียบแบบตรงหรืออุปมาแบบตรง เปนข้ันท่ีครูใหนักเรียนบรรยายจาก
การนําประเด็นปญหามาเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีปรากฏอยูแลว 

  ข้ันท่ี 3 การเปรียบเทียบแบบบุคคลหรืออุปมาแบบบุคคล เปนข้ันท่ีครูใหนักเรียน
บรรยายเปรียบเทียบตนเองถากลายเปนสิ่งนั้นๆ 

  ข้ันท่ี 4 การเปรียบเทียบแบบคําคูขัดแยงหรืออุปมาแบบคูคําขัดแยง เปนข้ันท่ีใหนักเรียน
บรรยายจากข้ันท่ี 2 และข้ันท่ี 3 มาพิจารณาในสิ่งท่ีขัดแยงกันหลายๆประเด็นแลวเลือกคูท่ีดีท่ีสุด 

  ข้ันท่ี 5 การเปรียบเทียบแบบตรงหรืออุปมาแบบตรง ครั้งท่ี 2 เปนข้ันท่ีครูใหนักเรียนคิด
หาการเปรียบเทียบทางตรงโดยใชคําคูท่ีเลือกในข้ันท่ี 4  

  ข้ันท่ี 6 การทํางานใหมอีกครั้งหนึ่ง เปนข้ันท่ีครูใหนักเรียนหันกลับไปเขียนผลงานหรือ
สํารวจปญหาเริ่มแรก แลวใชการเปรียบเทียบข้ันสุดทาย โดยใชประสบการณท้ังหมดท่ีไดจาก
กระบวนการของซินเนคติกสเขาชวย 

 ซินเนคติกส แบบท่ี 2 เพ่ือสรางความคุนเคยกับสิ่งท่ีไมรูจักวิธีสอนแบบนี้มีจุดประสงค  
เพ่ือทําความคุนเคยกับสิ่งท่ีแปลกใหม และซับซอนในท่ีนี้เราใชในการเปรียบเทียบชวยในการวิเคราะห 
ไมใชเพ่ือเชื่อมโยงของท่ีมีความแตกตางกันดัง  เชนในแบบท่ี 1 ในแบบท่ี 2 เราจะใชสิ่งของหรือ
สถานการณท่ีใกลตัว เชน บาน รถ รางกายคน เปรียบเทียบกับสถานการณท่ีเปนปญหาแลววิเคราะห
ปญหาแลวใหวิเคราะหปญหา โดยการศึกษาลักษณะสําคัญของสิ่งท่ีคุนเคยกับลักษณะของปญหา  
(สิ่งท่ีไมคุนเคย) ข้ันตอนตางๆ ของการสอนแบบนี้มีดังนี้ 
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  ข้ันท่ี 1 การใหขอมูล (substantive input) เปนข้ันท่ีครูใหขอมูลใหมแกนักเรียน 
  ข้ันท่ี 2 ข้ันการเปรียบเทียบ  (direct analogy) เปนข้ันท่ีครูใหนักเรียนบรรยายจาก

การนําประเด็นปญหามาเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีปรากฏอยูแลว 
  ข้ันท่ี 3 ข้ันการเปรียบเทียบกับตัวเอง  (personal analogy) เปนข้ันท่ีครูใหนักเรียน

บรรยายบรรยายจากการเปรียบเทียบตนเองถากลายเปนสิ่งนัน้ 
  ข้ันท่ี 4 ข้ันการเปรียบเทียบหรืออุปมาเปรียบเทียบ ( comparing analogy) เปนข้ัน

ท่ีนักเรียนจําแนกแยกแยะและอธิบายในประเด็นท่ีเหมือนกันระหวางสิ่งท่ีมีอยูกับสิ่งใหมท่ีนักเรียน ทํา
การเปรียบเทียบโดยตรง 

  ข้ันท่ี 5 ข้ันการบรรยายถึงความสัมพันธในสวนท่ีเปนไปไมได (explaining differences) เปนข้ัน
ท่ีใหนักเรียนทําการเปรียบเทียบโดยตรง 

  ข้ันท่ี 6 ข้ันการสํารวจ (exploration) เปนข้ันท่ีใหนักเรียนสํารวจหัวขอใหมท่ีตองการ
ศึกษาอีกครั้งหนึ่ง 

  ข้ันท่ี 7 ข้ันการสรางการเปรียบเทียบ (generating  analogy) เปนข้ันท่ีนักเรียนเปรียบเทียบ
ระหวางหัวขอใหมกับสิ่งท่ีคิดข้ึนมาดวยตนเอง และบรรยายถึงสวนท่ีของ  2 สิ่งคลายกัน  และสวนท่ี
การเปรียบเทียบใชไมไดหรือเปนไปไมได 

 สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส มี 2 วิธี คือ แบบท่ี 1 เพ่ือสรางผลงานท่ีแปลกใหม 
มี 6 ข้ันตอน 1) การกําหนดงานและเง่ือนไขของงาน 2) การเปรียบเทียบแบบตรงหรืออุปมาแบบตรง  
3) การเปรียบเทียบแบบบุคคลหรืออุปมาแบบบุคคล 4) การเปรียบเทียบแบบคําคูขัดแยงหรืออุปมา
แบบคูคําขัดแยง 5) การเปรียบเทียบแบบตรงหรืออุปมาแบบตรง ครั้งท่ี 2  6) การทํางานใหมอีกครั้งหนึ่ง 
แบบท่ี 2 เพ่ือสรางความคุนเคยกับสิ่งท่ียังไมรูจัก มี 7 ข้ันตอน คือ 1) การใหขอมูล 2)ข้ันการเปรียบเทียบ 
3)ข้ันการเปรียบเทียบกับตัวเอง  4) ข้ันการเปรียบเทียบหรืออุปมาเปรียบเทียบ 5) ข้ันการบรรยายถึง
ความสัมพันธในสวนท่ีเปนไปไมได  6) ข้ันการสํารวจ 7) ข้ันการสรางการเปรียบเทียบ ซ่ึงจะเห็นไดวา
การจัดการเรียนรู แบบซินเนคติกส ท้ัง 2 แบบนี้ เปนการสอนท่ีเชื่อมโยงความสิ่งท่ีไมเก่ียวของกันเขา
ดวยกัน โดยการใชการเปรียบเทียบสรางสิ่งท่ีแปลกใหมใหคุนเคยนั่นเอง 

 2.5.6 วิธีการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรคดวย การจัดการเรียนรู        
แบบซินเนคติกส 

 การจัดการเรียนรู แบบซินเนคติกส เปนการ เรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงสิ่งท่ีไมเก่ียวของกัน 
โดยการใชการเปรียบเทียบสรางสิ่งท่ีแปลกใหมใหคุนเคย ดังนั้น วิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรคดวย การจัดการเรียนรู แบบซินเนคติกส นี้จะตองมีการกําหนด บทบาท
ครู บทบาทนักเรียน และเทคนิควิธีการตางๆ เพ่ือชวยใหการสงเสริมใหกระบวนการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงนักวิชาการไดเสนอวิธีการจัดการเรียนรูไวดังนี้ 

 การจัดการเรียนรูตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส นี้ เรขา อรัญวงศ  (2540, หนา 
100-102) ไดเสนอไววา ครูตองดําเนินการ 2 ข้ัน ไดแก ข้ันเตรียมการกับข้ันการสอนไดเสนอไวดังนี้ 

 ข้ันเตรียมการ 
  1) วิชาท่ีเหมาะสําหรับการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคหลายวิชา เชน ภาษา 
ศิลปะ นอกจากนี้ยังใชสอนเพ่ือใหนักเรียนสรางสรรคงานในกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรตางๆ เชน   
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การประกวดคําขวัญ การประกวดเรียงความ คําขวัญ คําโฆษณา ขอความรณรงค หรือคําปราศรัย
ตางๆ เปนตน 
  2) ครูตองวางแผนการสอนโดยเขียนแผนการสอนท่ีมีข้ันตอนการสอนของรูปแบบใน
ข้ันการคิดเปรียบเทียบแบบตางๆ ครูเตรียมสิ่งท่ีกระตุนใหนักเรียนคิดเปรียบเทียบท่ีเปนประโยชนตอ
การสรางสรรคงาน  ในการประเมินผล ครูมุงประเมินวานักเรียนสวนใหญไดแสดงปฏิบัติการคิดแบบ
ตางๆ อยางอิสระหรือไม 

 ข้ันการสอน 
 ครูดําเนินการสอนตามแผนการสอนท่ีเขียนข้ึน โดยอาจใชเทคนิคการสอนและ

ขอเสนอแนะตางๆ ดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 การกําหนดงานและเง่ือนไขของงาน 

 ในการสอนตามรูปแบบนี้  ครูควรเนนการจูงใจในลักษณะตางๆ อาจเปนการกระตุน
แรงจูงใจภายในตัวของนักเรียน หรือใชรางวัลจูงใจ เชน ครูอาจนําการประกวดงานตางๆ ตามความ
เปนจริงมาใหนักเรียนทํางาน เปนท้ังผลงานการเรียนและสงเขาประกวดดวย 

 ข้ันท่ี 2-5 การคิดเปรียบเทียบในลักษณะตางๆ 
  1) ครูตองไมประเมินความคิดของนักเรียนวาดีหรือไมดี แตตองกระตุนใหนักเรียนคิด
อยางอิสระใหมากท่ีสุด ครูควรแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงการยอมรับนักเรียน เชน ตั้งใจฟง การอธิบาย
หรือการอภิปรายของนักเรียน สนใจการปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงานของนักเรียน 
  2) ในการประเมินความคิดสรางสรรคในระหวางเรียนควรประเมินวานักเรียน  
มีความคลองแคลวในการคิดหรือไม โดยพิจารณาพฤติกรรมของนักเรียน ถาพฤติกรรมตอไปนี้จัดวา
นักเรียนมีความคลองแคลว  ในการคิด 
   (1) เม่ือนักเรียนฟงคําถามแลวตอบคําถามไดอยางรวดเร็วตอบไดอยางพรั่งพรู 

   ( 2) เม่ือกําหนดใหผลิตผลงาน สามารถผลิตผลงานไดมากชิ้น สําเร็จรวดเร็ว 
  3) การประเมินวานักเรียนมีความยืดหยุนในการคิด ครูพิจารณาพฤติกรรมนักเรียน
ถามีลักษณะตอไปนี้ จัดวามีความยืดหยุนในการคิด เชน 
   (1) เม่ือกําหนดใหบอกวิธีใชสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการตางๆ  
ท่ีแปลกจากปกติท่ัวไปได 
   (2) เม่ืออธิบายประเด็นตางๆ นักเรียนสามารถเสนอแนวคิดท่ีตางจากความ
คิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ ท่ัวไปได 

 ข้ันท่ี  6 การทํางานใหมอีกครั้งหนึ่ง 
  1) ในการสอนครั้งแรกๆ ครูควรใหนักเรียนเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ผลงานครั้งแรกกับครั้งท่ี 2 เพ่ือกระตุนใหนักเรียนพยายามสรางสรรคใหมากข้ึน 
  2) ในการประเมินผลงาน แมผลงานจะไมใชของแปลกใหมสําหรับครู ครูควรซักถาม
วาเปนของแปลกใหมสําหรับนักเรียนหรือไม เชน ถามนักเรียนวาเคยทํามากอนหรือไม คิดอยางไร 
เปนตน ถาพิจารณาไดวาเปนสิ่งท่ีนักเรียนพยามยามคิดสรางสรรคข้ึนมาเอง ครูก็ยอมรับวาเปนการ
ริเริ่มสรางสรรคของนักเรียนเอง 
  3) ถาใชรูปแบบนี้นานๆ อาจไมตองปฏิบัติงานในข้ันตอนท่ี 1 ก็ได 
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 นวลจิตต เชาวกีรติ (2541, หนา 33-34) กลาววา ปจจัยท่ีเอ้ืออํานวยให การจัดการเรียนรู
แบบซินเนคติกสมีประสิทธิภาพมากข้ึนในสถานการณ ดังตอไปนี้ 
  1) นักเรียนมีพ้ืนฐานความรูเรื่องการใชภาษาเปนอยางดี ควรใชรูปแบบการสอนนี้กับ
นักเรียนระดับประถมปลายข้ึนไป จะไดผลดีกวานักเรียนชั้นเด็กเล็ก เนื่องจากพัฒนาการและวุฒิภาวะ
เรื่องการใชภาษาท่ีแตกตางกัน 
  2) สมาชิกในกลุมนักเรียนมีพ้ืนฐานประสบการณท่ีหลากหลายแตกตางกัน 
  3) ครูมีความสามารถกระตุนใหนักเรียนกลาคิดกลาแสดงออกและมีเทคนิคชวยเหลือ
การเชื่อมโยงความคิดของนักเรียนใหตอเนื่องและผสมผสานกัน 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดการจัดการเรียนรูการเขียนเชิงสรางสรรคโดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบซินเนคติกส ของ สุภาพ ชางสอน ซ่ึงมี 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

  ขั้นท่ี 1 ข้ันนํา  ข้ันนี้ครูสอนใหนักเรียนเขียนเรื่องราวท่ีตองการใหผูเรียนทํา เชน ให
เขียนบรรยาย  เลา  ทํา  แสดง  วาดภาพ  สราง  ปน  เปนตน  ผูเรียนทํางานตามปกติเสร็จแลวให
เก็บผลงานไวกอน 

  ขั้นท่ี 2 ข้ันเปรียบเทียบสิ่งท่ีคุนเคย เปนการเปรียบเทียบของสองสิ่งหรือมากกวา 
โดยการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง เพ่ือใหผูเรียนมองเห็นอีกมุมมองหนึ่ง 

  ข้ันท่ี  3 ข้ันเปรียบเทียบกับตนเอง เปนข้ันในการนําตนเองไปเปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืนๆ 
ซ่ึงทําใหผูเรียนตองทําตนเหมือนสิ่งท่ีตองการเปรียบเทียบและบรรยายความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือตนเอง
เปนสิ่งนั้น 

  ข้ันท่ี 4 ข้ันสรางและอธิบายคําท่ีมีความหมายขัดแยงกัน ใหผูเรียนนําคําหรือวลีท่ีไดรับ
จากการเปรียบเทียบในข้ันท่ี 2 และ 3 มาประกอบเปนคําใหมท่ีมีความขัดแยงกันในตัวเอง ครูและผูเรียน
ชวยกันอธิบายความหมายของคําคูขัดแยง 

  ข้ันท่ี 5 ข้ันสรางสรรคผลงาน ผูสอนใหนักเรียนนําผลงานท่ีทําไวเดิมใน ข้ันท่ี 1 ออกมา
ทบทวนใหมและลองเลือกแนวคิดท่ีไดใหมมาเขียนหรือสรางเปนผลงานของตนเอง 

  ข้ันท่ี 6 ข้ันชื่นชมผลงาน ใหผูเรียนนําเสนอผลงานของตน ครูละผูเรียนรวมวิพากษวิจารณ
และชื่นชมผลงาน 

 

2.6 ความพึงพอใจตอการเรียนการสอน 
 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ เก่ียวกับความพึงพอใจตอการ

เรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 การจัดการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จ นอกจากจะวัดลักษะดานพุทธิพิสัยของ

นักเรียนแลว ผูสอนจะตองคํานึงถึงผลดานจิตพิสัย ซ่ึงเปนความพึงพอใจของนักเรียนดวย เพราะถา
ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแลวยอมสงผลถึงประสิทธิภาพในการเรียนดวย ซ่ึงจาก
การศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจ  นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของความพึงพอใจไวดังนี้ 
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 วอลเลอรสเตน (Wallerstein, 1971: 112) ใหความหมายของความพึงพอใจไววา “ความพึงพอใจ” 
หมายถึง ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย 

 กูด ( Good, 1973: 518) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา “ความพึงพอใจ”
หมายถึง ความรูสึกเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย ความตองการ หรือแรงจูงใจ” 

 โวแมน (Wolman, 1973: 217) ใหความหมายของความพึงพอใจไววา “ความพึงพอใจ  
หมายถึง ความรูสึกเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย ความตองการ หรือแรงจูงใจ” 

 จากความหมายของความพึงพอใจขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก
ของบุคคลตอสิ่งเราตางๆ ท่ีบุคคลหนึ่งไดรับ และอาจมีความรูสึก หรือทัศนคติในทางท่ีดีหรือไมดีก็ได  
ดังนั้น ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนจึงหมายถึง ความรูสึกของผูเรียนท่ีมีตอรูปแบบและกิจกรรม
การเรียนการสอนในดานตางๆ เชนบรรยากาศการเรียนการสอน ลักษณะของกิจกรรม วิธีการ
ประเมินผล เปนตน 

 2.6.2 ทฤษฎีแรงจูงใจท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจตอการเรียน 
 ผูเรียนจะเกิดความพึงพอใจตอการเรียนการสอนมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับสิ่งท่ีจูงใจใน

การเรียน  ดังนั้น  แนวคิดเก่ียวกับการสรางแรงงจูงใจในการเรียนจึงอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎีการจูงใจ  
โดยสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจตอการ
เรียนการสอน  ดังนี้ 

  1) ทฤษฎีของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
  แอทคินสัน ( Atkinson, 1964: 241- 267 อางถึงในบุญชม ศรีสะอาด , 2524 หนา 

42-45) ไดใหความหมายวารูปแบบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียน ผลดังกลาวเกิดจาก
ความสัมพันธระหวางการเรียนกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซ่ึงกิจกรรมการเรียนรูจะประสบผลสําเร็จมาก
นอยเพียงใด จะข้ึนอยูกับระดับความมากนอยของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแตละบุคคลเปนปจจัยสําคัญ  
เพราะผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะมีความทะเยอทะยานการแขงขันและความพยายามท่ีจะปรับปรุง
ตนเองใหดีข้ึน 

  ทฤษฎีของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ โดยกลาววาสิ่งท่ีกระตุนหรือแรงผลักดันท่ีจะใหบุคคล
กระทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์นั้น ข้ึนอยูกับผลบวกขององคประกอบสามประการคือ สิ่งโนม
นาวจิตใจท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ สิ่งโนมนาวจิตใจท่ีจะหลีกเลี่ยงความลมเหลว สิ่งยั่วยุหรือ
องคประกอบภายนอกซ่ึงทําใหบุคคลปรารถนาท่ีจะประกอบกิจกรรมนั้น 

  2) ทฤษฎีการเสริมแรง 
  ทฤษฎีการเสริมแรงเปนทฤษฎีท่ีมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรูและ

การวางเง่ือนไขของสกินเนอร ( Skinner, 1953 อางถึงใน จันทรเพ็ญ เชื้อพาณิช , 2525 หนา 320-
328) ซ่ึงไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน สิ่งเราเปนสัญญาณใหนักเรียนรู
วาควรแสดงพฤติกรรมใดบาง การใหสิ่งเรากับนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรม
หนึ่งตอไปนั้น เรียกวา การเสริมแรง 

  การเสริมแรง แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ  
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   (1) การเสริมแรงทางบวก เปนการเพ่ิมความถ่ีของพฤติกรรมของนักเรียนดวยการให
สิ่งเราท่ีนักเรียนพึงพอใจ การใหการเสริมแรงทางบวกจะใหเม่ือมีการกระทําท่ีพึงปรารถนาและ
ตองการจะใหเกิดการกระทําเชนนั้นตอไปอีก เชน การใหกําลังใจ การชมเชย 

   (2) การเสริมแรงทางลบ เปนการเพ่ิมความถ่ีของพฤติกรรมของนักเรียนอันเนื่องมาจาก
ความสําเร็จในการหลีกหนีจากสิ่งเราท่ีนักเรียนไมพึงประสงค การเสริมแรงทางลบจะใชเม่ือมีการ
กระทําท่ีไมพึงปรารถนา และไมตองการใหเกิดการกระทําเชนนั้นตอไปอีก 

  3) ทฤษฎีความเสมอภาค 
  ทฤษฎีความเสมอภาคนี้ อดัม (Adam, 1997 อางถึงใน เทพพนม เมืองแมน และสวิง 

สุวรรณ, 2529 หนา 35 และราณี อิสิชัยกุล, 2535 หนา 12) ไดพัฒนาข้ึนมาจากแนวความคิดวาแรงจูงใจ 
จะเกิดข้ึนเนื่องจาการท่ีบุคคลไดรับความรูถึงระดับความเสมอภาคในการเรียนของตนเอง เชน ผูเรียนคิด
วาเขาไดคะแนนนอยกวาเพ่ือนรวมหองท่ีทํางานอยางเดียวกัน และคุณภาพเดียวกัน จะทําใหผูเรียนเกิด
ความไมพอใจข้ึน และจะหาวิธีลดความไมเสมอภาคนี้ ซ่ึงทฤษฎีนี้มีองคประกอบท่ีสําคัญ 2 อยางคือ 

  (1) ปจจัยนําเขา ( inputs) หมายถึง คุณสมบัติท่ีมีสําหรับการเรียน เชน ระดับ
สติปญญา ความสามารถ ทักษะ เปนตน ปจจัยนําเขานี้เปนสิ่งกําหนดความรูสึกของบุคคลวาตนเอง
ควรไดรับรางวัลตอบแทนเทาไร 

  (2) ปจจัยนําออก (outputs) หมายถึง ผลท่ีไดรับหรือรางวัลตอบแทนท่ีบุคคล
ไดรับจาการเรียน เชน คะแนน เปนตน 

  ทฤษฎีการจูงใจท่ีเนนกระบวนการท้ัง 2 ทฤษฎี ท่ีกลาวมานี้ พอสรุปไดดังนี้ 
   (1) ทฤษฎีท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษยท่ีถูกกําหนดโดยสภาพแวดลอม

มากกวาสภาพจิตใจ เปนทฤษฎีท่ีใหความสําคัญของกระบวนการจูงใจใหผูเรียนเรียนดวยความพึงพอใจ 
   (2) ทฤษฎีความเสมอภาค เปนทฤษฎีท่ีอธิบายวาแรงจูงใจจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคล

เปรียบเทียบปจจัยนําเขาและปจจัยนําออกของบุคคลอ่ืนๆ แลวเห็นวามีความเสมอภาคในการเรียน
บุคคลก็จะเกิดความพึงพอใจ 

   (3) ทฤษฎีความหวัง เปนทฤษฎีท่ีอธิบายถึงแรงจูงใจวาความคาดหวังของบุคคลท่ี
มีตอความสามารถในการเรียนของตน และผลลัพธท่ีคนจะไดจากการเรียน 

   (4) ทฤษฎีของกลุมนี้ เนนใหเห็นบทบาทของผลตอบแทน และกระบวนการ
ตัดสินใจของแตละบุคคล ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ
ผูสอนจะตองใหความสนใจในการปรับปรุงผลการเรียนของผูเรียน โดยจัดสภาพแวดลอมในการเรียน
การสอนใหเหมาะสม 

 2.6.3 บรรยากาศในการเรียนการสอนกับความพึงพอใจ 
 การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงบรรยากาศ

ท่ีดีอาจสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี มีความพึงพอใจ และตั้งใจเรียน บรรยากาศในการเรียนการสอน 
โดยเนนชั้นเรียนเปนตัวแปรท่ีสําคัญท่ีชวยสงเสริมสนับสนุนใหการเรียนดีข้ึน พิมพพันธ เดชะคุปต 
(2545, หนา 257) ไดใหความหมายความสําคัญของบรรยากาศในการเรียน การสอนไว 2 ประเภท คือ 
  1) บรรยากาศทางกายภาพ คือ การสรางบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีดีในหองเรียนมีผล
ตอการเรียนการสอน และตอเจตคติท่ีดีของผูเรียน ซ่ึงลักษณะของหองเรียนท่ีมีบรรยากาศทาง
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กายภาพเหมาะสมควรมีรูปแบบคือ มีสีสันนาดูเหมาะสม สบายตา อากาศถายเทไดดี ปราศจากเสียง
รบกวน และมีขนาดกวางพอกับจํานวนนักเรียน 
  2) บรรยากาศทางจิตใจ คือ การเรียนการสอนจะดําเนินอยางมีชีวิตชีวา และราบรื่น
นั้นผูเรียนกับผูเรียน และผูสอนกับผูเรียนจะตองมีความสัมพันธและรวมมือกันอยางไมมีการวาด
ระแวงกัน สิ่งดังกลาวครูผูสอนจะตองมีวิธีเสริมแรงอยางเชน การเสริมแรงภาษา และทาทาง คือ 
การ กลาวชม ดี ดีมาก นาสนใจ ถูกตอง ควรปรับปรุง การตั้งใจฟง การปรับมือ การใชสายตาแสดง
ความสนใจพอใจ และอีกอยางหนึ่งคือการเสริมแรงดวยการใหรางวัล และสัญลักษณตางๆ คือ  การให
วัตถุสิ่งของ การนําผลงานมาแสดงยกยอง และการใชเครื่องหมายดีเดน 

 ดังนั้น ผูสอนจะตองจัดหาสิ่งจูงใจตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนใหไดรับ
ความพึงพอใจ เชน วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงผลใหบรรยากาศการเรียนการสอนไมเปนท่ีนาเบื่อ 
เปนตน จะเห็นไดวาในการจัดการเรียนการสอนท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจตอการเรียนการ
สอนจนทําใหประสิทธิภาพในการเรียนสูงข้ึน ผูสอนจะตองคํานึงถึงความตองการของผูเรียนดาน
ความรูสึกทัศนคติท่ีเปนเรื่องของจิตใจควบคูไปดวย ในการวัดความพึงพอใจตอการเรียนการสอน 
สามารถวัดไดจากการสังเกต การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม เปนตน สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการวัดความพึงพอใจตอการเรียนการสอน 
 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 2.7.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค การเขียนเชิงสรางสรรค

และการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส พบงานวิจัยในประเทศท่ีเก่ียวของสรุปได ดังนี้ 
 จริญญา จักรกาย (2539, หนา 90) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับผลการใชวิธีซินเนคติกสควบคู

กับการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในการศึกษา
ครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แบงกลุมทดลอง 2 กลุมๆละ 15 คนผลการศึกษาพบวา นักเรียนมี
ความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหลังจากไดรับการฝกโดยวิธีซินเนคติกสเปนราย
กลุมและรายบุคคลควบคูกับการเสริมแรง นอกจากนี้นักเรียนท่ีไดรับการฝกโดยวิธีซินเนคติกสเปน
กลุมท่ีมีความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการฝกซินเนคติกสแบบรายบุคคล 

 นงนุช ชาญวิทิตกุล (2545, หนา 31) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับผลการฝกคิดแบบซินเนคติกสท่ีมี
ตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ในการวิจัยครั้งนี้ ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
โดยแบงกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 15 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการฝกแบบซินเนคติกส
มีความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 

 สุภาพ ชางสอน (2549, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย
ตามรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส มีความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ี ระดับ .01 
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 สมจิตร ศรีสุข (2550, หนา 89) ไดศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบซินเนคติกส พบวา ความสามารถใน
การเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบซินเนคติกส
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 สุวรรณา มะลิวัลย (2551, หนา 84) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการอาน การคิด และการเขียน
โดยใชแนวคิดตามรูปแบบซินเนคติกส ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
จํานวน 20 คน โรงเรียนบานแฝกโนนสําราญ อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พบวา 1) ผลพัฒนาการอาน 
การคิด และเขียน มีจํานวนผูผานเกณฑรอยละ 70 เทากับรอยละ 74.17 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 
2) สภาพความสามารถของนักเรียนดานทักษะการอาน การคิด และการเขียน ดีข้ึนตามเกณฑท่ี
กําหนด 

 พิสมัย กองธรรม (2552, หนา 116) ไดศึกษาผลการเรียนรวมมือแบบ ซี ไอ อาร ซี 
ผสมผสานกับวิธีซินเนคติกสตอความสามารถในการอานจับใจความและการเขียนเชิงสรางสรรค ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6พบวา 1) ความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียน กอนเรียน
เฉลี่ยเทากับ 21.29 คะแนน คิดเปนรอยละ 53.23 หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 31.38 คิดเปน
รอยละ 78.45 เม่ือเทียบกับเกณฑคะแนนท่ีไดไมนอยกวาเกณฑรอยละ 75 และนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงวกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ความสามารถในการเขียน
เชิงสรางสรรคของนักเรียน กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.52 คิดเปนรอยละ 55.07 หลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 23.52 คิดเปนรอยละ 78.40 เม่ือเทียบกับเกณฑคะแนนท่ีไดไมนอยกวาเกณฑรอยละ 
75 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 2.7.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค การเขียนเชิง

สรางสรรคและการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส พบงานวิจัยในตางประเทศท่ีเก่ียวของสรุปได ดังนี้ 
 เฮวิลิน (Heavilin.1982; อางถึงใน วิไล ปฐมปทมะ, 2539 หนา 53) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับ

การใชซินเนคติกสชวยสรางความคิดในการเขียนความเรียงระดับวิทยาลัยโดยทดสอบ  กับนักศึกษาท่ี
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 104 คน จํานวน 50 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีการเรียนรูในการคิดเชิง
เปรียบเทียบและมีทัศนะคติท่ีดี ตอการเขียนมากข้ึน มิใชแคเพียงการเรียนรูท่ีคิดออกแบบอเนกนัยแต
เพียงอยางเดียว นอกจากนี้ยังพบวา ซินเนคติกสทําใหนักศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอการเขียนมากข้ึน 

 มีโด (Meador.  1994: unpaged) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับผลของการฝกแบบซินเนคติกส ท่ีมี
ตอความสามารถของนักเรียนอนุบาล ในการศึกษาใชกลุมตัวอยาง จํานวน 107 คน การศึกษาจะ
พัฒนาทางความคิดสรางสรรค การรับรูตนเองและทักษะทางดานภาษา ผลการศึกษาพบวา  กลุม
ทดลองมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม 

 แอนดริว (Aandrew.1996; อางถึงใน จุติมา นาควรรณ.  2544, หนา 53) ไดทําการศึกษา
เรื่อง  “การเขียนเรื่องสั้น” การศึกษารายกรณีกับนักเรียนเกรด 12 จาํนวน 2 คน ในโรงเรียนชางศิลปแหง
หนึ่ง ท่ีเรียนวิชาการเขียนเชิงสรางสรรค ซ่ึงเปนวิชาท่ีสําคัญวิชาหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน   ใน
โรงเรียนแหงนี้ ผลการวิจัยพบวา การจัดสิ่งแวดลอมการจัดบรรยากาศในหองเรียนนั้นมีผลตอการ
สรางสรรคงานเขียนมากกวากระบวนการสอนของครู 
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 เซลมา ( Selma.1998)  ไดใชการระดมสมองสอนข้ันเตรียมเขียนแกนักเรียนเกรดสาม ใช
เวลาในการศึกษา 12 วัน กลุมการทดลองประกอบดวยนักเรียนชาย หญิง อยางละ 15 คน รวม 30 
คน ในกลุมนี้ไดรับการสอนโดยใชศิลปะการอธิบายโดยใชภาพประกอบและการคิดออกเสียง กลุม
ควบคุมประกอบดวย นักเรียนชาย หญิงอยางละ 15 คน เหมือนกันในกลุมควบคุมนี้ไดรับการสอน 
โดยใชมาตรฐานกระบวนการเขียนท่ีประกอบดวย การระดมสมอง การเขียนแผนท่ีและแผนผัง
ความคิดและการปะติดปะตอของเรื่องสําหรับข้ันเตรียม ซ่ึงท้ังสองกลุมท่ีไดรับบทเรียนสําหรับการฝก
เหมือนๆ กัน โดยการกําหนดหัวเรื่องใหนักเรียนเขียน เชน สุนัขท่ีหายไป อัตตะชีวประวัติ เม่ือข้ึนฉัน 
เปนตน ขอคนพบการการศึกษาปรากฏวา เด็กหญิงสามารถใชเหตุผลในการเขียนมากกวาเด็กชาย 
ในขณะท่ีเด็กผูชายสามารถกระจายความคิดไดมากกวา การศึกษา ยังพบอีกวา กลุมการทดลอง
สามารถใชเหตุผลในการเขียนไดดีกวา ในขณะท่ีกลุมควบคุมสามารถกระจายและสรางแนวคิดได
หลากหลายกวาโดยสรุปขอคนพบในการศึกษาครั้งนี้มีความใกลเคียงกันของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม คือ นักเรียนสามารถใชเหตุผลและการกระจายความคิดไดอยางหลากหลายสําหรับการ
เตรียมการเขียน 

 จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความสามารถใน
การเขียนเชิงสรางสรรคโดยใชการเรียนรูแบบซินเนคติกส ท้ังในและตางประเทศสรุปไดวา การท่ีจะ
พัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคใหไดผลดีนั้น นักเรียนจะตองไดรับการฝกทักษะ
ความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบโดยอาศัยทักษะวิธีการสอนในรูปแบบตางๆ การสอนโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส เปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคอยางหนึ่งโดยการใหอิสระในการ
คิดนักเรียน การแสดงออกทางดานการอาน การพูด การคิด จินตนาการและการเขียน รวมไปถึง
บรรยากาศความเปนกันเองในหองเรียน การกระตุนใหนักเรียนกลาแสดงออกและการยอมรับความ
คิดเห็น เพราะปจจัยตางๆ  เหลานี้จะสงผลตอความคิดและความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค
ของผูเรียนใหสูงข้ึน 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส โรงเรียนวัดชําปางาม (สายรัฐประชาสรรค) 
อําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
การดําเนินการวิจัยนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.3 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1 ประชากร 
 ประชากร เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2555 ของเขตคุณภาพการศึกษาท่ี 11 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 12 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
บานทาเลียบ โรงเรียนบานทุงสอหงษา โรงเรียนบานนา โรงเรียนบานนาโพธิ์ โรงเรียน บานโปงเจริญ 
โรงเรียนบานโปรงเกตุ โรงเรียนวัดชําปางาม โรงเรียนบานสุงเจริญ โรงเรียนบานกระบกเตี้ย โรงเรียนภูงาม
โนนสะอาด โรงเรียนบานทากระดาน และโรงเรียนบานหินแร จํานวนนักเรยีน 282 คน    
 3.1.2 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนวัดชําปางาม(สายรัฐประชาสรรค) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โดยใช
วิธีการเลือกแบบเจาะจง1 (purposive sampling) จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรยีน 20 คน สาเหตุท่ีเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจงเนื่องจากมีจํานวนหองเรียนเพียง 1 หองเรียน 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 3 ชนิด ดังนี้ 
  1) แผนการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 5 แผน 
แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง 
  2) แบบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค 
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  แบบทดสอบความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคมีท้ังหมด 3 ตอน ใหเวลาในการทํา
ตอนละ 30 นาที ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 การเขียนเรื่องบรรยายภาพ 
   ตอนท่ี 2 การเขียนเรื่องจากคําท่ีกําหนดให 
   ตอนท่ี 3 การเขียนเรื่องตอจากเรื่องท่ีกําหนดให 
  3) แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 

 
3.3 การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
 3.3.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
 แผนการจัดการเรียนรูการเขียนเชิงสรางสรรค โดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส ผูวิจัย
ไดดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดชําปางาม (สายรัฐประชาสรรค) 
  2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเขียนเชิงสรางสรรคตาม
แนวการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
  3) ศึกษาข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส โดยอาศัยพ้ืนฐานแนวคิดของ Gordon 
ปรับแนวการจัดการเรียนรูเพ่ือใหเหมาะสมกับความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  
  4) กําหนดการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส  ตามแนว
การจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึน 
  5) เขียนแผนการจัดการเรียนรูการเขียนเชิงสรางสรรคโดยใช การจัด การเรียนรู
แบบซินเนคติกส  จํานวน 5 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง  
  6) นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
เพ่ือตรวจสอบแกไขความสอดคลอง และความเหมาะสมขององคประกอบของแผน 
  7) หาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส  โดยนําแผนการจัดการเรียนรู
ท่ีปรับแกไขแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทานเพ่ือตรวจสอบแกไขความสอดคลองและเหมาะส ม
ขององคประกอบของแผน โดยกําหนดเกณฑพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองไมต่ํากวา 0.5 ปรากฏวา 
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.80–1.00 
  8) นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญตรวจและปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองแลวนําไปทดลองสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 30 คน  ท่ีเรียนวิชา
ภาษาไทย ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนบานโปงเจริญท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหา
ขอบกพรองของกิจกรรมและเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู แลวนําไปปรับปรุงแกไขอีกครั้ง กอน
นําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ดังตารางรายละเอียดสาระการเรียนรูในตาราง 1 
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ตาราง 1 กําหนดแผนการจัดการเรียนรู   

แผนการเรียนรูท่ี เรื่อง กิจกรรม เวลา(ชม.) 
1 ไวรัสวายราย การเขียนคําจากภาพ 3 
2 สนุกสนานกับการเลน การเขียนบรรยายภาพ 3 
3 หนูเอยจะบอกให การเขียนนิทานจากภาพและคําท่ี

กําหนดให 
3 

4 สารพิษในชีวิตประจําวัน การเขียนเรื่องจากประสบการณ 3 
5 ธรรมชาตินี้มีคุณ การเขียนเรื่องจากจินตนาการ 3 

รวม   15 

  
 3.3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค 
 วิธีการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค  
 แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค ใชทดสอบกอนและหลังเรียน ผูวิจัยได
ดําเนินการสรางและพัฒนาตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และเอกสารท่ีเก่ียวของกับ
การเขียนเชิงสรางสรรค 
  2) ศึกษาหลักการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค เพ่ือใชแบบทดสอบ
ตอไป 
  3) ศึกษาเกณฑการตรวจใหคะแนนการเขียนเชิงสรางสรรคในลักษณะตางๆ จากเอกสารและตํารา
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการสรางเกณฑการตรวจใหคะแนนการเขียนเชิงสรางสรรค 
  4) สรางและกําหนดลักษณะแบบทดสอบความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค โดย
แบบทดสอบ แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 การเขียนบรรยายภาพ 
   ตอนท่ี 2 การเขียนเรื่องจากคําท่ีกําหนดให 
   ตอนท่ี 3 การเขียนเรื่องตอจากเรื่องท่ีกําหนดให  
  5) ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคท่ีสรางเสร็จแลว
เสนอตอกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจพรอมท้ังขอคําแนะนําเพ่ิมเติม เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข 
  6) ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค ท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบแกไขความเท่ียงตรงตามเนื้อหา ความสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีจะวัด 
(IOC) โดยกําหนด คาดัชนีความสอดคลองไมต่ํากวา 0.50 ข้ึน (พิสนุ ฟองส,ี 2549, หนา 140) ปรากฏวาคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.80–1.00 
  7) นําแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคท่ีปรับปรุงแลวไปทดสอบกับ
นักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานโปงเจริญ อําเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน เพ่ือนําผลคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหหาความยากงาย (p) และหาคาอํานาจจําแนก (r) 
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โดยกําหนด คาความยากงาย ไวตั้งแต 0.20–0.80 และคาอํานาจการจําแนกตั้งแต 0.20-1.00 ปรากฏวาแบบ
วัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคมีคาความยากงายตั้งแต 0.47–0.67 และมีคาอํานาจการจําแนก
ตั้งแต 0.20–0.29  
  8) นําแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคท่ีคัดเลือกไวแลวหาคาความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-conefficient) ตามวิธี Cronbach ไดคา
ความเชื่อม่ัน (α) เทากับ 0.89 
  9) ผูวิจัยสรางเกณฑการตรวจแบบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค โดยการปรับปรุง      
มาจากเกณฑการใหคะแนนความคิดสรางสรรค 
  10) ผูวิจัยนําเกณฑการตรวจแบบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม แลวนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
  11) ผูวิจัยนําเกณฑการตรวจใหคะแนนท่ีสรางข้ึนในการตรวจใหคะแนนการทดลองใชแบบทดสอบ
ความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคกับนักเรียนกลุมอ่ืน 
  12) ปรับปรุงแกไขและนําไปใชกับกลุมทดลอง 
 สําหรับการประเมินความคิดสรางสรรคนั้น ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินความคิดสรางสรรค 
โดยไดปรับมาจากเกณฑการตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรค ของกรมวิชาการ (2535, หนา 51) เกณฑ
การตรวจใหคะแนนของเวียร (Weir, 1993, p. 160) และเกณฑการตรวจใหคะแนนการประเมินงานเขียนของ ฮีตัน 
(Heaton, pp.  108-111) ในการประเมินนั้นประกอบดวยเกณฑดังนี้ 
  1) เนื้อหา มีรายละเอียดการใหคะแนน ดังนี้ 
   (1) แนวคิดแปลกใหม ไมซํ้าแบบใคร เขียนได ใจความ  มีความ สมเหตุสมผล  
ของเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องมีความเชื่อมโยงกันมาก กําหนดชื่อเรื่องไดนาสนใจ ให 4 คะแนน 
   (2) แนวคิดแปลกใหม เขียนไดใจความ มีความสมเหตุสมผล เนื้อเรื่องมีความเชื่อมโยงกัน 
กําหนดชื่อเรื่องไดนาสนใจ ให 3 คะแนน 
   (3) แนวคิดแปลกใหม เนื้อเรื่องมีความเชื่อมโยงกัน กําหนดเรื่องไดนาสนใจ ให 2 คะแนน 
   (4) แนวคิดแปลกใหม แตไมนาสนใจ เนื้อเรื่องมีความเชื่อมโยงกันเพียงเล็กนอย กําหนดชื่อเรื่อง
ไมนาสนใจ ให 1 คะแนน 
  2) การเสนอเรื่อง  
   (1) ลําดับเรื่องราวไดอยางสอดคลองตอเนื่อง มีการเปดเรื่องและดําเนินเรื่องนาสนใจมาก         
เนื้อเรื่องมีความยาวตามท่ีกําหนด ใหความรู ขอคิดและความเพลิดเพลินแกจิตใจ ให 4 คะแนน 
   (2) ลําดับเรื่องราวไดอยางสอดคลอง มีการเปดเรื่องและดําเนินเรื่องนาสนใจ เนื้อเรื่องมี
ความยาวตามกําหนด ใหความรู ขอคิดและความเพลิดเพลินแกจิตใจให 3 คะแนน 
   (3) ลําดับเรื่องราวไดอยางตอเนื่อง มีการเปดเรื่องและดําเนินเรื่องนาสนใจ เนื้อเรื่อง 
มีความยาวตามท่ีกําหนด ใหความรู ความเพลิดเพลินแกจิตใจให 2 คะแนน 
   (4) ลําดับเรื่องราวไมสอดคลอง ไมตอเนื่อง มีการเปดเรื่องและดําเนินเรื่อง ไมนาสนใจ 
เนื้อเรื่องมีความยาวตามท่ีกําหนด ใหความเพลิดเพลินแกจิตใจให 1 คะแนน 
  3) การใชภาษา 
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   (1) ใชคําศัพท สํานวน ถอยคําเหมาะสม ตรงตามความหมาย สอดคลองกับ
เรื่องราว การเชื่อมคําท่ีถูกตอง การสะกดคําถูกตองท้ังหมดให 4 คะแนน 
   (2) ใชคําศัพท สํานวน ถอยคําเหมาะสม ตรงตามความหมาย สอดคลองกับ
เรื่องราว การเชื่อมคําท่ีถูกตอง การสะกดผิดพลาด 1-3 จุดให 3 คะแนน 
   (3) ใชคําศัพท สํานวน ถอยคําเหมาะสม ตรงตามความหมาย สอดคลองกับ
เรื่องราว การเชื่อมคําท่ีถูกตอง การสะกดผิดพลาด 4-6 จุดให 2 คะแนน 
   (4) ใชคําศัพท สํานวน ถอยคําเหมาะสม ตรงตามความหมาย สอดคลองกับ
เรื่องราว การเชื่อมคําท่ีถูกตอง การสะกดผิดพลาด 7 จุดข้ึนไปให 1 คะแนน 
  4) รูปแบบ 
   (1) เขียนไดถูกตองเหมาะสมครบถวนตามรูปแบบแตละองคประกอบของการเขียนให 4 คะแนน 
   (2) เขียนไดถูกตองครบถวนตามรูปแบบของการเขียนให 3 คะแนน 
   (3) เขียนไดถูกตองครบถวนตามรูปแบบของการเขียน มีขอผิดพลาดหนึ่งสวน ให 2 คะแนน 
   (4) เขียนไมถูกตอง ไมครบถวนตามรูปแบบของการเขียน มีขอผิดพลาดมากกวา
หนึ่งสวนให 1 คะแนน 
  5) การปฏิบัติตามคําสั่ง 
   (1) การนําภาพหรือคําศัพทมาเขียนเปนเรื่องราวใหถูกตองครบถวน มีความเหมาะสม
ตามท่ีกําหนดและมีความสอดคลองกัน ปฏิบัติตามคําสั่งทุกอยางให 4 คะแนน 
   (2) การนําภาพหรือคําศัพทมาเขียนเปนเรื่องราวไดถูกตองเพียงบางสวน มีความ
เหมาะสมตามท่ีกําหนด ปฏิบัติตามคําสั่งบางสวน ให 3 คะแนน 
   (3) การนําภาพหรือคําศัพทมาเขียนเปนเรื่องราวได แตไมครบถวน ไมมีความเหมาะสม 
ปฏิบัติตามคําสั่งบางสวน ให 2 คะแนน 
   (4) การนําภาพหรือคําศัพทมาเขียนเรื่องราวได แตไมครบถวน ไมมีความเหมาะสม 
ไมปฏิบัติตามคําสั่ง ให 1 คะแนน 
 3.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
 แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส  มีข้ันตอนในการสรางดังนี้  
  1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และเครื่องมือท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 
  2) สรางแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส หลังการสอนท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมท่ีเก่ียวกับรูปแบบและลักษณะของกิจกรรมการจัดการเรียนรู การประเมินผลและ
ประโยชนท่ีผูเรียนไดรับ ลักษณะของแบบวัดเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จํานวน  20 ขอ 
ใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) โดยกําหนดคาของคําตอบเปน 5 คือ 
 เกณฑการใหคะแนน  
 ถาเลือกตอบ  พึงพอใจระดับมากท่ีสุด  ให 5 คะแนน  
     พึงพอใจระดับมาก   ให 4 คะแนน 
     พึงพอใจระดับปานกลาง  ให 3 คะแนน 
     พึงพอใจระดับนอย   ให 2 คะแนน 
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     พึงพอใจระดับนอยท่ีสุด  ให 1 คะแนน  
 เกณฑการประเมินผล  
     4.51-5.00 หมายความวา มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
       3.51-4.50 หมายความวา มีความพึงพอใจมาก 
     2.51-3.50 หมายความวา มีความพึงพอใจปานกลาง 
     1.51-2.50 หมายความวา มีความพึงพอใจนอย 
     1.00-1.50 หมายความวา มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
  3) นําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนื้อหา โดยหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยกําหนดคาดัชนีความ
สอดคลองไมต่ํากวา 0.50 ข้ึนไป ปรากฏวาคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60-1.00 
  4) คัดเลือกแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีคาดัชนีสอดคลองเทากับ 1.00 จํานวน 11 ขอ 
  5) นําแบบประเมินความพึงพอใจไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ของ
โรงเรียนบานโปงเจริญ จํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความบกพรองของภาษา และนําไปปรับปรุงแกไข 
  6) นําแบบประเมินความพึงพอใจไปหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา
ตามวิธีของ (Cronbach) และกําหนดเกณฑคาความเชื่อม่ันตั้งแต 0.60 (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 99) 
ปรากฏวาแบบวัดความพึงพอใจมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.84 
  7) เตรียมแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผานการหาคุณภาพเครื่องมือไปใชจริงกับกลุมทดลอง 
 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย เรื่องการพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบซินเนคติกสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (one group pretest posttest design) การทดลองนี้จะเลือก 
กลุมทดลองเพียงกลุมเดียว โดยมีการสอบกอน แลวทําการทดลองและดําเนินการทดสอบอีกครั้ง ดังตาราง
แบบแผนการทดลอง (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543, หนา 60) 
 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 

         สอบกอนเรียน                             ทดลอง                               สอบหลังเรียน                     
                T1                                       X                                        T2 

 
สัญลักษณท่ีใชในการทดลอง 
  X      หมายถึง   การสอนภาษาไทยโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบซินเนคติกส  
  T1     หมายถึง   การทดสอบกอนเรียน  
  T2     หมายถึง   การทดสอบหลังเรียน  
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 ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนวัดชําปางาม(สายรัฐประชาสรรค) ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โดยผูวิจัยดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 3.4.1 ผูวิจัยติดตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร เพ่ือทําหนังสือขอ
อนุญาตดําเนินการวิจัย ไปยังผูอํานายการสถานศึกษา โรงเรียนวัดชําปางาม(สายรัฐประชาสรรค) 
อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3.4.2 ผูวิจัยขอเขาพบผูบริหารโรงเรียนวัดชําปางาม(สายรัฐประชาสรรค) เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนขอความรวมมือในการวิจัย 
 3.4.3 การดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยมีข้ันตอน ดังนี้  
  1) กอนการทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียน โดยใหกลุมทดลองทําแบบวัดความสามารถ
การเขียนเชิงสรางสรรค โดยถือเอาคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบนั้นเปนคะแนนกอนการทดลอง 
  2) ทําการทดลอง โดยการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
ซ่ึงผูวิจัยเปนผูดูแลและดําเนินการสอนดวยตนเองตลอดการทดลองเปนเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 3 
ชั่วโมง รวมเวลาในการทดลอง 15 ชั่วโมง โดยไมนับรวมการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 3 ชั่วโมง รวม
ท้ังสิ้น 18 ชั่วโมง 
  3) หลังการทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบหลังเรียน โดยใหกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค โดยถือเอาคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบนั้นเปนคะแนนหลัง
การทดลอง 
  4) นักเรียนทําแบบประมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
  5) นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองไปทําการวิเคราะหหาคาทางสถิติและแปรผล
ตามเกณฑ ท่ีกําหนดไว  
 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
      การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชสถิติ ดังนี้ 
 3.5.1 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  1) หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรูจากแบบทดสอบ 
โดยใชสูตร IOC (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543, หนา 117) 
 
   สูตร   

   เม่ือ IOC      แทน   คาดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค                                                   

                          แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

         N           แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

N
R

IOC ∑=

∑R
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 3.5.2 สถิติพ้ืนฐาน 
  1) คารอยละ (percentage) โดยใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 104) 
 

   สูตร P   = 𝑓𝑓
𝑁𝑁
 × 100 

 
   เม่ือ   P        แทน   รอยละ 
                  𝑓𝑓        แทน   ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 
            𝑁𝑁        แทน   จํานวนความถ่ีท้ังหมด 
         2) หาคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (mean) โดยคํานวณ จาก
สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 105) 

             สูตร   �̅�𝑥  =   ∑𝑥𝑥
𝑁𝑁

 

   เม่ือ     �̅�𝑥      แทน  คาเฉลี่ย 

                      ∑𝑥𝑥      แทน  ผลรวมคะแนนท้ังหมดในกลุม 

                                           𝑁𝑁       แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมดในกลุม 

  3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยใชสูตรของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, 
หนา 103)   

   สูตร    S.D. =   �𝑁𝑁∑𝑥𝑥2−(∑𝑥𝑥)2

𝑁𝑁(𝑁𝑁−1)
 

   เม่ือ S.D.      แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        ∑𝑥𝑥         แทน   ผลรวม 

                𝑥𝑥           แทน  คะแนนแตละตัว   

                      𝑁𝑁          แทน   จํานวนคะแนนในกลุม 

 3.5.3 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน  
  1) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนการเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียนและ
หลังเรียนของกลุมทดลองเดียวกัน โดยใชวิธีการทดสอบคาที t-test for dependent sample   (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 112) ดังนี้ 

   สูตร  t  =   ∑𝐷𝐷

�𝑛𝑛 ∑𝐷𝐷2−(∑𝐷𝐷)2
𝑛𝑛−1
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                เม่ือ  t   แทน คาสถิติท่ีใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต เพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ 

                           𝐷𝐷  แทน คาผลตางระหวางคูคะแนน 

        𝑁𝑁  แทน จํานวนนักเรียนท้ังหมดในกลุมตัวอยาง 

  2) ตรวจสอบความพึงพอใจของนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ตอการสอนโดยใช
การจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส โดยใชวิธีการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวเปรียบเทียบ
กับเกณฑท่ีตั้งไว ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 105)  
 

   สูตร       �̅�𝑥  =   ∑𝑥𝑥
𝑁𝑁

 

   เม่ือ �̅�𝑥      แทน  คาเฉลี่ย  

    ∑𝑥𝑥    แทน  ผลรวมคะแนนท้ังหมดในกลุม  

         𝑁𝑁      แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมดในกลุม  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
         การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ
และอักษรท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 
            4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
            4.2 การวิเคราะหขอมูล  
            4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
                                                                                                                             

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
         ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  
            n      แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง  
            X     แทน  คาเฉลี่ย  
            S.D.   แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
            ∑D    แทน  ผลรวมความตางของคูคะแนน  
            ∑D 2  แทน  ผลรวมกําลังสองของความตางของคูคะแนน  
            t       แทน  คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน  
            **     แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 

4.2 การวิเคราะหขอมูล 
 
        การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดแบงข้ันตอนการวิเคราะหออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
         4.2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคกอนและหลังเรียน
ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส โดยใช t-test for dependent sample 
        4.2.2 ผลของความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
        ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิจัยตามลําดับดังตอไปนี้  
         4.3.1 ผลการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยการเขียนเชิงสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 กอนเรยีนและหลังเรียน 
ปรากฏดังตารางท่ี 5 ดังนี้ 
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเขียนเชิงสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยใช 
            รปูแบบการเรียนรูแบบชินเนคติกสของนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 กอนและ 
            หลังการทดลอง  (n=20)  คะแนนเต็ม = 60 คะแนน 

กลุมตัวอยาง กอนการทดลอง หลังการทดลอง ผลตาง t 
 

Sig 
n X  S.D X  S.D D   
20 27.70 3.58 34.60 5.18 6.50 **9.97 .00 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
        จากตาราง 3 พบวา คะแนนการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
ท่ีไดรับการสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกสหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้คะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเปน 27.70 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 3.58 
และคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเปน 34.60 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 5.18 มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
6.90 คิดเปนรอยละ 11.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวในขอท่ี 1 
        เม่ือพิจารณาคะแนนความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ของนักเรียนเปนรายบุคคล พบวานักเรียนทุกคนมีคะแนนความความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสูงข้ึนภายหลังการทดลอง  
 
ตาราง 4 แสดงคะแนนการเขียนเชิงสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนกอนและ 
            หลังการทดลอง  

คนท่ี 
กอนการทดลอง 
(60 คะแนน) 

หลังการทดลอง 
(60 คะแนน) 

ผลตาง 
(D) 

ผลตาง2 

(D)2 

1 36 44 8 64 
2 28 34 6 36 
3 28 36 8 64 
4 26 30 4 16 
5 22 28 6 36 
6 26 32 6 36 
7 32 40 8 64 
8 26 30 4 16 
9 28 38 10 100 
10 26 32 6 36 
11 26 30 4 16 
12 32 39 7 49 
13 29 38 9 81 
14 27 35 8 64 
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ตาราง 4 แสดงคะแนนการเขียนเชิงสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนกอนและ 
            หลังการทดลอง (ตอ) 

คนท่ี 
กอนการทดลอง 
(60 คะแนน) 

หลังการทดลอง 
(60 คะแนน) 

ผลตาง 
(D) 

ผลตาง2 

(D)2 

15 36 44 8 64 
16 28 34 6 36 
17 28 36 8 64 
18 26 30 4 16 
19 22 28 6 36 
20 26 32 6 36 
รวม 554 692 138 1,134 

คาเฉลี่ย 27.70 34.60 6.90 56.70 
รอยละ 46.16 57.66 11.05 94.50 

 
        จากตาราง 4 แสดงใหเห็นวา กอนการทดลองนักเรียนมีผลการทดสอบไมผานเกณฑรอยละ 50  
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 75  โดยมีคะแนนอยูระหวาง 20 - 29 คะแนน จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบ
ผานเกณฑรอยละ 50 เพียง 5 คน คิดเปนรอยละ 25  แตภายหลังการทดลองมีจํานวนนักเรียนสอบผาน
เกณฑรอยละ 50  เพ่ิมข้ึนเปน 18 คน คิดเปนรอยละ 90 โดยมีคะแนนอยูระหวาง 30-46 คะแนน จํานวน
นักเรียนท่ีไมผานเกณฑรอยละ 50  ลดลงเหลือเพียง 2 คน คิดเปนรอยละ 10  มีคะแนนอยูท่ี 28 คะแนน 
สูงกวากอนการทดลอง เฉลี่ย 6.90 คะแนน คิดเปนรอยละ 11.05 
 
 4.3.2 ผลการวิเคราะหความความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
จากการวิเคราะหผลในตาราง 5 
 
ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย ( �̅�𝑥 ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) จากแบบประเมินความพึงพอใจ 
            ของนักเรียนตอการสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 

ขอ ขอความ �̅�𝑥 S.D แปลผล 

1. ฉันสนใจทํากิจกรรมการเรียนรูแบบซินเนคติกส     4.30 0.57 มาก 
2. ฉันชอบกิจกรรมการเปรียบเทียบกับตนเอง                         4.05   0.60 มาก 
3. ฉันมีความสุขในการทํากิจกรรมการเขียนเชิงสรางสรรค           4.10   0.45 มาก 
4. ฉันไดรับประสบการณในการเขียนเชิงสรางสรรคมากข้ึน          4.05   0.76 มาก 
5. ฉันอยากใหมีการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกสในบทเรียนอ่ืนอี                                                       3.95   0.76 มาก 
6. ฉันชอบท่ีไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูสึกกับเพ่ือน     4.25 0.72 มาก 
7. ฉันชอบท่ีไดปฏิบัติกิจกรรมท่ีทาทายความคิด     4.15 0.75 มาก 
8. ฉันรูสึกสนุกสนานกับการเรียนดวยการจัดการเรียนรู    
   แบบซินเนคติกส    4.20 0.83 มาก 
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ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย ( �̅�𝑥 ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) จากแบบประเมินความพึงพอใจ 
            ของนักเรียนตอการสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส (ตอ) 
 

ขอ ขอความ     �̅�𝑥               S.D แปลผล 

9. ฉันสงงานครูครบและทันตามท่ีครูกําหนด                                    4.20 0.75 มาก 
มาก10. ฉันรอคอยท่ีจะเรียนวิชาภาษาไทยดวยกิจกรรม 4.15 0.75 มาก 
11. ฉันทํากิจกรรมตอจนเสร็จถึงแมใชเวลานาน 3.80 0.77 มาก 
คาเฉลี่ย       4.12 0.50 มาก 

 
        จากตาราง 5 แสดงใหเห็นวานักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ย คือ 4.12 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คือ 0.50 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเปนการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย โดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โดยมีข้ันตอนในการศึกษา 
ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการทดลอง และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย        
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 
                 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคกอนและหลังไดรับการสอนโดยใช
การจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
  2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  
 5.1.2 สมมติฐานของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
                    1) ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  โดย
ใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
  2) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส   
อยูในระดับดีข้ึนไป 
        5.1.3 วิธีดําเนินการทดลอง  
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                       (1) ประชากร เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2555 ของเขตคุณภาพ
การศึกษาท่ี 11 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 12 โรงเรียน ไดแก 
โรงเรียนบานทาเลียบ โรงเรียนบานทุงสอหงษา โรงเรียนบานนา โรงเรียนบานนาโพธิ์ โรงเรียนบานโปงเจริญ 
โรงเรียนบานโปรงเกตุ โรงเรียนวัดชําปางาม โรงเรียนบานสุงเจริญ โรงเรียนบานกระบกเตี้ย 
โรงเรียนภูงามโนนสะอาด โรงเรียนบานทากระดาน และโรงเรียนบานหินแร จํานวน 282 คน 
    ( 2) กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนวัดชําปางาม  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 
โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง1 (Purposive sampling) จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรยีน 20 คน 
  2) เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 
          เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
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(1) แผนการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส จํานวน 5 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง ดังนี้ 
        แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 ไวรัสวายราย 
    แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 สนุกสนานกับการเลน   
    แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 หนูเอยจะบอกให 
                 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 สารพิษในชีวิตประจําวัน    
    แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 ธรรมชาตินี้มีคุณ                                                             
      (2) แบบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค ใชวัดกอนและหลังการทดลอง 
      (3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยการจัดการเรียน
แบบซินเนคติกส 
              3) วิธีดําเนินการทดลอง 
           ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
                (1) จัดปฐมนิเทศเพ่ือทําความเขาใจกับนักเรียนถึงวัตถุประสงคของการวิจัย 
วิธีการจัดการเรียนรู และวิธีการประเมินผลการเรียนรู 
                         (2) ทําการทดสอบนักเรียนกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
เชิงสรางสรรคกอนเรียน 
   ( 3) ดําเนินการสอน โดยผูวิจัยเปนผูสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีจัดทําข้ึน 
โดยใชเวลาในการทดลองสอนจํานวน 15 ชั่วโมง  
   (4) ทําการทดสอบนักเรียนหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียน
เชิงสรางสรรคฉบับเดียวกับท่ีใชทดสอบกอนทดลอง 
   (5) นักเรียนทําแบบประมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู
แบบซินเนคติกส 

               (6) รวบรวมขอมูล คะแนนความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค  ความพึงพอใจ
ของนักเรียนทีมีตอการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส แลวนําผลคะแนนท่ีไดมาวิเคราะห
ดวยวิธีการทางสถิติ 
                     (7) สรปุและอภิปรายผลการทดลอง 
            5.1.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
   ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล แลวบรรยายผลดังนี้ 

1) เปรียบเทียบคะแนนความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคของนกัเรียนกอนและ
หลังการทดลองโดยใชการทดสอบคาที t-test for dependent samples 

2) วิเคราะหความความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยการจัดการเรียนรู
แบบซินเนคติกส 
 5.1.5 สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค     
ท่ีไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคกอนและหลังไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบซินเนคติกส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
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การเรียนการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ซ่ึงจากการวิจัย
สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
  1) นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกสมีความสามารถ
การเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
            2) จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยการจัดการเรียนรู
แบบซินเนคติกส พบวานักเรียนมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก  
 

5.2 อภิปรายผล 
  
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย โดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 5.2.1.จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
มีความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนอยางเปนระบบ 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความคิดสรางสรรคและการเขียนเชิงสรางสรรค 
แลวนํามาวิเคราะห สังเคราะห จัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรู ในการดําเนินการสอนโดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบซินเนคติกส อันประกอบดวย ข้ันนํา ข้ันการเปรียบเทียบทางตรง ข้ันการเปรียบเทียบกับตนเอง 
ข้ันสรางและอธิบายคําท่ีมีความหมายขัดแยงกัน ข้ันสรางสรรคผลงาน ข้ันนําเสนอผลงาน สงผลให
นักเรียนมีอิสระในการฝกคิดและเขียน ท้ังเปนรายบุคคลและกระบวนการกลุมในบรรยากาศท่ีสนุกสนาน 
สงผลใหนักเรียนเกิดความคิดท่ีแปลกใหมในทางสรางสรรค แผนการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนท้ัง 5 แผน 
นั้นประกอบดวยสื่อการสอนท่ีนาสนใจ ท้ังนี้เพ่ือกระตุนใหนักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก กลาเขียนได
อยางเต็มท่ี ดังนั้นหลังจากท่ีนักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกสแลว สงผล
ใหการพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค ซ่ึงสอดคลองกับ สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2544, 
หนา 120) ได กลาววา การสอนโดยใชการจัดการเรียนรู  แบบซินเนคติกส  มี 2 วิธีดวยกันคือ แบบท่ี 1 ใช
เพ่ือสรางสรรคผลงานท่ีแปลกใหม โดยมีโครงสรางและข้ันตอนอยางเปนระบบ แบบท่ี 2 ใชเพ่ือสราง
ความคุนเคยกับสิ่งท่ียังไมรูจัก โดยการเพ่ิมความเขาใจและสํารวจลึกของสถานการณท่ีใหมและ
ซับซอน โดยใชการเปรียบเทียบในการวิเคราะห ซ่ึง สอดคลองกับ สุภาพ ชางสอน (2549, บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการสอนภาษาไทยตามการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส เพ่ือเสริมสราง
ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา นักเรียนท่ีไดรับ       
การจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส มีความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของนงนุช ชาญวิทิตกุล 2545, หนา 31) 
ไดศึกษาผลการฝกคิดแบบซินเนคติกสท่ีมีตอการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีไดรับ การฝกคิดสรางสรรคแบบซินเนคติกสมีความสามารถทางการเขียน
ภาษาไทยเชิงสรางสรรคเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญธิดา เกิดบุญมา 
(2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการฝกคิดแบบซินเนคติกสท่ีมีความคิดสรางสรรคทางภาษาของนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความคิดสรางสรรคทางภาษาเพ่ิมข้ึนหลังไดรับการฝกคิด
แบบซินเนคติกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 สรุปไดวา การสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส สามารถพัฒนาความสามารถ
การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนไดสูงข้ึน 

 5.2.2 ผลการตอบแบบสอบถามความความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอ
การเรียนรูเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส อยูในระดับมาก ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีกําหนดไวอันเปนผลมาจากการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการฝก
ความคิดสรางสรรคท่ีใชจินตนาการ อารมณ ความรูสึกของนักเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงกระบวนการเรียนรู
ท่ีนักเรียนไดฝกปฏิบัติมีข้ันตอนชัดเจนและฝกไปพรอมๆ กันกันท้ังหองเรียน ทําใหนักเรียนสามารถ
เรียนรูไปพรอมกัน ซ่ึงอารี รังสินันท (2522, หนา 529) ไดกลาววา ทุกคนมีความปรารถนา 
จินตนาการ หรือความใฝฝนท่ีอยูภายในใจ แลวถายทอดจินตนาการออกมาเปนผลงานท่ีแปลกใหม 
จะทําใหนักเรียนมีความสุข รูสึกผอนคลายสบายใจ มีความเปนอิสระ สงผลใหนักเรียนมีความตองการ
ท่ีจะเรียนรูซ่ึงสอดคลองกับ อุบลรัตน หนูดํา (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบการเขียน
ภาษาไทยเชิงสรางสรรคตามรูปแบบการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบซินเนคติกสรวมกับการละเลนของเด็กไทย   
 จากท่ีกลาวแลวจะเห็นไดวาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการเรียน
ดวยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส อยูในระดับมาก ท้ังนี้เพราะเหตุผลดังนี้ 
         1) การจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกสเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนพัฒนาความคิดสรางสรรค
ท่ีใชกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการ
เรียนรูทุกข้ันตอน เอ้ืออํานวยใหนักเรียนมีสวนรวมอยางกระตือรือรนโดยมีแรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจและแรงจูงใจภายนอกท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ครูผูสอนทําหนาท่ีอํานวยความ
สะดวกชวยเหลือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ตลอดจนสังเกต สํารวจ ประเมินผลขณะนักเรียนทํา
กิจกรรมการเรียนรูและคอยใหขอมูลยอนกลับ ซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีอิสระ มีความสุขในการรวม
กิจกรรม และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับเอกรินทร สี่มหาศาล (2546, 
หนา 365) กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนนักเรียนเปนสําคัญตองคํานึงถึงบรรยากาศในการเรียนรู
ของนักเรียนตองมีชีวิตชีวา นักเรียนมีอิสระในการเรียน จะชวยใหนักเรียนสามารถจําจําและสามารถใช
วิธีการเรียนรูใหเปนประโยชน และชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจลึกซ้ึงและจดจําถาวร 
         2) กิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนตองสรางบรรยากาศใหนักเรียนไดโอกาสปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมรอบตัว ครูผูสอนมีความเปนกันเองกับผูเรียน เอาใจใสใหความสําคัญกับผูเรียน เปด
โอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น และสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูจากประสบการณตรง ซ่ึงมีความ
สอดคลองกับกรรณิการ พวงเกษม (2533, หนา 34) กลาวถึงบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
นักเรียนตองรูสึกสบายใจ เปนตัวของตัวเอง มีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือน และเปดโอกาสใหนักเรียน
แสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ ครูควรกลาวคําชมเชย และแสดงความยินดีทันทีเม่ือนักเรียน       
มีพฤติกรรมอันพึงประสงค หรือผลงานของนักเรียนท่ีเปนผลงานท่ีดี เม่ือนักเรียนไดรับคําชมเชย คํายกยอง
จากครูผูสอน เพ่ือนรวมชั้น ในเรื่องความสามารถในการสรางสรรคผลงาน ก็จะทําใหนักเรียนมีความสุข 
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5.3 ขอเสนอแนะ 

        จากผลการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอการจัดการ
เรียนการสอนและการศึกษาวิจัยตอไป 
 5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 เพ่ือใหการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประสิทธิผลผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้  
  1) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ควรนําการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกสไป
ปรับใชใหเหมาะสมกับวัยและสอดคลองกับเนื้อหาของระดับชั้นนั้นๆ เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดและเขียนเชิงสรางสรรค  

       2) การเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส เปนการจัดการ
เรียนรูท่ีเสริมสรางและพัฒนาความคิดและการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียน ครูจําเปนตองกระตุน
ใหนักเรียนคิดและเขียนอยางสรางสรรค โดยไมกํากัดความคิดของเด็ก 

                3) ครูผูสอนควรสงเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคแกนักเรียนโดยการ
พยายามสรางแรงจูงใจใหนักเรียนไดแสดงออกดานความคิด โดยการใชคําถามกระตุนยั่วยุใหนักเรียน
เกิดความคิดท่ีหลากหลาย สามารถแสดงออกทางความคิดไดอยางอิสระ สรางบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู 
            4) ครูผูสอนควรคํานึงถึงขอจํากัดในดานเนื้อหา เวลา ความยากงาย ระดับสติปญญา
ของนักเรียน และภาวะทางอารมณของนักเรียนในขณะทํากิจกรรม ซ่ึงครูผูสอนสามารถยืดหยุนได
ตามความเหมาะสม 
           5.3.2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาวิจัย ดังนี้ 

      1) ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส ท่ีชวยพัฒนาความสามารถในการเรียนรูอ่ืนๆ 
เชน ภาษาอังกฤษ ศิลปะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และในระดับชั้นอ่ืนๆ   

        2) ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส ท่ีมีตอตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความสามารถ
ในการคิดแกปญหา เปนตน 
  3) ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบซินเนคศติกสกับรูปแบบการเรียนรูอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ก 
สําเนาหนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบเครื่องมือ 

และเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
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ผลการหาคุณภาพเครื่องมือ 
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ตารางท่ี 6 แสดงคาเฉลี่ยการประเมินการใชแผนการจัดการเรียนรู แผนท่ี 1 
 

 
 
 

 

รายการประเมิน 
ผูประเมินคนท่ี 

X  1 2 3 4 5 
1. สาระสําคัญ       
    1.1 มีความชัดเจนเขาใจงาย 2 4 5 4 4 3.80 
    1.2 ครอบคลุมสาระการเรียนรู 2 4 5 4 4 3.80 
    1.3 เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4 4 5 5 4 4.40 
2. จุดประสงคการเรียนรู       
    2.1 ครอบคลุมสาระการเรียนรู 4 4 5 5 4 4.40 
    2.2 ใชภาษาเขียนถูกตอง ชัดเจนตามหลักการเขียน 4 4 5 4 4 4.20 
    2.3 ระดับพฤติกรรมสามารถวัดและประเมินได 4 4 5 4 4 4.20 
3. สาระการเรียนรู       
    3.1 ใจความถูกตอง 5 4 5 5 3 4.40 
    3.2 เหมาะสมกับเวลาเรียน 5 4 5 5 3 4.40 
    3.3 เหมาะสมกับระดับชั้น 5 4 5 5 3 4.40 
4. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู       
    4.1 เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 5 4 4 4 4 4.20 
    4.2 เหมาะสมกับเวลา 4 4 4 4 4 4.00 
    4.3 เนนทักษะกระบวนการคิดในการเขียนเชิงสรางสรรค 4 4 4 5 5 4.40 
    4.4 เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม 5 4 5 4 4 4.40 
    4.5 สงเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 5 4 4 5 4 4.40 
5. ดานสื่อหรือแหลงเรียนรู       
    5.1 เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 5 4 4 4 4 4.20 
    5.2 ใชสื่อท่ีหลากหลาย 5 3 4 4 4 4.00 
    5.3 ใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 4 4 4 4 4 4.00 
    5.4 ชวยประหยัดเวลาในการสอน 4 4 4 4 4 4.00 
    5.5 กระตุนความสนใจของผูเรียน 4 4 4 4 4 4.00 
6. การวัดและประเมินผล       
    6.1 ใชการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 5 4 4 4 3 4.00 
    6.2 เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 5 4 4 4 3 4.00 
    6.3 ครอบคลุมสาระการเรียนรู ท้ังดานความรู เจตคติ และ
ทักษะ 

5 4 4 4 3 4.00 

    6.4 มีเกณฑการวัดและประเมินผล ท่ีชัดเจน เขาใจงาย 5 4 4 4 3 4.00 
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ตารางท่ี 7 แสดงคาเฉลี่ยการประเมินการใชแผนการจัดการเรียนรู แผนท่ี 2 

 
 
 
 

 

รายการประเมิน 
ผูประเมินคนท่ี 

X  1 2 3 4 5 
1. สาระสําคัญ 4 4 5 4 4 4.20 
    1.1 มีความชัดเจนเขาใจงาย 4 4 5 4 4 4.20 
    1.2 ครอบคลุมสาระการเรียนรู 4 4 5 4 4 4.20 
    1.3 เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4 4 5 4 4 4.20 
2. จุดประสงคการเรียนรู       
    2.1 ครอบคลุมสาระการเรียนรู 5 4 5 5 3 4.40 
    2.2 ใชภาษาเขียนถูกตอง ชัดเจนตามหลักการเขียน 5 4 5 4 3 4.20 
    2.3 ระดับพฤติกรรมสามารถวัดและประเมินได 5 4 5 4 3 4.20 
3. สาระการเรียนรู       
    3.1 ใจความถูกตอง 4 4 4 4 4 4.00 
    3.2 เหมาะสมกับเวลาเรียน 4 4 5 4 4 4.20 
    3.3 เหมาะสมกับระดับชั้น 5 4 5 4 3 4.20 
4. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู       
    4.1 เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 4 4 4 4 4 4.00 
    4.2 เหมาะสมกับเวลา 4 4 5 4 4 4.20 
    4.3 เนนทักษะกระบวนการคิดในการเขียนเชิงสรางสรรค 5 4 4 5 5 4.60 
    4.4 เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม 5 4 5 5 4 4.60 
    4.5 สงเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 5 4 4 5 4 4.40 
5. ดานสื่อหรือแหลงเรียนรู       
    5.1 เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 4 4 4 4 4 4.00 
    5.2 ใชสื่อท่ีหลากหลาย 4 4 4 4 4 4.00 
    5.3 ใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 4 3 3 4 4 3.60 
    5.4 ชวยประหยัดเวลาในการสอน 4 4 4 4 4 4.00 
    5.5 กระตุนความสนใจของผูเรียน 5 4 4 4 4 4.20 
6. การวัดและประเมินผล       
    6.1 ใชการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 4 4 4 4 3 3.80 
    6.2 เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 5 4 4 4 3 4.00 
    6.3 ครอบคลุมสาระการเรียนรู ท้ังดานความรู เจตคติ และ
ทักษะ 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 3.80 

    6.4 มีเกณฑการวัดและประเมินผล ท่ีชัดเจน เขาใจงาย 5 4 4 4 3 4.20 
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ตารางท่ี 8 แสดงคาเฉลี่ยการประเมินการใชแผนการจัดการเรียนรู แผนท่ี 3 

 
 
 
 

 

รายการประเมิน 
ผูประเมินคนท่ี 

X  1 2 3 4 5 
1. สาระสําคัญ       
    1.1 มีความชัดเจนเขาใจงาย 4 4 5 4 4 4.20 
    1.2 ครอบคลุมสาระการเรียนรู 4 4 5 4 4 4.20 
    1.3 เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4 4 5 4 4 4.20 
2. จุดประสงคการเรียนรู       
    2.1 ครอบคลุมสาระการเรียนรู 4 4 5 5 4 4.40 
    2.2 ใชภาษาเขียนถูกตอง ชัดเจนตามหลักการเขียน 4 4 5 5 4 4.40 
    2.3 ระดับพฤติกรรมสามารถวัดและประเมินได 4 4 5 4 4 4.20 
3. สาระการเรียนรู       
    3.1 ใจความถูกตอง 4 4 4 5 3 4.00 
    3.2 เหมาะสมกับเวลาเรียน 4 4 4 5 3 4.00 
    3.3 เหมาะสมกับระดับชั้น 4 4 4 5 3 4.20 
4. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู       
    4.1 เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 4 4 4 5 4 4.20 
    4.2 เหมาะสมกับเวลา 4 4 4 4 4 4.00 
    4.3 เนนทักษะกระบวนการคิดในการเขียนเชิงสรางสรรค 5 4 4 4 5 4.40 
    4.4 เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม 5 4 4 4 4 4.20 
    4.5 สงเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 5 4 4 4 4 4.20 
5. ดานสื่อหรือแหลงเรียนรู       
    5.1 เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 4 4 4 5 4 4.20 
    5.2 ใชสื่อท่ีหลากหลาย 4 4 3 4 4 3.80 
    5.3 ใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 4 3 3 4 4 3.60 
    5.4 ชวยประหยัดเวลาในการสอน 4 4 4 4 4 4.00 
    5.5 กระตุนความสนใจของผูเรียน 4 4 4 4 4 4.00 
6. การวัดและประเมินผล       
    6.1 ใชการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 4 4 4 4 3 3.80 
    6.2 เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 5 4 4 4 3 4.00 
    6.3 ครอบคลุมสาระการเรียนรู ท้ังดานความรู เจตคติ 
และทักษะ 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 3.80 

    6.4 มีเกณฑการวัดและประเมินผล ท่ีชัดเจน เขาใจงาย 5 4 4 4 3 4.00 
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ตารางท่ี 9 แสดงคาเฉลี่ยการประเมินการใชแผนการจัดการเรียนรู แผนท่ี 4 

 
 
 
 

 

รายการประเมิน 
ผูประเมินคนท่ี 

X  1 2 3 4 5 
1. สาระสําคัญ       
    1.1 มีความชัดเจนเขาใจงาย 4 4 5 4 4 4.20 
    1.2 ครอบคลุมสาระการเรียนรู 4 4 5 4 4 4.20 
    1.3 เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4 4 5 4 4 4.20 
2. จุดประสงคการเรียนรู       
    2.1 ครอบคลุมสาระการเรียนรู 4 4 5 4 4 4.20 
    2.2 ใชภาษาเขียนถูกตอง ชัดเจนตามหลักการเขียน 4 4 5 4 4 4.20 
    2.3 ระดับพฤติกรรมสามารถวัดและประเมินได 4 4 5 4 4 4.20 
3. สาระการเรียนรู       
    3.1 ใจความถูกตอง 4 4 4 5 3 4.00 
    3.2 เหมาะสมกับเวลาเรียน 4 4 4 4 3 3.80 
    3.3 เหมาะสมกับระดับชั้น 4 4 4 4 3 3.80 
4. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู       
    4.1 เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 5 4 4 4 4 4.20 
    4.2 เหมาะสมกับเวลา 4 4 4 4 4 4.00 
    4.3 เนนทักษะกระบวนการคิดในการเขียนเชิงสรางสรรค 5 4 4 4 4 4.20 
    4.4 เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม 5 4 5 4 4 4.40 
    4.5 สงเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 5 4 4 4 4 4.20 
5. ดานสื่อหรือแหลงเรียนรู       
    5.1 เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 5 4 4 4 4 4.20 
    5.2 ใชสื่อท่ีหลากหลาย 5 4 4 4 4 4.20 
    5.3 ใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 4 3 3 4 4 3.60 
    5.4 ชวยประหยัดเวลาในการสอน 4 4 4 4 4 4.00 
    5.5 กระตุนความสนใจของผูเรียน 4 4 3 4 4 3.80 
6. การวัดและประเมินผล       
    6.1 ใชการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 4 4 4 4 3 3.80 
    6.2 เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 5 4 4 4 3 4.00 
    6.3 ครอบคลุมสาระการเรียนรู ท้ังดานความรู เจตคติ 
และทักษะ 

4 4 4 4 3 3.80 

    6.4 มีเกณฑการวัดและประเมินผล ท่ีชัดเจน เขาใจงาย 5 4 4 4 3 4.00 
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ตารางท่ี 10 แสดงคาเฉลี่ยการประเมินการใชแผนการจัดการเรียนรู แผนท่ี 5 

 
 
 
 

 

รายการประเมิน 
ผูประเมินคนท่ี 

X  1 2 3 4 5 
1. สาระสําคัญ       
    1.1 มีความชัดเจนเขาใจงาย 2 4 5 4 4 4.20 
    1.2 ครอบคลุมสาระการเรียนรู 2 4 5 4 4 4.20 
    1.3 เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 2 4 5 4 4 4.20 
2. จุดประสงคการเรียนรู       
    2.1 ครอบคลุมสาระการเรียนรู 4 4 5 4 4 4.20 
    2.2 ใชภาษาเขียนถูกตอง ชัดเจนตามหลักการเขียน 4 4 5 4 4 4.20 
    2.3 ระดับพฤติกรรมสามารถวัดและประเมินได 4 4 5 4 4 4.20 
3. สาระการเรียนรู       
    3.1 ใจความถูกตอง 4 4 4 5 4 4.00 
    3.2 เหมาะสมกับเวลาเรียน 4 4 4 4 4 3.80 
    3.3 เหมาะสมกับระดับชั้น 4 4 4 4 4 3.80 
4. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู       
    4.1 เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 5 4 4 4 4 4.20 
    4.2 เหมาะสมกับเวลา 4 4 4 4 4 4.00 
    4.3 เนนทักษะกระบวนการคิดในการเขียนเชิงสรางสรรค 5 4 4 4 3 4.20 
    4.4 เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม 5 4 5 4 3 4.40 
    4.5 สงเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 5 4 4 4 3 4.20 
5. ดานสื่อหรือแหลงเรียนรู       
    5.1 เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 5 4 4 4 4 4.20 
    5.2 ใชสื่อท่ีหลากหลาย 4 4 3 4 4 4.20 
    5.3 ใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 4 3 3 4 4 3.60 
    5.4 ชวยประหยัดเวลาในการสอน 4 4 4 4 4 4.00 
    5.5 กระตุนความสนใจของผูเรียน 4 4 4 4 4 3.80 
6. การวัดและประเมินผล       
    6.1 ใชการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 4 4 4 4 3 3.80 
    6.2 เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 5 4 4 4 3 4.00 
    6.3 ครอบคลุมสาระการเรียนรู ท้ังดานความรู เจตคติ 
และทักษะ 

4 4 4 4 3 

3.80 
    6.4 มีเกณฑการวัดและประเมินผล ท่ีชัดเจน เขาใจงาย 5 4 4 4 3 4.00 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

102 
 

      ตารางท่ี 11 แสดงคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอแผนการจัดการเรียนรู 

 

ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 

แปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 X  
แผนการสอนท่ี 1 4.35 3.96 4.43 4.35 3.74 4.17 ดีมาก 
แผนการสอนท่ี 2 4.52 3.96 4.35 4.17 3.74 4.15 ดีมาก 
แผนการสอนท่ี 3 4.22 3.96 4.17 4.43 3.74 4.10 ดีมาก 
แผนการสอนท่ี 4 4.35 3.96 4.22 4.09 3.74 4.07 ดีมาก 
แผนการสอนท่ี 5 4.04 3.96 4.22 4.04 3.71 3.99 ด ี
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ตารางท่ี 12 แสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางองคประกอบตางๆของแผน           
              การจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส  โดยผูเชี่ยวชาญ  แผนท่ี 1  

ท่ี ขอความ 
ผูประเมินคนท่ี 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 การกําหนดสาระสําคัญครอบคลุมเนื้อหาในการ
จัดกระบวนการเรียนรู 

0 
 

+1 +1 +1 +1 0.80 ใชได 

2 ตัวชี้วัดสอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
3 ตัวชี้วัดสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
4 ตัวชี้วัดสอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
5 สาระการเรยีนรูสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
6 สาระการเรียนรูสอดคลองกับการวัดและ

ประเมินผล 
+1 +1 +1 +1 -1 0.60 ใชได 

7 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับการวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 

8 การใชสื่อและแหลงการเรียนรูสอดคลองกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9 การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 

+1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 
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ตารางท่ี 13 แสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางองคประกอบตางๆของแผน         
              การจัดการเรียนรู แบบซินเนคติกส  โดยผูเชี่ยวชาญ  แผนท่ี 2 

ท่ี ขอความ 
ผูประเมินคนท่ี 

IOC 
ผลการ 
พิจารณา 1 2 3 4 5 

1 การกําหนดสาระสําคัญครอบคลุมเนื้อหาในการจัด
กระบวนการเรียนรู 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชได 

2 ตัวชี้วัดสอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
3 ตัวชี้วัดสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
4 ตัวชี้วัดสอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
5 สาระการเรยีนรูสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
6 สาระการเรียนรูสอดคลองกับการวัดและ

ประเมินผล 
+1 +1 +1 +1 -1 0.60 ใชได 

7 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับการวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 

8 การใชสื่อและแหลงการเรียนรูสอดคลองกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9 การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
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ตารางท่ี 14 แสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางองคประกอบตางๆของแผน               
              การจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส  โดยผูเชี่ยวชาญ  แผนท่ี 3 

ท่ี ขอความ 
ผูประเมินคนท่ี 

IOC 
ผลการ 
พิจารณา 1 2 3 4 5 

1 การกําหนดสาระสําคัญครอบคลุมเนื้อหา
ในการจัดกระบวนการเรียนรู 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชได 

2 ตัวชี้วัดสอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
3 ตัวชี้วัดสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
4 ตัวชี้วัดสอดคลองกับการวัดและ

ประเมินผล 
+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 

5 สาระการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรม
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6 สาระการเรียนรูสอดคลองกับการวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 

7 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับการวัด
และประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 

8 การใชสื่อและแหลงการเรียนรูสอดคลอง
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9 การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
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ตารางท่ี 15 แสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางองคประกอบตางๆของแผนการจัดการเรียนรู                
แบบซินเนคติกสโดยผูเชี่ยวชาญ  แผนท่ี 4 

ท่ี ขอความ 
ผูประเมินคนท่ี 

IOC 
ผลการ 
พิจารณา 1 2 3 4 5 

1 การกําหนดสาระสําคัญครอบคลุมเนื้อหา
ในการจัดกระบวนการเรียนรู 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชได 

2 ตัวชี้วัดสอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
3 ตัวชี้วัดสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
4 ตัวชี้วัดสอดคลองกับการวัดและ

ประเมินผล 
+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 

5 สาระการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรม
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6 สาระการเรียนรูสอดคลองกับการวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 

7 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับการวัด
และประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 

8 การใชสื่อและแหลงการเรียนรูสอดคลอง
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9 การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
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ตารางท่ี 16 แสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางองคประกอบตางๆของแผนการจัดการเรียนรู             
แบบซินเนคติกส โดยผูเชี่ยวชาญ  แผนท่ี 5 

ท่ี ขอความ 
ผูประเมินคนท่ี 

IOC 
ผลการ 
พิจารณา 1 2 3 4 5 

1 การกําหนดสาระสําคัญครอบคลุมเนื้อหาใน
การจดักระบวนการเรียนรู 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชได 

2 ตัวชี้วัดสอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
3 ตัวชี้วัดสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
4 ตัวชี้วัดสอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
5 สาระการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมการ

เรียนรู 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6 สาระการเรียนรูสอดคลองกับการวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 -1 0.60 ใชได 

7 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับการวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 

8 การใชสื่อและแหลงการเรียนรูสอดคลองกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9 การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
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ตารางท่ี 17 แสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางองคประกอบตางๆของแบบทดสอบ                         
              วัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค โดยผูเชี่ยวชาญ 

แบบทดสอบ ขอท่ี 
ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

∑R IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได-1 
 2 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได 
2 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได-2 
 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
3 1 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได-3 
 2 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได 
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ตาราง 18 แสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดความสามารถการเขียน             
         เชิงสรางสรรค โดยการทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานโปงเจริญ  
          อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน 

ขอ 
1 2 3 รวม 

ผูสอบ 

กลุมสูง 

1 15 14 13 41 

2 15 14 12 41 

3 15 14 12 41 

4 15 13 12 39 

5 14 13 12 37 

6 14 13 10 37 

7 14 13 10 37 

รวม 102 94 81  

กลุมต่ํา 

1 7 7 6 20 

2 8 7 6 21 

3 8 7 8 23 

4 9 8 8 25 

5 9 8 8 25 

6 10 9 8 27 

7 10 9 9 28 

รวม 61 55 53  

ผลการวิเคราะหรวม 
P .67 .53 .47  

r .29 .27 .20  

 
1) หาคาความยากและอํานาจจําแนก โดยใชสูตร ดังนี้ 

(1) คาความยากหาจากสูตร 

P = 
NM

LH
2

∑ ∑+  

(2) คาอํานาจจําแนกหาจากสูตร 
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r = 
NM

LH∑ ∑+  

       เม่ือ  P  แทน คาความยาก  
    r แทน คาอํานาจจําแนก  
    ∑H  แทน ผลรวมของคะแนนกลุมสูง  

    ∑L  แทน ผลรวมของคะแนนกลุมต่ํา  

    N แทน จํานวนคนในแตละกลุม  
    M  แทน คะแนนเต็ม  
 หมายเหตุ คาความยากท่ีเหมาะสม         =  .02 - .80 
     คาอํานาจจําแนกท่ีเหมาะสม   = .02 – 1.00 
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ตารางท่ี 19 แสดงผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน (r) ของแบบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค โดย
การทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานโปงเจริญ อําเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน 

เลข
ท่ี 

ขอท่ี 
�𝑋𝑋 �𝑋𝑋2  1 2 

 
3 

1 11 10 9 30 900 
2 12 11 10 33 1089 
3 13 12 11 36 1296 
4 14 13 12 39 1521 
5 12 11 10 33 1089 
6 13 12 11 36 1296 
7 14 13 11 38 1444 
8 13 12 11 36 1296 
9 14 13 12 39 1521 
10 14 13 12 39 1521 
11 11 11 8 30 900 
12 12 12 10 34 1156 
13 13 12 11 36 1296 
14 14 13 12 39 1521 
15 12 11 10 33 1089 
16 13 12 9 34 1156 
17 14 13 12 39 1521 
18 13 12 10 35 1225 
19 14 13 12 39 1521 
20 14 13 10 37 1369 
21 11 11 9 31 961 
22 12 12 10 34 1156 
23 13 13 11 37 1369 
24 14 12 12 38 1444 
25 12 13 10 35 1225 
26 13 12 11 36 1296 
27 14 13 12 39 1521 
28 13 13 10 36 1296 
29 14 12 12 38 1444 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

112 
 

ตารางท่ี 19 แสดงผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน (r) ของแบบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคโดย
การทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานโปงเจริญ อําเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน 

เลขท่ี 
ขอท่ี 

�𝑋𝑋 �𝑋𝑋2  1 2 
 

3 

30 14 13 12 39 1521 
รวม    1078 38960 

 

          ∑𝑋𝑋      =    1078 

 ∑𝑋𝑋2   =    38960 

            𝑠𝑠𝑡𝑡2        =    7.46 

 
วิธีคาความเชื่อม่ัน (reliability) ของของแบบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคโดยใช 

สูตรคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α – cocfficient) ของ ครอนบัค ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 
99) 

   

                             α   = 𝑘𝑘
𝑘𝑘−1

 �1 − ∑𝑠𝑠𝑖𝑖
2

𝑠𝑠𝑡𝑡2
� 

  เม่ือ   α     แทน  คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
                             𝑘𝑘     แทน  จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
                            ∑𝑠𝑠𝑖𝑖2  แทน   ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ 

                           𝑠𝑠t
2    แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

      แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค หาคาความเชื่อม่ัน 
   

              α   = 
𝑘𝑘

𝑘𝑘−1
 �1 − ∑𝑠𝑠𝑖𝑖

2

𝑠𝑠𝑡𝑡2
� 

   

                                = 
3

3−1
 �1 − 3.06

7.46
�  

                                = 
3
2
 (1-0.41) 

                                = 1.50(0.59) 

                                = 0.89 
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ตารางท่ี 20 แสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส โดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
 

    ผลการพิจารณา   
แปลผล 

1 2 3 4 5 ∑R IOC 
1. ฉันสนใจทํากิจกรรมการเรยีนรูแบบ    
ซินเนคติกส 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชได-1 

2. ฉันชอบกิจกรรมการเปรยีบเทียบกับตน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชได-2 
3. ฉันมีความสุขในการทํากิจกรรมการ
เขียนเชิงสรางสรรค 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชได-3 

4. ฉันมีความกังวลใจเม่ือตองทํา
กิจกรรมการเขียนเชิงสรางสรรค 

0 0 +1 +1 0 0 0.00 ใชไมได 

5. ฉันไมชอบกิจกรรมการเขียน        
เชิงสรางสรรค 

0 0 +1 +1 0 +2 0.40 ใชไมได 

6. ฉันมักทํางานไมสําเร็จตามเวลาท่ีกําหนด 0 0 +1 +1 0 +2 0.40 ใชไมได 
7. ฉันไดรับประสบการณในการเขียน  
เชิงสรางสรรคมากข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชได-4 

8. ฉันอยากใหมีการจัดการเรียนรู    
แบบซินเนคติกส ในบทเรียนอ่ืนอีก 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชได-5 

9. ฉันชอบท่ีไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรูสึกกับเพ่ือน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชได-6 

10. ฉันมีความกังวลใจเม่ือตองแสดง
ความคิดเห็น 

0 +1 +1 +1 +1 +2 0.40 ใชได-7 

11. ฉันชอบท่ีไดปฏิบัติกิจกรรมท่ีทาทาย
ความคิด 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชได-8 

12. ฉันรูสึกสนุกสนานกับการเรียนรูดวย
รูปแบบซินเนคติกส 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชได-9 

13. ฉันสงงานครูครบและทันตามท่ีครูกําห +1 +1 +1 +1 0 +4 0.80 ใชได-10 
14. การทํากิจกรรมนานๆ ทําใหฉันรูสึกเบื่ 0 0 0 +1 -1 0 0.00 ใชไมได 
15. ฉันรอคอยท่ีจะเรียนวิชาภาษาไทย
ดวยกิจกรรมท่ีครูออกแบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชได-11 

16. ฉันไมชอบใหคนอ่ืนมา
วิพากษวิจารณงานของฉัน 

0 0 0 +1 0 +1 0.20 ใชไมได 

17. ฉันทํากิจกรรมตอเนื่องจนเสร็จถึง
แมนใชเวลานาน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชได 
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ตารางท่ี 21 แสดงผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน (r) ของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส โดยการทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบาน
โปงเจริญ อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน 

เลข
ท่ี 

ขอท่ี 
�𝑋𝑋 �𝑋𝑋2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 55 3025 
2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 55 3025 
3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 54 2916 
4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 53 2809 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 54 2916 
6 4 3 4 3 5 5 5 4 3 4 3 44 1936 
7 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 51 2601 
8 3 3 5 3 5 4 3 5 5 3 3 43 1849 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 54 2916 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53 2809 
11 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 52 2704 
12 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 54 2916 
13 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 50 2500 
14 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 49 2401 
15 3 2 4 4 5 3 4 5 3 3 5 41 1681 
16 2 3 3 5 3 5 4 3 4 4 3 40 1600 
17 2 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 35 1225 
18 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 2 41 1681 
19 3 5 4 3 3 4 5 5 5 5 4 44 1936 
20 3 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 45 2025 
21 4 3 4 4 5 5 4 3 3 5 4 44 1936 
22 4 3 4 5 5 5 5 3 5 4 5 50 2500 
23 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 49 2401 
24 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 49 2401 
25 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 47 2209 
26 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 54 2916 
27 2 5 4 5 3 2 3 5 3 3 5 36 1296 
28 4 3 4 2 3 4 4 3 2 5 3 40 1600 
29 3 3 4 5 5 3 3 4 3 5 5 44 1936 
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ตารางท่ี 21 แสดงผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน (r) ของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส โดยการทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบาน
โปงเจริญ อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน 

เลขท่ี 
ขอท่ี 

�𝑋𝑋 �𝑋𝑋2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
30 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 55 3025 
รวม            1427 68887 

 

          ∑𝑋𝑋      =    1427 

     ∑𝑋𝑋2   =    68887 

            𝑠𝑠𝑡𝑡2        =    33.65 

 
วิธีคาความเชื่อม่ัน ( reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู

แบบซินเนคติกส โดยใช  สูตรคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α – cocfficient) ของ ครอนบัค ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545, หนา 99) 

   

                             α   = 𝑘𝑘
𝑘𝑘−1

 �1 − ∑𝑠𝑠𝑖𝑖
2

𝑠𝑠𝑡𝑡2
� 

  เม่ือ   α     แทน  คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
                             𝑘𝑘     แทน  จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
                            ∑𝑠𝑠𝑖𝑖2  แทน   ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ 

                           𝑠𝑠t
2    แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

      แบบประเมินความพึงพอใจ หาคาความเชื่อม่ัน 
   

              α   = 
𝑘𝑘

𝑘𝑘−1
 �1 − ∑𝑠𝑠𝑖𝑖

2

𝑠𝑠𝑡𝑡2
� 

                                = 
11

11−1
 �1 − 8.04

33.65
� 

                                 

                                = 
11
10

 (1-0.24) 

                                = 1.10(0.76) 

                                = 0.84  
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ภาคผนวก ค 

ผลการทดลองการพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
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ตาราง 22 แสดงคะแนนการเขียนเชิงสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
             ของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง  
  

คนท่ี                 กอนการทดลอง                หลังการทดลอง              ผลตาง            ผลตาง2 

                       (60 คะแนน)                       (60 คะแนน)                 (D)                (D 2) 
1                        36                                  44                            8                   64 
2                        28                                  34                            6                   36 
3                        28                                  36                            8                   64 
4                        26                                  30                            4                   16 
5                        22                                  28                            6                   36 
6                        26                                  32                            6                   36 
7                        32                                  40                            8                   64 
8                        26                                  30                            4                   16 
9                        28                                  38                            10                 100  
10                      26                                  32                             6                   36 
11                      26                                  30                            4                   16 
12                      32                                  39                            7                   49 
13                      29                                  38                            9                    81 
14                      27                                  35                            8                    64 
15                      32                                  34                            2                    4 
16                      30                                  46                            16                 256 
17                      26                                  30                            4                   16 
18                      20                                  28                            8                    64 
19                      26                                  30                            4                   16 
20                      28                                  38                            10                 100 
รวม                     554                                692                         138              1,134 
คาเฉลี่ย                27.70                              34.60                       6.90             56.70 
รอยละ                 46.16                              57.66                      11.05            94.50 
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 1) ผลวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
T-Test 
 
 

Paired Samples Statistics 

  
ean  

Std. 

Deviation 

Std. 

Error Mean 

air 1 osttest 4.6000 0 

5.18

500 

1.15

940 

retest 

2

7.7000 0 

3.58

506 

.801

64 

 
ภาพ 3 การวิเคราะหผลการทดลองโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
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ตาราง 2 3 แสดงคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดชําปางาม ท่ีมีตอการ
เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

เลขท่ี 
ขอท่ี 

∑ X  X  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 3 43 3.91 
2 5 3 5 3 3 4 5 5 3 4 3 45 4.09 
3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 46 4.18 
4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 45 4.09 
5 3 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 45 4.09 
6 4 4 5 4 5 3 5 3 5 4 3 49 4.45 
7 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 48 4.36 
8 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 3 43 3.91 
9 5 4 4 5 4 3 3 3 5 3 4 38 3.45 
10 4 3 4 3 4 3 3 3 5 3 3 42 3.82 
11 5 4 3 5 3 4 4 3 4 3 4 45 4.09 
12 5 4 4 5 3 5 3 5 4 4 3 45 4.09 
13 5 3 4 4 3 5 3 5 4 5 4 46 4.18 
14 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 3 46 4.18 
15 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 46 4.18 
16 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 48 4.36 
17 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 43 3.91 
18 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 48 4.36 
19 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 48 4.36 
20 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 47 4.27 

∑ X  86 81 82 81 79 85 83 84 86 83 76   

X  4.30 4.05 4.10 4.05 3.95 4.25 4.15 4.20 4.30 4.15 3.80  4.12 
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ตารางท่ี 24 แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดชําปางาม                                                                                              

              ท่ีมีตอการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส โดยใชแบบประเมินความพอใจ                   
ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

เลขท่ี 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1 3.91  /    

2 4.09  /    

3 4.18  /    

4 4.09  /    

5 4.09  /    

6 4.45  /    

7 4.36  /    

8 3.91  /    

9 3.45  /    

10 3.82  /    

11 4.09  /    

12 4.09  /    

13 4.18  /    

14 4.18  /    

15 4.18  /    

16 4.36  /    

17 3.91  /    

18 4.36  /    

19 4.36  /    

20 4.27  /    

ภาพรวม 4.12  /    
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ภาคผนวก ง 
ตัวอยางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส 
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย             วิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4      
หนวยท่ี 8 เรื่อง ไวรัสวายราย แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 (การเขียนคําจากภาพ)            เวลา 3 ชั่วโมง    

สอนวันท่ี................................................................................................................................................. 
      
สาระสําคัญ 
 การเขียนคําจากภาพ เปนการฝกใหนักเรียนคิดคําไดหลากหลาย และชวยสงเสริมความคิด
สรางสรรคในการแตงประโยค 
 
มาตรฐาน ท 2.1: ใชกระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียน
รายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด มาตรฐาน ท 2.1 ขอท่ี 7 

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะการเขียนคําจากภาพได 
 2. นักเรียนสามารถเขียนคําจากภาพไดอยางนาสนใจและแสดงถึงความแปลกใหม 
 
สาระการเรียนรู 
 การเขียนคําจากภาพ   
 
กระบวนการจัดการเรียนรู 
 ช่ัวโมงท่ี 1 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันนํา (30 นาที) 
 1. นักเรียนศึกษารวมกันถึงความหมายของคําจากใบความรูเรื่อง การเขียนคําจากภาพ 
 2. นักเรียนทําใบงานท่ี 1 เขียนคําจากภาพ โดยใชคําหรือขอความท่ีแปลกไมซํ้าใครใหมากท่ีสุด 
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเปรียบเทียบทางตรง (30 นาที) 
 3. ครูติดบัตรคําบนกระดานทีละใบ ในบัตรคําประกอบดวยคํา 2 คํา ไดแก คอมพิวเตอร กับ ดาวเทียม 
นกกับเครื่องบิน ยานอวกาศกับไก มนุษยตางดาว กับ หอยทาก แลวใหนักเรียนเปรียบเทียบวาคําแตละคูมีความ
เหมือนกันอยางไรบาง แลวครูเขียนคําตอบของนักเรียนบนกระดาน จากนั้นใหนักเรียนทําใบงานท่ี 2 
 ช่ัวโมงท่ี 2 
 ข้ันท่ี 3 ข้ันเปรียบเทียบกับตนเอง (30 นาที) 
 4. นักเรียนอานขอความจากบัตรขอความท่ีครูติดบนกระดานทีละใบ รวม 5 ใบ ดังนี้ 
     4.1 เปนนกท่ีกําลังบินอยูบนทองฟา 
     4.2 เปนขยะท่ีลอยอยูในน้ํา 
                   4.3 เปนไกท่ีกําลังจะโดนเชือด 
                   4.4 เปนคนปวยท่ีกํากังจะตาย 
     4.5 เปนนกท่ีโดนขังไวในกรง 
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 จากนั้นใหนักเรียนสมมติตนเองเปนสิ่งท่ีเขียนไวในบัตรขอความ แลวเขียนความรูสึกของตนเอง เชน 
สวย รอน นากลัว เปนตนในใบงานท่ี 3 
 ข้ันท่ี 4 ข้ันสรางและอธิบายคําท่ีมีความหมายขัดแยงกัน (30 นาที) 
 5. นักเรียนนําคําท่ีไดจากข้ันการเปรียบเทียบแบบตรงกับข้ันการเปรียบเทียบและการเปรียบเทียบ
กับตนเองในใบงานท่ี 2 และ 3 ท่ีมีความหมายขัดแยงกันแตไมใชความหมายตรงกันขามมาสรางเปนกลุมคํา
ใหม โดยอาจเพ่ิมคําเชื่อมไดในใบงานท่ี 4 
 ช่ัวโมงท่ี 3 
 ข้ันท่ี 5 ข้ันสรางสรรคผลงาน (30 นาที) 
 6. นักเรียนเขียนคําจากภาพ โดยใชคําหรือขอความท่ีแปลกไมซํ้าแบบกันใหมากท่ีสุดอีกครั้งหนึ่ง และ
ตองเลือกใชกลุมคําใหมท่ีไดจากข้ันท่ี 4 การสรางคําคูขัดแยงมาประกอบการเขียนดวย โดยนักเรียนจะใชคําก่ีคําก็
ไดในใบงานท่ี 5 
 ข้ันท่ี 6 ข้ันนําเสนอผลงาน (30 นาที) 
 8. นักเรียนแตละคนนําเสนอผลงานของตนเองหนาชั้นเรียน เพ่ือนและครูรวมกัน
วิพากษวิจารณและกลาวคําชมเชย 
ส่ือการเรียนรู 
 1. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 (เรื่อง ไวรัสวายราย หนา 123-132) 
 2. กระดาษบัตรคํา 
 3. บัตรขอความ 
 3. ใบความรูเรื่อง การเขียนคําจากภาพ 
การวัดและประเมินผล 
 1. เครื่องมือวัด/เครื่องมือประเมิน 
    1.1 ใบงานท่ี 1 (การเขียนคําจากภาพ) 
    1.2 ใบงานท่ี 2 (การเปรียบเทียบแบบตรง) 
        1.3 ใบงานท่ี 3 (การเขียนบรรยายความรูสึก)    
                  1.4 ใบงานท่ี 4 (การเปรียบเทียบคําคูขัดแยง)     
                1.5 ใบงานท่ี 5 (การเขียนคําจากภาพ) 
 2. เกณฑการวัด/เกณฑการประเมิน 
    2.1 เกณฑการวัด 
  1) ความคิดคลอง  คะแนน 10 คะแนน 
  2) ความคิดยืดหยุน คะแนน 10 คะแนน  
  3) ความคิดริเริ่ม  คะแนน  10 คะแนน 
      รวม  30 คะแนน 
    3.2 เกณฑการประเมิน 
  ระดับ 0 หมายถึง ตองปรับปรุง  คะแนน         ต่ํากวา 15 คะแนน 
  ระดับ 1 หมายถึง พอใช    คะแนน 15-17       คะแนน 
  ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง คะแนน 18-20       คะแนน 
  ระดับ 3 หมายถึง ดี  คะแนน 21-23       คะแนน 
  ระดับ 4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 24-30       คะแนน 
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  ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูบริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                       
                                                                              ลงชื่อ...................................................... 
                                                              (..................................................... ) 
                                                                    ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชําปางาม 
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ช่ือ – นามสกุล.........................................................................................ช้ัน ป. 4 เลขท่ี .............. 
โรงเรียน......................................................................................................................................... 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนเขียนคําจากภาพ โดยใชคําหรือขอความท่ีแปลกไมซํ้ากันใหมากท่ีสุด (20 นาที) 
 

. 
 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
  
 

ใบงานที่ 1 
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ช่ือ – นามสกุล.....................................................................................ช้ัน ป. 4 เลขท่ี................. 
โรงเรียน....................................................................................................................................... 
คําช้ีแจง : ใหนักเรียนเลือกคําคูคําท่ีกําหนดให หรือคูคําใหมของนักเรียนแลวเขียนสิ่งท่ีนักเรียนคิดเก่ียวกับคํา
คูนั้น ลงในกิจกรรมท่ี 2 (20 นาที) 
 
 
 
 
 
 
 

คําคู.................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

ใบงานที่ 2 

คําคูท่ีกําหนดให  : คอมพิวเตอรกับดาวเทียม  นกกับ
เครื่องบิน        

                       ยานอวกาศกับไก มนุษยตางดาวกับ
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ช่ือ – นามสกุล.....................................................................................ช้ัน ป. 4 เลขท่ี................. 
โรงเรียน....................................................................................................................................... 
คําช้ีแจง : ใหนักเรียนสมมติตนเองเปนสิ่งท่ีเขียนไวในบัตรขอความ แลวเขียนความรูสึกของตนเอง เชน อรอย 
อ่ิม กลัว รอน เสียใจ เปนตน (20 นาที) 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

 

ใบงานท่ี 3 
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ช่ือ – นามสกุล.....................................................................................ช้ัน ป. 4 เลขท่ี................. 
โรงเรียน....................................................................................................................................... 
คําช้ีแจง : ใหนักเรียนนําคําในใบงานท่ี 2 และ 3 ท่ีมีความหมายขัดแยงกันมาสรางเปนกลุมคําใหม โดยอาจ
เพ่ิมคําเชื่อมได (20 นาที) 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 4 
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ช่ือ – นามสกุล.........................................................................................ช้ัน ป. 4 เลขท่ี .............. 
โรงเรียน......................................................................................................................................... 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนเขียนคําจากภาพ โดยใชคําหรือขอความท่ีแปลกไมซํ้ากันใหมากท่ีสุด  และตองเลือกใช
กลุมคําใหมท่ีไดจากข้ันท่ี 4 การสรางคูคําขัดแยงมาประกอบการเขียนดวย (20 นาที) 

 

. 
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ใบงานที่ 5 
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แบบตรวจผลงาน 
เลขท่ี ชื่อ-สกุล ใบงานท่ี 1 - 5 เฉลี่ย 
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ความคิด
คลอง 

ความคิด
ยืดหยุน 

ความคิดริเริ่ม รวม 

10 10 10 30 10 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       

 
 

       ลงชื่อ...........................................................ผูประเมิน 
(...............................................................) 
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แบบทดสอบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียน 
 

คําชี้แจงในการทดสอบการเขียนเชิงสรางสรรค 
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีท้ังหมด 3 ตอน ตอนละ 1 ขอ ใหเวลาในการทําขอละ 30 นาที ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การเขียนบรรยายภาพ 

 ตอนท่ี 2 การเขียนเรื่องจากคําท่ีกําหนดให 

 ตอนท่ี 3 การเขียนเรื่องตอจากเรื่องท่ีกําหนดให 

2. คําถามทุกขอเปนแบบเขียนตอบ ใหนักเรียนเขียนตอบลงในขอสอบซ่ึงจะเวนไวใหตอบและ

นักเรียนตองทําขอสอบทุกขอ 

3. เขียนชื่อ-สกุล เลขท่ี และโรงเรียนในแบบทดสอบใหเรียบรอยกอนลงมือทําขอสอบ 
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ชื่อ-สกุล............................................................. ชั้น ป.4   เลขท่ี .......โรงเรียน.................................... 
ตอนท่ี 1 การเขียนบรรยายภาพ 
 คําช้ีแจง: ใหนักเรียนดูรูปภาพท่ีกําหนดให แลวเขียนบรรยายความรูสึก จินตนาการ ใหมีความยาว
ประมาณ 10-15 บรรทัด พรอมท้ังตั้งชื่อเรื่อง (เวลาทําขอสอบ 30 นาที) 
  
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเรื่อง................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ตอนท่ี 2 การเขียนเรื่องจากคําท่ีกําหนดให 
 คําช้ีแจง : จากคําท่ีกําหนดให ใหนักเรียนเขียนเรื่องโดยใหมีคําท่ีกําหนดใหรวมอยูในเนื้อเรื่องทุกคํา 
และเนื้อหามีความสัมพันธกัน โดยใหมีความยาวประมาณ 10-15 บรรทัด พรอมท้ังตั้งชื่อเรื่อง (เวลาทําขอสอบ 
30 นาที) 
 
 1. 
 
 

ชื่อเรื่อง.................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระตาย กระรอก เตา นกกระจิบ ชาง 
ภูเขา ตนไม ลําธาร  นายพราน ปน สุนัข ตาย เพ่ือน 
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ตอนท่ี 3 การเขียนเรื่องตอจากเรื่องท่ีกําหนดให 
 คําช้ีแจง : จากเนื้อเรื่องท่ีกําหนด ใหนักเรียนแตงเรื่องตอจนจบตามจินตนาการของนักเรียนเอง โดย
ใหมีความยาวประมาณ 10-15 บรรทัด พรอมท้ังตั้งชื่อเรื่อง (เวลาทําขอสอบ 30 นาที) 
 1. 
   ชื่อเรื่อง...................................................................................................  
 กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว มีชาง ลิง และนกกระทา ตางเปนเพ่ือนรักกัน สัตวท้ังสามตางใหคําสัญญา
กันวาจะรวมทุกข รวมสุข ไมทอดท้ิงกัน จนกระท่ังวันหนึ่ง................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑการตรวจใหคะแนน 
แบบทดสอบความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค 

ประเด็นการประเมิน 
1. เนื้อเรื่อง    คะแนนเต็ม  4 คะแนน 

2. การนําเสนอ  คะแนนเต็ม  4 คะแนน 

3. การใชภาษา  คะแนนเต็ม  4 คะแนน 

4. รูปแบบการเขียน  คะแนนเต็ม  4 คะแนน 

5. การปฏิบัติตามคําสั่ง  คะแนนเต็ม  4 คะแนน 

 รวม  20  คะแนน 

 

1. เนื้อเรื่อง 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

แนวคิดแปลกใหม ไมซํ้าแบบ

ใคร เขียนไดใจความ มีความ

สมเหตุ สมผล เนื้อเรื่องมี

ความเชื่อมโยงกันมาก 

กําหนดชื่อเรื่องได

นาสนใจ 

แนวคิดแปลกใหม 

เขียนไดใจความ มี

ความสมเหตุ  

สมผล เนื้อเรื่องมี

ความเชื่อมโยงกัน 

กําหนดชื่อเรื่องได

นาสนใจ 

แนวคิดแปลกใหม 

เนื้อเรื่องมีความ

เชื่อมโยงกัน กําหนด

เรื่องไดนาสนใจ 

แนวคิดแปลกใหม 

แตไมนาสนใจ เนื้อ

เรื่องมีความเชื่อมโยง

กันเพียงเล็กนอย 

กําหนด ชื่อเรื่องไม

นาสนใจ 

 

2. การเสนอเรื่อง 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

ลําดับเรื่องราวไดอยาง

สอดคลองตอเนื่อง มีการ

เปดเรื่องและดําเนินเรื่อง

นาสนใจมาก เนื้อเรื่องมี

ความยาว ตามท่ีกําหนด  

ใหความรู ขอคิดและ

ความเพลิดเพลินแกจิตใจ 

ลําดับเรื่องราวไดอยาง

สอดคลอง มีการเปดเรื่อง

และดําเนินเรือ่นาสนใจ      

เนื้อเรื่องมีความยาวตาม

กําหนด ใหความรู ขอคิด

และความเพลิดเพลิน แก

จิตใจ 

ลําดับเรื่องราวได

อยางตอเนื่อง มีการ

เปดเรื่องและดําเนิน

เรื่อนาสนใจ  เนื้อเรื่อง

มีความยาวตามท่ี

กําหนด ใหความรู 

ความเพลิดเพลินแก

จิตใจ 

ลําดับเรื่องราว  

ไมสอดคลอง ไมตอเนื่อง 

การเปดเรื่องและดําเนิน

เรื่อง         ไมนาสนใจ เ

เรื่องมีความยาวตาม 

ท่ีกําหนด ใหความ

เพลิดเพลินแกจิตใจ 
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3. การใชภาษา 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

ใชคําศัพท สํานวน ถอยคํา

เหมาะสม ตรงตาม

ความหมาย สอดคลอง

กับเรื่องราว การเชื่อมคํา

ท่ีถูกตอง การสะกดคํา

ถูกตองท้ังหมด 

ใชคําศัพท สํานวน 

ถอยคําเหมาะสม 

ตรงตามความหมาย 

สอดคลองกับเรื่องรา 

การเชื่อมคําท่ีถูกตอ 

การสะกด

ผิดพลาด 1-5 จุด 

ใชคําศัพท สํานวน 

ถอยคําเหมาะสม 

ตรงตามความหมาย 

สอดคลองกับเรื่องร 

การเชื่อมคําท่ีถูกตอ 

การสะกดผิดพลาด 

4-6 จุด 

ใชคําศัพท สํานวน 

ถอยคําเหมาะสม ตรง

ตามความหมาย 

สอดคลองกับเรื่องราว 

การเชื่อมคําท่ีถูกตอง 

การสะกดผิดพลาด 7 จุด

ข้ึนไป 

 
4. รูปแบบ 

ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

เขียนไดถูกตองเหมาะสม

ครบถวนตามรูปแบบแตละ

องคประกอบของการเขียน 

เขียนไดถูกตอง

ครบถวนตามรูปแบบ

ของการเขียน 

เขียนไดถูกตอง

ครบถวนตามรูปแบบ

ของการเขียน มี

ขอผิดพลาดหนึ่ง

สวน      

เขียนไมถูกตอง ไม

ครบถวนตามรูปแบบ

ของการเขียน มี

ขอผิดพลาดมากกวา

หนึ่งสวน 

 
5. การปฏิบัติตามคําสั่ง 

ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

การนําภาพหรือคําศัพท

มาเขียนเปนเรื่องราว ให

ถูกตองครบถวน    มีความ

เหมาะสมตามท่ีกําหนด

และมีความสอดคลองกัน 

ปฏิบัติตามคําสั่งทุกอยาง 

การนําภาพหรือคําศัพท

มาเขียนเปนเรื่องราวได

ถูกตองเพียงบางสวน มี

ความเหมาะสมตามท่ี

กําหนด ปฏิบัติตาม

คําสั่งบางสวน 

การนําภาพหรือ

คําศัพทมาเขียนเปน

เรื่องราวได แตไม

ครบถวน ไมมีความ

เหมาะสม ปฏิบัติตาม

คําสั่งบางสวน 

การนําภาพหรือคําศัพท

มาเขียนเรื่องราวได แต

ไมครบถวน ไมมีความ

เหมาะสม   ไมปฏิบัติ

ตามคําสั่ง 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรู 
การเขียนเชิงสรางสรรคโดยใชรูปแบบซินเนคติกส 

 
คําช้ีแจง 
 แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรู  
การเขียนเชิงสรางสรรคโดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส ใหนักเรียนอานขอความ 
และพิจารณาความรูสึกใหตรงกับคําตอบ แลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับความพึงพอใจ 
ท่ีเปนจริงมากท่ีสุด 
 

ขอความ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
มาก 

ปาน 
นอย 

นอย 
ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด 

1. การจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกสทําใหฉันสนใจ   
 ทํากิจกรรม 

     

2. ฉันชอบกิจกรรมการเปรยีบเทียบกับตนเอง      
3. ฉันมีความสุขในการทํากิจกรรมการเขียนเชิงสรางสรรค      
4. ฉันไมชอบกิจกรรมการเขียนเชิงสรางสรรค      
5. ฉันไดรับประสบการณในการเขียนเชิงสรางสรรคมากข้ึน      
6. ฉันอยากใหมีการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส ใน
บทเรียนอ่ืนอีก 

     

7. ฉันชอบท่ีไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูสึกกับเพ่ือน      
8. ฉันชอบท่ีไดปฏิบัติกิจกรรมท่ีทาทายความคิด      
9. ฉันรูสึกสนุกสนานกับการเรียนดวยรูปแบบซินเนคติกส      
10. ฉันสงงานครูครบและทันตามท่ีครูกําหนด      
15. ฉันรอคอยท่ีจะเรียนวิชาภาษาไทยดวยกิจกรรม 
ท่ีครูออกแบบ 

     

11. ฉันทํากิจกรรมตอจนเสร็จถึงแมใชเวลานาน      
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